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 امللخص
التعليم الجامعي العـراق بأزمـة حـادة تشـمل كافـة    التعليم االلكتروني وأهميته في  العـالي فـي  التعلـيم  إلـى يمـر  مقوماتـه مـن األسـتاذ والطالـب 

تناول يأن     هذا البحث المتواضعحاول    .ظمة اإلدارية وغير ذلك نالتعليمي ووسائله والمستلزمات الدراسية إلى األ  المنـاهج الدراسـية والنظـام
التعليم   في  وأهميته  المفهوم  حيث  من  االلكتروني  التعليم  إيجابياتالجامعي  موضوع  تعتـرض    هونذكر  التــي  والمعوقـات  والســلبيات  ومميزاتـه 

قّسم  اقتضت دراسة البحث أن ي  وقد    الطلبة الجامعين،معظم  وقد توصلت إلى أن : مفهوم التعليم االلكتروني هو مفهوم مألوف لدى  ,تطبيقــه
التعليم  ومنهجيته ففي المبحث األول: تناولت مفهوم    وأهدافه ،  اختيارهعلى مبحثين ؛ بعد المقدمة التي بينت فيها أهمية الموضوع ، وسبب  

االستنتاجات  وسلبياته . وجاءت الخاتمة لتبين أهم   مزايا التعليم اإللكتروني، أما المبحث الثاني فتكلمت فيه بمطلبين عن االلكتروني وأهميته 
 هذا البحث بها من  ناالتوصيات التي خرجو 

Summary  
E-learning and its importance in university education Higher education in Iraq is going through an acute 

crisis that includes all its components, from professor and student, to curricula, the educational system, its 

means, and educational requirements to administrative systems, and so on.This humble research attempted 

to address the topic of e-learning in terms of the concept and its importance in university education, and we 

mention its pros, features, negatives and obstacles that hinder its application, and I have found that: The 

concept of e-learning is a concept familiar to most undergraduates, and the study of research required that it 

be divided into two subjects ; After the introduction, in which I explained the importance of the subject, the 

reason for choosing it, its goals and methodology, in the first topic: I dealt with the concept of e-learning 

and its importance, while the second topic spoke to two requirements about the advantages and 

disadvantages of e-learning. The conclusion came to show the most important conclusions and 

recommendations that we came out of this research. 

 

 مقدمـة
الثالثـةالم العقـود  بلـدنا خـالل  بهـا  مـر  التـي  القاسـية  الظـروف  أملتهـا  أزمـة عميقـة  مـن  العـراق  فـي  العـالي  التعلـيم  حروب يعـاني  نصرمة من 

الكارثية على كافة ميادين الحياة ومنهـا قطـاعي العال  وهزات سياسية وأزمات اقتصادية تركت آثارها السلبية  ي. وتشمل هذه التربية والتعليم 
الدراسـية التـي تشـمل األسـتاذ والطالـب والمنـاهج  العـالي  التعليم  الدراسـية    األزمة الحادة كل مقومات  التعليمـي ووسـائله والمسـتلزمات  والنظـام 

اإلداريـة فتحت     . والـنظم  قد  والتي  التربوية،  فيها  بما  المجاالت  مختلف  في  هائل  تقدم  الحالي  عصرنا  المعلومات  ويشهد  تكنولوجيا  فيها 
يا  واالتصاالت موردا جديدا وفعاال من موارد التعليم والتعلم لكل األفراد وفي مختلف القطاعات، حيث أصبح التعليم من خالل هذه التكنولوج

العالقات وكذا أنماط الحديثة أحد أهم ركائز العصر، حيث تغلغلت في جميع مجاالته لدرجة أنها غيرت الكثير من المفاهيم والمصطلحات و 
م الحياة، فلم تعد خيار يمكن التغاضي عنه بقدر ما أصبحت ضرورة لمواكبة التوجهات العالمية نحو اقتصاد المعرفة، الذي يسعى بدوره للتقد

وكذا االكتشاف  على  القائم  التعلم  حيوية  ،إلى  والتلقين  الحفظ  على  القائم  الفكري  الجمود  من  والخروج  والمعرفي  البحث    العلمي 
فيها، وكذا مجابهة التحكم  المعلومات واالتصاالت بجميع تداعياتها في سبيل  العالمي الدخال مفاهيم تكنولوجيا  التسارع   والتحليل…الخ.إن 
ة التغيرات الجذرية التي قد أحدثتها على عديد المستويات، فضال عن مختلف المفاهيم الحديثة التي طرحتها خصوصا على مؤسساتنا التعليمي

شهده  المختلفة وعلى التعليم العالي كأحد أهم مستوياتها، يجعلنا في موقف المجابهة والتحدي لهذه التداعيات.يتطلب االنفجار المعرفي الذي ي
ليمية العالم التفكير جليا في طرق وآليات تعليمية أخرى أكثر مرونة ال تعتمد على حشو ذهن الطالب وتلقينه، وإنما تجعله محور العملية التع

ده  التعلمية برمتها باعتبار أن عملية التعليم  عملية متجددة باستمرار، ال بد أن تواكب في مسيرتها صور التطور والتغير المعرفي الذي يش
ال  العصر، خصوصا بظهور تكنولوجيا الحاسوب وشبكة االنترنيت التي تعد أحد أهم مظاهر التعليم االلكتروني. كما انه  ال يعد تعليما بدي 

ة للموجود وال تصحيحا له، وكما أنه ليس بالضرورة تعليما من الدرجة الثانية ولكنه يمثل نمطا جديدا وإضافة لموجود وتكامل معه في منظوم
 تعليمية بعيدة اآلفاق. 

 أهميـة البحث:
تتبلور أهمي        المجتمع رصدا وتفسيرا، كما  اقتحامها لقضايا  العلمية في  البحوث  الفعلي تتجلى أهمية  التعليم في تجسيدها  ة تكنولوجيا 

الدراسات  الدراسة وقلة  تتناوله  الذي  المجال  : حداثة  دراستنا من حيث  أهمية  تلخيص  يمكن  الطلبة،  تعلم  المناهج وطرق  ألساليب تطوير 
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ت في مجال تطوير وتحسين والبحوث التي عالجته، ذلك أنها تبحث في واقع وتحديات استغالل أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا االتصاال
 العملية التعليمية .

البحث العملية   :أهداف  جودة  علىتحسين  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  اثر  معرفة  في  يتجلى  البحث  لهذا  الرئيسي  الهدف  إن 
واالت المعلومات  استخدامتكنولوجيا  معيقات  معرفة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  المختلفة  بعناصرها  استخدامها التعليمية  دون  الحائلة  صال 

 .الفعال
 : اسباب اختار الموضوع 

وتوجهاته، فقد تناولت , نظرا لألهمية التي يعول فيها على التعليم االلكتروني إلحداث قفزة وتطور نوعي وكمي في عملية التعلـيم ومخرجاتـه
 ليستعرض أهمية التعليم االلكتروني في التعليم الجامعي ع  ويأتي هذا البحث المتواضالكثير من الدراسات فاعلية هذا النوع من التعليم، 

البحث المتمثلةفي  :منهج  الدراسة  تقديم متغيرات  في  له من سهولة  لما  التحليلي  الوصفي  المنهج  االعتماد على  تم  االلكتروني    لقد  التعليم 
 وأهميته في التعليم الجامعي نظريا وكذا المنهج االستنباطي لغرض تأكيد االرتباط بين المتغيرات . 

 :خطة البحث
ومنهجيته ففي المبحث   وأهدافه،  اختيارهاقتضت دراسة البحث أن ي قّسم على مبحثين ؛ بعد المقدمة التي بينت فيها أهمية الموضوع ، وسبب  

 وسلبياته .  مزايا التعليم اإللكتروني، اما المبحث الثاني فتكلمت فيه بمطلبين عن التعليم االلكتروني وأهميته تناولت مفهوم األول: 
 .هذا البحثبها من  ناالتوصيات التي خرجو االستنتاجات  وجاءت الخاتمة لتبين أهم 

 مفهوم التعليم االلكرتوني وأهميته املبحث األول
 األول :مفهوم التعليم االلكرتوني املطلب 

ءة  لقد أدى التقدم التكنلوجي إلى ظهور أساليب ووسائل تعليمية حديثة، تعتمد علـى توظيـف مسـتحدثات تكنلوجيـة مـنأجل تحقيق فاعلية وكفا
الفضـائيةواألق والقنـوات  االلكترونيـة  العرض  ووسائل  وملحقاته  الحاسوب  استعمال  ومنها  للتعليم،  االنترنـت  أفضل  وشـبكة  الصـناعية  مـار 

طرائــق متنوعــة لتقــدم  والمكتبـات االلكترونيـة، لغـرض إتاحـة الـتعلم علـى مـدار اليـوم ولمـن يريـده وفـي المكـانالــذي يناســبه، بواســطة أســاليب و 
وبصرية، مما يجعل التعليم أكثر تشويقا ومتعة و بكفاءة أعلـى وبجهـد  المحتــوى التعليمــي بعناصــر مرئيــة ثابتــة ومتحركــة وتــأثيرات ســمعية

العصر  من  التحول  خضم  وفي  التسعينيات  منتصف  في  اصطالحه  ظهر  الذي  االلكترونـي،  بـالتعليم  اآلن  يعـرف  مـا  وهـذا  أقـل.    ووقـت 
الم علوماتواالتصاالت والتي مكنت الجامعات والمؤسسات الصناعي إلى ما يسمى بعصر المعلومات، وذلك نتيجة االنتشار الواسع لتقنيات 

وقد وردت عدة تعريفات له منها انه عملية التعلم أو تلقي المعلومة العلمية عن طريق   .اإلنترنت  التعليمية والتدريبية من إطالق برامجها عبر
التواصل ب الزمان والمكان، حيث يتم  المتعددة بمعزل عن ظرفي  تقنياتالوسائط  الدارسين واألساتذة عبراستخدام  وسائل عديدة قد تكون    ين 

لم، وذلك وفق اإلنترنت، اإلنترانت، اإلكسترانت أو التلفاز التفاعلي. وتتم عملية التعليم وفقالمكان والزمان والكمية والنوعية التي يختارها المتع
لتعليم  ، امسؤولية التعلم بصفة أساسية على عاتقالمتعلم ذاته    معايير دولية تتضمن استيعابالدارس للمناهج والبرامج التي يتحصل عليها. وتقع

  االلكتروني أو التعليم على الخط هو تعليم تفاعلي متابع من خالل أجهزة الكمبيوتر وشبكةاألنترنت؛ يجمع بين ايجابيات التعليم الحضوري 
المرن(  بعد  عن  )والتعليم  والتشاركي(  آليات 1)التفاعلي  باستخدام  طريقـةللتعليم  هو  االلكتروني  التعليم   : أن  يقول   الذي  التعريف  منها    ،

االتصال الحديثة من حاسوب وشبكاته و وسائطه المتعـددة مـن صـورة وصـوت و رسـومات و آليـاتبحث و مكتبات الكترونية وكذلك بوابات 
 2االنترنت سواء أكان ذلك عن بعد أم في الفصل الدراسي 

 املطلب الثاني :أهمية التعليم االلكرتوني 
للتكنولوجيا الرقمية التي أنتجت نمطا جديدا يطلق عليه “التعليم اإللكتروني . ونجح التعليم منعزال عن االنتشار العالمي  هذا    لم يعد قطاع 

استثمار  أسواقا وفرصا  التعليمية، وخلق  للعملية  الزمنية والمكانية  الحواجز  في تخطي  أو  النمط  إليها  الوصول  التقليدي  التعليم  لم يستطع  ية 
، وهو  إنتاجها، بل إن التعليم اإللكتروني يتم ربطه بتعزيز مصادر النمو االقتصادي في الدول، بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالتعليم التقليدي

التعليم لهذا  يمكن  كما  الجامعية،  المرحلة  في  خاصة  الحكومية،  النفقات  لتقليل  يؤدي  في بعض   ما  التدريبية  الكوادر  في  النقص  تعويض 
 القطاعات التعليمية، عن طريق الفصول االفتراضية ، فضال عن تطوير األشخاص لمهاراتهم التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل. 
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ن  فالتعليم االلكتروني إحدى الطرق التعليمية غير التقليدية الذي يؤدي إلى رفع مستوى األستاذ والطالب،كما يساعد في حل أزمة التعليم م
خالل استخدام تقنية المعلومات وبالتالي تطوير هذه الخدمة سوفينعكس إيجابا على مستوى عضو هيئة التدريس والطالب من خالل تفاعلهم  

 .3التقنية والتي فينهاية المطاف سوف تؤدي إلى التطور والثقة في مهاراتهم العلمية والتقنية في آن واحد مع هذه 
 وعلى ما تقدم يمكن اجمال أهمية التعليم االلكتروني بما يلي : 

زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة والمدرسة، وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف في عدة   .1
اتجاهات مثل مجالس النقاش، البريد االلكتروني،غرف الحوار. ويرى الباحثين أن هذه األشياء تزيد وتحفز الطالب على المشاركة والتفاعل  

 .4المطروحة  مع المواضيع
المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب، المنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرفالحوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر في   .2

في   يساعد  مما  بالطالب  الخاصة  اآلراء  مع  ودمجها  المطروحة  والمقترحات  اآلراء  االستفادةمن  فرص  يزيد  مما  المطروحة  المواضيع 
غرف  تكوينأساس   طريق  عن  ومهارات  معارف  أكتسبهمن  ما  خالل  من  وذلك  وسديدة  قوية  وآراء  معرفة  عنده  وتتكون  المتعلم  عند  متين 

 . 5الحوار 
اإلحساس بالمساواة، بما إن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أيوقت ودون حرج، خالفًا لقاعات الدرس التقليدية  .3

ميزة، إما لسبب سوءتنظيم المقاعد، أو ضعف صوت الطالب نفسه، أو الخجل، أو غيرها من األسباب، لكن هذاالنوع  التي تحرمه من هذه ال
اش من التعليم يتيح الفرصة الكاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالألدوات االتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النق

 ن وغرف الحوار. هذه الميزة تكو 
هم أكثر فائدة لدى الطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق ألن هذا األسلوب في التعليم يجعاللطالب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكار 

والبحث عن الحقائق أكثر مما لو في قاعات الدرس التقليدية. وقد أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط يساعد ويحث الطالبعلى المواجهة  
 .6كل أكبر بش
،أتاح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في الحصول على المعلموالوصول إليه في أسرع وقت وذلك خارج التدريسيسهولة الوصول إلى   .4

ومالئمة مفيدة  الميزة  وهذه  اإللكتروني،  البريد  خالل  من  للمعلم  استفساراته  يرسل  بمقدورهأن  أصبح  تعلم  الم  الن   ، الرسمية  العمل   أوقات 
تدريسي أكثر بداًل من أن يظل مقيدا على مكتبه. وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهممع الجدول الزمني للمعلم، أو عند وجود لل

 .7استفسار في أي وقت ال يحتمل التأجيل
م في وقت معين، وذلك ألن توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع وهذه  مفيدة لألشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون التعل .5

بعضهميفضل التعلم صباحًا واآلخر مساء، كذلك للذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية، فهذه الحالة تتيح للجميع التعلم في الزمن الذي  
 يناسبهم.

المعلومات التي يريدها االستمرارية في الوصول إلى المناهج،هذه الميزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك ألنبإمكانه الحصول على   .6
 في الوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات فتحواغالق المكتبة، مما يؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر. 

 8تقليل حجم العمل في المدرسة، التعليم االلكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائجواالختبارات وكذلك وضع إحصائيات عنها  .7
 

 الثاني  المبحث
 مزايا التعليم اإللكتروني وسلبياته 

 المطلب األول : مزايا التعليم اإللكتروني 
المكان أو االنتماء أو الزمان، لغرض الوصول إلى مستويات راقية أو متقدمة على    ان عملية تعليم الفرد  تسعى إلى أن ال تحدها حدود 

علم  المستوى الفكري منه والوجداني وحتى الجسمي، وال يتأتى ذلك إال من خالل استثمار طاقات و قدرات وإمكانات  األفراد الالمحدودة في الت
تعليم االلكتروني بصفة خاصة. وعليه فالتعليم االلكتروني هو محور أساسي لصياغة الحاضر التعليمي بصفة عامة وتوظيف استراتيجيات ال

-وتشكيل معالمه المستقبلية، لبناء وتأسيس مجتمع متطور يواكب تداعيات عصر المعرفة، والتي أصبحت تفرض على األنظمة التعليمية  
كذا التفكير في آليات التعلم الحديثة من تعليم المعرفة نفسها ومن جهة أخرى االنفتاح  التركيز على كيفية التعلم و -الجامعية بوجه الخصوص
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، ومن على مختلف الثقافات، وان تكون لدى المتعلم  إمكانية البحث واالستفادة من الفرص التعليمية المتاحة التي تنتهجها التربية مدى الحياة
العيش مع اآلخرين   أنماط  الفرد  ثالثة تعلم  التي تعتبر مركز إشعاع وتوجيه  جهة  الجامعية  المؤسسات  المطالب ينبغي تعميمها في  ، هذه 

 للمجتمع. 
جعل التعليم أكثر   وعلى هذا فان التعلـيم االلكترونـي يتسـم بمزايـا وايجابيـات عديـدة تجعـل منـه وسـيلة فاعلـة لتطـوير التعلـيم و زيـادة كفاءتـه،

 9 :التعليم االلكتروني بأهم المزايا التالية الرتابة والملل في التعليم التقليدي، وقد تميزتشويقا ومتعة واالبتعاد عن 
 .جعل التعليم أكثر تشويقا ومتعة واالبتعاد عن الرتابة والملل في التعليم التقليدي .1
 تجاوز قيود المكان والزمان في العملية التعليمية  .2
للتعليم  .3 بالنسبة  الجماعي  العمل  في  ومقيدوملزم  محدد  زمني  بجدول  االلتزام  من  للطالب  بد  ال  الفعلي:  الحضور  على  االعتماد  عدم 

ان  التقليدي، أما في التعلـيم االلكترونـي   لم يعد ذلك ضروريا ألن التقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزم
 صبح التنسيق ليس بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج. معين لذلك أ

 .اختصار الوقت وتقليل الجهد المبذول في التعليم .4
.توسيع فرص القبول في التعليم العالي تجاوز عقبات محدودية األماكن ، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التوزيع األمثل  .5

 . لمواردها المحدودة
 بين المتعلمين وتمكينهم من إتمام عمليات التعليم في بيئات مناسبة لهم والتقديم حسب قدراتهم الذاتية . .مراعاة الفروق الفردية   .6
البريد   .7 أخرى من وسائل  المادة من جهة  بينهم من جهة وبينهم وبين مدرس  فيما  إلكترونيا  الفوري  للتفاعل  للمتعلمين  الفرصة  إتاحة 

 و نحوها. اإللكتروني ومجموعات النقاش وغرف الحوار 
 .إمكانية استعراض كم كبير من المعلومات من خالل مواقع االنترنت أو الذاكرة االلكترونية أو قواعد البيانات .8
 .المواكبة اآلنية التطور العلمي المذهل الحاصل في كافة ميادين المعرفة .9

 .تشجيع التعلم الذاتي .10
  .االختبارات وتصحيح األخطاءالتقييم السريع والفوري والتعرف على نتائج  .11
 .تعدد مصادر المعرفة من خالل االتصال بالمواقع المختلفة لالنترنت أو قواعد البيانات والمكتبات االلكترونية .12
 .أمكانية تبادل الخبرات والمعارف بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية بسرعة و يسر .13
 .وماتيسهولة وسرعة تحديث المحتوى المعل .14
 .تحسين وتطوير مهارات االطالع والبحث و استعمال المهارات التكنلوجية .15
 إمكانية االستعانة بالخبراء النادرين   .16

 املطلب الثاني: سلبيات التعليم االلكرتوني 
 10:ا التعليم اهمها ما يأتيمقابل المزايا وااليجابيات للتعليم االلكتروني، فإن هناك بعض السلبيات والمعوقـات والتحـديات التـي تواجـههذ

 .ضعف للتفاعل اإلنساني بين األستاذ والطالب .1
مـن قبـل صـعوبة التحـول مـن طريقـة التعلـيم التقليديـة التـي تقـوم علـى أسـاس إلقـاء المحاضـرة مـن قبـل التدريسـي،واستذكار المعلومـات   .2

 .الطالـب، إلـى طريقـة التعلـيم االلكترونـي التـي تعتمـد علـى الحـوار والنقـاشوالتحليل لكم كبير من المعلومات
 .كبيـرة مـن التدريسـيين والطلبـة لخبـرة التعامـل مـع وسـائل تكنلوجيـا المعلومـات واالتصـاالتوالبرمجيات التعليميةافتقـار نسـبة  .3
أكبر الحاجـة إلـى جهـد أكبـر وكلفـة ماديـة أكبـر بالنسـبة للتدريسـي، لكـي يـتمكن مـن إعـداد محاضـرته بصـورةالكترونية، مع جهد ووقت   .4

 .لمتابعة وفهم المحاضرة يحتاجه الطالب
نــت و عـدم تـوفر مسـتلزمات التعلـيم االلكترونـي بشـكل كـافي؛ مـن أجهـزة حاسـوب ووسـائل عـرض الكترونيـة،واتصــال عبــر شــبكة االنتر  .5

 .شــبكة اتصــاالت بــين الجامعــات والمراكــز البحثيــة ومؤسســات قواعــدبيانات، وقاعات وتأثيث مناسب 
ن  ضعف إجادة اللغة االنكليزية لمعظم الطلبة ونسبة كبيرة من التدريسيين، مما يضـع عقبـات أمـام اإلقبـالعلى التعليم االلكتروني حيث إ  .6

 .معظم البرمجيات و المعلومات مكتوبة باللغة االنكليزية
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 .ربــة علــى تشــغيل و صــيانة وســائالالتصاالت وتكنلوجيا المعلوماتاالفتقــار إلــى التمويــل الكــافي مــع نقــص فــي الكــوادر الفنيــة المد .7
ق التطوير عقبـات إداريـه تتمثـل أحيانـا بقيـادات جامعيـة غيـر واعيـة وغيـر متحمسـة للتطـوير، و إجـراءات إداريـةروتينية ولوائح جامدة تعي .8

 .وال تتيح المرونة في العمل
 قيـة، فـإن مشـكلة االنقطـاع المتكـرر للتيـار الكهربـائي تعـد عقبـة أساسـية أمـامتطبيق التعليم االلكتروني وبالنسـبة لجامعاتنـا العرا .9

 اخلامتة
إن نمط التعليم االلكتروني يمثل آلية شاملة لكل القطاعات ال تختص بمجال عين او نخبة محددة، وفي سبيل تحديث وتطوير سلوكياتنا   

يمكننا أن نبقى عند أبوابها إذ ال بد من جامعاتنا األخذ بها حتى ال تفوتها كل الفرص وهذا ال يتأتى    وأفكارنا بما يتماشى وعصر المعرفة  ال
 من خالل تكثيف مساعينا و جهودنا و السعي نحو التحضير لها باإلعداد الجيد ألساتذتنا وتشجيع طالبنا و اإلسراع نحو محاربة كل إال

لمجتمع   الوصول  سبيل  في  األطراف  مختلف  بين  تربط  ووطنية  محلية  شبكات  من  التعليمية  مؤسساتنا  في  المعلوماتية  األمية  أوجه 
أن التحول من التعليم التقليدي للتعليم االلكتروني ال بد له أن يتم بصورة تدريجية  بداية من التأسيس النظري    المعرفة.وهذا البحث  كشف

له  وفقا إلستراتيجيات محددة األهداف المؤسسة   التحتية  التكنولوجية والبنى  المعينات  الوسائل و  لتوفير كل  أدق لطبيعته وصوال    وتحديد 
 تنتشر فيه أبعاد ثقافة استخدام التكنولوجيات الحديثة. خاصة في جامعاتنا التي لم

 :من خالل ما تقدم يمكن الخروج باالستنتاجات اآلتية
يجب مواكبة   إن التقـدم العلمـي والتكنلـوجي يفـرض نفسـه علـى كافـة ميـادين الحيـاة ومنهـا التعلـيم العـالي الـذي هـو أسـاس هـذاالتقدم، لذا .1

ي بلدنا العراق الذي يعاني من أزمة حادة في التعليم العـالي. ومـن بـينمنجزات العلم والتكنلوجيـا هـي تقنيـات االتصـاالت  هذا التقدم خاصة ف 
 .والمعلومـات واألجهـزة االلكترونيـة التـي أفـرزت مـا يسـمى بـالتعليمااللكتروني

منهـا   .2 متنوعـة،  أنماطـا  يشـمل  االلكترونـي  التعلـيم  مفهـوم  شبكة إن  خالل  والـتعلممن  االلكترونـي،  العـرض  وسـائل  و  بالحاسـوب  الـتعلم 
قنية االنترنت، والتعلم من خالل شبكة قواعد البيانات، والتعلم بتوظيف شـبكة المعلومـات واالتصـاالت،والتعلم في بيئة افتراضية، وتوظيف ت

 .التعلم عن بعد
التـي أجريـت علـى مخرجـا .3 الدراسـات  الطلبة إن معظـم  فـيتطوير كفاءة  التعلـيم  النـوع مـن  فاعليـة هـذا  التعلـيم االلكترونـي تؤكـد علـى  ت 

 .والتدريسيين على حد السواء، ولذا سارعت الكثير من الدول إلدخـال تجربـة التعلـيم االلكترونـيفي جامعاتها ومدارسها
قليل الجهد المبـذول فـي التـدريس، جعـل التعلـيمأكثــر تشــويقا ومتعــة، وتعلــيم للتعليم االلكتروني ايجابيات عديدة منها؛ اختصار الوقت، وت .4

استعراض كم كبير من المعلومات، سهولة تحديث المواد   عــدد كبيــر مــن الطــالب دون قيــود الزمــان والمكــان، تحفيــز التعلــيم الــذاتي، إمكانيــة
بك الكترونيا  المقدمة  ذلـك التعليمية  هـو جديـد، وغيـر  مـا  فـي   ـل  سـلبيات وصـعوبات  هنـاك  فـإن  الكثيـرة،  االيجابيـات  هـذه  كثيـر. وفـي مقابـل 

اإلنسـاني بـين األسـتاذ والطالـب، و افتقـار نسـبة كبيـرة مـن التدريسـيين والطلبـة لخبـرة التعامـل مـع    التفاعل  التعلـيم االلكترونـي ابرزها ؛ ضـعف
االنقطــاع  وسـائل كــاف، و مشــكلة  بشــكل  االلكترونــي  التعلــيم  تــوفر مســتلزمات  عــدم  المعلومــات واالتصــاالت، و  للتيار    تكنلوجيــا  المتكرر 

العراقيةالكهربائي   جامعاتنا  في  االلكتروني  التعليم  تطبيق  أمام  أساسية  عقبة  تعد  من    .التي  بها  الخروج  يمكن  التي  التوصيات  هذا أما 
 :أهمها البحث

الهـائلين   .1 المعرفـي والتقنـي  التقـدم  لمواكبـة  فـي جامعتنـا  المتعـددة  التعلـيم االلكترونـي  الهوة بين ضرورة اعتماد وسائل وتقنيات  ولتجسير 
 .جامعتنا العراقية والجامعات العالمية

اتصاالت عبر    تــوفير الــدعم المــادي لتــوفير مســتلزمات وتقنيــات التعلــيم االلكترونــي مــن حواســيب و وســائل عــرض الكترونــي،وشبكات .2
 .عـات و تأثيـث مناسـب لهـذاالنوع من التعليماالنترنـت، وقواعـد بيانـات ومكتبـات افتراضـية مـع شـبكاتها، وقا

 .التعليمية إقامــة دورات تدريبيــة للتدريســـيين والطلبــة علــى اســتخدام وســائل تكنلوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والبرمجيــات .3
التقليدي، بل مكمال   يكـون التعلـيم االلكترونــي بـديال عـن التعلــيم  نظـرا لوجـود بعـض الســلبيات فـي التعلـيم االلكترونــي، فنوصـي أن ال .4
 . له

 ثبت املراجع
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