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 املقدمة
إ التقليدي  التعليم  نمط  تغيير  في  التكنولوجية  التطورات  على    ذساهمت  وقدرة  طاقة  من  يمتلكه  لما  وفقًا  تعليمه  يواصل  ان  للمتعلم  يمكن 

ل التعلم  االستيعاب والتعلم باالضافة الى أن الخبرات والمهارات السابقة تساهم في تعزيز هذا النوع من التعليم ويمكن اعتباره بمثابة أحد أشكا
جز  االنترنت  وبشبكات  الحاسوب  ان  الى  االشارة  وتجدر   . بعد  المعارف  عن  نقل  عملية  لتحفيز  االلكتروني  التعليم  عملية  من  يتجزأ  ال  ء 

 والمهارات واشتمل البحث عل مقدمة وتمهيد عن التعليم االلكتروني بين النظرية والتطبيق ، وأربعة مباحث: 
 المبحث األول: مفهوم االزمة التعليمية وادارتها وخصائصها ومعالجتها :

 :مفهوم األزمة التعليمية .1
 إدارة األزمة التعليمية .2
 خصائص األزمة التعليمية .3
 دور مدير المدرسة في إدارة األزمات .4

 اما المبحث الثاني: مفهوم التعليم االلكتروني  
 وكان المبحث الثالث: دور منصات التعليم االلكتروني في ادارة االزمات 

 المبحث الرابع: التعليم في العراق الواقع والتحديات 
   وختمت البحث بخاتمة عن اهداف التعليم الرقمي فوائده مع بيان أهم االستنتاجات وتبع ذلك قائمة باسماء المصادر والمراجع.

 التعليم االلكرتوني بني التنظري والتطبيق متهيد
اجأنا ڤيروس »الكورونا« دون إنذار مسبق وبانعكاسات صحية حادة ومتسعة التأثير على كما نقول في األمثال »ُرّب ضارة نافعة«. فقد ف

المستويين الوطنى والعالمى. ولكنه دفع من ناحية ُأخرى بضرورة إعادة النظر في العديد من ُمسلمات منظومة التعليم العالي ، وعلى وجه  
سائدة، في ظل صعوبة استمرار أسلوب التعليم التقليدى وجها لوجه ِبفعل األزمة.  الخصوص أنماط وأساليب التدريس والتعلم وتكنولوچياتها ال

ي  كما ساهم في نفس الوقت في قناعة ُمتَِّخذ القرار بعدم جدوى الحلول الجزئية، وضرورة التصدى بشكل شامل للقضايا الهيكلية الحاسمة الت
 تعوق االنطالق نحو الجودة والفعالية المرغوبة. 

التي ودعونا   الخدمات  تقييم  الثالثة تتسم بتنوع معايير  العالي في األلفية  التعليم  المتفق عليه أن منظومة  إذ من  المشكلة،  إلى ُأصول  نُعد 
 تقدمها للمجتمع، وتعدد جوانبها المتمثلة في خمسة أبعاد حاكمة لألداء، هي: 

 جودة وفعالية وتميز وتمايز العملية التعليمية.  ■
 ونشرها وتطبيقها من خالل البحث والتطوير، ودور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. إنتاج المعرفة ■
 عدالة التعليم العالي وديمقراطيته، وتكافؤ فرص إتاحته، ودعم استدامته وفق استراتيچية للتعلم مدى الحياة.  ■
 دراته من أجل التنمية المستدامة. مساهمة التعليم العالي في بناء رأس المال البشرى، وتنمية مهاراته وق ■
 مواكبة منظومة التعليم العالي لعصر الحداثة والمعرفة وثورة العلوم والتكنولوچيا باأللفية الثالثة.  ■

ن  ع  ويتضمن »الُبعد األول« للتقييم الحوكمة الرشيدة للجامعات، وجودة المدخالت والمخرجات التعليمية، والتميز العلي، والتمايز األكاديمي
األقران، والفعالية في تحقيق األهداف والغايات. ويختص »البعد الثانى« بدور الجامعات في إنتاج ونشر المعرفة من خالل البحث العلمي  

عليم  بالت والتطوير، والمساهمة في تنمية البيئة والتنوير المجتمعي. في حين يرتبط »الُبعد الثالث« لمعايير التقييم بتحقيق تكافؤ فرص االلتحاق
في بناء العالي، وإتاحة خدماته األكاديمية والبحثية للشرائح الطالبية دون تفرقة. وُيركز »البعد الرابع« على مساهمة منظومة التعليم العالى  

ألخير أما »البعد الخامس« وا  رأس مال بشرى بمستوى تعليمى ومهنى ومهارى مرتفع يتالءم مع المناخ المعرفى وأهداف التنمية المستدامة.
م العالى  لمعايير التقييم، وهو محور حديثنا، فيختص بمواكبة المناخ العالمى الحديث للتعليم العالى باأللفية الثالثة.. إذ تشهد منظومة التعلي
معدالت في عصر الثورة المعرفية تطورات غير مسبوقة وتغيرات عميقة ذات انعكاسات علمية وتكنولوچية وتنموية متعددة، من أهمها تنامى  

للطالب واألساتذة والبرامج األكاديمية ع األكاديمى  الحراك  األكاديمية، وتنامى  المؤسسية وبرامجها  هياكلها  بر الطلب على خدماتها، وتنوع 
الجدار  في  غير مسبوق  وتنوع  األكاديمى،  واالعتماد  الجودة  لضمان  وفعالية  كفاءة  أكثر  آليات  على  الطلب  وتزاُيد  الدول،  وبين  ات  الحدود 

 والشهادات العلمية.
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م  َبْيد أن أحد أهم عناصر التغير في مناخ التعليم العالي يتمثل في التطور غير المسبوق في منهجيات وأساليب وتكنولوچيا التدريس والتعلُ 
(methods Teaching and Learnig  إذ يعتمد هذا التطور على ثالثة توجهات رئيسية: يختص »التوجه األول« بالتغلب ..)  على ُبعدى

( ُبعد  عن  للتعلم  أساليب  تطوير  خالل  من  التعليمية،  الخدمة  تقديم  في  والمسافة«  الحدود  Distance Learning»الزمن  عبر  والتعلم   ،)
(Cross Border Education( والتعليم المفتوح ،)Open Education    وهى منهجيات تسمح بتقديم الخدمة التعليمية المتزامنة أو غير .)

منة عن ُبعد، ومن ثم فإنها ُتعد من وسائل تحقيق عدالة التعليم العالى والتوسع في معدالت إتاحته. في حين يسعى »التوجه الثانى«  المتزا
التع لوجه، مثل  التقليدى وجًها  التعليم  األساتذة والطالب، كبدائل ألسلوب  بين  أكثر حداثة ومرونة وتفاعلية  تدريسية  أساليب  ُلم  إلى تطوير 

)المستق الذاتى  أو  )  Independent or Self Learningل  بالتجربة  والتعُلم   ،)Experiential learning   حاالت باعتماد  والتعُلم 
(، وهى منهجيات تدريسية تساهم في بناء الشخصية العلمية للطالب، وتفاعله اإليجابى مع المادة العلمية، Teaching with Casesتطبيقية

المعرفي المهارات  التدريس وإكسابه  المعلومات واالتصاالت في دعم عملية  إلى استخدام تكنولوجيا  الثالث« فيسعى  أما »التوجه  ة والذهنية. 
( اإللكترونى  التعُلم  أساليب  خالل  من  )e- Learningوالتعلُّم  االفتراضية  والجامعات  الفصول  وتكنولوجيا   ،)Virtual Classes   &

Universities( والتعلم الُمدمج ،)Blended Learning.وهى تكنولوچيات تعليمية متقدمة تساهم في دعم التوجهين األول والثاني ،) 
، وأهمية البعد التنموي للتعليم العالي، أضحى تحقيق المبدأ  وفى ظل هذا المناخ المعرفي الجديد، والتأثير المتنامي للثورة العلمية والتكنولوچية

مي الُمزدوج »للجودة مع اإلتاحة« هدفا أستراتيچيا تسعى الدول إلى األخذ به. بيد أن هذا الهدف يصعب الوصول إليه في إطار المناخ التعلي
 (1) مة الكورونا في بلورة ودعم هذا التوجه؟.الراهن، دون إجراء إصالحات هيكلية رئيسية في بنيته.. فهل تساهم تداعيات أز 

 مفهوم االزمة التعليمية وادارتها وخصائصها ومعاجلتها املبحث األول
 :مفهوم األزمة التعليمية .1

يتحدد عندها مصير تطور ما، إما إلى األفضل وإما إلى األسوأ.ويعرف   األزمة بمعناها العام هي تلك النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التى
( األزمة على أنها " حدث يمكن أن يدمر أو يؤثر على المنظمة ككل ، ويهدد وجودها، ويؤثر سلبيًا على سمعتها أو  (,Mitroff )) متروف

يؤدى إلى صعوبة التعامل معه، ومن ثم ضرورة البحث   وتعرف األزمة على أنها " حدث مفاجئ غير متوقع ، مما."صورتها لدى الجمهور
عن وسائل وطرق إلدارة هذا الموقف بشكل يقلل من آثاره ونتائجه السلبية، وهى أيضا حالة مؤقتة من االضطراب واختالل التنظيم".واألزمة  

ألزمة تمثل الفرصة للتغيير. حيث إن كل  لذلك فا . تعبر عن ثالثة عناصر أساسية هي: التهديد المفاجئ وضيق الوقت، ونقص المعلومات
 أزمة تحمل فى طياتها مقومات نجاحها وكذلك أسباب فشلها، وعند االستعداد الجيد لمواجهتها يمكن تحويل األزمة إلى فرصة يستفاد منها في

تخاذ قرار سريع لمواجهة التحدي الذي  أما األزمة التعليمية فهي " مشكلة أو حالة تواجه النظام التعليمي، وتستدعى ا.إحداث تغييرات معينة
كلة  تمثله تلك المشكلة، غير أن االستجابة الروتينية لمؤسسة اإلدارة التعليمية تجاه هذه المشكلة أو التحدي تكون غير كافية، فتتحول المش

تتبعها   التي  اإلدارية  واألساليب  التعليمية  اإلدارية  المنظمة  في  تجديدات  تتطلب  أزمة،  إلى  المنظمةحينذاك  المدرسة   ."تلك  في  األزمة  أما 
فهناك تعريف لها على أنها " حدث مفاجئ وغير متوقع، ويؤثر بشكل عميق وسلبي على المدرسة، ويتضمن إصابات خطيرة أو موت أحد 

التنظيم وخلل في  هناك أيضًا تعريف آخر لألزمة داخل المدارس وهى " حالة مؤقتة من الضيق وعدم  ". الطالب أو عضو من هيئة المدرسة
غوبة،  اإلدارة ، وتتسم بعدم قدرة المدير على مواجهة الموقف باستخدام الطرق التقليدية في التعامل، وتؤدى إلى نتائج غالبًا ما تكون غير مر 

قدرة على مواجهتها أو  للتعامل   ". وبخاصة في حالة عدم وجود استعداد  تكفى  التقليدية ال  الطرق  أن  التعريف  األزمات  ويوضح هذا  مع 
من   ." ومواجهتها.كما أن األزمة في المدرسة تعبر على " حدث أو موقف حرج ينطوي على نتائج خطيرة تتطلب استجابة ومواجهة فورية

  خالل استقراء التعريفات السابقة يمكن مالحظة أن األزمة تمثل نقطة تحول فى سلسلة من األحداث المتتابعة، وتعبر األزمة في المدرسة عن
وقف أو حالة من االضطراب المفاجئ الذي يؤثر بشكل سلبي على الطالب وهيئة العاملين بالمدرسة، مما يفرض وجود أساليب أو أنماط م

 .إدارية غير مألوفة للتعامل مع األزمات، حيث إن االستجابة الروتينية ال تكفى لمواجهة األزمات
التعليمية  .2 األزمة  بأنها  إدارة  األزمات  إدارة  المدرسة،    تعرف  داخل  تقع  أن  يمكن  التي  باألزمات  التنبؤ  إلى  يهدف  إداري  أسلوب   "

والتعامل معها بشكل سليم فور حدوثها ، وهذا يعتمد على عدة عمليات إدارية تشمل التخطيط لمواجهة األزمات من خالل تنظيم ابتكاري  
وإدارة األزمات فى  ."تكفل السيطرة على األحداث والتحكم فيها  يتناسب مع طبيعة هذه األزمات، باإلضافة إلى وجود طرق محددة لالتصال 

المدرسة تعنى أيضًا "وجود خطة في المكان قبل حدوث األزمة، فمن التقصير فى التعامل مع األزمات والكوارث أن يكون الموقف هو رد  
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ع األزمة بأنواعها المختلفة، فالبد أن تكون هناك خطة الفعل، ولكنه يجب أن يكون متضمنًا اإلعداد والتحضير والتدريب المستمرين للتعامل م
ومن ثم يمكن القول أن إدارة األزمات هي " آلية إدارية يستخدمها   ."وقائية لتوقع هذه الكوارث واألزمات، بحيث يوجد فرق مدربة للتعامل معها

فال يمكن التعامل مع األزمة في   . "ليل الخسائر المترتبة عنهاالنظام لمنع وقوع أزمة معينة، أو االستعداد لها إن وقعت ومحاولة احتوائها لتق
ن إطار من العشوائية واالرتجالية، أو بسياسة الفعل ورد الفعل، بل يجب أن يخضع التعامل مع األزمة للمنهج اإلداري السليم لحماية الكيا

ئف أساسية هي: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة . اإلداري من تطورات غير محسوبة، ويقوم المنهج اإلداري العلمي على أربع وظا
 .وهناك أيضا عملية االتصال والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في التعامل مع األزمات ومواجهتها بشكل فعال

 خصائص األزمة التعليمية .3
  :تتسم األزمات التي تحدث في المدارس بالخصائص التاليـة

 .عدم توقع الحدوث -أ
  . توقف أو اضطراب البرنامج الطبيعي والروتيني لليوم الدراسي  -ب
 . يشعر المديرون فى موقف األزمة أنهم يفقدون السيطرة على بيئة المدرسة -ج
 . الحاجة للعمل الفوري لمواجهة هذا الموقف األزموى  -د
 . التهديد بوجود خطر كامن -هـ

نفسية وإدارية وتنظيمية، وأن األزمات التي تحدث بالمدارس تتسم بأنها موقف يمثل مما سبق يمكن استخالص أن لألزمة عدة خصائص  
تهديد يؤدى إلى اضطراب اليوم الدراسي، لذلك من الضروري إدراك هذه الخصائص حتى يمكن تحرى إشارات اإلنذار المبكر لألزمات، ومن 

  .ثم االستعداد الجيد لمواجهتها
 زمات دور مدير المدرسة في إدارة األ   .4

 :لمدير المدرسة دور بارز في إدارة األزمات، ويتضح ذلك من خالل كفاءته في عمليات التخطيط والتنظيم واالتصال، على النحو التالي
إن التخطيط إلدارة األزمة من خالل تخطيط سيناريو يحدد ما يمكن أن يحدث، وأدوار األعضاء المشاركين في عملية المواجهة  التخطيط    -أ

والذي يخفف من حدة مفاجأة حدوث األزمات، لذلك فإن أهم ما يميز المدارس الفعالة هو االستعداد لمواجهة األزمات، وإدارتها من خالل  
عملية مستمرة ال تتوقف، وتهدف خطط مواجهة األزمة إلى منع األزمات عن طريق اتخاذ اإلجراءات الوقائية،    طوالتخطي  .منهجيتخطيط  

 .والتحضير للتعامل المناسب معها 
مدير  التنظيم    -ب وعلى  منهم،  بكل  المرتبطة  والمهام  األزمات  بمعالجة  الخاصة  األعمال  إليهم  الموكولة  األشخاص  بتحديد  التنظيم  يهتم 

التنسيق والتوافق والتكامل بين الجهود المختلفة التي تبذل إلدارة األزمة، خاصة عندما تحتاج األزمة إلى جهد  المدرس ة أن يوفر نوعًا من 
وتتطلب إدارة األزمات وجود فريق لمواجهة هذه األزمات، حيث يشمل الفريق المدير ومساعده، واألخصائي االجتماعي والنفسي،  .جماعي

التربو  الذي  والمرشد  المحلى  المجتمع  مؤسسات  من  أعضاء  يشمل  أن  ويمكن  العاملين  وبعض  بالمدرسة،  األمن  ومسئولي  والممرضة،  ي، 
خاصة وأن العمل الجماعي القائم على الفريق أصبح أساس العمل بالمدرسة، وذلك لكي يتم مواجهة   .يمكنهم تقديم المساعدة في هذا المجال

  .ر بين الطالب وبين المعلمين وأولياء األموراألزمات مثل أحداث العنف والتشاج
يتم االتصال    -ج التي  والبيانات  المعلومات  ونوعية  االتصال،  لخطوط  الواضح  التحديد  الضروري  من  بكفاءة،  األزمات  مواجهة  تتم  لكي 

حوريًا في التعامل مع األزمات من أجل  تداولها من أجل التنسيق، وإدارة االتصال بفاعلية داخل وخارج المنظمة. ولذلك يلعب االتصال دورًا م
السيطرة عن  الموقف  خروج  وعدم  الشائعات،  انتشار  وتجنب  الحقائق،  األمور . توضيح  بأولياء  االتصال  في  المدرسة  مدير  دور  ويتضح 

األزم إدارة  في  مؤثرًا  أصيال وعامال  باعتبارهم طرفًا  األمور  أولياء  بإقناع  المدير  يقوم  المحلى، حيث  تقديم والمجتمع  وذلك من خالل  ات، 
التربوية اآلمنة ألبنائهم البيئة  الفعلية في إدارتها، حيث أنهم يرغبون في توفير  واالتصال معهم . االقتراحات ومناقشة األزمات أو المشاركة 

بأولياء   قائمة  إعداد  ويمكن  واالنسجام،  والتآلف  القوية  العالقات  وجود  أجل  من  األزمات  حدوث  وقبل  مستمر  يمكنهم بشكل  الذين  األمور 
لفهم  ومشجع  إيجابي  مناخ  خلق  أجل  من  الطالب  وعائالت  المدرسة  بين  وقوية  إيجابية  عالقات  إلقامة  طوارئ،  وجود  حالة  فى  التطوع 

لى  ويعمل على أن تكون المدرسة أكثر انفتاحًا على مجتمعها المحلى، لتتمكن مؤسسات المجتمع المح . " مشكالت الطالب ومواجهتها مبكرا
ذائي  من القيام بدورها في التعاون مع المدرسة والمشاركة في مواجهة األزمات التي تتعدى قدرات المدرسة مثل الحرائق الخطيرة أو التسمم الغ
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للطالب أو أحداث العنف والشغب، ولقد فرض ذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلى مع المدرسة، وعمل برامج شراكه ومناقشة القضايا  
 :زمات المحتمل حدوثها من أجل تجنبها.ويبرز دور مدير المدرسة أيضًا في كل مرحلة من مراحل إدارة األزمات، على النحو التاليواأل

التى  Before The crisis مرحلة ما قبل األزمة  -أ البيانات واإلشارات  المبكر ترصد وتحلل  المرحلة وضع نظم لإلنذار  وتشمل هذه 
تسبق األزمات، وتطوير خطة الطوارئ. وتتضمن أيضا هذه المرحلة تحديد المخاطر والفرص والتفكير فيما هو غير مألوف، ومن الضروري 

ا تكلفة لمنع وقوع األزمات المحتملة، وإذا كان من غير الممكن تجنب أيضًا في هذه المرحلة محاولة تجنب األزمات وهى أبسط الطرق وأقله
األزمة، فالبد من اإلعداد إلدارتها جيدًا من خالل وضع خطط الطوارئ، واختيار أعضاء فريق األزمات، وتوفير اتصاالت مناسبة، والتدريب  

مخاطر المحتملة، وتقدير اإلمكانات المتاحة وتحديد اإلجراءات  على هذه الخطط . من هنا يمكن القول أن هذه المرحلة تنطوي على تحليل ال
  .المناسبة، وتدريب األفراد على القيام بأدوارهم

وتشمل هذه المرحلة تعبئة الجهود، وتنفيذ الخطة، والتنسيق مع األطراف األخرى والهيئات  During the Crisis مرحلة أثناء األزمة   -ب
ا المحلى  المجتمع  فى  وفهم الموجودة  الموقف  استيعاب  من  البد  المرحلة  هذه  وفى  العاملين،  وهيئة  الطالب  لحماية  المساعدة  يمكنها  لتي 

توجيه مالبساته إلدراك أبعاد األزمة ثم احتوائها من خالل اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة لتقليل الخسائر، وتهدف إجراءات المواجهة إلى  
مواقف األزمات مثل الموت المفاجئ ألحد الطالب أو عضو من هيئة العاملين بالمدرسة حيث يكون من    هيئة العاملين بالمدرسة عند وقوع

الضروري االستجابة الفورية والمواجهة السريعة عند حدوث األزمة، ولكن على المدير أن يتحقق من المعلومات الصحيحة مع تجنب انتشـار  
  . اإلشاعات عن األزمة داخل المدرسة وخارجها

وتشمل هذه المرحلة مساعدة الضحايا، والعودة إلى األوضاع الطبيعية، باإلضافة إلى تقييم   After the Crisis مرحلة ما بعد األزمة  -ج
"ويقوم    ، التعلم  أجل  المستفادة من  الدروس  المكتسبة، واستخالص  الخبرة  االستفادة من خالل  ثم  الطوارئ  المواجهة ومراجعة خطة  عملية 

هذه المرحلة بعقد اجتماع مع فريق األزمات متضمنًا األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي، والقيام بإعداد بيان رسمى للرد  المدير في  
المجت المفقودين، واالستعانة بمؤسسات  أو  بالمصابين  باألزمة وعالقاتهم  المتأثرين  الطالب واآلباء والعاملين  مع  على االستفسارات، وتحديد 

ال عند  المناسبة  . "ضرورةالمحلى  القرارات  وصنع  التقييم  على  تساعدهم  ومناسبة  متطورة  ألساليب  المخاطر  لمواجهة  المديرون  يحتاج  لذا 
في حل   الطالب  إشراك  المدرسة على  مدير  يعمل  كما  المخاطر.  تمثله  الذي  التأكد  عدم  السلبية تحت ظروف  آثارها  تجنب  وتنفيذها مع 

 .م والثقة بالنفس وتنمو لديهم االتجاهات اإليجابية وحب العمل التعاونيالمشكالت، حتى يشعرهم باالحترا 
  :وتتمثل متطلبات إدارة األزمات في المدارس بشكل فعال، فيما يلى :متطلبات إدارة األزمات فى المدارس

  .وجود القيادة الفعالة لدعم التنفيذ الفعال إلدارة األزمة ومتابعة االستعداد لمواجهتها -أ
التعامل مع األنواع المختلفة من األزمات، ويعمل على مستوى المدرسة، ومستوى المنطقة أو   -ب وجود فريق إلدارة األزمات مدرب على 

الصحية مما  الرعاية  المحلى ومراكز  المجتمع  بالمدرسة ومؤسسات  األزمات  إدارة  فريق  بين  قوية  القومي. وتوجد عالقة  اإلدارة، والمستوى 
  .سة على تقديم الخدمات المناسبة عند حدوث األزماتيدعم قدرة المدر 

وجود خطة إلدارة األزمات بالمدرسة تحدد بوضوح نوع المواجهة المطلوبة فى كل موقف حتى يعرف العاملون بالمدرسة مقدمًا كيف    -ج
 .زماتسيواجهون األزمة في الوقت المناسب، ويتم تطوير الخطة بشكل مستمر وتوزيعها على فريق مواجهة األ

توفير قنوات فعالة لالتصال داخل المدرسة وخارجها مع اآلباء ومع وسائل اإلعالم وهيئات المجتمع المحلى حتى يمكن تقديم المساعدة    -د
  . عند الضرورة، ولضمان سرعة االستقرار

ت رشيدة لمنع األزمات أو مواجهتها بكفاءة التدريب المستمر لألفراد على فهم سياسات وإجراءات عملية صنع القرار، والوصول إلى قرارا  -هـ
 (2) .عند وقوعها 

 مفهوم التعليم االلكرتوني املبحث الثاني
: فهو  االلكتروني  التعليم  مفهوم  على  هناك خالف  مثل    ليس  انترنت ووسائط  ، وشبكة  الحديثة من حاسوب  االتصال  باستخدام  التعليم   "

. ويمكن االستعانة بالتعليم االلكتروني داخل الصف الدراسي أو التعلم عن بعد ، أي ان يكون المتعلم بعيدًا من (3)الصوت والصورة والفديو"  
 المعلم . 

 أنواع التعليم االلكتروني 
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 ال يقتصر التعليم االلكتروني على نوع محدد ، بل ُيحدده الزمان والمكان ، وهما من جعال للتعليم االلكتروني أنواعًا : 
  التعليم االلكتروني المتزامن : وهو التعلم الذي يستلزم وجود المعلم والمتعلم في الوقت ذاته ويحدث التفاعل بينهما ومن ايجابيات هذا  .1

 لب على الحصول على التغذية الراجعة من المعلم . النوع هو قدرة الطا
يتعلم التعليم االلكتروني غير المتزامن : وهذا النوع ال يستلزم وجود الطرفين المتعلم والمعلم في الوقت نفسه ، ومن ايجابياته أن المتعلم   .2

 (4)حسب الوقت والمكان المناسب له .
 زيجًا من االلقاء المباشر والتواصل عبر االنترنت. التعليم المدمج : وهو التعلم الذي تدمج فيه م .3

 ميزات وخصائص التعليم االلكتروني:
للتعليم االلكتروني يتمتع بمميزات وخصائص تنفع خصوصًا في أوقات األزمات ومنا أزمة فايروس كورونا التي يمر بها العالم ، حيث تعطيل 

 التواصل المباشر ، والوصول الى مؤسسات التعليم ، ومن ميزات التعليم االلكتروني :
 توظيف التقنيات الحديثة لتكون وسيلة تعليمية . .1
 تعليم الذاتي لدى الطالب.تطوير ال .2
 إن من السهولة المتابعة واالدارة الجيدة . .3
 (5)يوفر التعليم االلكتروني ضمان جودة التعليم االلكتروني وكفاءته وتعدد اساليب عرض المعلومة . .4
 (6)إمكانية التفاعل النشط مع المحتوى في المكان والوقت والسرعة مناسبة ، وكذلك التفاعل مع المعلم مع االقران. .5
 يوفر التعليم االلكتروني فرصة أكبر للطالب لالتصال فيما بينهم ، وكذلك بين الطلبة على المشاركة والتفاعل .  .6
 الطلبة ، فهم يتلقون المادة نفسها ولهم فرص متساوية في التعليق والمراجعة . يوفر التعليم االلكتروني احساسًا بالمساواة عند  .7
 قلة التكلفة في الحصول على الدروس والمراجع ، يرافق ذلك سهولة تحديث المادة التعليمية االلكترونية .  .8

التواصل مع طلبتها عن طريق النت ، ومن    وفي ظل انتشار فايروس كورونا في العراق حالُه حال دول العالم لجأت الجامعات العراقية الى
المهم االشارة هنا الى هذا االسلوب ال ُيعد تعليمًا عن بعد بالمعنى المعروف في جامعات اخرى ، ألن االستاذ الذي كان يعطي الطالب  

سد الجانب النظري في التدريس دون "مالزم ورقية " ، أصبح ينقل المادة على البوربوينت ويعرضها ليقوم الطالب بتنزيلها ، وهذه العملية ت
 الجانب التطبيقي. 

 وفي العراق فان تجربة إيصال المواد االلكترونية تحفها مصاعب ومعوقات بسبب االوضاع في العراق ، ومن هذه الصعوبات :
 ضعف أو عدم وجود خبرة كافية للقيام بالمهمات التقنية . .1
 كثير من الطلبة والمدرسين ليس لديهم ايميالت خاصة . .2
 ضعف االنترنت أو عدم وجوده في كثير من المناطق . .3
 انقطاع الكهرباء بصورة دورية . .4
 االحساس بصعوبة التواصل من قبل الطلبة بسبب عدم تعودهم على الطريقة الجديدة .   .5

 يلي:االسئلة المثارة حول هذا التعليم يمكن ايجازها بما 
مدى مساهمة هذا النمط من التعليم في خلق بيئة تفاعلية من خالل التقنيات االلكترونية ، يوفر تنوع في مصادر المعلومات والخبرة   .1
.(7) 
 ما هي الفروقات التي ستنتج عن التعليم االلكتروني مقارنة بالتعليم الرقي المباشر. .2

رونية وهل سيقومون بتوثيق دائرة معلوماتهم ومداركهم عبر توسيع دائرة االستعمال االلكتروني  مدى استفادة الطلبة من التجربة التعليمية االلكت
 (8) ، وقدرة المؤسسات التعليمية على التأكد من أن المناهج الدراسية تسير وفق الخطة المرسومة لها. 

 دور منصات التعليم االلكرتوني يف ادارة االزمات املبحث الثالث
تعيق إن تكنولوجيا التعليم تتقدم باستمرار، وتقدم لنا الجديد كل يوم، وعندما تكون هناك ازمة مجتمعية تعيق عمليات التنقل واالنتقال، او  
  –  1٩التجمعات البشرية بشكل او بأخر، وذلك ينطبق على هذه األيام التي يعاني فيها العالم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد  

توقف.ومنصات  دون  التعليمية  المنظومة  األنسب الستمرار  الوسيلة  تكون هي  ُبعد  التعليم عن  او  االلكتروني  التعليم  وتطبيقات  فإن حلول 
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ان، التعليم االلكتروني متعددة وكثيرة على مستوى العالم، ويوجد العديد من تطبيقات التعليم االلكتروني متاحة على االنترنت وبعضها بالمج
يمكن توظيف منصات عرض الفيديوهات كاليوتيوب مثال كمنصات تعليم الكتروني عن طريق تحويل الدروس الى فيديوهات يمكن ألي    كما

طالب مشاهدتها من أي مكان في العالم.لكن ما يميز المنصات المتخصصة في التعليم االلكتروني هي توفير إمكانيات التواصل المباشر 
الطالب بين  المباشر  إتمام   وغير  عدم  الى  يؤدي  أي خلل  دون  األساسية  بمكوناتها  التعليمية  العملية  تعزيز  على  يساعد  بشكل  والمدرس، 

موديل   منصة  مثل  االلكتروني  التعليم  مجال  في  جدا  مشهورة  منصات  بشكل صحيح.وهناك  التدريس  او  التعليم  وهي    Moodleمنظومة 
وتوفر   االونالين  التعليم  في مجال  عالميا  بشكل األشهر  التعليمية  العملية  لتنفيذ  الطالب  او  المدرسة  او  للمدرس  األدوات سواء  العديد من 

متكامل، وهذه المنصة هي منصة مجانية تماما ومفتوحة المصدر، ويمكن بمجرد تنصيبها على أي خادم ان تقدم حال عمليا وسريعا لتحويل 
متوفرة بالعديد من اللغات ومنها اللغة العربية.المؤكد هنا ان هناك العديد من الحلول    المنظومة التعليمية الى منظومة الكترونية فورا، كما انها

من   تنفيذها  على  القائمين  يكون  ان  يجب  الحلول،  تلك  لنجاح  لكن  االونالين،  االلكتروني  والتدريس  التعليم  مجال  في  الحديثة  التكنولوجية 
البد   ببساطة  انهم  أي  التعليم،  لتكنولوجيا  تلك  الدارسين  بمكونات  تامة  دراية  وعلى  والتعليم،  التدريس  منظومة  فهم  بين  الجمع  من  لهم 

بنجاح.واي   التعليمية  المنظومة  إتمام  في  اإلمكانات  تلك  لتطويع  وامكاناتها  وادواتها  التكنولوجيا  هذه  فهم  من  لهم  البد  كما  فهم  المنظومة، 
م بالضرورة، والى فشل منظومة التعليم االلكتروني او التعليم االونالين، لذا البد  منقوص بين هذين الجانبين سيؤدي الى خلل في عملية التعلي

من اللجوء لجهات موثوقة في تنفذ عمليات التعليم االلكتروني لالشراف بشكل علمي ومنهجي على تدريب المدرسين والطلبة والقائمين على  
المباشر الى التعليم االلكتروني االونالين دون تأثر المنظومة التعليمية مطلقا، مع العملية التعليمية للتحول من التعليم التقليدي او النمطي  

التدريب والتعليم  الى جهات مختصة في مجال  اللجوء  التعليمية ولكن عبر االنترنت.إن  المنظومة  ضمان تحقيق وتوفير كل مكونات تلك 
ال للمدارس والهيئات والحكومات  األمثل  الخيار  االلكتروني  االلكتروني، هو  التعليم  التحول نحو  في  التكنولوجيا  تلك  استثمار  الى  تي تطلع 

 االونالين وقت االزمات وانتشار األوبئة للتغلب على تلك االزمات دون إيقاف المنظومة التعليمية.
 التعليم يف العراق الواقع والتحديات املبحث الرابع

لب دول المنطقه بمعنى عدم اقتصار التقدم العلمي على الدول الغربية واالوربية فقط ؛  مع التطور العلمي والتقني المتسارع الذي تشهده اغ
فعليًا  حيث شهدت معظم دولنا العربية استخدامها لوسائل التعليم المتقدمه والمتطوره وال نغالي أن قلنا بأن معظم دول الخليج العربي قد بدأت  

من قبل   ك فعليًا مع بداية االلفية الثانية .لقد تم تداول مصطلح ) التعليم االلكتروني ( مؤخرًا  بادخال التقنية لوسائلها التعليمية وقد حدث ذل
وأن كنا نسمع باستخدامه من قبل بعض   –الجهات المعنية ، حيث يعد مصطلح التعليم االلكتروني جديد بعض الشيء على واقعنا العراقي  

الخاصة منها ، لكونها تستخدم هذه التقنية في التواصل مع التالميذ واولياء امورهم .يعرف   بل وحتى داخل مؤسساتنا التعليمية ولكن  –الدول  
رقمية   التعليم االلكتروني بأنه : ) نظام تعليمي تفاعلي يقدم للطالب باستعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصال ، ويعتمد على بيئة إلكترونية

الشبكات اإللكترونية ، ويوفر سبل التوجيه واإلرشاد وتنظيم االختبارات ( ، فبعد ان انتشر وباء    متكاملة تعرض المقررات الدراسية كافة عبر
كورونا في كل دول العالم اتخذت الحكومة المركزية سلسلة من االجراءات التي من شأنها ان تبعد خطر وباء كورونا عن البالد وان من هذه 

الحجر المنزلي ( والمتمثل بتعطيل دوام طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية منها  االجراءات فرض حظر التجوال والذي عرف ب )  
واالهلية في خطوة لعدم اختالط اي مصاب او مالمس عن االخرين الغير مصابين ؛ ولكن برغم كل هذه االجراءات المتخذه اال ان الوباء  

ة المالمسين للمصابين فارتفعت االصابات والوفيات بشكل صدم الشارع العراقي وبعد فضاًل عن زياد قدم للعراق من قبل الوافدين والمسافرين  
العراقية المحافظات  اصابات وفي كل  والمعاهد وتسجيل  والمدارس  الجامعات  في  الدوام  العلمي  توقف  والبحث  العالي  التعليم  اطلقت وزارة 

المقررة وعدم توقف المناهج  التربية منصات عدة الكمال  الجديد والذي    ووزارة  التعليمي  النظام  الراهن من خالل تطبيق  الدراسة في الوقت 
اتبعته دول عدة في مدة حظر التجوال للحد من انتشار الوباء والسيطره عليه .لكن هناك سؤال يطرح نفسه حول مدى مقدرة وامكانية الجهات  

تحتية الالزمه لمثل هذا النظام سواء كانت هذه االمكانيات مادية ام بشرية المعنية بتطبيق هذا النظام التعليمي الجديد ؟ وهل تتوفر البنية ال
؟لالجابة على هذه التساؤالت البد من التوقف على الواقع التعليمي في العراق الذي يتصف بالتأخر وعلى كافة االصعدة ، اضافة لضعف  

التكنولوجيا والرقمية في اغلب المؤسسات العراقية ومن ضمنها ا التعليمية ؛ فبعد ان تحولت بعض المؤسسات الى استخدام  البيئة  لمؤسسة 
ع  التكنولوجيا في ادارة شؤونها كالجنسية والجوازات واليوم التعليم حيث اظهرت ضعف االداء الحكومي المرافق لضعف البنية التحتية في قطا

 االتصاالت والخدمات التقنية .
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 -النظام التعليمي الجديد ومن ابرزها ما يلي : وهناك مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق 
المعلمين إلى ما يسمى ب ) التصميم التعليمي) إلعداد مادة تعليمية تحقق األهداف بكفاءة عالية    :  المحتوى التعليمي • يلجأ كثير من 

التعليمية للطالب ، وتحديد األهداف والوسائل المناسبة لتحقيقها ، وأدوات لقياس   حيث يقوم هذا التصميم عمومًا على دراسة االحتياجات 
 . مدى التعلم والتغذية الراجعة  

  1٩64-  1٩44( على الفئات التي ُولدت ما بين عامي    Baby Boomers Gen: يطلق مصطلح جيل بيبي بومر )جاهزية المعلم   •
واقع    ومن أكبر المشاكل التي تواجه هذه الفئة هو الجاهزية الستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم ، وهذا ليس انتقاصًا منهم ولكنه

تأخر لكثير من أجهزة التكنولوجيا والتطبيقات . وكان من هؤالء من استشعر أهمية االلتحاق بركبها فتعلمها واستخدامها ، فرضه االكتشاف الم
ا  ومنهم من ظن أنه في غنى عنه إال أن طغيان التكنولوجيا وشغف األجيال بها والوعي البيئي بضرورة التقليل من استخدام األوراق إلى غيره

إل أدت  العوامل  عليها من  أمر واقع يحتم  اآلن تحت  التي غدت  الفئة  لهذه  مما شكل صدمة  التكنولوجيا  التدريجي والكبير نحو  التحول  ى 
 استخدام التكنولوجيا، وبتفصيل يتعدى تحميل ملفات ومشاركتها على السحابات اإللكترونية إلى ما هو أبعد من ذلك . 

مهمًا لنجاح فكرة التعلم اإللكتروني ، فبدونه سيغدو األمر مجرد حلم ؛ وهناك مستويات   يعد توفر التكنولوجيا عامالً  :  توفر التكنولوجيا •
ع مختلفة لهذا التحدي ، حيث يعد توفر األجهزة وشبكة اإلنترنت وسرعة اإلنترنت وحزم اإلنترنت ، كل منها يعد تحديًا بذاته أو مجتمعًا م 

إال أنه قد ال تتوفر لديه خدمة إنترنت أساسًا وإن توفرت فقد تكون بطيئة أو ربما بحزمة   األخريات .فقد يتوفر للطالب أو حتى المعلم الجهاز 
غير كافية لتغطية عروض الفيديو والمواد ذات الحجم الكبير.وفي ضوء ما تقدم يتضح لنا أن األزمة التي واجهت القطاع التعليمي بسبب  

الواج التعلم اإللكتروني نحو  التحتية  تفشي فيروس كورونا دفعت  البنى  كما في   –هة فأصبح خيارًا ال بديل عنه إال حتى في حالة انعدام 
الدول االخرى   المناسب يمكن   –العراق وبعض  بالتخطيط  التحول المفاجئ إال أنه  لمواكبة هذا  المعلمون والطالب تحديات كبيرة  وسيواجه 

 ٩التغلب على كثير من العقبات . 
 االستنتاجات :

 ان التعليم االلكتروني له أهمية خاصة في الظرف الحاضر ألنه الوسيلة األمينة الوحيدة التي يمكن اعتمادها لتجاوز المحنة . 
 محددين.ولهذه الطريقة في التعليم مزاياها الفريدة من سهلة الوصول الى المواد المدروسة وقلة التكلفة والتفاعل وعدم االرتباط بوقت او مكان 

لكن بالمقابل هناك صعوبات ومعوقات من الحاجة الى بنية تحتية متينة يمكن االعتماد عليها ، وأن يحصل التدريسيون على تدريب كاٍف 
 الستخدام البنية التحتية الموثوقة، وهذا يستلزم عدم انقطاع الكهرباء وقوة االنترنت.  
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