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 املقدمة...
نبينا محمد االمين وعلى   العالمين، والصالُة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين  الحمُد هلِل ربِ  

 وصحبه أجمعين.... وبعد.  هآل
فعاليات مؤتمرنا ء  تهاان الغراء    (الجامعة العراقية)ولجامعتنا  في الوقت الذي نبارك فيه ألنفسنا       

 –15يومي السبت واألحد الموافقين  عقدة    الذي  الرقمي في ظل جائحة كورونا(  )التعليمالموسوم  
مكة    م2020/  16/8 بتوقيت  عصرا  الرابعة  االلكتروني   المكرمة،الساعة  الفضاء  وبواقع   ،عبر 

 يوم. جلستين لكل 
من فقد        العديد  الرقمي  للتعليم  الدولي  المؤتمر  التي  لما  تناول  واألبحاث  والدراسات  وضوعات 

أعض والمتخصصين يقدمها  بالعالم،  واألهلية  الحكومية  والكليات  الجامعات  في  التدريس  هيئة  اء 
 والمهتمين بقطاع التعليم الرقمي بمختلف أنماطه وأشكاله. 

ت       القناول  وقد  العديد من  العمل  وورش  العلمية  والملصقات  الجلسات  خالل   يا ضاالمؤتمر من 
االلكتر  والتعليم  عام  بشكل  الرقمي  التعليم  تواجه  التي  بشكل  والمشكالت  التعليم  وتكنولوجيا  وني 

واس الرقمي  التعليم  واقع  دراسة  الى  إضافة  العام،  والتعليم  والجامعات  الكليات  في  تشراف خاص 
للتعليم   للتقنية كمصدر  التي تواجه وكذلك واقع ممارسات الدول  تمر مدى مسالمستقبله والتحديات 

 الحياة.
بحث علمي من   140أكثر من    بلغتالباحثين بورقات بحثية  عدد من    شارك في مؤتمرنا هذه  قدل

دورها المناط بها  نة العلمية أخذت اللج فقد  ،من خارج العراق بحثاهم سبعين نم،  داخل وخارج العراق
تقيمها   لغرض  الخبراء  الى  البحوث  بإرسال  العلمية  اللجنة  قامت  اللجان مي علفقد  جميع  وكذلك  ا 

 . الجامعة العراقيةعملت كخلية نحل لالرتقاء بمستوى المؤتمر الى ما تصبو إليه 
 . باالنتماء الى ذلك الصرح العلمي المتميز لنا كل الفخر واالعتزاز واخيرًا وليس آخرا ... 

 للجميع.  ادسدسائلين المولى جل في عاله أن يتقبل منا هذا العمل ويوفقنا لما فيه الخير وال
 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

 أ. د أياد طه سرحان                                                        
 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر   
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 شروط النشر يف اجمللة
 

رها  م يسبق نش، والتي لاالنسانية  مجاالت الاالصيلة في  و  القيمة علمية  لا  البحوث بنشر    جلة الم  ص تخصت (1)
منهجية  ب  بشرط االلتزام   المجلة   محاور( ضمن  )بتعهد خطي من صاحب البحث أو تقديمها إلى جهة أخرى  

  ة او االنكليزيية  عربلابإحدى اللغتين    وتقبل البحوث   عالميا ،محليا و عليها  ارف  عت مته الالبحث العلمي وخطوا 
 بنسبة محددة(. )
 . ويتحمل الباحث االجور المالية  Turnitinااللكتروني   تخضع األبحاث المستلمة لبرنامج االستالل (2)
ا  تخضع  (3) لفحص  جميعها  المجلة  الى  المرسلة  لالبحوث  التحرير  هيئة  قبل  من  سبتها  منا  تقرير ولي 

المجلة،   للتخصص  للتحكيمبيان  ثم  تعتذ   حرير الت  يئةه لويحق    ،اهليتها  البحث ع ر  ان  قبول  أو  بالكامل  ن   ،
 . قبل ارساله إلى المحكمين المجلة ناسب وسياسة يت بماتعديله على الباحث  ط تشتر
على أن    . رةفكال  ضوحوو ضرورة تحقق السالمة اللغوية مع مراعاة عالمات الترقيم، ومتانه األسلوب   (4)

 .واالنجليزية(  ةبياللغتين العر)ب  قدم مليكون الباحث مسؤوال عن السالمة اللغوية للبحث ا
الرصانة    منللتأكد  ،  قبل نشرهامن ذوي االختصاص  سري  لاللتحكيم العلمي    المقبولةالبحوث    ترسل (5)

شف عن أسماء  رير بالكالتح   ال تلتزم هيئة و  (معتمدة)وفق استمارة    العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق 
 ية الباحث. و ه  ارات تكشف عنا إشاهي االبحوث المتضمنة في ثن وترفض ،  محكميها

الباحثين في الصفحة  الباحث أو  هوية  المعلومات الخاصة بلضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم تكون   (6)
 االولى من البحث فقط. 

 لمحكمين للبحث.  من ا يلتزم الباحث بإجراء التعديالت الجوهرية المقترحة (7)
عند اكتشافها ما الباحث مستقبال    مععدم التعامل  ار بقرلارفض البحث واتخاذ  يحق لهيئة تحرير المجلة   (8)

 .التثبت من ذلك بعد المطلوبة  يتنافى واألمانة العلمية 
  وال يجوز النقل ،  ار صاحب البحث بقبوله للنشرطبع للبحث ونشره الى المجلة عند اخط تنتقل حقوق ال (9)

باإلشعنه   مجلإال  إلى  جهةو،  تناارة  ألي  أو  البحث  لصاحب  يجوز  إع أخر  ال  نشرى  أو  ب  اكتفي    هادة 
 . ورية إال بعد أن يحصل على موافقة خطية من رئيس التحريرد صحيفة أو 

تقدم هيئة التحرير مكافأة  و عن البحوث المحكمة التي تقبل للنشر في المجلة. للباحثين    مكافأة ال تدفع   (10)
 . ينللمحكمخاصة 

،  الصفحة نفسهاتعتمد المجلة آلية التوثيق المتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش )سواء في   (11)
 . APA)ريقة المتعارف عليها عالميا بـ ) طبالكما تقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن ، أو في نهاية البحث(

كذلك (12) المجلة  المعملية   تقبل  أو  الميدانية  أ  البحوث  ا  ن بشرط  طبيعة  لبيورد  فيها  يبين  مقدمة  احث 
اليه الحاجة  او   ، البحث ومدى  تساؤالت  البحث في هيئة  ثم يحدد مشكلة  المفاهيم  ،  فرضيات   ومن  ويعرف 

وأدواته  ،والمصطلحات  وعينته  ومجتمعه  البحث  خطة  فيه  يتناول  باإلجراءات  خاصا   قسما   بعدها    ، ويقدم 
 قائمة المراجع.   ا  ورد اخيروي ، اج ومناقشتهئ ا تفضال عن قسم خاص بالن 

في (13) للباحث  بحث  من  أكثر  نشر  يجوز  سوا  ال  المجلة  من  الواحد  منفرد   ءالعدد  بحثه  أو  قدم  ا 
 باالشتراك. 

 مختومة من بحثه مستال.  بنسخة واحدة –عند نشره  -يزود صاحب البحث  (14)
ر  باظر االعتتأخذ بن   ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يردها من موضوعات  (15)

المجلة، واألسبقية في تسل التقويم، واعتبارات أخرى، توازن  البحث معدال بعد  البحوث    يم  ويخضع ترتيب 
 خطة التحرير. في العدد الواحد للمعايير الفنية المعتمدة في 

في    عن هيئة التحريربالضرورة  البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها، وال تعبر   (16)
 .مجلةال
 للمجلة البريد عنوان ال عبر لمتعلقة بالمجلة  ا لمراسالت ا (17)
(a.edu.iqia@aliraqadmab: mail-E)  (dr_salam1977@yahoo.com) 
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االلتزام بالبحث الموضوعي الحر الهادئ البعيد عن كل    ضرورة   على  هيئة التحرير تؤكد    وأخيرا (18)
نشر الموضوعات التي تمس المقدسات أو تلك  عن  وتنأى    الشخصيات. الرموز وب   و المساس لتهجم أ أشكال ا

 . ويهدد السلم المجتمعيإلى العصبيات الفئوية والطائفية وكل ما يوجب الفرقة   التي تدعو

 : (Author Guidelines)  دليل المؤلف
ا على طلب خطي  اءلباحث بن نتساب اعن جهة ا مختومرسمي  طلب من خالل   ادرة المجلةيقدم البحث الى  .1

 ( معتمدةمن قبله )استمارة 
نسخ   .2 ثالث  الباحث  ورق  بوسة  مك بوعة  طمورقية  يقدم  واحد   (A4) على  وجه  إعدادات ،  على  وتكون 

  16و، للهامش  12للمتن و   14بحجم  ( Simplified Arabic)   ط بخسم من كل جانب 2.5  الصفحة   حواشي 

ل الرئيسي  غامق  اللغامق    15و  لعنوان  بخط  اذ و  لفرعي. عنوان  فيكون  االنكليزية  باللغة  البحث  كان  ا 
(Times New Roman ) 
عل .3 البحث  يزيد  وعشرين ى  اال  واالشكال    خمس  والجداول  والحواشي  المراجع  ذلك  في  بما  صفحة 

صفحة كحد    خمس وثالثينن كل صفحة زائدة إلى  والمالحق. ويتحمل الباحث ما قيمته ثالثة آالف دينار ع 
 أعلى. 

وانه لن يقدم    أخرى،ولم يقدم للنشر الى جهات    ، البحث لم يسبق نشره  بكون  الخاص د  التعهحث  البا  قع يو .4
 ت نفسه حتى انتهاء اجراءات التحكيم. لنشر في الوقل
( بعد اجراء جميع التعديالت  CDنسخة إلكترونية من البحث على قرص حاسوب )  بجلب يتعهد الباحث   .5

 لمجلة. لوبة وقبول البحث للنشر في اطالم
 . نتزيد عن صفحتي   ال  باللغتين العربية واإلنكليزية على أن  بحث خالصة وافية ودقيقة اليرفق مع  .6
 .للقسم المالي معتمدة على وفق إجراءات قانونيةنقدا  أجور الخبراء والنشريقدم مع البحث  .7
 تمت. باإلجراءات التي    يبلغ تباعاثم  ث.اريخ تسلم البح تضمن تب  رقم تسلسلي لبحثه يستلم الباحث  .8
جمع البيانات فعليه ان يقدم نسخة كاملة  و  البحث في االختبارات أمن ادوات    واحدة ستخدم الباحث  ا  اذا .9

 في صلب البحث او مالحقه.  لم تنشرمن تلك االداة اذا 
على ان    ة(عتمد م  استمارة  -ف )بخطاب تكلي  2عدد   مقومين  بأرسال البحث الى  هيئة تحرير المجلةتلتزم   .10

عندما يكون و ،  دم الخبير اعتذاره خالل اسبوعوبخالفه يق  ،خمسه عشر يومها  صاي مدة اق يم البحث فويتم تق 

 يحال البحث الى المقوم اللغوي لتقييمه لغويا.  )باتفاق اثنين من المقومين على األقل( ايم العلمي ايجابيو التق
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 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -وقائع املؤمتر الدولي األول       

  

  

التعلي ويعتبر  والتعليمية،  العلمية،  االقتصادية،  الحياة  مجاالت  كل  في  الفئات  لجميع  واالتصال  للتعليم،  وسيلة  أهم  االنترنت  أصبح  م لقد 
االلكتروني وسيلة للتعليم باستخدام آليات االتصال المتطورة من الحاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات  

مكتبات الكترونية، وبوابات االنترنت، سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي، بقصد إيصال المعلومة إلى المتعلم بأقصر وقت  بحث، و 
الدول   الحديثة بينها وبين  التكنولوجيا  الهوة في مجال  العربية لمحاولة تقليص  العراق مثل باقي الدول  وأقل جهد ونتيجة أفضل. قد سعى 

تعبئة الجهود الفردية والجماعية، من خالل مشاريع إلكترونية.إال أن واقع الدول العربية بصفة عامة والعراق بصفة خاصة  المتقدمة من خالل  
 وكدراسة حالة، يظهر وجود محتشم لهذه التقنية الحديثة، فهو مازال محصورا في بعض القطاعات الموصوفة بالحيوية كقطاع المالية والبنوك، 

والبحث العلمي،  وإن كانت العراق قد قام بعدة إصالحات تعليمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفي قطاعات   قطاع التعليم العالي
خاصة    أخرى عديدة، تبقى إعادة النظر الزمة في المناهج التعليمية الدراسية في كافة المراحل التعليمية بحيث تتماشى مع متطلبات التكنولوجيا 

حقيق مبدأ التعلم الذاتي والعمل التعاوني لدى المتعلمين من خالل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يحل التنوع في ما تعلق منها بت
 الموضوعات والمحتوى المناسب محل التجانس المفروض حاليا. 

 كترونيـة. التعليم االلكتروني، العراق ، تقليـد، تكنولوجيـا، دراسة حالة، مشاريع االل  الكلمات الجوهرية:
 

   Has become the Internet the most important means of education, and communication for all groups in all 

spheres of economic, scientific, educational, and is the e-learning method to teach using the communication 

mechanisms of modern computers and networks and multiple voice and image, and graphics, and search 

mechanisms, and electronic libraries, and online portals, whether remotely or in the classroom, in order to 

deliver the information to the learner shortest time and with less effort and as a result the best. Had sought 

Iraq like the rest of the Arab countries to try to reduce the gap in the field of modern technology between 

them and the developed countries through the mobilization of individual and collective efforts, through 

projects, electronic.However, the reality of the Arab countries in general and Iraq particular, as a case study, 

it appears there bashful to this modern technology, it is still limited in some described by Nami sectors such 

as financial and banking sector, higher education and scientific research, Although Iraq has carried out 

several educational reforms in the sector of higher education and scientific research, and other sectors many 

remain reconsideration of the crisis in the educational curriculum courses at all levels of education to comply 

with the requirements of technology especially those related to the achievement of the principle of self-

learning and collaborative work with modern technology, Where solves diversity in topics and appropriate 

content currently being imposed homogeneity. 

Keywords: e-learning -Iraq -imitation - technology - Case Study - electronic projects. 

 

 املبحث االول ... منهجية البحث

 مقدمة

لقد قدمت التكنولوجيات الحديثة بصفة عامة، وتقنيات االتصال والمعلومات قفزة نوعية في مجال التعليم االلكتروني، مما أدى لزيادة    
االحتياجات البشرية خالل العصر الحديث، من الحاجة لصناعة المعلومات إلى مرحلة االنفجار العلمي، والمعرفي ووصوال لتقنية اكتشاف 

الثابتة  الحاسب اآل الهواتف  لي وتعدد أشكاله وأحجامه من جهة أخرى. استعماله كعنصر أساسي في مجال االنترنت من خالل استخدام 
الحياة  مجاالت  جميع  في  الفئات  لجميع  واالتصال  للتعليم،  وسيلة  أعظم  االنترنت  أصبح  ثم  ومن  المعلوماتية  بشبكة  وربطها  والمحمولة 

ضحى التعليم فية يعتمد على التقنية االلكترونية، التي ستؤدي إلى تغيير جذري في العملية التعليمية، ألن البيئة  االقتصادية، والتعليمية. وقد أ
  التعليمية ستصمم بطريقة تصبح فيها بيئة الكترونية، وقد سعى العراق كباقي الدول العربية للوصول النسبي لمشاريع إلكترونية تعتمد على 

من بين أهم المجاالت التي استثمرت في عالم التكنولوجيات الحديثة نجـد مجال التعليم، إذ تمت االستفادة منها نظام افتراضي والكتروني.و
داخل حجرات المدارس والجامعات وحتـى خارجها.و تم تأسيس تعليم متكامل معتمد على هذه التكنولوجيات، هذه األخيرة غيرت المفاهيم 

أن طريق المعلومات السريع    Bill Gatesت طرقا و أهدافا جديدة في التربية.وقد تنبأ بيل جيتس  التقليدية المستخدمة في التعليم و خلق
سوف يساعد على رفع المقاييس التعليمية لكل فرد في األجيال القادمة، وسوف يتيح الطريق ظهور طرائق جديدة لتدريس المستفيدين  
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االلكتروني باستخدام الحاسوب نقطة االنطالق نحـو التعلم المستمر ونحو مشاريع  والطلبة، طرق أوسـع بكثير لالختيار، وسوف يمثل التعليم  
 إلكترونية مستقبلية واعدة.ومن أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث هو: 

كنولوجيات يعتبر مشروع الحكومة االلكترونية أهم مشروع عراقي في إطار التعليم االلكتروني، كونه يحاول تقليص المسافة بين مختلف ت ✔
 اإلعالم واالتصال وبين مختلف قطاعات الحكومة بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة االتصال وقطاعات أخرى. 

 تواجد نقص كبير في تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني وهناك عجز ثقافي في استخدامها. ✔

 النظم االلكترونية.محاولة وضع استراتيجيات متوافقة مع مختلف  ✔

 هناك نتائج تشير لتحقق بعض المشاريع لكن في قطاع االتصاالت. ✔

 محاولة نشر الوعي العلمي والمعرفي في إطار التعليم االلكتروني. ✔

 أهمية الدراسة1

تفكير والتخطيط، والتكيف تهتم هذه الدراسة بأهم المشاريع اإللكترونية العراقية،  وما قدمته من نتائج لتكوين مهارات متخصصة، بغية ال 
 المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات. 

إضافة لتقديم أهميات أخرى كإتقان لغات العصر، وتكنولوجيا الحصول على المعلومات ومعالجتها وكفاءة استثمار الوقت وإدارة اإلمكانات   
 المتاحة.

 أهداف الدراسة 2-
 مقدمة، في عدة قطاعات، وتهدف لعدة نقاط، وهذا ما نريد إبرازه في هذه الدراسة: إن المشاريع االلكترونية العراقية 

تهدف المشاريع االلكترونية لتقديم برامج تدريبية وتعليمية عبر وسائط الكترونية متنوعة بأسلوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ   ✔
 التعلم الذاتي أو التعلم بمساعدة مدرس.

 إمكانية إجراء المناقشات والتفاعالت السريعة األخرى مع جميع األطراف المشاركة في العملية التعليميةتقديم  ✔

 توفير تشكيلة متنوعة من المعلومات المتعددة المصادر واألشكال من خالل نشر المعلومات والوثائق الكترونيا.   ✔

 ائحة كورنا. تحديد العالقة وتأثير المشاريع اإللكترونية العراقية في ظل ج ✔

 إشكالية الدراسة 3-
تعرف اإلشكالية على أنها موضوع يحيطه الغموض، وهي ظاهرة تحتاج إلى تفسير، ويمكن اإلجابة عنها، باالعتماد على مصادر كالخبرة  

 الميدانية، التعلم من اآلخرين وفي هذا الصدد طرحنا اإلشكاليــة التاليـــة: 
 ية في مختلف القطاعات؟  و ما مدى تطبيق الحكومة االلكترونية للتعليم االلكتروني بالعراق؟ما هي أهم مشاريع العراق االلكترون ✔

 فرضيات الدراسة 4-
تعتبر الفرضية جملة من الحلول المقترحة، و التخمينية  للخروج من وضع حالي إلى وضع مستقبلي، فقـد يكون أحسن بهدف تحقيق األهداف  

من   الباحث  يتطلع  التطـورات التي  خضم  في  المقترحة  الفرضيات  وهــذه  تحقيقهـا،  إلمكانية  إليهــا  الوصول  و  عليها  التعرف  إلى  خاللها 
طاعـات،   التكنولوجية، الحاصلـة بالعراق نفترض الحاجة الالزمة للتعليم االلكتروني، كتقنية تساعد على تنمية القدرات التعليميـة، في جميع الق

ثل في تطبيق التعليم االلكتروني كإلزام على دول العالم الثالث للتقيد بمعايير تفرضها دول العالم المتطورة كمختلف  ونفترض نقطة أخرى تتم
 المشاريع األخرى للحكومة االلكترونية مثل تطبيق تقنيات التعليم االلكتروني. 

 منهج الدراسة 5-
للمشكلة الكتشاف الحقيقة أو لتحقيق الهدف الذي قصد إليه من إعداد البحث،  منهج دراسة الحالة هو الطريقة التي يتبعها الباحثين في دراسة  

فهو ذلك األسلوب الذي يعتمد على الدراسة التفصيلية المعمقة لوحدة ما، أو حالة معينة، قد تكون شخصا أو جماعة من األشخاص كاألسرة  
 و المجتمع   المحلي، أو نظام اجتماعي.

اريع العراق االلكترونية في مختلف القطاعات التعليمية البنكية واالتصالية، ومعرفة مدى نجاحها ومدى تقيديها  ويطبق هذا المنهج لدراسة مش
ض بالمعايير األوروبية في مجال التعليم االلكتروني ، واعتمدنا في هذه الدراسة على المالحظة هي المشاهدة و المراقبة الدقيقة لسلوك بع

ية معرفة صفاتها وخواصها والعوامل الداخلة فيها بهدف تحقيق أفضل النتائج و الحصول على أدق التفاصيل، المسئولين عن المشاريع ، بغ
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( المقابلة عبارة عن حوار أو محادثة أو مناقشة  مع أساتذة جامعات ومسؤولين من جهة أخرى  Interviewإضافة الداه مهمة وهي المقابلة ) 
 حقائق أو مواقف محددة، يحتاج الباحث التوصل إليها و الحصول عليها. و ذلك بغرض التوصل إلى معلومات تعكس 

وتكون في ضوء أهداف بحثية. وتمثل المقابلة مجموعة من األسئلة واالستفسارات واإليضاحات التي يطلب اإلجابة عنها أو التعقيب عليها،  
 عبر وسائل االتصال الحديثة المناسبة. إضافة لوسائل أخرى للمقابلة مثل: االتصال عبر الهاتف، عبر االنترنت، أو

 املبحث الثاني.... التعليم اإللكرتوني

 اواًل: التعليم االلكتروني
،  التعليم االلكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من الحواسيب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات

، وكذلك بوابات االنترنت، سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي، المهم هو أن المقصود استخدام التقنية  وآليات بحث، ومكتبات الكترونية
( التعليم NABER&KHOLEبجميع أنواعها إليصال المعلومة إلى المتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. ويعرف كل من كول ونابر )

الشبكة التي غزت حياة األفراد في كل مجاالتها.. فلقد كان التعليم قائما على التكنولوجيا البسيطة االلكتروني من منحى الشبكة العنقودية تلك  
من  التي يمكن تقسيمها على الميزان الزمني والميزان المكاني، والتعليم يحدث في كل وقت ويمكن للمتعلم تخزينه والرجوع إليه في أي وقت.  

وفيه   WORLD WEBWIDEلكتروني بأنه )ذلك النوع من التعليم القائم على شبكة الحاسب اآلليخالل ما سبق، يمكن تعريف التعليم اال
 تقوم المؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص بها ولمواد أو برامج معينة لها، ويتعلم المتعلم من خالل الحاسب اآللي. 

 ثانيًا: مشاريع الكترونية 
ة، االقتصادية واالجتماعية، لعصرنة مجموعة من القطاعات كالتعليم واإلدارة والصحة،  مجموعة من التحوالت في شتى المجاالت السياسي

 بالمرور بمراحل عديدة للوصول لنجاح يرضى جميع فئات المستفيدين.
 ثالثًا: مشاريـع العراق االلكترونيــــة : نمـــاذج تطبيقيــــــة 

لقد سعى العراق مثله مثل الدول العربية لمحاولة تقليص الفجوة في مجال التكنولوجيا الحديثة بينها وبين الدول المتقدمة من خالل         
 تعبئة الجهود الفردية والجماعية في ثالث مستويات أساسية هي:

 وضع اإلطارات القانونية المالئمة. -
 تنمية الطاقات البشرية والمادية. -
 تطوير المحتوى االلكتروني. -

 المشاريع االلكترونية:باالعتماد على أهم 
 رابعًا: الحكومة االلكترونية  

فالحكومة االلكترونية ليست مجرد توفير التجهيزات الثقافية في األجهزة الحكومية، وتغيير أسلوب العمل بها ورفع كفاءة االداء،             
يل صوإنما هي أشمل من ذلك، حيث يرى الباحثون بأنها: " وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الدولة الحقيقية بمعناها القانوني، واإلداري لتو 

المعلومات، والخدمات، وتسويق السلع للمستفيدين منها عبر االنترنت، وأجهزة الحاسوب "ويستنتج أن " الحكومة االلكترونية مصطلح يطلق 
كومة، الح  على البيئة االلكترونية التي تستخدم الوسائل التكنولوجية، واالنترنت لتبادل ودعم وتعزيز المعلومات وتقديم الخدمات، والمعامالت بين

المواطنين، ومؤسسات األعمال من جهة، وبين الدوائر الحكومية نفسها من جهة أخرى"وتعرف الحكومة االلكترونية من طرف األمم المتحدة 
 بأنها " استخدام االنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات، وخدمات الحكومة للمواطنين "  2002سنة 

 ية في عدة ميادين أهمها:وقد طبقت الحكومة االلكترون
 خامسًا: التعليم االلكتروني 

من خالل التوجه نحو توفير وسائل التعليم من خالل بيئة تفاعلية تعتمد على الحوار بين مختلف العناصر المشتركة في عملية             
 التعليم التقليدية وهي مقدمة كالتالي:

 مكونات البيئة التعليمية للتعليم االلكتروني  -1
 المعلم: ويتطلب فيه توافر ما يلي: 

 * القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم الحديثة.
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 * معرفة استخدام الحاسب اآللي. 
 المتعلم: ويتطلب فيه ما يلي:    -2

 * مهارة التعلم الذاتي. 
 * معرفة استخدام الحاسب اآللي واالنترنيت والبريد االلكتروني

 التقني: ويتطلب فيه توافر ما يلي: طاقم الدعم   -3
 * التخصص في اإلعالم اآللي  
 *معرفة برامج الحاسب المختلفة 

في           األوربية  االتفاقية  الحواسب    2000إضافة  الرقمية من  التقنيات  استخدام  إلى  " والتي تهدف  الغد  تعليم  " تصميم  على مبادرة 
  - 2001تعليم، وهي جزء من " الخطة التنفيذية ألوربا االلكترونية " التي تمتد فترتها ما بين  والوسائط المتعددة واالنترنت لتحسين نوعية ال

، وتمكنت أوربا من استغالل واستثمار قوتها في التغلب على العوائق التي تفصلها عن التقنيات الرقمية والتي لها طاقة قوية كامنة   2004
 ترتبط بإمكانيات استخدامها مستقبل االقتصاد. 

 سادسًا: التعليم العالي والبحث العلمي 
مليار دينار لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. ويشمل هذا البرنامج   5,12من خالل البرنامج الحكومي والبحث العلمي حيث خصصت ميزانية 

 أربعة نقاط أساسية: 
 تكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال في قطاع البحث والتعليم.  -
 ت اإلعالم واالتصال لتحسين العناية الطبية في المناطق المحرومة وشبه المحرومة. تكنولوجيا -
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتحسين التعليم في المناطق الريفية وشبه الريفية.  -
  ماتية.إنشاء شبكة وطنية لتطوير أنظمة معلوماتية ذات قيمة مضافة لتقليص التبعية الوطنية في مجال البرامج المعلو  -

 سابعًا:  التربية والتعليم
 تجدر اإلشارة إلى قطاع المكتبات الجامعية الذي شهد عصرنة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، واالعتماد على النظم اإللكترونية.  
 مزايا التعليم االلكتروني بالعراق:  -1

 هناك عدة مزايا من أهمها: 
 المعرفي السائد في هذا العصر.المحتوى شديد التغيير: لمسايرة االنفجار  -1
 الطالب المتميز يستطيع التقدم دون انتظار الطالب األقل مستوى.  -2
 تحويل فلسفة التعليم من التعليم المعتمد على المجموعة إلى التعليم المعتمد على الفرد.  -3
م بحرية والمعلم يستخدم أسلوب االتصال المتعدد  أنه تعليم ديمقراطي: بمعنى أن كل متعلم يتعلم طبقا الستعداداته وقدراته وميوله، ويتعل  -4

 واالتجاهات والذي يسمح بالمناقشة مع المتعلمين.
اإلحساس بالمساواة: حيث تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في كل وقت خالفا لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذه الميزة  -5

 نفسه أو الخجل أو الخوف أو القلق. إما لسبب سوء تنظيم المقاعد أو ضعف صوت الطالب 
 مالئمة مختلف أساليب التعليم: من حيث التركيز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس.  -6
 توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع: هذه الميزة مفيدة األشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون في التعليم في وقت معين.  -7

 معوقات تطبيق التعليم االلكتروني بالعراق:  -2
 التعليم االلكتروني كغيره من طرق التعليم األخرى له معوقات تعيق تنفيذه منها:  

 أنها بحاجة إلى إجراء تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة للتطورات العلمية المختلفة كل سنة بل كل شهر أحيانا. حيثتطوير المعايير : -1
من المتطلبات التي تحفز وتشجع الطالب على التعليم االلكتروني حيث ال زال يعاني من عدم وضوح  األنظمة والحوافز التعليمية: -2

األنظمة و الطرق واألساليب التي يتم فيها التعليم كما أن عدم البت في قضية الحوافز التشجيعية هي إحدى العقبات التي تعوق فعالية  
 التعليم االلكتروني.
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 للبيئة التعليمية:التسليم والمضمون الفعال  -3
 * نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة. 

 * نقص المعايير لوضع و تشغيل برنامج فعال ومستقل.
 * نقص الحافز لتطوير المحتويات.

لى األقل أكثرهم، أما إن معظم القائمين في التعليم االلكتروني هم من المختصين في مجال التقنية أو ع  علم المنهج أو الميثولوجيا: -4
 لتعليمية.المختصين في مجال المناهج والتربية والتعليم فليس لهم رأي في التعليم االلكتروني، أو على األقل ليسوا هم صناع القرار في العملية ا 

التعليمية، وأثارت تساؤالت إن حدوث هجمات على المواقع الرئيسية على االنترنت أثرت بالقائمين على العملية  الخصوصية والسرية:   -5
 حول تأثير ذلك على التعليم االلكتروني مستقبال. 

 ثامنًا : اإلدارة االلكترونية
المصادقة  تعتمد على الربط بين دوائر ووزارات الدولة، لتوفير الوقت والجهد، وتعمل اإلدارة االلكترونية على استخراج وثائق إدارية الكترونية و 

 روني، إضافة لعدة وثائق إلكترونية مثل: بطاقات التعريف االلكترونية، جوازات السفر االلكترونية، األرصدة وغيرها. عليها باإلمضاء االلكت
 تاسعًا: االقتصاد االلكتروني

تطوير البنية الهيكلية كأساس لشبكات االتصال هدف العراق من خالل االنتقال إلى مجتمع المعلومات والتحكم في مختلف المفاهيم المكونة  
له و الناجمة عنه، حيث اعتمدت على وضع تشريعات داعمة لهذا المسعى، تمثلت خاصة في تطوير البنية الهيكلية لشبكات االتصال. وفيما 

، كما 2003مشترك سنة    3020000إلى    2000في سنة    1500000االت، انتقل عدد المشتركين في الهاتف الثابت من  يخص االتص
 . 2005سنة  5386000إلى   2000سنة  54000انتقل عدد المشتركين في الهاتف النقال من 

، كما زاد عدد مقاهي  2005نهاية    موقع في   25000إلى    2000موقع عام   20أما بخصوص االنترنت فقد شهدت مواقع الويب زيادة من
 . 2005عام  6000إلى  2000عام  100وصاالت االنترنت من 

تجدر اإلشارة إليه هو مبادرة الدولة الجزائرية لتعميم استخدام الحاسوب الشخصي " أسرتك، كمبيوتر لكل أسرة " وهو محاولة لدعم            
  50000ألف مستفيد، وتستورد الجزائر حوالي    700يط حيث بلغ عدد المشتركين حوالي  األسر التي ترغب في اقتناء حاسوب عن طريق التقس

 آلة نسخ سنويا. 250000كمبيوتر و
  100محطة أرضيةو50كلم من الخطوط الهرتيزية، و  22000كلم من خطوط األلياف البصرية و15000إضافة لشبكات االتصاالت من  

 . 2000نظام ريفي سنة 
  10ديثة وصول عدد المشتركين في الهاتف النقال في بعض أعضاء شركة أوراس كوم تلكوم الجزائر إلى حدود  وتعطي اإلحصائيات الح 

ط  ماليين مشترك، حيث يبقى سعر المكالمات الداخلية مقبول نوعا ما في الهاتف الثابت مقارنة بالمكالمات الخارجية، باإلضافة إلى أن كل خ
 سنوات في الدول المتقدمة.   05بل عطل واحد كل  شهر مقا 18هاتفي معرض للعطب مرة كل 

 عاشرًا : محاور مشروع العراق االلكترونية: 
 تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارة العمومية. ✔

 تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشركات. ✔

 يزات وشبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية لتمكين من تجه ✔

 دفع تطوير االقتصاد الرقمي.  ✔

 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع.  ✔

 تطوير الكفاءات البشرية من أجل تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت.  ✔

 تدعيم العلم والبحث والتطوير. ✔

 القانوني الوطني.ضبط مستوى اإلطار  ✔

 االعالم واالتصال  ✔

 تثمين التعاون الدولي.  ✔
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 آليات التقييم والمتابعة. ✔

 إجراءات تنظيمية.  ✔

 الموارد المالية.  ✔

 املبحث الثالث.... عرض وحتليل نتائج االستبيان

 اواًل: نتائج اإلحصاء الوصفي : 
يسعى هذا الموضوع إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها الباحثان وتحليلها وذلك باستعمال أدوات اإلحصاء الوصفي والمتمثلة 

ابات  بـالوسط الحسابي لتحديد مدى اتفاق العينة المختارة مع أسئلة االستبيان كما تم استعمال االنحراف المعياري لتقدير التشتت المطلق إلج
ت  راد العينة عن الوسط لتقدير التشتت النسبي وذلك بهدف رسم صورة أو أطار عام لتفضيل المستجيبين وتوجهاتهم العامة فيما يتعلق بمتغيرا أف

( SPSS( الخماسي والذي هو مقياس ترتيبي ، واألرقام التي تدخل في البرنامج اإلحصائي ) Likartالبحث وذلك من خالل مقياس ليكارت )
( كما وحدد الباحثان مستوى اإلجابات 1، ال اتفق تمامًا=  2، ال اتفق=  3، محايد=  4، اتفق=  5ألوزان والتي هي )اتفق تماما"=تعبر عن ا

في ضوء المتوسطات الحسابية من خالل تحديد انتمائها ألي فئه ، ولكون إستبانة البحث تعتمد على مقياس ليكارت الخماسي فانه يتم تحديد  
تمثل عدد المسافات        4، إذ أن    5على    4لوسط المرجح( للمقياس من تحديد طول الفترة أواًل وهي مساوية إلى حاصل قسمة  الوسط الحسابي )ا

  5مسافة رابعة ( بينما يمثل الرقم    5إلى    4مسافة ثالثة ، ومن    4إلى    3مسافة ثانية ، ومن    3إلى    2مسافة أولى ، ومن    2إلى    1) من  
 (. 1ويصبح التوزيع وفقًا للجدول )  0.8ينتج طول الفترة )الفئة( ويساوي  5على    4قسمة   عدد االختيارات ، وعند

 ( 1جدول )                                                  
 فقرات مقياس ليكارت 

 المستوى  االتجاه العام للفقرة الوسط المرجح  درجة الموافقة 
 ال اتفق تماما  وداللة إحصائية جدًا قليلة الفقرة ذات تأثير  1.79إلى  1من  1
 ال اتفق  الفقرة ذات تأثير و داللة إحصائية ضعيفة  2.59إلى    1.8من  2
 محايد الفقرة محايدة  وال يوجد تأثير و داللة إحصائية  3.39إلى    2.6من  3
 اتفق  الفقرة ذات تأثير و داللة إحصائية جيدة 4.19إلى    3.4من  4
 اتفق تماما  الفقرة ذات تأثير و داللة إحصائية عالية  5إلى    4.2من  5

 المصدر : اعداد الباحثان 
( والذي  مشروع الحكومة االلكترونية( سؤاالً توزعت على محورين ، المحور األول كان للمتغير األول والموسوم )20وتألفت االستبانة من )

( أسئلة  10( تضمن )  تطبيقات مشاريع التعليم االلكترونيالمتغير الثاني والموسوم )( أسئلة ، في حين تضمن المحور الثاني منها 10تضمن )

بواقع  )  70، وقد تم استالم )   (  إستبانة الكترونية , وقد كان الوسط الحسابي 70( إستبانة من خالل اعداد استبيان تم تصميمه الكترونياً 

 (. 2الجدول )واالنحراف المعياري إلجمالي المتغيرات كما هو موضح ب
 (األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية اإلجمالية2جدول )

 المقاييس               
 النتيجة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المتغيرات

 اتفق 0.45 4.03 مشروع الحكومة االلكترونية
 اتفق 0.42 4.14 تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني 

 اعداد الباحثان   المصدر : 
تطبيقات مشاريع التعليم )( نجد أن الوسط الحسابي للبعد األول )مشروع الحكومة االلكترونية( والبعد الثاني  2ومن خالل مالحظة الجدول )

  0.42( و)  0.45( وبانحراف معياري كان )3( على التوالي ، وهما أعلى من الوسط الفرضي والبالغ )  4.14و)  (  4.03كان )  (االلكتروني
ي لكال ( على التوالي ، والنتائج تؤكد على وجود اتفاق عام بين أفراد العينة حول األسئلة المطروحة فيها ، وذلك من خالل نتائج الوسط الحساب

 نخفض في إجابة أفراد العينة من خالل نتيجة االنحراف المعياري لكل المحاور ايضًا. المتغيرين ، فضاًل عن تشتت م
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(  3عرض وتفسير نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور األول الموسوم بــ )مشروع الحكومة االلكترونية(, حيث يوضح الجدول ) .1
د  األوساط الحسابية ومدى ابتعاد اإلجابة عن وسطها الحسابي من خالل االنحرافات المعيارية للمحور األول من االستبانة الموزعة على أفرا

 ة .العين
 (النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور األول 3جدول )

ال اتفق  ال اتفق محايد  اتفق  اتفق تماما  المقياس األسئلة ت 
 تماما 

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

معامل  
 االختالف

1 
تقدم المشاريع االلكترونية برامج  

تدريبية وتعليمية عبر وسائط  
 الكترونية متنوعة .

 1 0 8 40 21 التكرار 
4.14 0.73 17.57% 

 %1.4 0 %11.4 %57.1 %30 النسبة 

2 

تقديم المشاريع االلكترونية  
إمكانية إجراء المناقشات  

 والتفاعالت السريعة األخرى .
 

 1 2 6 40 21 التكرار 

4.11 0.79 19.21% 
 %1.4 %2.9 %8.6 %57.1 %30 النسبة 

3 
توفر المشاريع االلكترونية   

تشكيلة متنوعة من المعلومات  
 المتعددة .

 0 6 10 32 22 التكرار 
4.00 0.90 22.52% 

 0 %8.6 %#.14 %45.7 %31.4 النسبة 

4 

توفر المشاريع االلكترونية   
المصادر   مجموعه متنوعه

واألشكال من خالل نشر  
 المعلومات والوثائق الكترونيا.

 0 4 23 30 13 التكرار 

3.74 0.83 22.14% 
 0 %5.7 %32.9 %42.9 %18.6 النسبة 

5 
توفر المشاريع االلكترونية  في  

تغذية راجعة للجهات المنفذة  
 لمشروع التعليم اإللكتروني 

 0 3 9 40 18 التكرار 
4.04 0.75 18.57% 

 0 %4.3 %12.9 %57.1 %25.7 النسبة 

6 

توفر المشاريع االلكترونية   
مجموعة من التحوالت في شتى  
المجاالت السياسية، االقتصادية  

 واالجتماعية.
 

 1 0 4 42 23 التكرار 

4.23 0.68 16.19% 

 %1.4 0 %5.7 %60 %32.9 النسبة 

7 

توفر المشاريع االلكترونية   
مجموعة من التحوالت في  
القطاعات كالتعليم واإلدارة  

 والصحة 

 0 4 8 40 18 التكرار 

4.03 0.78 19.35% 
 0 %5.7 %11.4 %57.1 %25.7 النسبة 

8 

توفر المشاريع اإللكترونية في  
عمل بشكل أساسي على إعادة  
هندسة األعمال بشكل أفضل  

 وأكثر فعالية  

 1 0 13 40 16 التكرار 

4.00 0.74 18.55% 

 %1.4 0 %18.6 %57.1 %22.9 النسبة 

توفر المشاريع اإللكترونية في   9
 تطوير أداء الموارد البشرية  

 0 2 11 40 17 التكرار 
4.03 0.72 17.92% 

 0 %2.9 %15.7 %57.1 %24.3 النسبة 

10 
توفر المشاريع اإللكترونية في  

اعتماد أفضل الممارسات  
 وأحدث أساليب التكنولوجيا  

 1 2 11 40 16 التكرار 
3.97 0.80 20.09% 

 %1.4 %2.9 %15.7 %57.1 %22.9 النسبة 

المحور األول : مشروع الحكومة  
 االلكترونية 

 5 23 103 384 185 التكرار 
4.03 0.45 11.22% 

 %0.7 %3.3 %14.7 %54.9 %26.4 النسبة 
 المصدر : اعداد الباحثان   
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 عرض وتفسير نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور الثاني الموسوم بــ          )تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني(, حيث  .2
الحسابي من خالل االنحرافات المعيارية للمحور األول من االستبانة  ( األوساط الحسابية ومدى ابتعاد اإلجابة عن وسطها  4يوضح الجدول ) 

 الموزعة على أفراد العينة .
 ( النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني4جدول )

ال اتفق  ال اتفق محايد  اتفق  اتفق تماما  المقياس األسئلة ت 
 تماما 

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

االنحراف  
 المعياري 

1 

يساهم تطبيق الحكومة  
اإللكترونية في تسريع استخدام  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 في اإلدارة العمومية 

 0 0 6 40 24 التكرار 

4.26 0.61 14.24% 
 0 0 %8.6 %!.57 %34.3 النسبة 

2 

يساهم تطبيق الحكومة  
تطوير اآلليات  اإللكترونية في  

واإلجراءات التحفيزية لتمكين من  
تجهيزات وشبكات تكنولوجيا  

 المعلومات واالتصاالت 

 0 0 7 30 33 التكرار 

4.37 0.66 15.17% 
 0 0 %10 %42.9 %47.1 النسبة 

3 

يساهم تطبيق الحكومة  
اإللكترونية في تطوير الكفاءات  
البشرية من أجل تعميم استعمال  

تكنولوجيات المعلومات  
 واالتصاالت 

 0 1 8 43 18 التكرار 

4.11 0.65 15.78% 
 0 %1.4 %11.4 %61.4 %25.7 النسبة 

4 

يساهم تطبيق الحكومة  
اإللكترونية في استخدام   

التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  
واالتصال في قطاع البحث  

 والتعليم 

 0 5 6 40 19 التكرار 

4.04 0.81 19.95% 
 0 %7.1 %8.6 %57.1 %27.1 النسبة 

5 

يساهم تطبيق الحكومة  
اإللكترونية في استخدام  

التكنولوجيات الحديثة في اإلعالم  
واالتصال لتحسين العناية الطبية  

في المناطق المحرومة وشبه  
 المحرومة 

 1 0 9 36 24 التكرار 

4.17 0.76 18.24% 
 %1.4 0 %12.9 %51.4 %34.3 النسبة 

6 
يساهم تطبيق الحكومة  

اإللكترونية في تقليل من الهجرات  
 االضطرارية للمتعلمين العراقيين،  

 0 2 14 35 19 التكرار 
4.01 0.77 19.20% 

 0 %2.9 %20 %50 %27.1 النسبة 

7 

يساهم تطبيق الحكومة  
اإللكترونية في إنشاء شبكة  

وطنية لتطوير أنظمة معلوماتية  
 ذات قيمة مضافة .

 1 1 19 38 11 التكرار 

3.81 0.77 20.11% 
 %1.4 %1.4 %27.1 %54.3 %15.7 النسبة 

8 
يساهم تطبيق الحكومة  

اإللكترونية  في توفير فرص  
 المستمر.العمل والتدريب والتعليم  

 0 1 8 39 22 التكرار 
4.17 0.68 16.31% 

 0 %1.4 %11.4 %55.7 %31.4 النسبة 

يساهم تطبيق الحكومة   9
اإللكترونية في  توفير فرصة لم  

 1 3 7 39 20 التكرار 
4.06 0.83 20.51% 

 %1.4 %4.3 %10 %55.7 %28.6 النسبة 
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يمنحها التعليم السابق لفئة خاصة  
 من أبناء المجتمع.

10 

يساهم تطبيق الحكومة  
اإللكترونية تقليص الفجوة في  

مجال التكنولوجيا الحديثة بينها  
وبين الدول المتقدمة من خالل  

 تعبئة الجهود الفردية.

 0 0 6 33 31 التكرار 

4.36 0.64 14.64% 
 0 0 %8.6 %47.1 %44.3 النسبة 

 تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني  
 3 13 90 373 221 التكرار 

4.14 0.42 10.07% 
 %0.4 %1.8 %12.9 %53.3 %31,6 النسبة 

 المصدر : اعداد الباحثان  
 ثانيًا : اختبار وتحليل عالقة االرتباط بين متغيرات البحث:

ول هو ان أول خطوه في تحديد العالقة بين المتغيرات تتمثل بتحديد متغيرات البحث األساسية وطبيعة العالقة بينهما ، إذ ان لدينا متغيرين األ
متمثل بـ الثاني وهو ما يسمى بالمتغير المعتمد ) التابع ( وال والمتغيرمشروع الحكومة االلكترونية  المتغير الرئيس ) المستقل ( والمتمثل بـ  

وقد جرى في هذِه الفقرة التحقق من صحة فرضيات البحث المتعلقة بعالقات االرتباط بين متغّيرات البحث   تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني
لعالقات بين والتي تم صياغتها استنادًا إلى مشكلة البحث ، وقد استعملت الوسائل اإلحصائية الخاصة بمعامل االرتباط )بيرسون( لتحديد نوع ا

( يوضح نتائج قيم معامل  5( والذي يختبر عالقات االرتباط بين المتغّيرات الرئيسة. والجدول ) SPSSمتغّيرات البحث والبرنامج اإلحصائي )
 االرتباط بيرسون لمتغيرات البحث التي تم افتراضها. 
 (معامل االرتباط )بيرسون( بين متغيرات البحث 5الجدول ) 

 لمتغير التابعا               
 مستوى المعنوية  تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني  المتغير المستقل 

 0.000 0.656  مشروع الحكومة االلكترونية

 المصدر : اعداد الباحثان 
االلكترونية( والمتغير التابع والمتمثل بـ  ( يتضح ان بان معامل االرتباط بلغ بين المتغير المستقل المتمثل بـ )مشروع الحكومة  5ومن الجدول ) 

 ( وهي قيمة  موجبة تشير الى وجود عالقة ارتباط طردية جيدة  . 0.656)تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني( ما قيمته )
 ثالثًا:اختبار وتحليل عالقة االنحدار بين متغيرات البحث الرئيسة:

دلة االنحدار المتعدد بين المتغير المستقل المتمثل بـ    )مشروع الحكومة االلكترونية( والمتغير لقد جرى التحري عن عالقة التأثير وفقًا لمعا
( نتائج قيم معادلة االنحدار التي تم التوصل اليها من نتائج  6التابع المتمثل بـ )تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني( ويتضح من الجدول )

 باحثان. االستبيان الذي تم إجراءه من قبل ال
 (  قيم معامل االنحدار6الجدول ) 

 المعامالت  المتغيرات 

Y  المتغير
 التابع

X أبعاد
المتغير  
 المستقل

الحد  
 (aالثابت)

β  
)الميل  
 الحدي( 

R 
معامل  
التحديد  

()2R 
 الداللة  Sig ( fقيمة )

تطبيقات  
مشاريع  
التعليم 

 االلكتروني 

مشروع 
الحكومة 
 االلكترونية 

دال   0.000 51.426 0.431 0.656 0.605 1.70
 معنوياً 

 المصدر : اعداد الباحثان 
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( وهذه النتيجة    0.000(عند مستوى معنوية )  6.98الجدولية والبالغة )  F( وهي أكبر من قيمة  51.426المحسوبة قد بلغ )   Fتبين أنَّ قيمة  
تطبيقات مشاريع التعليم ( في المتغير المعتمد والمتمثل بـ )مشروع الحكومة االلكترونيةتشير الى وجود تأثير للمتغير المستقل المتمثل بـ )

( قد فسر ما قيمته  مشروع الحكومة االلكترونيةالمستقل المتمثل بــ )  ( وهي توضح ان المتغير0.431( قد بلغت )²R( وأن قيمة )االلكتروني
( أّما النسبة المتبقية َفُتعزى إلى إسهام متغيرات  تطبيقات مشاريع التعليم االلكترونيمن التغير الذي يطرأ على المتغير التابع والمتمثل )  43.1%

(  0.605( والبالغة ) βبل الباحثين , أما قيمة معامل الميل الحدي لزاوية االنحدار )أخرى غير داخلة في أنموذج االنحدار لم يتم تناولها من ق
في تطبيقات مشاريع     %60.5سوف يعادله تغيير ما قيمته     والتي تبين ان أي تغيير بنسبة وحدة واحدة في مشروع الحكومة االلكتورنية

 التعليم االلكتروني.
( يمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي البسيط والتي توضح مقدار تأثير المتغير التابع بالمتغير  6ومن خالل النتائج الواردة في الجدول )

 المستقل:
𝑌 = 1.7 +  0.605𝑋1 

 رابعًا :اختبار الفروض
 من النتائج التي تم عرضها في أعاله يصار الى قبول الفرضية الرئيسية التي كان مفادها :

 . الفرضية الرئيسة األولى : "هناك عالقة ذات داللة معنوية بين مشروع الحكومة االلكترونية وتحقيق تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني 
 وتنبثق من هذه الفرضية الفروض الفرعية اآلتية:

: " هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مشروع الحكومة االلكترونية و تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني      الفرضية الفرعية األولى  
" 

 روني      " : "هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مشروع الحكومة االلكترونية و تطبيقات مشاريع التعليم االلكت  الفرضية الفرعية الثانية
 

 االستنتاجات: 
  يعتبر العراق من الدول التي سعت للتعاون الدولي واالنفتاح على األمم األخرى األكثر تطورا في هذا المجال، حيث سخرت السلطات الوطنية  

بادل الخبرات والمشاركة  ميزانية مهمة لمشاريع التعاون في هذا المجال خاصة في مجال التكوين، التحويل التكنولوجي وتمويل المشاريع، وت 
 في دعم المشاريع الرائدة كالمكتبة االفتراضية النشر االلكتروني.

وال ننكر وجود محاوالت فردية لالستفادة من تكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت والمعلومات على مستوى الوطن العربي، فضال عن            
ري تغطي بعض االحتياجات التعليمية على مستوى المراحل التعليمية، فقد اهتمت هذه  ظهور العديد من الحزم والبرامج على المستوى التجا

النفسي  الدراسة بأهم المشاريع اإللكترونية العراقية، وما قدمته من نتائج لتكوين مهارات متخصصة، بغية التفكير والتخطيط، والتكيف المعرفي و 
 للتعامل مع المتغيرات. 

قها لكي تتحقق ومن أهمها توفير تشكيلة متنوعة من المعلومات المتعددة المصادر واألشكال من خالل نشر وقد وجدت معظم األهداف طري 
 المعلومات والوثائق الكترونيا. 

 لقد تمت اإلجابة عن اإلشكالية، إضافة لبعض التفسيرات، باالعتماد على المشاريع االلكترونية المطبقة في مختلف القطاعات. 

ولى محققة نظرا للمشاريع االلكترونية الحاصلـة بالعراق والتي تؤكد الحاجة الالزمة للتعليم االلكتروني، كتقنية تساعد على  وتعتبر الفرضية األ
مثل تنمية القدرات التعليميـة، في جميع القطاعـات،  أما الفرضية الثانية فقد تحققت نسبيا كمختلف المشاريع األخرى للحكومة االلكترونية  

(  مشروع الحكومة االلكترونيةات التعليم االلكتروني. كــما اظهر البحث بأن هنالك قوة ترابط بين أبعاد المتغير المستقل الموسوم )تطبيق تقني
(، وذلك استنادًا إلى قبول الفرضية الرئيسة األولى للدراسة, ويعزى ذلك الى  تطبيقات مشاريع التعليم االلكترونيو والمتغير التابع الموسوم )

بأن دور الكبير الذي تسهم بيه )الحكومة االلكترونية( في توظيف بياناتها  لتحقيق تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني. كــما اظهر البحث  ال
لدراسة  بشكل عام، وذلك استنادًا إلى قبول الفرضية الرئيسة الثانية ل  تطبيقات مشاريع التعليم االلكترونيتؤثر في     مشروع الحكومة االلكترونية
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تعليم , ويعزى سبب  التأثير الى أهمية الحكومة االلكترونية في تقديم ميزة تنافسية عالية و توفر أدوات  تسهم في زيادة التفاعل في مجال ال
 و تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني .

 

 التوصيات

 المؤهل، من أجل ضمان مشاريع إلكترونية أكثر فعالية مستقبال. وضع بنية تحتية متينة ومتكاملة، واالعتماد على العنصر البشري  ✔
 ضمان أن يكون هنالك اهتمام رئيسي لتطبيقات التعليم االلكتروني، مع توفير الميزانية والكفاءات الالزمة.   ✔
 .االهتمام بالتعليم االلكتروني كفن وعلم، يمكن تطبيقه في جميع ميادين الحياة ✔
 تدريبية للمساهمة في ادارة الحكومة االلكترونية وكيفية توظيفها في مجال التعليم العالي .  العمل على تنفيذ ورش عمل  ✔
 .توفير المستلزمات الضرورية من أجهزة وكوادر مؤهلة لتطبيق مشاريع التعليم االلكتروني وبما يساعد على تقديم ميزة تنافسية عالية ✔
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l'AWT a dégagé un certain .Au terme du projet, learning-Caractéristiques d'un système d’e[14] 
learning pour -nombre de caractéristiques incontournables que doit intégrer un système d’e

.atteindre ses objectifs 
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,400,200,004 .2013. 

Centre de recherche et d'expertise : Laboratoire de soutien à l'enseignement télématique (LabSET)[15]
de l'Université de Liège.http://www.labset.net.2013.  learning-en e 

 .114مقناني، صبرينة. المرجع السابق.ص[16]

ماجستير:علم .موقع المكتبات الجامعية ضمن الحكومة االلكترونية بالجزائر: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة جيجلشنيقل، نزار.[17]
 .70.ص 2012المكتبات :قسنطينة:

-ce que l'e-Qu'est Télécommunications, la plateforme ICT de la Wallonie.[18] Agence Wallonne des 
http://www.awt.be/web/edu/index.asp.jeudi20 juin  2013.learning? 

 . 20ابراهيم، أنغام أبو حسن.المرجع السابق.ص [19]

   118صبرينة.المرجع السابق.صمقناني،  [20]

 

 ( 1ملحق ) 
 المحترم  الفاضل  األستاذ  حضرة

 إستبانة /  م
  ... وامتنان شكر تحية

 :الموسوم البحث  استكمال متطلبات  من  جزء   الكريمتين يديك بين المعروضة االستبانة 

  العراق  في االلكترونـي التعليـــم تأثير 
 االلكترونيـة العراق لمشاريـع حالــة دراسـة

أملي أن أحظى بمعرفتكم وخبرتكم في التأشير بعالمة ) √( داخل المربع المناسب المقابل لألسئلة  

المرافقة ، ويحدوني األمل في الحصول على أكبر قدر ممكن من العناية والدعم من فيض الخبرة  

الباحثان ونتائج البحث  التي تمتلكونها ، لما لذلك من تأثير على االستنتاجات التي سيتوصل إليها 

 بشكل عام . 

 واالحترام  التقدير فائق مع                                    
 

                                                            
 

 

 

 المعلومات الشخصية: 

 

 فأكثر  41سنة                40 – 31سنة                       30  – 25العمر   .1

 

 التحصيل العلمي : ماجستير                        دكتوراه  .2

 

  سنة فأكثر  21سنة                  20 - 11       سنة    10 –  1عدد سنوات الخبرة  .3

 المدرس 
 عبدالخالق هشام يوسف 

 المدرس المساعد
 احمد علي سلمان    

 

http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,400,200,004
http://www.labset.net/
http://www.awt.be/web/edu/index.asp
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 المحور األول : مشروع الحكومة االلكترونية 

اتفق  األسئلة ت
 نماما 

ال  محايد اتفق 
 اتفق 

ال اتفق 
 تماماً 

1.  
وسائط  عبر  وتعليمية  تدريبية  برامج  االلكترونية  المشاريع  تقدم 

 الكترونية متنوعة .
     

2.  
تقديم المشاريع االلكترونية إمكانية إجراء المناقشات والتفاعالت 

 السريعة األخرى . 

 

     

3.  
توفر المشاريع االلكترونية  تشكيلة متنوعة من المعلومات المتعددة 

. 
     

4.  
توفر المشاريع االلكترونية  مجموعه متنوعه المصادر واألشكال 

 من خالل نشر المعلومات والوثائق الكترونيا. 
     

5.  
المنفذة  للجهات  راجعة  تغذية  في  االلكترونية   المشاريع  توفر 

 التعليم اإللكترونيلمشروع 
     

6.  
شتى  في  التحوالت  من  مجموعة  االلكترونية   المشاريع  توفر 

 المجاالت السياسية، االقتصادية واالجتماعية.

 

     

7.  
توفر المشاريع االلكترونية  مجموعة من التحوالت في القطاعات  

 كالتعليم واإلدارة والصحة 
     

8.  
إعادة   على  أساسي  بشكل  عمل  في  اإللكترونية  المشاريع  توفر 

 هندسة األعمال بشكل أفضل وأكثر فعالية 
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9.  
      توفر المشاريع اإللكترونية في تطوير أداء الموارد البشرية 

10.  
توفر المشاريع اإللكترونية في اعتماد أفضل الممارسات وأحدث 

 أساليب التكنولوجيا  
     

 

 المحور الثاني : تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني 

 األسئلة ت
اتفق  

 نماما 
 محايد اتفق 

ال 

 اتفق 

ال اتفق  

 ً  تماما

تكنولوجيا  يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في تسريع استخدام  1

 المعلومات واالتصاالت في اإلدارة العمومية 

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في تطوير اآلليات واإلجراءات  2

التحفيزية لتمكين من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالت 

     

البشرية من يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في تطوير الكفاءات  3

 أجل تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في استخدام  التكنولوجيات   4

 الحديثة للمعلومات واالتصال في قطاع البحث والتعليم 

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في استخدام التكنولوجيات   5

اإلعالم واالتصال لتحسين العناية الطبية في المناطق الحديثة في 

 المحرومة وشبه المحرومة

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في تقليل من الهجرات   6

 االضطرارية للمتعلمين العراقيين، 

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في إنشاء شبكة وطنية لتطوير  7

 أنظمة معلوماتية ذات قيمة مضافة .

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية  في توفير فرص العمل   8

 والتدريب والتعليم المستمر.

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية في  توفير فرصة لم يمنحها    9

 التعليم السابق لفئة خاصة من أبناء المجتمع. 

     

يساهم تطبيق الحكومة اإللكترونية تقليص الفجوة في مجال  10

التكنولوجيا الحديثة بينها وبين الدول المتقدمة من خالل تعبئة  

 الجهود الفردية. 

     

  
  

 
 

 




