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تتسحػر فكخه الجراسة بأن محـ ـػر نجــاح التعمــيع االلكتخونــي يتػقــف عمــى تصــػيخ
وانتقــاء التعمــيع االلكتخونـي السشاسـب الـحؼ يمبـي متصمبـات الدياسة العامة لمتعميع ،وتيجف

الجراسة الى تحجيث سياسات التعميع السعسػل بيا مغ أجل استسخار العسمية بخمتيا ،وقج بخزت
أىسية التعمع اإللكتخوني التي فخضتيا جائحة كػرونا ألن خرائرو تجعمو البجيل األندب
لتالفي مخاشخىا وأثخىا عمى التعميع والعسمية التعميسية ،وىشا يثار تداؤل ميع" :كيف يؤثخ
التعميع االلكتخوني عمى تصػيخ الدياسات العامة لمتعميع؟" فتع تدميط الجراسة عمى مفيػم

التعمع اإللكتخوني وأىسيتو وأىجافو والتحجيات التي تػاجو التعمع اإللكتخوني في العخاق
واالستخاتيجية التي يتبعيا في تصػيخ واقع التعميع اإللكتخوني ،وختست الجراسة بسجسػعة مغ
الشتائج والتػصيات لتقػية وتعديد أسذ ثقافة تكشػلػجيا السعمػمات في العسمية التعميسية،

وبالتالي اإلسيام في بشاء مجتسع السعخفة ،ويعتبخ العخاق مغ البمجان التي تيجف السؤسدة
التعميسية فييا إلى تشفيح تجابيخ لسعالجة وباء كػرونا مذاكل وعػاقب انطسة التعمع االلكتخوني،
باستخجام اليات وتقشيات التعميع االلكتخوني في ضل اإلمكانات الزعيفة والسحجودة ندياً

وتػضيفيا لتجػيج العسمية التعميسية وتحديغ جػانبيا الشػعية.

الكلمات االفتتاحية :التعميع االلكتخوني؛ الدياسات العامة؛ جائحة كػرونا؛ التعميع في العخاق.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The idea of the study involves that the success of e-learning
depends on the development and selection of appropriate e-learning
which meets the requirements of the general policy for education. The
study aims to update the education policies in force to continue the
entire process. The importance of e-learning, imposed by the Corona
pandemic has emerged because its characteristics make it the most
appropriate alternative to avoid its risks and impact on education and
the educational process Here, an important question arises: "How does
e-learning affect the development of public policies for education?"
Therefore, the study sheds light on the concept of e-learning, its
significance and objectives, the challenges facing e-learning in Iraq,
and the strategies it follows in developing the reality of e-learning. The
study concluded with a set of results and recommendations to
strengthen and enhance the foundations of information technology
culture in the educational process, and thus contribute to establishing a
knowledge society. Iraq is one of the countries in which the
educational institution aims to implement measures to address the
Corona pandemic, the problems, and consequences of e-learning
systems by using the mechanisms and techniques of e-learning in light
of the weak and limited capabilities and employing them to improve
the educational process and improve its qualitative aspects.
Keywords: E-learning; public policies; Corona pandemic; education in
Iraq.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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المقدمة:

ويسكشو مغ تحسل
يعج التعمع اإللكتخوني أنسػذجاً حجيثاً يعدز كفاءة الستعمع
ّ
السديج مغ السدؤوليات بالسقارنة مع التعميع التقميجؼ ،إذ يكػن الستعمع أكثخ مقجرة عمى

االكتذاف والتحميل األمثل لكدب السيارات ،فأصبحت فخص لمتعمع متاحة لمجسيع،
وفق أساليب حجيثة تعسل عمى تمبية االحتياجات الستدايجة ألفخاد بخصػات سخيعة ،والبج

األخح في االعتبار أن نجاح العسمية التعميسية بخمتيا تدتشج بثالثة عشاصخ ،شكمت

السثمث التعميسي وىي :السعمع؛ والستعمع؛ ومعخفة السعمػمة ،وىحا األمخ يتزسغ اختيار

شخائق واستخاتيجيات التجريذ ،والػسائل واألدوات السشاسبة ،فزال عغ أدوات التقييع،

ىحه العشاصخ الثالثة تػفخ مكػنيغ رئيديغ مغ مكػنات التعميع عغ بعج :السحتػػ
التعميسي والحػار بيغ السعمع والستعمع ،الحؼ مغ شأنو تحديغ نػاتج التعمع مغ خالل

األنذصة السختمفة.

لقج تعصمت السؤسدات التعميسية السختمفة حػل العالع بذكل عام في ضل وباء

كػرونا  ،لكششا وججنا أن العجيج مغ ىحه السؤسدات لع تتأثخ وتسكشت مغ مػاصمة
تعميسيا بدبب الشطام التعميسي السخن الحؼ وفختو ليا خالل مدار العسمية التعميسية

باستسخار استخجام التكشػلػجيا الحجيثة ،وىػ ما يدسى بالتعميع االلكتخوني ،مغ خالل
تييئة بيئة تعميسية افتخاضية ،تتيح لمعسمية االلكتخونية في االستسخارية دون أؼ خمل،

لحا فأن مكانة التعميع االلكتخوني ضيخت كزخورة فخضتيا كػرونا ،لسا تستاز بو مغ
ميدات تجعمو البجيل األكثخ مػائسة لتالفي تبعات كػرونا وأضخارىا عمى العسمية

التخبػية والتعميسية.

أصبحت دولة العخاق مغ الجول التي اعتسجت سياسات تعميسية تيجف إلى

استحجاث وسط إلكتخوني رقسي مكتسل مغ خالليا تقجم السقخرات الجراسية كافة عبخ
الذبكة اإللكتخونية ،وقج صجر أمخ وزارؼ مغ و ازرة التعميع العالي بالدساح االلتجاء
كحل ٍ
ٍ
بجيل خاصة في أوقات األزمات والصػارغ ،إذ صجر
إلى التعميع اإللكتخوني
كتاب و ازرة التعميع العالي رقع ب ت  4774/2بتاريخ 2745/5/3م ،إذ تع تفعيل
مخكد السعمػمات العمسية والتكشػلػجيا في الييئة العخاؾية لمحاسبات والسعمػماتية ،ليكػن

انسػذجا لمتعمع اإللكتخوني ولتصـػيخ مدـتػػ التعميع فـي العـخاق ،إال ان التعمـيع فـي
:
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ـخق يسخ بأزمـة عسيقـة أممتيـا الطـخوف القاسـية التـي مـخ بيـا بمـجنا بعج عام
الع ا

 ،2773والستغيخات التي رافقت االحجاث الدياسية ،وىحا التحجؼ يتصمب مشا بحل

جيػد استثشائية لسػاكبـة ىـحا التصـػر اليائـل فـي بخمجيات التعميع وتػضيفيسـا فـي
تجػيـج التعمـع وتقمـيز الفـارق السعخفـي والتقشـي بـيغ مجتسعشـا والسجتسعـات
الستقجمـة.

أهداف الدراسة :تيجف إلى تمبية شخوط حاجة التصػيخ التخبػؼ بالتػافق مع الستغيخات
والتحػالت السجتسعية في ضل وباء كػرونا ،مع االستخجام الػاسع لإلنتخنت في مجال

التعميع ،وقج أدػ ضيػره إلى تغيخات في أنساط التعميع ،وإبخاز دور تكشمػجيا السعمػمات

في تصػيخ وتشػيع الفخص التعميسية وفق الخؤية االستخاتيجية لتصػيخ التعميع
االلكتخوني.

أهمية الدراسة :تتخكد أىسية الج ارسة عمى محاور عجة وىي التعخف عمى أىسية وجػدة

التعميع االلكتخوني بػية إتاحة السجال لمسؤسدة التعميسية لالستفادة مشيا ،فزالً عغ
التعخف الى تذخيز نقاط الزعف والتحجيات والعؿبات والسؤثخة عمى استخجام تقشية

التعميع عغ بعج في السؤسدة التعميسية ومعػقاتيا التي يعاني مشيا ،باعتباره وسيمة مغ

الػسائل التي تجعع العسمية التعميسية وتحػليا مغ شػر التمقيغ إلى مخحمة اإلبجاع

والتفاعل وإنساء السيارات.

مذكلة الدراسة :شكمت جائحة كػرونا ضغػشاً كبيخة عمى مجاالت الحياة السختمفة
ومغ أبخزىا مجال التعميع ،فقج ألقت أزمة فيخوس كػرونا بطالليا عمى مجال التعميع
ودفعت السؤسدة التعميسية إلقفال أبػابيا تقميالً مغ فخص انتذاره ،بالخغع أنو أثبت مغ
أنجع الحمػل والبجائل لمعسمية التعميسة التقميجية خالل أوقات األزمات ،وىشا يثار تداؤل

ىام" :كيف يؤثخ التعميع االلكتخوني في تصػيخ الدياسات العامة لمتعميع في العخاق؟"

مغ خالل شخح التداؤل البحثي الخئيذ أعاله ،يسكغ وضع عجد مغ التداؤالت

السحػرية:

 -2ما مجػ مقجرة وامكانية الجيات السعشية بتصبيق وتصػيخ نطام التعميع االلكتخوني
في ضل جائحة كػرونا؟

:
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-2وىل تتػفخ البشى التحتية الالزمة لسثل ىحا الشطام سػاء اكانت ىحه اإلمكانيات
مادية أم بذخية؟

فرضية الدراسة :تشصمق فخضية الجراسة عمى أساس أن ىشالظ عالقة متبادلة بيغ التعميع
االلكتخوني مع الدياسة العامة لمتعميع ومخخجاتيا السختبصة بيا ،بخاصة وىي تتبادل

التأثيخ والتأثخ ،والتعخف عمى اىع اإلشكاليات والسعػقات التي تعيق التعميع االلكتخوني
في العخاق ،واالستخاتيجيات الخئيدة التي يسكغ ان تصػر واقع التعميع االلكتخوني ،إال

ان ىحا القصاع اليدال يفتقخ الى وجػد سياسة تعميسية واضحة السعالع وذلظ بدبب عجة

عػامل تحكع ذلظ.

منهجية الدراسة :اعتسجت الجراسة عمى السشيج التحميمي إلبخاز السذكمة مغ ناحية

مجاخميا ومخارجيا ،وتحميل الػاقع التعميسي بالعخاق وبيان اىع التحجيات التي تعيق

السؤسدة التعميسية وكيؽية استصاعت العسل واالستسخار في استثسار التقشية السدتحجثة
في التعميع االلكتخوني واستسخارىا ،والسشيج السؤسدي لمػقػف عمى القػاعج تحكسيا
مؤسدات التعميع.

حدود الدراسة:

 -4العسل عمى االستفادة مغ إمكانيات التعميع االلكتخوني ومجػ واالنتفاع مشو

والعسل باالرتقاء بسدتػػ مخخجات الدياسة العامة لمتعميع وتصػيخ مدتػػ األداء

لمكػادر التعميسية.

 -2التعخف عمى متصمبات إدخال التعمع االلكتخوني في السشطػمة التعميسية.

هيكلية الدراسة :تشاولت الجراسة مقجمة ومبحثيغ ،تشاول السبحث األول؛ (اإلشار

السفاـيسي) وؼيو مصمبيغ ،األول "مفيػم التعميع االلكتخوني" اما الثاني "ماـية الدياسة
التعميسية وأىسية التعميع االلكتخوني" ،والسبحث الثاني فقج كان بعشػان :واقع وتحجيات

الدياسة التعميسية في ضل الجائحة ،تشاول مصمبيغ ،األول "واقع التعميع االلكتخوني في
العخاق" ،اما الثاني "جائحة كػرونا ومعػقات التعميع االلكتخوني في العخاق" ثع خاتسة

واىع ما تػصل مغ االستشتاجات والتػصيات ثع السرادر.

:
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المبحث األول
اإلطار المفاهيمي
المطلب األول :مفههم التعليم االلكتروني
يعج التعمع االلكتخوني ىػ أحج مخخجات ثػرة التكشػلػجيا السعمػماتية الحجيثة

في نقل وإنتاج شخيقة إبجاعية لتقجيع بيئة تفاعمية لمسعخفة ومبادلة السعمػمات عغ شخيق

أساليب وتقشية تكشػلػجيا االنتخنيت بالتصابق مع الترسيع التعميسي السشاسب لبيئة

التعميع السفتػحة ،وما تذسمو مغ األجيدة والبخامج في عسمية التعمع عغ بعج ،وقج بجأً
استخجام وسائل العخض االلكتخوني أللقاء السحاضخات ،ووسائل متعجدة سػاء التعميع

الفرمي أو التعميع الحاتي في مداعجة الصمبة في الحزػر والتفاعل مع الجروس التي

تقام مغ خالل تقشيات االنتخنت وغيخىا مغ وسائل االتراالت (دروير وعبجهللا،

.)2776

اوالً- :تعريف التعليم االلكتروني
يقرج التعميع االلكتخوني بالمغة اإلنكميدية  E-learningأنيا شخيقة لجعع
العسمية التعميسية وتحػيميا مغ مخحمة التمقيغ إلى مخحمة اإلبجاع وإنساء السيارات،

وتذسل جسيع األشكال اإللكتخونية لمجروس لمتعميع ،إذ تدتخجم األساليب الحجيثة في

مجاالت التعميع والشذخ ،مغ خالل االعتساد عمى أجيدة الكسبيػتخ ووسائط التخديغ

الخاصة وشبكاتيا ،فقج عخفت الجسعية االمخيكية لمتجريذ والتصػيخ "بانو الجمج

السخصط لو ألؼ تفاعل حي وجياً لػجو ،والتعاون الستدامغ ،والتعمع الحاتي ،واألدوات

الدانجة في تحديغ األداء" (نػفل.)2745 ،

ويخػ اخخون عمى أنو "نطام تعميسي لتقجيع بخامج تعميسية وتجريبية لمصالب في

أؼ وقت وأؼ مكان باستخجام تكشػلػجيا السعمػمات مثل اإلنتخنت والقشػات التمفديػنية
والبخيج اإللكتخوني وأجيدة الكسبيػتخ وعقج السؤتسخات عغ بعج بذكل متدامشة وغيخ
.

متدامشة (التمػناني)2747 ،

:
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يتجدج مفيػم التعميع االلكتخوني بانو الػسيمة او الصخيقة التي يتع مغ خالليا

في عخض السحتػػ التعميسي لمستعمع وبأسمػب فعال يعتسج عمى السدتججات التقشية في
مجال االترال والسعمػمات الحؼ يسكغ الستعمع مغ التفاعل مع السحتػػ العمسي
مختر اًخ ؼيو الػقت والجيج الالزم لمتعمع وضسان إمكانية الػصػل الى اقرى درجات
التعمع مغ خالل بيئة تعميسية سيمة بالشدبة لمستعمع ،وتقجيع البخامج التعميسية (صالح

الجيغ.)64 ،2745 ،

وبقرج البحث في معاني سياسية التعميع االلكتخونية " :بأنيا شخيقة تعميسية

تعتسج عمى تقجيع السعمع السحتػػ الجراسي لمصالب عبخ وسائل االترال الحجيثة
كالحاسػب واألجيدة المػحية السحسػلة في بيئة تعميسية رقسية تجعع السذاركة بالرػر،

والرػت ،وبالرػرة والرػت معاً" ،فالتعميع االلكتخوني ىشا ىػ عبارة عغ "مشطػمة
تفاعمية تختبط بذكل خاص بالدمظ التعميسي ،حيث يتع تقجيع السادة التعميسية لمستعمع
باالعتساد عمى التكشػلػجيا وما آلت إليو مغ وسائل متصػرة ،وتقػم ىحه السشطػمة

بذكل أساسي بالتعػيل عمى وجػد بيئة إلكتخونية رقسية تدتعخض لمسدتفيج السقخرات

بػاسصة الذبكات االلكتخونية وتقجم كل ما يحتاجو الفخد مغ إرشاد وتػجيو بالفزال عغ

االختبارات" (الغخيب.)55 ،2779 ،

ثانياً- :ميزات التعليم االلكتروني Advantages of E-Education

يتسيد التعميع االلكتخوني بإمكانية التصػر الجائع وتحدغ في األداء والشتائج كمسا

ازدادت السسارسة ،لحا يشفخد بعجد مغ السيدات عغ غيخه مغ أنػاع التعميع وىي (صاحب
وجبار:)223 ،2746 ،

 -4تقجيع السقخرات العمسية بسختمف الػسائط الستعجدة كالشرػص السكتػبة،
والسؤثخات الرػتية والفيجيػىات ،والرػر الثابتة والستحخكة.

 -2االعتساد عمى الحاسػب او جياز السػبايل في تقجيع السقخر العمسي بذكل رقسي.

 -3دعع الستعمع عمى االستقاللية واالعتساد الكمي عمى الشفذ أؼ ما يدسى " التعميع
الحاتي"
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 -4قجرة التعمع عغ بعج في تػسيع نصاق التعميع.

 -5يفيج في تغيخ شخيقة أسمػب االلسام بالسادة البحثية التي يحتاجيا الصالب ألداء
واجباتيع.

 -6قمة التكمفة التعميع االلكتخوني بسقارنة بالتعميع التقميجؼ.
 -7تيديخ تحجيث البخامج والسػاقع االلكتخونية.

 -8يدتفاد مشو الصالب غيخ القادريغ وذوؼ االحتياجات الخاصة.

 -9يػفخ التعميع االلكتخوني بيئة تفاعمية بيغ السعمع والستعمع وبيغ الستعمع وزمالئو.

 -47أن أدوات االترال تتيح لكل شالب فخصة اإلدالء بخأيو في أؼ وقت ودون حخج
واإلحداس بالسداواة.

أيزا تكييف نطام التجريذ في إدخال السادة العمسية بصخيقة تشاسب
 -44يسكغ ً
الصمبة ،وتتيح مرادره إمكانية تصبيق مرادر بعجة شخق مختمفة وفًقا لمشطام
االفزل لمصالب ،مسا يداىع في مخاعاة الفخوق الفخدية بيشيع.

 -42يتيح لمستعمع أن يخكد عمى األفكار السيسة أثشاء كتابتو وتجسيعو لمسحاضخة أو
الجرس كل حدب شخيقتو الخاصة.

 -43يشسي لجػ الصالب الصسػح وحب االستصالع دون ان يعخضو لسػاقف غيخ
مخغػب فييا كسا ىػ الحال في التعميع الرفي عشجما ال يدتصيع الصالب الؿيام

بسا ىػ مصمػب في الػقت السحجد أو عشجما ال يدتصيع مجاراة اقخانو.

 -44يخخز التعميع لألشخاص الحيغ ليع شبيعة عسميع وضخوفيع الخاصة مغ
االلتحاق بالسادة.

 -45السحاكاة الفعمية لمتعمع الفعمي مغ خالل تسكيغ الصالب مغ الحرػل عمى قجر
أكبخ مغ التحكع بالسادة التعميسية السرسسة اساساً بسا يتشاسب مع السادة
والسحتػػ العمسي الستػقعة تػافخىا لجػ الفئات السدتيجفة مغ الصمبة.
 -46جػدة الترسيع التعميسي وضسان كفاءتو وتعجد أساليب عخض السعمػمة.
 -47تػضيف تكشػلػجيا الحجيثة واستخجاميا بذكل فعال كػسيمة تعميسية.
:
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ثالثاً- :عيهب التعليم االلكتروني:

عمى الخغع مغ السدايا التي يترف بيا التعميع االلكتخوني إال ان بعس

الدمبيات السراحبة لتصبيقو ،وأىع ىحه الدمبيات تتسثل ؼيسا يأتي (الخدرجي ودمحم،
:)248 ،2748

 -4قج يفزي التعميع االلكتخوني الى زيادة الجيج عمى التجريدي والصمبة بذكل مختبط
مغ ناحية تجريبيع واستعجادىع ليحا الشػع مغ التعميع.

 -2ربسا يؤدؼ التعمع اإللكتخوني واستس اخريتو إلى إضعاف السجرس كسؤثخ تخبػؼ
وتعميسي.

 -3اضعاف دور الجامعات كشطام تعميسي واجتساعي كعامل ميع في التشذئة
االجتساعية والتخبػية.

 -4التخكيد عمى الجانب اإلدراكي في التجريذ أكثخ مغ السيارؼ والػججاني.

 -5تػاججىع في مػقف تعميسي فعمي ؼيو مػاجية فعمية ،وقج تكػن لو آثار انصػائية
لجػ الصالب مغ خالل حزػرىع في أماكغ متعجدة ايشسا وجج الصالب بسفخده في

مشدلو او في عسمو.

 -6عجم امكانية التفاعل الجساعي لمصمبة بيشيع وبيغ واألستاذ.

 -7صعػبة الؿيام باألنذصة االجتساعية والفعاليات كانت رياضية أم ثقاؼية التي
تخافق الشذاشات العسمية ،األمخ الحؼ يشقل مخدود سمبياً عمى الصبيعة الحاتية

لمصمبة.

 -8عجم وجػد مخاكد لؿياس كفاءة التعميع االلكتخوني.

راب ٍعاً- :مكهنات نعام إدارة التعليم اإللكتروني:

يختكد التعميع االلكتخوني عمى مجسػعة مغ السكػنات ومرادر التعمع السرسسة

والسعجة بأسمػب التعمع الحاتي والستفاعمة والتي مغ الػاجب تػفخىا عمى أشكال مغ
الػسائط التقشية الحجيثة ،حتى تحقق فمدفة التعميع االلكتخوني ،ومشيا (صجقة،2776 ،

.)335

:

255

 -السادة :ويقرج بيا (السحتػػ العمسي).

 السعمع االلكتخوني :ىػ العزػ في الييئة التجريدية أو السجرب الحؼ يذخف عمىالتعميع االلكتخوني ،يتفاعل معو الستعمسيغ ويػجو تعمسيع ويقػم اداءىع.

 الستعمع االلكتخوني؛ يقرج بو الصالب الحؼ يتعمع مغ خالل أسمػب التعمع والتعميعااللكتخوني.

 -ان وسائل االترال فييا نػعيغ أحجىسا مباشخة؛ وىي السػاجية بيغ الصالب

والتجريدي في نفذ الػقت والسكان ،وغيخ مباشخة مغ خالل وسيط مذابو لمكتب

والسحاضخات والخاديػ والتمفديػن والياتف وشبكات الكسبيػتخ وشبكة السعمػمات

اإلنتخنت واألقسار الرشاعية ،إلخ.

خامداً- :أنهاع التعليم االلكتروني

يشذصخ التعميع االلكتخوني الى ثالثة أنػاع وىي:

 -1التعلم اإللكتروني المتزامن(Synchronous E-Learning):
وىػ التعمع يبث بذكل مباشخ ،إذ يػفخ تػاجج جسيع الستعمسيغ في الػقت ذاتو

ويعتسج عمى السشاقذات والسحادثات بيغ الستعمسيغ والتجاوب السباشخ بيشيع كأن
يتبادالن االثشان الحػار مغ خالل السحادثة  Chattingأو تتمػ الجروس مغ خالل

الفرػل االفتخاضية ،فزال عغ التأثيخات مغ خالل غخف السحادثة ،ومغ
اإليجابيات أن الصالب يدتصيع الحرػل مغ السعمع عمى التغحية الخاجعة السباشخة في
الػقت نفدو ،اما سمبياتو حاجتو إلى أجيدة حجيثة وشبكة اتراالت جيجه ،وأدوات

التعميع االلكتخوني الستدامغ ىي المػح األبيس)(whit Board

والفرػل االفتخاضي

) )Virtua Classroomوالسؤتسخات عبخ الفيجيػ ) (Video Conferencingوغخف

الجردشة)( (Chatting Roomsإبخاـيع.)2727 ،

:
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 - 2التعلم اإللكتروني الغير متزامن(Asynchronous E-Learning):
ويتسثل ىحا الشػع في عجم ضخورة وجػد السعمع والستعمع في نفذ وقت التعمع،

نط اًخ لتػفخ السادة بأؼ وقت ،فالستعمع يتسكغ مغ التفاعل مع السادة التعميسية ،مغ

خالل االيسيل االلكتخوني كأن يخسل رسالة إلى السعمع يتداءل فييا عغ شيء مغ ثع
يجاوب عميو السعمع في وقت الحق ،مغ إيجابيات أن الستعمع يتعمع حدب الػقت

والسكان السشاسب لو ويدتصيع إعادة دراسة السادة والخجػع إلييا عشج الحاجة ومغ
سمبياتو عجم استصاعة الستعمع الحرػل عمى تغحية راجعة فػرية مغ السعمع وقج يؤدؼ

إلى االنصػائية ألنو يتع في عدلة .اما أدوات التعميع االلكتخوني الغيخ متدامغ ىي البخيج
االلكتخوني ) (E-mailوالذبكة الشديجية  ) (World Wide Webوالقػائع البخيجية
) (Mailing Listومجسػعة الشقاش) (Discussion Groupsونقل السمفات (Files
) Transferوايزاً األقخاص السجمجة). (CD

 -3التعلم المدمج(Blended Learning):

ىػ التعميع الحؼ يدتعسل ؼيو وسائل اترال مترمة معاً لتعمع مادة معيشو وقج

تتزسغ ىحه الػسائل مديجاً مغ اإللقاء السباشخ في قاعة السحاضخات والتػاصل عبخ

االنتخنت والتعمع الحاتي ،ومغ إيجابيات يسكغ الخجػع الى السادة العمسية في أؼ وقت

(حديغ وصبحي.)478 ،2747 ،

المطلب الثاني :الدياسة التعليمية واهمية التعليم االلكتروني

اوالً :الدياسة التعليميةEducational Policy :
تعشي السبادغ والسدارات العامة التي تزعيا األحكام التعميسية لتػجيو العسل
باألنطسة التعميسية في السدتػيات السختمفة عشج اتخاذىا ق اخراتيا ،وايزاً ىي األحكام

التي تعبخ عغ السجيػدات التشطيسية ،والتي يشبغي ان تبحل لتأميغ أغخاض او تػقعات

أو تصمعات يدتيجفيا السجتسع وأفخاده في مخحمة مغ مخاحل تصػره ،كسا يقجميا ىارمان

( )Harmanعمى أنيا "التػصيف الزسشي أو الرخيح لسدارات العسل اليادف،

:
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بسعشى أنيا يجب ان تمي أو ترحب االىتسام بسذكمة معخفة أو مادة اىتسام ،أؼ أنيا

تػجو ناحية تحقيق بعس األىجاف" (بكخ.)4 ،2773 ،

فيي تتزسغ األفكار والؿيع الدائجة في أؼ مجتسع وعسمية تػضيفيا ،وتختبط

ايزاً بتكػيغ الدياسات العامة لمتعميع وبتحجيج الصبيعة الدياسية لمسجتسع ،وبالتالي
تتػاصل مع السعخفة العسمية مغ خالل السسارسة والتشفيح ،ويخبط ذلظ بالسخحمة التي

تمييا في فيع محتػػ الدياسية التعميسية بخمتيا.

أذن تختبط الدياسية التعميسية بػضيفتيغ :األولى تحجيج السعاييخ الثقاؼية التي

تعتسجىا التخبية ،والثانية تحجيج آلية لمسحاسبة عغ شخيقيا التعميسي ،ومغ ىشا يسكغ

تحجيج مدار الدياسة التعميسية حدب مذكمة وضاىخة االستجابة وتكػيشيا ،وأيزا مغ
خالل التشفيح وذلظ باستخجام السشيج التعميسي في حل مذكالت التي تع تعخيفيا

ومتابعة التحػالت التي تحجث أثشاء التشفيح وتصبيق السحاسبية (بكخ.)6-5 ،2773 ،

إذ يشز الجستػر الع اخقي لعام  2775في السادة ( )34عمى (دستػر العخاق الجائع لعام
(د .ع .د):)2775 ،

" -4يعج التعميع عامالً أساساً لتقجم السجتسع وحق تكمفو الجولة ،وىػ الدامي في
السخحمة االبتجائية ،وتكفل الجولة مكافحة االمية.

 -2حق التعميع السجاني لكل العخاقييغ في مختمف مخاحمو.

 -3تذجيع البحث العمسي لألغخاض الدمسية بسا يخجم اإلندانية ،وتخاعي السيارة
واالبجاع واالبتكار ومختمف مطاىخ التشػع.

ويشطع بقانػن".
 -4التعميع الخاص واألىمي مكفػلُ ،
ثانياً- :أهمية التعليم االلكتروني The importance of E-Education

ان وصف شأن تصبيق التعميع االلكتخوني ،ومجػ االستفادة مشو في مؤسدة

التعميع العالي والتخبية ،إذ يسكغ ان يزسغ مؤشخات تأميغ جػده مؤسدات التعميع
وكيؽية تػضيفيا لمحكع عمييا ،بيجف تحديشيا وتجػدىا وتصػيخىا ،وضخورة وضع ىحه

السعاييخ مػضع التصبيق الفعمي لالستفادة مشيا مدتؿبالً (دمحم.)2749 ،
:
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مسكغ مالحطة زيادة الصمب عمى التعمع االلكتخوني وزيادة كسية السعمػمات

في جسيع فخوع السعخفة السختمفة ،وكحلظ الحاجة إلى االستفادة مغ التصػرات

الستخررة في مجال التعميع لتطيخ لشا نسػذج التعمع اإللكتخوني ،التي يسكغ أن

تداعج الستعمع عمى التعمع في السكان والدمان السشاسبيغ ،مغ خالل السحتػػ التفاعمي
الحؼ يعتسج عمى الػسائط الستعجدة ،لحا فإن التعمع ىػ نػع ججيج مغ التعميع ،يتع تقييسو

مغ خالل التغييخات العمسية والستخررة التي يجلييا العالع ،اذ لع تعج الصخق
واألساليب التقميجية قادرة عمى مػاكبتيا  ،فأصبحت ىشالظ حاجة ممحة لتبشي نػعاً اخخ

مغ أنػاع التعميع وىػ التعميع االلكتخوني ،الحؼ يعج مغ االتجاىات الججيجة ،ويسكغ

االنتفاع مغ التجارب الجولية في تشفيح التعميع االلكتخوني في مؤسدة التعميع فتخة

تصبيق التعميع االلكتخوني في مؤسدات التعميع العالسية ،وما ىي أوجو التذابو
واالختالف ووضع ترػر شامل لؿياس الكفاءة ).(Anwar & Zakie, 2014, 23

ان السؤسدة التعميسية بحاجة اليػم لسػاجية أزمة كػرونا مغ خالل تػضيف

اكثخ في مجال الحػكسة االلكتخونية والتحػل الخقسي ،اذ لع تعج فعالية السؤسدة

التعميسية تقاس فقط ،خالل شخق التجريذ والبحث ،ولكغ ايزاً مغ خالل بشيتيا

التحتية ،وقج شكل اغالق الجامعات تحجياً غيخ مدبػقاً لمحكػمة العخاؾية فكان الحل
ىػ التعميع االلكتخوني لزسان استس اخرية العسمية التعميسية ،مغ خالل التعمع عبخ

االنتخنيت ،وتذيخ الجراسات الى أنو بحمػل عام  ،2737سيكػن الشطام البيئي
لتكشػلػجيا التعميع ىػ الشطام الحؼ يجعع التعميع الفخدؼ في بحخ مغ البيانات واآلالت
غيخ الذخرية ،في حيغ نجج ان الفػائج ستكػن ضخسة ،في حاجة السجتسع الى ان
يطل عمى دراية بالسخاشخ وحاجة األجيال القادمة لالحتفاظ بالييسشة عمى تكشػلػجيا

التعمع (صجقة.)2 ،2776 ،

:
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المبحث الثاني
واقع وتحديات الدياسة التعليمية للعراق في ظل الجائحة
يالقي التعميع عغ بعج في العخاق كسا ىػ الػضع في الػشغ العخبي ،تحجيات
عجة مشيا اقترادية وتكشػلػجية ومجتسعية ،ولكغ قبل الحجيث عغ تمظ التحجيات عميشا
ان نػضح ماـية واقع التعميع االلكتخوني في العخاق ،وما ىي اىع التحجيات التي

تراحبو تحت وشأة جائحة كػرونا؟.

المطلب االول :واقع التعليم االلكتروني في العراق
مع بجاية العام الجراسي 2727-2749م  ،تست السػافقة مغ قبل و ازرة التعميع

العالي عمى المجػء إلى التعمع عغ بعج كشتيجة ال غشى عشيا لمتعميع التقميجؼ ،في

الػاقع إذا كان مؤقتًا ،والحؼ ضيخت عالماتو في عام 2745م ،وفق األمخ الػزارؼ رقع
 4275الحؼ صجر في  ،2745/5/4وتع تذكيل المجشة العميا لمتعمع اإللكتخوني سابقاً
في مخكد و ازرة التعميع العالي ،تست السػافقة في وضع استخاتيجية التعمع السدبق في

مػقع الجامعات العخاؾية ومػافقة وزيخ التعميع العالي وتع تشذيط مخكد السعمػمات

العمسية والتكشػلػجية في الييئة العخاؾية لمحاسبات والسعمػماتية ليكػن أنسػذجاً لمتعميع

اإللكتخوني (إبخاـيع.)2727 ،

جاءت الخدود السختمفة لتػضيح الخالف في تصبيق ىحا الشطام التعميسي ،ومغ

السعخوف أن جامعاتشا تتبع ثالثة أنطسة دراسية متشاقزة ومعقجة في آليات تشفيحىا

وتعارضيا مع تعميسات الجامعية التي بقيت في السدار الشطام الدشػؼ ،وىي اما

أنطسة سشػية أو فرمية وبعزيا نطام مقخرات (كاضع.)45 ،2777 ،

وبالتالي ،لشجاح ىحا الشػع مغ التعميع ،يجب أن تكػن ىشالظ متصمبات عجة

وتذسل تحجيج االىجاف التخبػية السخاد تحؿيقيا ،وقبػل اإلجابات واألفكار والشتائج

الستشػعة ،وتقجيع السعخفة بجالً مغ إيراليا ونقميا  ،فزال عغ تقييع السيسة التعميسية
بجالً مغ تقييع السدتػػ السعخفي والعسل عمى تجريب األساتحة والعامميغ وكل مغ شارك
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في غخف التعميع اإللكتخوني سػاء مغ حيث السادة العمسية لمصمبة وأساليب إيراليا أو

مغ حيث تقييع مدتػػ إجابات الصمبة ،وكحلظ أرشفة كل ما يتعمق بالتعميع االلكتخوني
مغ خالل التعاون السدتسخ بيغ القدع والسجمذ والجامعة والػ ازرة (عبػد وميجؼ،
.)425 ،2749

في الحؿيقة ،يجب أن يتحػل التعمع اإللكتخوني إلى واقع حؿيقي يعتسج بذكل

كبيخ عمى أربعة أسذ ىي "الييكل الستخرز والشطام التشفيحؼ لمسؤسدة التعميسية،
وكادر التجريذ ،والسشيج الجراسي ،والصالب وأؼ قرػر في إحجاىا يؤدؼ إلى تذػيو

في الشطام بأكسمو ،إذا كانت السشطػمة تعسل بشطام تعميسي محجد ،يفتخض عمى كل

عشاصخ الدمدمة ان تزع وفق ذات الشطام ،والحؼ يسكغ تصبيقو خالل فتخة الزخورة

اآلن؟ (س .م .عبػد وفزل هللا.)455 ،2778 ،

 -4هيكل التكنهلهجيا والنعام االداري في المؤسدة التعليمية في العراق
إن الييكل والشطام التشفيحؼ في االدارة التعميسية معقجان لمغاية ،إذ إن اإلعالن

الحؼ أوصت بو و ازرة التخبية والتعميع يجعل أساتحة الجامعات مغ التقشييغ ومجيخؼ
ومرسسي البخامج التعميسية فزالً عغ كػنيع أساتحة ،وال يدتصيع في ىحه الحالة
االستفادة مغ التعمع االلكتخوني ،ألن األستاذ يجب أن يكخس نفدو لمسادة الجراسية دون

الجخػل في مدائل إدارية او تقشية ،في الػاقع فإن ميام تعميع المغة السقجمة عمى

يػتيػب تحتاج الى مداعج فشي لمكػادر التجريدية أو ان يبحل جيجاً مزاعفاً إلعجاد

وتقجيع السػاد (جػاد.)432 ،2744 ،

مغ حيث التكشػلػجيا الستقجمة ،تفتقخ السؤسدة التعميسية العخاؾية إلى البشية

التحتية التكشػلػجية ،إذ ال يػجج عجد كاف مغ السختبخات أو الفشييغ لمسداعجة في
إعجاد الشطام التعميسي ،ورصج األخصاء في حالة حجوثيا ،أو تقجيع السداعجة لألساتحة

والصمبة والصالب عمى حج سػاء ،فعشج مخاجعة الكميات الع اخؾية ال يػجج بيا إال مختب اًخ

يعسل بو مختز واحج ؼيو فقط ،فزال عغ ضعف أو عجم وجػد اإلنتخنت في معطع

:
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الكميات ،كسا تفتقخ السختبخات إلى األجيدة الستصػرة لمعسل معيا (التعميع اإللكتخوني

في العخاق.)2727 ،

أما بالشدبة لمشطام اإلدارؼ لمسؤسدات التعميسية ،فيشاك اعتساد كبيخ عمى

أساليب التقميجية في االدارة ،ولع ترل فخصة استخجام التقشيات اإللكتخونية الحجيثة
لمغاية السصمػبة ،والدبب في ذلظ إلى عجم وجػد البشية التحتية التقشية مغ خالليا

يسكغ ارسال واستؿبال التػجييات والتعميسات وشخق تأكيجىا في السخاشبات الخسسية،
وقج تتأخخ أليام وأسابيع بدبب عجم وصػل كتاب رسسي إلييا في شكل ورقي ،عمى

الخغع مغ تػفخه عمى اإلنتخنت وتع تجاوليا عمى مػاقع التػاصل االجتساعي (ب .إ.

كاضع.)55 ،2779 ،

اذن يسكغ القػل انو ليذ لجيشا ثقافة في االدارة االلكتخونية إال في نصاق

محجود فيي مرسسة لمتعامالت التقميجية التي تعتسج عمى نقل حدمة مغ االوراق

السدتشدخة واالصمية ووجػد الذخز نفدو ،والسػضف اإلدارؼ في و ازرة التخبية
والتعميع أو و ازرة التخبية ال تختمف عغ أقخانو في الػ ازرات األخخػ.

 -2الطاقم التدريدي

أن بعس الكػادر التجريدية نذأت وتعمست مشح سشػات ولع يكغ فييا

اإلنتخنت ،وتعػدت عمى نطام أولئظ الحيغ سبقػىا ،وىػ نطام التعميع التقميجؼ الحؼ

يختكد عمى وجػد األستاذ في القاعة وإلقاء السحاضخة ،وعشجما نصخح فكخة التعمع

اإللكتخوني ،فإن السشاقذة الخئيدة ىي عجم قجرة الكادر التخبػؼ عمى تصػيخ السالكات
التعميسية في تصػيخ نسط التعميع وانحدارىع في تبديط األساليب الػرؾية القجيسة ،فسغ

الرعب تصػيخ نطام نذأ عمى أيجييع ،أن يصػروا أساليبو إلى نطام ال ُيعخف مشو إال
األساسيات ،ليذ ىحا فقط بل نصمب مشو أن يكػن أستاذاً وفشياً ومجي اًخ في ىحا الشطام

التعميسي الستصػر (ميجؼ.)273 ،2779 ،

:
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 -3المنهج الدراسي
يعتسج السشيج الجراسي الى مجسػعة الق اخرات الرادرة مغ الؿيادة العميا في

البيئة التعميسية ،واذا كشا قج تحجثشا عغ الكػادر التجريدية التقميجية غيخ القادرة عمى

التفاعل مع التصػرات الججيجة فأنشا اذن امام مشيج دراسي تعجه فئة صغيخة مغ

الؿيادات الجامعية التقميجية التي ال تشتسي الى ىحا العرخ مغ التصػر والحجاثة ،لحا

فيشالظ فئة مغ األساتحة تعج مشيجاً دراسياً يتػافق مع أسمػب التمقيغ القجيع وتصمب مغ
األستاذ ندبة مغ الشجاح وامتحانا تقػيسيا في نياية الدشة ،وىحا ال يتصابق مع التعميع

االلكتخوني الحؼ يعػل عمى السشيج التفاعمي ويحتاج الى أسمػب تجريذ مغ قبل أستاذ
قج حرل عمى تجريب ٍ
كاف في مجال التعامل مع الجرس االلكتخوني (ميجؼ،2779 ،
.)275

-4الطالب

يعج الشطام التخبػؼ التقميجؼ الصالب الحمقة األضعف ،الحؼ ال يدتصيع أن

يجادل أو يصالب بجروس تتشاسب مع ضخوف معخفتو ومتصمباتيا ،ليكػن عزػا فاعالً
في السجتسع ،كل ما عميو أن يفعمو ىػ أن يجرس ويحفع ما يصمبو األستاذ مشو بكل

التدام واالحتخام ،إال أنو مغ السفتخض فتح عقمو وتػجييو إلى مرادر السعخفة التي

رأيشاىا مدبًقا ،لحلظ يعتاد الصالب عمى حؿيقة أن واجبو في الجامعة ىػ تصبيق
التعميسات برخامة مغ أجل الحرػل عمى درجة مستازة بأؼ حال مغ األحػال ،بغس

الشطخ عغ شبيعة السعخفة الحؿيؿية التي اكتدبيا ).(Liew, 1997, 8

مسا يعشي أن الصالب ال يمتحق بالجامعة لديادة إنتاجو السعخفي ،بل لمحرػل

عمى شيادة تؤىمو لجخػل نطام التعييغ الحكػمي ونطاميا اإلدارؼ التقميجؼ ،األمخ

الحؼ ال يتصمب ميارات معيشة ،بقجر ما يحتاج إلى ورقة مع الجرجات التي تطيخه أنو
قج أكسل أربع سشػات دراسية في الجامعة ومدتعج لالنزسام إلى جير مغ السػضفيغ،
نتيجة لحلظ فقج تع تػجيو ىحا الصالب اآلن أن الجامعة ىي السكان الحؼ يؤىمو

لمحرػل عمى الػضيفة ،ومشح ذلظ الحيغ تعمع أن الفغ الحؿيقي في الجامعة ىػ كيؽية
:
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تجاوز أربع سشػات مغ الجراسة بأؼ شكل مغ األشكال ،ومغ ثع فيػ ال يتفاعل مع

األستاذ في الفرل اإللكتخوني وال يسكشو الجخػل إلى الفرل اإللكتخوني في حالة عجم
وجػد عقػبات تجخل مغ األستاذ (إبخاـيع.)42 ،2727 ،

باخترار ،أن و ازرة التخبية والتعميع رائجة في مفيػم التعمع اإللكتخوني لمصالب،

ويبجو أنيا خمصت بيغ التعميع الجامعي اإللكتخوني السشطع وبيغ التعمع الحاتي السشتذخ
عمى اإلنتخنت حالياً ،ألنو يدتحيل تشفيح ما يتصمبو االعتساد عمى التعمع اإللكتخوني
ألسباب فشية وإدارية ،فزال عغ حؿيقة أن ىشاك أسباب أخخػ بتعمق األمخ بالسجرس
والصالب ،وحجاثة الشطام الحؼ لع يتع التعامل معو مغ قبل ،ونتيجة لحلظ ،فإنشا بحاجة

جيجا ،يسكغ أن
الى تعميساً جامعياً إلكتخونياً قائساً عمى أسذ عمسية وخصة مجروسة ً
تقػد الصالب إلى أىجاف معيشة ستػفخ في الشياية خجمة عامة لمجولة.
ومغ أجل إعصاء بخامج التعميع اإللكتخوني أكثخ جػدة يجب مالحطة ومخاعاة تحقيق

العشاصخ اآلتية (عباس ،د.ت):


ان تتالءم األىجاف التخبػية والعسل عمى صػغيا بصخق ال لبذ فييا وإلغاء
االخصاء ،مغ خالل قبػل السادة العمسية بالبداشة والػضػح والجقة وعجم التكمفة مسا

يداعج في تحقيق األىجاف التعميسية.


التفاعل ،وسيػلة االستخجام ،وتشديق السػاد العمسية مع عشاصخىا السختمفة بتختيب

مشاسب ،واحالة األفكار الخئيدة في أعمى الرفحة ،وإدراج األنذصة الفخدية
والجساعية التي يقػم بيا الستعمسػن ،كميا خرائز واجية الجرس.



مغ خالل التسييد بيغ الػصالت والخوابط ،يجب أن تكػن أدوات التشقل واضحة



يسكغ ججولة االختبارات واالجتساعات والػاجبات ،فزال عغ معمػمات حػل أعزاء

وسيمة التحجيج ،يفزل الخمؽيات ذات لػحة األلػان السػحجة.

ىيئة التجريذ ومدتخجمي الجورة التجريبية ،باستخجام التقػيع السجرسي.

:
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يجب أن تحتػؼ لػحة إعالنات السجرس عمى رسائل مكتػبة إيجابية لمصالب خاصة

تمظ الستعمقة بالسقخر مسا يدتمدم الرفحات الذخرية لمسعمع والصالب إذ نجج فييا
معمػمات لكل مغ السعمع والستعمع.


تحتػؼ قائسة السخاجع اإللكتخونية عمى مػاقع الػيب الخاصة بسػضػع الجورة ،فزال

عغ السيام .يربح الصالب مشغسديغ في مدؤولياتيع أو في تقييسات واستصالعات
الجورة.



ان تكػن آلية لالختبارات معجة تتكػن مغ أدوات لتأىيل أسئمة االمتحان وتحجيج
الجرجات السخررة ليا مغ قبل السجرس.



يجب أن يحتػؼ عمى سجل إحرائي لمجورة مغ أجل تػفيخ إحرائيات حػل تكخار
مكػنات الجورة واالشالع عمى صفحات الدوار والخوابط التي يدتخجمػنيا ،فزال

عغ سجل بالجرجات التي يتع إخصار الصالب فييا بالشتائج والجرجات وكيف يتع
تػزيعيا.



تأميغ مخكد البخيج اإللكتخوني لمدساح لألستاذ والصالب والسػضفيغ العامميغ في

السخكد بتبادل الخسائل أو السخفقات الخاصة ،فزال عغ إضافة دليل إلكتخوني

وصفا شامالً لسحتػيات الجورة وشخيقة االستخجام.
يجيب عمى أسئمة السدتخجم ويقجم
ً

المطلب الثاني :جائحة كهرونا ومعهقات التعليم االلكتروني في العراق

القت فيخوس كػرونا بطالليا عمى قصاع التعميع ،إذ دفعت السؤسدات
التعميسية إلغالق أبػابيا تقميالً مغ فخص انتذاره وىػ ما آثار قمقاً كبي اًخ لجػ السشتدبيغ
ليحا القصاع في ضل أزمة قج تصػل ،األمخ الحؼ دفع لمتحػل الى التعمع عغ بعج
ووجػب دمجو في العسمية التعميسية ،ورغع إيجابيات التعمع االلكتخوني فان جائحة

كػرونا كذفت نقاط ضعف كثيخة في التعميع وإمكانية تصبيقو ،ألسباب كثيخة تتحسميا
اشخاف عجيجة مشيا التعميسات الرادرة عغ السؤسدات التعميسية في العخاق لع تقجم
صػرة واضحة لمسعمسيغ والصالب حػل كيؽية تحقيق التػاصل الفعال الحؼ يحقق

:
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مزيفا أنو لع يتع تحجيج مػعج لبجء بخنامج التعميع
أغخاضو التعميسية عمى أكسل وجو ،
ً
اإللكتخوني (مشطسة األمع الستحجة ،)2727 ،مع باستثشاء بعس الكميات والجامعات
التي أعمشت عغ تذكيل حدابات إلكتخونية ،ولع تقجم صػرة واضحة لمسعمسيغ والصالب

حػل كيؽية تحقيق االترال الفعال الحؼ يحقق أغخاضو التعميسية عمى أكسل وجو.

وقجر تعمق االمخ بالػاقع العخاقي نجج أنو التعميع االلكتخوني قج واجو العجيج

مغ الطخوف الرعبة مشح جائحة كػرونا ،ومغ بيغ أىع االنعكاسات ليحه الطخوف

الرعبة عمى الػاقع التعميسي نحكخ مشيا (الخدرجي ودمحم:)22 ،2748 ،

 -1ارتفاع ندبة األمية السيسا االناث في العجيج مغ مشاشق العخاق فقج أعمغ الجياز

السخكدؼ لإلحراء التابع لػ ازرة التخصيط في العخاق ،أن ندبة األمية بيغ الذباب

في العخاق بمغت  %8.3خالل عام 2747م.

 -2ضعف البشية التحتية لمتعميع اإللكتخوني ،ستحخم و ازرة التعميع والتعميع العالي

مجسػعات عجيجة مغ حقيع في التعميع ،بسا في ذلظ أولئظ الحيغ يعيذػن في

السشاشق الخيؽية.

 -3فزال عغ ضعف البشية التحتية لالتراالت ،ىشاك ضعف في شبكات اإلنتخنت،
وفقا ألحجث اإلحراءات ،فإن سخعة اإلنتخنت في العخاق في أدنى مدتػياتيا عمى

اإلشالق.

 -4قمة السعخفة بأىسية السذاركة اإللكتخونية واإللسام بستصمبات ىحا التفاعل بيغ
اإلدارة العميا لمسؤسدات التعميسية ،حيث أضيخ وباء كػرونا نقاط ضعف في قمة

الكػادر الفشية والتخبػية لبجء استخجام التعمع اإللكتخوني.

 -5العبء السددوج الحؼ تتحسمو اإلدارة ألعزاء ىيئة التجريذ السخرريغ ليا.
 -6عؿبات اإلدارية تتسثل في بعس األحيان باألدرة العميا لمسؤسدات التعميسية،
بإجخاءات إدارية روتيشية ولػائح تعيق التصػيخ وال تتيح السخونة في العسل ،ومذكمة

االنقصاع الكيخباء برػرة مدتسخة والتي تعج عؿبة أساسية أمام تصبيق التعميع

االلكتخوني.

:
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 -7عجم التخصيط وغياب الخؤية والتدخع خرػصاً أنو جاء بذكل مفاجئ بجون دراسة
سابقة وبجون تجييدات ،فمػ نطخنا السشاىج والسقخرات التعميسية في الجامعات او
السجارس ،لػججنا أنيا بحاجة إلجخاء تعجيالت كثيخة نتيجة لمتصػ ارت السختمفة كل

سشة.

 -8لع تأخح الجولة العخاؾية بعيغ االعتبار مغ االستفادة مغ جسيع إمكانيات ليحا الشػع
مغ التعميع.

 -9عجم اىتسام الصالب بيحا الشػع مغ التعمع ألنو يفزل السحاضخات الجاىدة ويفزل
الصخيقة التقميجية بالخغع مغ أن األخيخة تتسيد بقمة جيج الصالب إذ ال ييتع إال بتمقي

السعمػمات (الخدرجي ودمحم.)26-25 ،2748 ،

لحا فإن مداىسة التعميع االلكتخوني واالرتقاء بالدياسة التعميسية مخىػن بسجػ

التصػر والتقجيع في السؤسدة التعميسية وتصػر السشاىج التعميسية ،وىحا ال يتحقق إال

مغ خالل نطام تعميسي قائع عمى أسذ رصيشة عبخ كل م اخحمو ،فزالً عغ تصػيخ
السشاىج الجراسية السػاكبة لمتصػرات الجولية واحتياجات سػق العسل مسا يعكذ الحاجة
الى زيادة الػعي بأىسية التعميع االلكتخوني وتحقيق السديج مغ العجالة وتكافؤ الفخص

بيغ الجشديغ ،إذ استشجت التػجيات األساسية لمتعميع االلكتخوني عمى مشيج يقػم عمى

تجعيع وتصػيخ قجرة الفخد ودوره في مداره التعميسي الكامل بجءاً مغ تصػيخ السشاىج
واألنذصة الصالبية وتػضيف التكشػلػجيا لتجػيج العسمية االلكتخونية (ميجؼ،2779 ،

 .)277لحا ىشالظ وسائل عجة لتصػيخ التعميع االلكتخوني في العخاق واالرتقاء بو وىي

(مشطسة األمع الستحجة:)2727 ،

 -4تشسية الجانب األكاديسي لمجامعات العخاؾية مغ خالل تحديغ التجريب في ميارات
أساليب التعميع االلكتخوني.

 -2االنتفاع مغ الريغ السصػرة مغ نطع التعميع االلكتخوني ،وايالء أىسية قرػػ
لمتعميع االلكتخوني وتجعيع البخامج التعميسية والتخررات بسا يمبي التصػيخ،

والتخكيد عمى نطع الجراسة ذات التخررات الستشػعة.
:
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 -3تػفيخ متصمبات البشى التحتية لمتعميع االلكتخوني.

 -4اتداع نصاق االنتخنت وتعسيسيا في جسيع السشاشق الشائية ،ذات اإلمكانات
التعميسية الزئيمة األكثخ حاجة ليحه الذبكة مغ السسكغ ان تعػض مغ خالل

األسمػب االلكتخوني مغ نقز في اإلمكانات والخجمات التعميسية التي تقجم في

مجارس السجن.

 -5تثؿيف السجتسع التعميسي بسكانة ىحا األسمػب ،وأنو ليذ بجيالً لمتجريذ السعتاد
بقجر ما ىػ مدانج ورافج لو.

في ضػء ما تقجم يتزح أن أزمة التعميع في العخاق الشاجسة عغ فيخوس كػرونا

دفعت بالتعمع اإللكتخوني إلى الػاجية ،وأصبح خيا ار ال خيار آخخ لو ،في ضل غياب
البشية التحتية ،وىػ ما قج فخضت تحجيات كبيخة في مػاكبة ىحا التحػل الدخيع.

وتأسيداً عمى ذلظ ،فالبج مغ إيجاد وسائل واستخاتيجيات ججيجة تداعج
متصمبات التعميع االلكتخوني تتشاسب مع التقشيات الستصػرة الحجيثة التي تتصمب السديج

مغ الخبخات الستشػعة في ىحا السجال ،فالػسائل التعميسية يجب ان تعالج الكثيخ مغ

القرػر في السشاىج متسثمة في ضعف البشى التحتية سػاء اإلدارية او التقشية ،التي ليا

أىسية كبيخة في العسمية التعميسية أن أحدغ استخجاميا.

الخاتمة

حاولت الجراسة التعخف عمى عغ أحج أساليب التعمع التي تعتسج عمى

تكشػلػجيا السعمػمات وىي التعميع االلكتخوني ،والحاجة الى الػقػف عمى إيجابيات

وسمبياتو مغ جية ،والقجرة عمى تفعيل التعمع التعاوني بيغ الصالب لمتقخيب الفجػة بيغ

الصالب واألستاذ الجامعي عبخ مشرات التعميع االلكتخوني الستعجدة بحيث يسشح

لمصالب مغ عخض أفكاره والفخص الكاؼية إلضيار قجراتو وامكانياتو مغ خالل
السذاركة الصالبية والحػارات والسشاقذات العمسية السدتسخة ،وفي الػقت الحؼ يداعجه

عمى تصػيخ ميارة استخجام تصبيقات واستخجام الحاسػب.
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تع التعخف في ىحه الجراسة البحثية عمى اىع التحجيات التي تػاجو التعميع

االلكتخوني في العخاق مغ صعػبة عجم تػفخ بشى تحتية لسدتمدمات تصبيق التعميع

االلكتخوني ،مع أنتدار واسع لفيخوس كػرونا وتصبيق التباعج االجتساعي وحطخ

لمتجػال ،تجشباً لإلصابة بالفيخوس ،فقج اتدع التعميع االلكتخوني في العخاق بالتخمف في
مجال االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات ،برػرة واضحة مقارنة بالجول األخخػ ،لحا
مغ الػاجب ادراكو في السخحمة الخاىشة ،لحا فان تججيج وتشسية الشطام التعميع االلكتخوني

بالتحجيج ام اًخ ال غشى عشو لجعل العخاق بمجاً مددى اًخ وناجحاً ،إذ يعج إصالح التعميع مغ
التحجيات التي تعرف بشا.
وفي ضػء مسا تقجم يتزح لشا أن األزمة التي واجيت القصاع التعميسي بدبب

تفذي الفيخوس دفعت التعميع االلكتخوني نحػ الػاجية ،فأصبح خيا اًر ال بجيل عشو مع
انعجام البشى التحتية في العخاق وىحا التحػل السفاجئ ال يشاسب التخصيط الحؼ يسكغ

مغ خاللو التغمب عمى الكثيخ مغ العؿبات.
االستنتاجات والتهصيات:

خمرت الجراسة الى إعصاء مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات لتجعيع

وتػضيف تجحيخ ثقافة تكشػلػجيا السعمػمات في العسمية التعميسية وصػال الى االسيام

في بشاء مجتسع السعخفة ،والعخاق مغ الجول التي جاىجت ؼيو السؤسدة التعميسية

لتصبيق نطام التعمع االلكتخوني لمسػاجية تبعات جائحة كػرونا ،باستخجام اليات

وتقشيات التعميع االلكتخوني في ضل اإلمكانات الزعيفة والسحجودة ندياً وتػضيفيا
لتجػيج العسمية التعميسية وتحديغ جػانبيا الشػعية ،ومغ اىع التػصيات التي خخجت
بيا الجراسة لتحديغ نػعية مخخجات التعميع االلكتخوني ،ومشيا:

 .4العسل عمى نذخ نصاق استخجام التعميع االلكتخوني واإلسيام في تصػيخه وبشاء

أسذ الػحجة التعميسية التكاممية.

 .2وضع بخامج تجريبية وتعميسية إلعجاد وتشفيح مدتمدمات التعميع االلكتخوني ،ووضع
خصط لسعالجة االمية وانخفاض ندبة تعميع السخأة وشح االنفاق عمى السؤسدة
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التعميسية ،وتصػيخ األداء الشػعي لمسشطػمة التعميسية واالرتقاء بأساليب التجريذ

والعسمية التعميسية.

 .3العسل عمى استخجام تقشيات السعمػمات وخرػصاً ما تحتػيو شبكة السعمػمات مغ
تقشيات مبخمجة ومرادر لمسعمػمات ،وان التػسع في استخجام الصمبة لمحاسػب ليذسل

أكبخ عجد مسكغ مغ الجامعات ،وتصػيخ قجرات األساتحة.

 .4تقجيع خجمات لمصمبة واألساتحة في الجامعات العخاؾية وتذسل ،حمقات دراسية

متكاممة عغ تقشيات التعميع االلكتخوني ،واالشتخاك في السؤتسخات الجولية اإلقميسية أو

السحمية لمتصػيخ ميارات األساتحة في استخجام السحتػػ الخقسي لمتعميع االلكتخوني.

 .5تػفيخ مشاىج دراسية تداعج في تجحيخ ثقافة التعميع االلكتخوني وتػسيع قاعجتو في

التعميع بسخاحمو وانػاعو كافة ،مغ خالل االنتفاع مغ مختمف الدبل الحجيثة والتجارب

العالسية السساثمة.

 .6تذجيع الصمبة وارشادىع نحػ استخجام التعميع االلكتخوني والبخامج التعميسية
بالصخيقة التي تجعميا تحافع عمى ىيئتيا الثقاؼية والتداماتيا نحػ ؾيع ومبادغ السجتسع

الحؼ نعير ؼيو.

 .7اجخاء دراسات تقػيسية لمسقخرات االلكتخونية السصخوحة لجراسة الدمبيات بعج

التصبيق والعسل عمة وضع الحمػل إجخائية لتصػيخىا عمى مدتػػ الكمية والجامعة.

 .8تػعية صشاع القخار بزخورة االنتفاع مغ ىحه التقشية وما سػف تػفخه مغ إمكانات

غيخ مكمفة وما تقجمو مغ نتائج تعميسية مستازة ،خرػصاً في بخامج محػ األمية
وتعميع أبشاء السشاشق الشائية ،وذوؼ اإلعاقة ،والحيغ يتخكػن الجارسة قبل إتسام السخاحل

الثانػية وايزاً ربات البيػت.
 .9الخفع لمجيات الخسسية كػ ازرة التخبية و ازرة التعميع العالي بذأن إعصاء الزػابط
الشطامية إلعجاد السجارس االلكتخونية وتقييج االعتساد الشطامي لذياداتيا.

.47البجء بخصػات عسمية تصبيؿية في الجامعات ومخاكد البحػث ،وذلظ بتجشيغ بعس

السجارس االلكتخونية الشسػذجية مغ خالل السؤسدات الحكػمية اوالً ،ومغ خالل
القصاع الخاص وبإشخاف الجيات الخسسية ثانياً.
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