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 :الممخص
 بعض ،لكن التعميمية المؤسسات عمى أثرت والتي ،( كورونا جائحة) العالم بيا يمر التي الظروف

 ومواصمة اإللكتروني التعمم تطبيق عمى قادر مرن تعميمي نظام لدييا ألن ومستمرة تتأثر لم  دول
 اإللكتروني التعمم يتميز. عيب أي دون باالستمرارية تسمح افتراضية تعمم بيئة خمق خالل من التعميم

 الدول بعض.  التعميمية العممية عمى( كورونا جائحة) تبعات لتالفي مثالياً  بديالً  جعمتو بخصائص
 التي التحديات االعتبار بنظر واالخذ اإللكتروني لمتعميم  لالنتقال خطة وضعت  العراق ومنيا
 .ظيرت
 العممية في اإللكتروني التعمم دمج تواجو التي التحديات أىم عمى التعرف في الدراسة ىذه فكرة تتمثل

 (.9A- كوفيد) كورونا فترة خالل العراق في التعميمية
 المؤسسات في اإللكتروني التعمم تطبيق تواجو التي التحديات حول نظرًيا إطاًرا الدراسة ىذه قدمت

 النظرية المفاىيم لعرض واالستنباطي االستقرائي المنيج استخدام تم. األزمات خالل العراقية التعميمية
 والعالم خاص بشكل العراق في استخدامو تواجو التي الميمة والصعوبات والتحديات اإللكتروني لمتعمم
 البنية وضعف اإللكتروني التعمم الستخدام ولوائح تشريعات وجود عدم النتائج وكانت. عام بشكل
 الدراسة أوصت. التطوير قيد يزال ال العراق في اإللكتروني التعمم تطبيق إلى باإلضافة التحتية
جراء  العالي والتعميم التربية وزارة وقوانين التشريعات وضع بضرورة  لتحديد شاممة مسحية دراسات وا 
 في اإللكتروني التعمم بدمج لمسماح اإللكتروني التعمم استخدام خالل من ستواجييا التي التحديات
 عل معتمده الخصوص وجو عمى العممية لممواد التعميمية المواقع وتصميم وانشاء. المستقبمية خططيا
 . المجال ىذا في اخصاء وأساتذة مبرمجين

زالة العراقية التعميمية المؤسسات في اإللكتروني التعميم لتطبيق مناسب تعميمي ىيكل توفير  كافة وا 
 المراحل مختمف في التعميمي النظام في استخدامو دون تحول التي والتقنية والمادية البشرية المعوقات
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 القدرات بناء في ألىميتيا. ( والكيمياء والرياضيات الفيزياء) العممية المواد عمى والتركيز ، والمجاالت
 .الطالب لدى العقمية

 (.جائحة كورونا  ،الفيزياء ،التعميم االلكتروني) الكممات المفتاحية:

E-learning for physics in light of the Corona pandemic 

 "a theoretical study" 

Rahim Hussein Raheef 

Ministry of Education - General Directorate of Education Dhi Qar 

Abstract  

Due to the circumstances the whole world is going through now (the Corona 

pandemic), which affected educational institutions, but some countries have 

not been affected and continue because they have a flexible educational 

system capable of applying e-learning and continuing education by creating a 

virtual learning environment that allows continuity without any defect. E-

learning has characteristics that made it an ideal alternative to avoid the 

consequences of the (Corona pandemic) on the educational process. Some 

countries, including Iraq, have developed a plan for the transition to        

 e-learning, taking into account the challenges that have arisen .                    

The idea of this study is to identify the most important challenges facing the 

integration of e-learning in the educational process in Iraq during the Corona 

(Covid-19) period                                                                                                

This study provided a theoretical framework on the challenges facing the 

application of e-learning in Iraqi educational institutions during crises. The 

inductive and deductive approach was used to present the theoretical 

concepts of e-learning and the important challenges and difficulties facing its 

use in Iraq in particular and the world in general. The results were the lack of 

legislation and regulations for the use of e-learning and the weak 

infrastructure in addition to the application of e-learning in Iraq is still under 

development. The study recommended the necessity of developing 

legislations and laws of the Ministry of Education and Higher Education and 

conducting comprehensive surveys to determine the challenges that it will 

face through the use of e-learning to allow the integration of e-learning in its 

future plans. And the creation and design of educational websites for 

scientific materials in particular, based on programmers and professors 

specialized in this field . Providing an appropriate educational structure for 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
979 

the application of e-learning in Iraqi educational institutions and removing all 

human, material and technical obstacles that prevent its use in the educational 

system in various stages and fields, and focusing on scientific subjects 

(physics, mathematics and chemistry) because of their importance in building 

the student’s mental abilities.  

    Keywords: (e-learning, physics, corona pandemic).                                                                              

 
 المقدمة
  االخطر ىي  كانت ربما  ىائمة بأزمة  التعميم ييدد قد  جمال حدثا حاليا العالم يشيد
  عن طفل مميار <.9 اكثر انقطاع في  كورونا ةجائح تسببت فقد  المعاصر زمننا في

 من%  8@ من يقارب وبما  العالم مستوى عمى دولة 9<9في  ةالتعميمي مؤسساتيم
 وجود الى ةباإلضاف ىذا  العالم مستوى عمى ةالتعميمي بالمؤسسات  الممتحقين الطالب

  المدارس الى يذىبون  ممن   الطمبة من كبير عدد ىنالك  ان كون بالفعل ةتعميمية ازم
 التي ةاالساسي  الميارات من الكثير  الى يفتقر والذي  فعمي  تعميم  يتمقون ال

أو نسبة  – “فقر التعمُّم” ويظير مؤشر البنك الدولي عن ةالعممي ةالحيا في  يحتاجونيا
أن نسبة ىؤالء األطفال  –الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أو الفيم في سن العاشرة 

ذا لم ;=قد بمغت في البمدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس  %. وا 
 .نبادر إلى التصرف، فقد تفضي ىذه الجائحة إلى ازدياد تمك النتيجة سوءاً 

ولكن ما ىي اآلثار المباشرة التي تعود عمى األطفال والشباب، والتي تثير لدينا القمق 
 . زيادة معدالت التسرب من الدراسة. :. خسائر التعّمم. 9في ىذه المرحمة من األزمة؟ 

واألكثر من ذلك، انعدام  .. عدم حصول األطفال عمى أىم وجبة غذائية في اليوم;  
تعميمية، الذي يعاني منو معظم البمدان، وال شك أن تمك اآلثار المساواة في النظم ال

 [1] السمبية ستصيب األطفال الفقراء أكثر من غيرىم؛ وكأن المصائب ال تأتييم فرادى

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/10/17/new-target-cut-learning-poverty-by-at-least-half-by-2030
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/10/17/new-target-cut-learning-poverty-by-at-least-half-by-2030
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  بعض  يصاحبو  لكنو  التعميم المؤسسات في ضرورة االلكتروني التعميم اصبح
 التي و  ةاكاديمي بيئة في  االلكتروني التعميم  ونجاح باستخدام يتعمق ما في التحديات

 ،التربوي االلكتروني التعميم, ةوالثقاف التعمم اساليب :فئات خمس الى تقسم ان يمكن
 السؤال ةطبيع سبقيتضح مما  [2] الوقت ةادار  وتحديات الفني التدريب, التكنولوجيا
  يمكن والذي ةالبحثي ةالورق ىذه خالل من  عميو ةاالجاب نحاول الذي  الجوىري
 االلكتروني التعميم تطبيق  وتواج التي التحديات ىي ما:  التالي النحو عمي صياغتو

 ةجائح) االزمات ظل في ولجميع المراحل الدراسية العراقية التعميمالتربية و  مؤسسات في
 ؟(كورونا

  : مشكمة البحث

في ظل جائحة كورونا  ما ىو التعميم االلكتروني وىل لديو القدرة عمى خدمة المجتمع
يعاني التعميم التقميدي في العراق من مشاكل جمة بالتالي يجعل من التعميم  حيث

 ظل ازمة كورونا  االلكتروني محاولة في حل الكثير من مشاكل التعميم في

 ةاهداف الدراس

 الى تحقيق االتي : ةتسعى الدراس  

م االلكتروني في مؤسسات التعميم التعرف عمى التحديات التي تواجو تطبيق التعمي -9  
 جائحة كورونافي ظل  العراقية

دمجو   ةكيفيو بالتعميم االلكتروني  ةالمفاىيم واالفكار المرتبط ةعرض ومناقش  -:
 العراقفي  ةالتعميمي ةضمن  العممي

 ةالتعميم االلكتروني  في المؤسسات التعميمي ةلتبني   فكر   واقع التعميم ةدراس  -;
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من النتائج والتوصيات التي تساعد متخذي القرار  ةالتوصل  الى مجموع ةمحاول  ->
لتجاوز  الصعوبات والتحديات  التي تواجو  استخدام  ةعمى ايجاد الحمول المناسب

 العراقفي  ةالتعميم االلكتروني في  المؤسسات التعميمي

مواكبة نشر الثقافة التقنية بما يساعد في خمق مجتمع الكتروني قادر عمى  -=
 مستجدات العصر

  من خالل وسائل التواصل االجتماعي . تنمية ميارات الطمبة -<

 ةالدراس ةاهمي

 العراقية  ةالتعميمي ةالعممي في واىميتو االلكتروني التعميم مفيوم عمى الضوء تسميط -9
 ومدى كورونا بسبب العراقية ةالبيئ  في برزت التي ةالحديث  الموضوعات  من لكونو
 العراق في ةالتعميمي ةالعممي  ضمن دمجو   ةامكاني

 في القرار لصناع عكسية  ةتغذي ستقدم  انيا في ةالدراس ىذه ةاىمي كدتتأ  -:
 تواجو  التي االلكتروني التعميم تحديات  اىم عمى لموقوفالعراقية   التعميم مؤسسات

 يساعد ان شانو من  التحديات ليذه  السميم التشخيص ان حيث  المؤسسات ىذه
 ناجح تطبيق اجل من  ومعالجتيا  التحديات ىذه ةمواجي في االداري القرار اصحاب
 االلكتروني التعميم ةلمنظوم

  ةالمتعمق  والتجريبية ةالميداني  الدراسات من لمزيد  يميد قد ةالدراس ىذه اجراء   -;
 ةالدراس ىذه في تناوليا يتم لم التي  الجوانب ببعض

  . المناىج عمى مدار الساعةتوفر  ->
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يحقق ما يعرف بالتعميم الذاتي أي اعتماد المتعمم عمى نفسو وىذا يجعل من  -=
  . الطالب باحثًا عن المعمومة وليس مجرد متمقي ليا كما ىو حالي التعميم التقميدي

يوفر الزمن لكمييما كما ان  درسكما إن عدم االلتزام في الحضور لمطالب والم -<
 .مثل استالم الواجبات وغيرىادرس قمل من األعباء اإلدارية الممقاة عمى المذلك ي

 أساسيات ومفاهيم التعميم االلكتروني 

 مفهوم التعميم اإللكتروني:

التعميم اإللكتروني ىو طريقة لمتعميم باستخدام آليات االتصال الحديثة من 
ورسومات ، وآليات بحث ، حاسب وشبكاتو و وسائطو المتعددة من صوت وصورة ، 

ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي 
الميم المقصود ىو استخدام التقنية بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر 

 وقت وأقل جيد وأكبر فائدة.
 

ة وفي كمتا الحالتين والدراسة عن بعد ىي جزء مشتق من الدراسة اإللكتروني
فإن المتعمم يتمقى المعمومات من مكان بعيد عن المعمم ) مصدر المعمومات (  ، 
وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكترونية فميس بالضرورة أن نتحدث عن التعميم الفوري 

( ، بل قد يكون التعميم اإللكتروني غير متزامن.   online learningالمتزامن   ) 
الفتراضي : ىو أن نتعمم المفيد من مواقع بعيدة ال يحدىا مكان وال زمان فالتعميم ا

 بواسطة اإلنترنت والتقنيات.
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 التعميم اإللكتروني المباشر:

المعتمدة عمى  تعني عبارة التعميم اإللكتروني المباشر، أسموب وتقنيات التعميم 
والتعميم  والمدرس، اإلنترنت لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع األبحاث بين المتعمم

الثمانينيات  اإللكتروني مفيوم تدخل فيو الكثير من التقنيات واألساليب، فقد شيد عقد
لميزة  لمتعميم لكن عيبيا كان واضحًا وىو افتقارىا (CD)  اعتماد األقراص المدمجة

عتماد مبررًا ال التفاعل بين المادة والمدرس والمتعمم أو المتمقي، ثم جاء انتشار اإلنترنت
أساليب التعميم الواقعية،  التعميم اإللكتروني المباشر عمى اإلنترنت، وذلك لمحاكاة فعالية

بين أطراف العممية التربوية  وتأتي الممسات والنواحي اإلنسانية عبر التفاعل المباشر
ومجرد االتصال بالبريد اإللكتروني  والتعميمية ويجب أن نفرق تمامًا بين تقنيات التعميم

 .[3]ثال م

   التعميم اإللكتروني المعتمد عمى الحاسب:

-CBT - Computer) اإللكتروني المعتمد عمى الكمبيوتر ال زال التعميم 
Based Training) لمتعميم األساسي التقميدي ويمكن اعتماده بصورة  أسموبًا مرادفا
وأساليب عديدة المعيودة وبصورة عامة يمكننا تبني تقنيات  مكممة ألساليب التعميم

تعتمد عمى مجموعة من األساليب والتقنيات، فمثاًل إذا  ضمن خطة تعميم وتدريب شاممة
التعميمي عبر اإلنترنت فال مانع من تقديمو عمى أقراص  كان من الصعب بث الفيديو

طالما أن ذلك يساىم في رفع جودة ومستوى التدريب  (VHS) مدمجة أو أشرطة فيديو
عمى الشبكة ويتطمب التعميم اإللكتروني ناحية  ختناقات سعة الموجةوالتعميم ويمنع ا

وىي الرؤية النافذة لاللتزام بو عمى المدى البعيد  أساسية تبرر اعتماده واالستثمار فيو
المعمومات ومقاومة ونفور المتعممين منو،  وذلك لتجنب عقبات ومصاعب في تقنية
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الكمبيوتر  توجيو التربوي أنو كان ينفر منحيث قال أحد األساتذة وىو في التعميم وال
الذكي  والحديث عنو من كثرة ما سمعو من مبالغات حولو عمى أنو العقل اإللكتروني

 الذي سيتحكم بالعالم لكنو أدرك أن الكمبيوتر ال يعدو كونو جياز غبي ومجرد آلة
 لة تجعل منيتوقف ذكائيا المحدود عمى المستخدم وبراعتو في إنشاء برامج ذكية وفعا

المستخدم يستفيد منيا بداًل من أن تستفيد ىي وتستيمك وقتو وجيده بال طائل ويكمن 
قولو ىذا محور نجاح التعميم اإللكتروني الذي يتوقف عمى تطوير وانتقاء نظام  في

اإللكتروني المناسب من حيث تمبية متطمبات التعميم كالتحديث المتواصل  التعميم
راعاة المعايير والضوابط في نظام التعميم المختار ليكفل مستوى التطورات وم لمواكبة
 المتعمم ويحقق الغايات التعميمية والتربوية إذ أن تقنية المعمومات ليست ىدفًا أو وتطوير

 غاية بحد ذاتيا بل ىي وسيمة لتوصيل المعرفة وتحقيق األغراض المعروفة من التعميم
والتي  لمواجية متطمبات الحياة العممية بكل أوجييا والتربية ومنيا جعل المتعمم مستعداً 

 .أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر عمى تقنية المعمومات وطبيعتيا المتغيرة بسرعة

 محاور التعميم االلكتروني:
سنعرض بالذكر لبعض محاور التعميم االلكتروني عرض بسيطا والتي تميز التعميم 

المتعارف عميو وتمك المحاور يمكن أن تساىم االلكتروني عن التعميم العادي التقميدي 
 في التخطيط لمتعميم االلكتروني نذكر منيا:

 ( الفصول التخيمية(Virtual Classes 
  .الندوات التعميمية(Video Conferences)  
 ( التعميم الذاتيE-learning) 
 االنترنت ) ىالمواقع التعميمية عم (Internet Sites 
 ( التقييم الذاتي لمطالب(Self-Evaluation 
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  .االدارة والمتابعة واعداد النتائج 
  التفاعل بين المدرسة والطالب والمعمم(Interactive Relationship) 
  والترفيوالخمط بين التعميم(Entertainment & Education) [4] 

 كيفية االستفادة من التعميم االلكتروني في العراق

من المعموم ان التربية بوجو عام ىي أداة التنمية ووسيمتيا عبر العصور المختمفة.   
التربية تعني تعديل السموك واكتساب المعارف والتعميمات التي من شانيا أن تنعكس 
ايجابيًا عمى حياة اإلنسان فالتربية من ىذا المنطمق يعزى إلييا ما تبمغو المجتمعات من 

ه اليوم من تطورات عممية واقتصادية واجتماعية إنما يعود إلى أن كل ما نشيد وتقدم 
التربية وتقاس فاعمية النظم التربوية بمقدار ما تحققو من نمو المجتمع وأفراده ، بمقدار 
ما تمبي النظم التربوية حاجات الفرد والمجتمع الحقيقية بمقدار ما تسيم في تحقيق 

بعد أو التعميم االلكتروني ىو نمط التعميم والتعميم عن  · . أىداف الفرد والمجتمع
األكثر قدرة عمى تربية معظم شرائح المجتمع وال تقتصر عمى فئة أو فئات محددة من 

لوثيقة بحاجاتيم االتجاىات والميارات ذات الصمة اأفراد المجتمع واكتسابيم المعارف و 
حاجات المجتمع وأفراده إلى ارتباطو بتمبية  هوليذا فان التعميم عن بعد يستند في وجود

فالتعميم االلكتروني ) التعميم عن بعد ( مقترن ال محالة بالتنمية بكافة أشكاليا الثقافية 
التعميم االلكتروني ( يتواكب مع  ( واالجتماعية واالقتصادية السيما وان التعميم عن بعد

ألقمار الصناعية تكنولوجيا العصر الحديث في التعميم كاستخدام التمفزيون واالنترنت وا
في عممية نقل المعرفة والمعمومات فضاًل عمى اعتماده عمى المصادر المطبوعة 
بالكتب والمجالت والبحوث مما يشجع بالنتيجة عمى إمكانية التوسع في ىذا النوع من 

بيدف توفير اإلمكانيات الفنية والعممية  . التعميم وتعميم فائدتو لكل فئات المجتمع
ع في تطوير تقنيات التعميم االلكتروني ولالستفادة من حيث انتيى أليو الالزمة لمشرو 
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العمم والعالم في ىذا المجال فقد تم إبرام اتفاقية لمتعاون العممي والتربوي والتقني بين 
 ( IESI) جامعة بغداد والمؤسسة العالمية لتقنيات التعميم والتدريب االلكتروني في كندا

الل ىذه االتفاقية قامت جامعة بغداد بإنشاء بوابة ومن خ =88:في أوائل عام 
 Portal Learning  E- [5] الكترونية متخصصة

 معوقات التعميم الكتروني في العراق

  -: يواجو التعميم االلكتروني في العراق مصاعب كثيرة قد تعيق انتشاره

تطوير المعايير : إذ إن المناىج والمقررات التعميمية في الجامعات العراقية  -9
بحاجة إلى تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة لمتطويرات المختمفة كل سنة فإذا ما 

 CD)تستثمر الجامعة شراء المواد التعميمية عمى شكل كتب أو أقراص مدمجة 
ذه الكتب واألقراص قابمة ستكون عاجزة عن أجراء التعديالت ما لم تكن ى(

إلعادة الكتابة وىو أمر معقد حتى لو كان ممكنًا ولضمان حماية استثمار الجية 
التي تتبنى التعميم االلكتروني البد من حل قابل لمتخصيص والتعديل بسيولة 
اخذين بنظر االعتبار إن المناىج قديمة ولم يجري عمييا تعديل منذ أكثر من 

  . ضئيمة ال يعتد بيا بسبب ظروف البمدعشرين عام إال بنسب 
 بعض الطمبة عمى استخدام الحاسبة . ةعدم قدر  -:
عدم وجود قاعات دراسية تتكامل مع التعميم الفوري بل ان أساليب الدراسة ال  -;

زالت أساليب ال تعتمد عمى التكنولوجيا في اغمب األحيان وان ابسط المقومات 
زالت غير متوفرة بشكل يتناسب مع  ال( show data مثل ) الحواسيب وأجيزة

 .الحاجة الفعمية ليا
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عدم وجود المناىج الدراسية التي تتناسب مع التعميم االلكتروني حيث إن غالبية   ->
المناىج تعتمد عمى المحاضرات التي يمقييا األستاذ داخل قاعة المحاضرات 

ريق وىي مستقاة من مناىج قديمة في اغمب األحيان وال يوجد تواصل عن ط
  . لنتاعمى ألنت بين األستاذ والطالب كذلك عدم وضع المحاضرات 

عدم توفر االنترنت في الكثير من مرافق الجامعات إضافة إلى صعوبة التصفح  -=
االنترنت في العراق بطيئة لعدم وجود شبكة األلياف الضوئية  أشارهالسيما وان 

 . وبالتالي االعتماد عمى تقنيات تؤدي إلى ضعف اإلشارة
نتاج البرمجيات التعميمي -<   software Educationةالتكمفة العالية في تصميم وا 

ونظرًا لعدم وجود قاعة برمجيات وعدم القناعة بأىمية ىذه الصناعة فان ذلك 
سيولد حجر عثرة أمام تقدم التعميم االلكتروني في العراق . فضاًل عن عدم توفر 

 اقالبنية التحتية لتقنية المعمومات في العر 
صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم فال زالت معظم االختبارات أو ربما جميعيا  -?

تجري بالطريقة التقميدية ولم يتم لحد أالن االعتماد عمى االختبارات االلكترونية 
وبالتالي لم يوفر لمطالب اختبارات تساعده عمى تحديد إمكانياتو بشكل ذاتي 

 . [[6 وبالتالي االرتقاء بمستواه العممي

 االلكتروني التعميم انواع 
  :         ىي االنواع ىذهو   ةرئيسي انواع ةثالث بين نميز ان يمكن 

  المتزامن االلكتروني التعميم
 نفس في  المتدرب او  الطالب مع المدرب او  المحاضر تواجد يشترط النوع ىذا 

 ىذا يعتمد و المكان نفس في  بالضرورة ليس ولكن  بينيما التواصل ويتم الوقت
 تستخدم والتي  االلكتروني التعميم في عمييا المتعارف ةالتقني االساليب عمى االسموب
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 المعمومات و  االفكار وتبادل لتوصيل  ةالتعميمي ةالعممي  في  ةرئيسي كأداة  االنترنت
 ةالمحادث غرف وعمي ةاالفتراضي الفصول عمى يعتمد االسموب ىذا ايضا  الطرفين بين
 ةير الفو 

 متزامن الغير االلكتروني التعميم 
  او المحاضر تواجد  يتطمب ال  حيث  االول لمنوع مخالف يكون  يكاد النوع ىذا 

  عل يعتمد حيث المتدرب  او  الطالب فيو يتواجد الذي التوقيت نفس في  المدرب
 البريد مثل ةالمتاح ةالتقني الوسائل  عبر  ةالدراسي الحصص او المحاضرات  تسجيل

 والتي, المدمجة واالقراص االجتماعي التواصل مواقع,  ةالعنكبوتي ةالشبك,   االلكتروني
  يناسبو الذي والزمانالمكان  في عمييا االطالع الطالب يستطيع خالليا من

  المدمج االلكتروني التعميم
 تصميميا يتم التي الوسائط من مجموعة ويشمل السابقين النوعين بين يجمع النوع ىذا

,  االنترنت عمى المعتمدة االفتراضي التعمم برمجيات مثل البعض بعضيا لتكمل
  [7 ] االلكترونية االداء دعم وانظمة التقميدي التعميم مقررات

 االلكتروني التعميم خصائص
  يتيح والذي والمدرس الطالب بين  التفاعل وسائل جميع يوفر  االلكتروني التعميم -9

 ذلك معدة  ةالكتروني ةلوح عبر  بينيما المباشر  التفاعل ةامكاني

  الخجل حواجز وجود دون ةبحري النقاش  لمطالب  يعطي االلكتروني التعميم -:
 والمتصل لذلك المخصص  الميكروفون عبر  التقميدي التعميم في ةالموجودالخوف و 

  لممستخدم الشخصي بالحاسب
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  المتدربين او ةالطمب تجاوب  مدى لمعرفة  سريع استطالع عمل من لممدرس يمكن -;
 لذلك معد سريع  استبيان خالل من التدريبي او التعميمي  المحتوى مع

 المواقع الحد  ةبجول يقوم ان لممعمم يمكن  ةالتدريبي او ةالتعميمي ةالحص خالل من ->
  تمكن ةالوسيم ىذه ان الى باإلضافة االنترنت عمى ةالمتاح  التدريبية او ةالتعميمي
 ةمشارك مثل ةالمختمف ةالتفاعمي ةالتعميمي الوسائل من العديد  استخدام من المدرس

 في مجموعات الى ةالطمب تقسيم  من المدرس يمكن االسموب ىذا فان كذلك التطبيقات
 [8]المختمفة النقاش وحمقات التجارب عمل اجل من  الصورة و بالصوت تفاعمية غرف

 التعميم االلكترونيمزايا وعيوب 
 المزايا 
المرونة  في اختيار الزمان والمكان المناسبين حيث انو لكل طالب حرية االختيار  -9

 حسب الظروف الخاصة ووفقا لمعمومات التعمم 

لمتفاعل بين المتعممين من خالل استخدام منتديات المناقشة حيث  صفر التوفير  -:
لمشاركة مثل الخوف من التحدث الى المتعممين يساعد عمى ازالة الحواجز التي تعيق ا

 االخرين 

يحفز الطالب عمى التفاعل مع االخرين ,حيث يسيل التواصل ويحسن العالقات  -;
التي تدعم التعمم , ايضا يعتبر فعاال من حيث التكمفة بمعنى انو ليست ىناك حاجة 

 [9]ني الى العديد من المبا  ةلمطالب او المتعممين لمسفر ودون الحاج

التعمم االلكتروني دائما في االعتبار الفروق الفردية بين المتعممين ,حيث  يأخذ ->
بينما يستعد االخرون  يفضل بعض المتعممين التركيز عمى اجزاء معينة من الدورة,

 لممراجعة فقط 
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يساعد التعمم االلكتروني عمى تعويض قمة اعضاء ىيئة التدريس ,بما في ذلك  -=
 المدربين او المعممين وكذلك المسيرين وفنيي المختبرات وما الى ذلك 

التعميم االلكتروني الغير المتزامن يسمح بتثبيت الذات من خالل السماح لمطالب  -<
 [10]ويقمل من التوتربالتعمم وفق سرعتو وبالتالي فيو يزيد من الرضا 

 العيوب 
والبعد فضال عن نقص  لمتأملالتعمم االلكتروني يجعل المتعممين يخضعون  -9

التفاعل او العالقات لذلك يتطمب االمر حافزا قويا وميارات ادارة الوقت من اجل تقميل 
 ىذه االثار

 قد تكون طريقة التعمم االلكتروني اقل فعالية من طرق التعمم التقميدية  -:

عندما يتعمق االمر بتحسين ميارات االتصال لدى المتعمم فقد يكون لمتعمم  -;
 ةسمبي عمى الرغم من ان المتعممين  قد يكون لدييم معرفة اكاديمي تأثيرااللكتروني  

 لألخرين ةالمكتسب  ةلتقديم المعرف ةرات الالزمممتازة  اال انيم  قد ال يمتمكون  الميا

مثل الغش او تنظيميا  عند استخدام التعميم  ةنشطالمن الصعب التحكم  في ا ->
واالنتحال والغش واالستخدام غير المناسب   ةااللكتروني ايضا قد  يتعرض لمقرصن

 لمنسخ والصق 

ويحد من دور  ةاالجتماعي ةئقد يؤثر التعمم االلكتروني سمبا  عمي ميارات  التنش -=
الى انو  ال يمكن استخدامو جميع  باإلضافة ةالتعميمي  ةالمدربين كمديرين  بالعممي
 التخصصات بشكل فعال 
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ضعف التعامل المباشر بين الطالب والمدرسين والتركيز بالدرجة االولى عل  -<
 [11]الجانب المعرفي 

 التعميم االلكتروني التي تواجه تحدياتال 
فيناك ضعف  في انتشار تقنيات  وخصوصا العراق اذا نظرنا الى البمدان العربية

تيا بالمقارنة بوسائل االتصال في الدول الغربية ءاالتصال السريع وندرتيا وعدم كفا
المتقدمة وىذا يمعب دور سمبي في نشر وزيادة المحتوى االلكتروني بالمغة العربية 
ويؤدي الى ضعف انتشار الكثير من التطبيقات التي تزيد من حجم المحتوى العربي 

 [12]المخصص لمتعميم االلكتروني 

 النتائج
التعميم المرنة  مثل نظام  ألنظمةالتعميم االلكتروني مفيوم حديث ومتطور   ان -9

التقني اليائل واالنفتاح   التطور ةو نظام التعميم المفتوح  كما يعد ثمر  التعميم عن بعد
المعرفي الواسع الذي يشيده  العالم الذي يعد تحديا كبيرا لممستوى الحالي لمؤسسات 

 ية .العراقالتعميم التربية و 

المعمومات واالتصاالت بشكل  ةيعتمد نظام التعميم االلكتروني عمى استخدام  تقني -:
خاص الفيديوىات االمر الذي  يتطمب  االىتمام بيذا القطاع وبشكل مطمق نسبيا  

 والوسائل التوضيحية لمادة الفيزياء

 باإلضافةميدية  عمى اساليب التعميم التقعراقية ال  ةاعتماد كل المؤسسات التعميمي  -;
التعامل مع البرامج  ةاالنترنت و صعوب بأىميةالى نقص  الوعي الثقافي واالجتماعي 

 ةااللكتروني
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الالزمة ,   ةالتحتي ةعدم توافر متطمبات التعميم االلكتروني بشكل كافي منيا البني ->
يذ ىذه تنفل الجيات المعنية  من قبلالكافي  الى عدم توفر الدعم المادي  باإلضافة

 االستراتيجية

لمتعامل مع   ةوالمدربين والطالب بالميارات الضروري ةعدم المام  اغمب االساتذ -<
  ةالتقنيات الحديث

فرصة التعميم إلى العديد من  التعميم االلكتروني أمكانية كبيرة جدًا في أعطاء منحي -?
فئات المجتمع السيما تمك الفئات التي فاتتيا فرصة الحصول عمى التعميم بغض النظر 

 عن أسباب ذلك سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية

كما إن التعميم االلكتروني باإلمكان االستعانة بو ليكون أداة لتثقيف المجتمع وبث  -@
انية االستفادة منو في أغراض التدريب ومجالت أخرى في الحياة الوعي فضاًل عن أمك

 كاالستشارات الطبية مثاًل وغيرىا .

 التوصيات

في  ةاستخدام التكنولوجيا الحديثو التعميم االلكتروني  ةالعمل عمى نشر ثقاف -9
 .تروني بتنظيم الدورات والمحاضراتواالىتمام بتطوير المحتوى االلك يةمؤسسات التعميم

  ةلتطبيق التعميم االلكتروني في المؤسسات التعميمي ةتعميمية  مالئم ةتوفير بني -:
التي تحول  دون استخدامو في  ةوالفني  ةوالمادي ةالمعوقات البشري ةكاف ةوازالالعراقية 

 العممية الدراسية والمواد النظام التعميمي بمختمف المراحل 

استخدام  ةثقاف  كافة المراحل الدراسية وتنمية فيالتعميم االلكتروني  ةتطبيق تجرب  -;
 . االتصاالت ةالحاسوب و شبكات تقني
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وصا صوخ لتطبيق برامج التعميم االلكتروني يةمؤسسات التعميمالالعمل عمى دعم  ->
 .ةلتتولى ىذه العممي ةوتوظيف الكفاءات العممي في ظل جائحة كورونا 

والتي  ةبالطمب  ةوالندوات و الممتقيات الخاص ورشالالمزيد من  العمل عمى اجراء -<
 ةمن المقترحات المقدم ةالى االستفاد باإلضافةينتج عنيا فرص تبادل وجيات النظر  

لتكوين اساس متين لتبني  تقنيات التعميم  ةالتعميمي ةودمجيا مع العممي ةمن الطمب
 .سميمةمنطقية و  االلكتروني عمى اسس

 المراجع
را, التعميم في زمن فيروس كورونا: التحديات والفرص, مدونات سافيدخايمي   [1]
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