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القت ازمة فايروس كورونا بظالليا عمى قطاع التربية والتعميم اذ دفعت         
المدارس والمؤسسات التعميمية ألغالق أبوابيا لمواجية فرص انتشاره ، وىو ما اثار قمقا 

وخاصة الطمبة الذين بحاجة الى االمتحانات كبيرا لدى المنتمين ليذه المؤسسات 
المصيرية كطمبة المراحل المنتيية ، كل ىذا دفع بتمك المؤسسات بالتحول الى التعميم 

( كبديل لمتعميم الحضوري والذي حصل من خاللو   E- Learningااللكتروني ) 
وجيا الذكاء الجدل الكثير حول إمكانية دمجو في العممية التعميمية ، وما تشيده تكنول

( من ثورة معموماتية اقتحمت معظم اشكال   Artificial Intelligenceالصناعي ) 
 واصحبت جزء اصيل من المتطمبات الضرورية .في كثير من الدول  العامة الحياة
جميع الوسائل لمحد من انتشار ىذا الفايروس من  كما عممت الدول عمى استعمال    

خالل اغالق الكثير من المؤسسات ومنيا المدارس والجامعات وجميع المؤسسات 
دولة تقريبا اصدرت قرارات بأغالق كافة المؤسسات  051التعميمية وان ىناك ما يقارب 

% عمى القطاع 01التعميمية خالل فترة انتشار جائحة كورونا االمر الذي اثر ما نسبتو 
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التعميمي والمؤسسات التعميمية حول العالم و تضائل عدد المتعممين المنتسبين الى تمك 
المؤسسات االمر الذي فرض عمى الحكومات في كثير من الدول تضاعف استخدام 

"  565الكثير من التطبيقات والبرامج التعميمية مثل حقيبة كوكل التعميمية و "اوفيس 
لكثيرة ومواقع خدمات التقييم واألنشطة التفاعمية وزادت عمميات تحميل وتطبيقات آبل ا

 .في تمك الدول % في األسبوع 55بنسبة   IOSبرامج 
 01يعد من األنظمة التعميمية التي استحدثت بعد تعرض العالم لجائحة كوفيد  و    

نيت في العممية وتم اعتماده مؤخرا لممؤسسات التعميمية داخل العراق ، و استخدام االنتر 
ومعظم المؤسسات تستخدم  0111التعميمية ليس وليد اليوم بل يعود الى ما قبل عام 

وسائل  يعتمد عمى التعميم االلكتروني نظام حديث  اليوم أنظمة إدارة التعميم ، و 
وقت  بأقصريصال المعمومة ااالتصال الحديثة وشبكة االنترنيت والوسائط المتعددة و 

، وتزداد طرائق الدراسة والتعمم عن بعد كل يوم مما يضطر ر فائدة واقل جيد واكب
 ، المؤسسات التعميمية في جميع انحاء العالم لممراىنة اكثر عمى ىذا النوع من التدريس

 ال يعرفون فوائد التعميم عن بعد او التعميم االلكتروني. ين لكن ال يزال الكثير 
 :وىناك نوعان لمتعميم االلكتروني 

وىو الذي يتطمب وجود المعمم والطالب في نفس "األول يسقى بالتعميم المتزامن    
 ".الوقت 

وىو غير مباشر وال يحتاج لوجود المعمم والطالب "والنوع الثاني التعميم الغير متزامن   
وعمى الرغم من المزايا العديدة ليذا النظام من توفير الوقت " الفترة الزمنية نفسيا في 

 . والعقبات  لتحديات انو ال زال يواجو العديد من اوالجيد اال
فرضت ظروف جائحة  ويعد في العراق تجربة أولية تطبق بصورة عامة بعد ان   

لعدم نتيجة و ، ىذا النوع من التعميم وىو حديث عيد في استخدامو كورونا باستعمال
النجاح  الم يكتب لي زمة لنجاح ىذه التجربة بشكل دائم ومستمر لذاالاإلمكانيات ال توفر
بالطريقة الصحيحة المطموبة ، فيو دخيل عمى العممية التعميمية في العراق  استخداميال
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مما سبب الكثير من اإلشكاليات في عرقمة التعميم وعدم الحصول عمى نتائج إيجابية 
 مقبولة .

يتطمب توفير  كونياقبل الجائحة الى ما ندر  ناك أي محاولة الستعمالواذ لم تكن ى   
األجيزة االلكترونية لممدرس والطالب ووفرة وقوة االنترنيت مع تدريب الكوادر التدريسية 
عمى تطبيقاتو المتنوعة والتمكن منيا ، فال يمكن لمنظام التعميمي في العراق ان يقفز 
بصورة سريعة في ىذا المجال ليواكب الدول التي قطعت فيو أشواط كبيرة ، واذا ما 

بنتائج  يأتتطبيقو عمى طمبة المرحمة الثانوية فان التعميم االلكتروني لم  شخصنا
إيجابية ، فمن الناحية العممية لم يضف التعميم االلكتروني أي مستوى عممي او ميارات 
او خبرات او معمومات تساعد من رفع المستوى العممي لمطمبة بل زاد في تقاعسيم 

المادة العممية بالطريقة الصحيحة وبشكل واضح  واىماليم لدروسيم وعدم حصوليم عمى
انعدمت الرغبة لدى الطمبة وتغيب الكثير منيم اثناء و عمى عكس التعميم الحضوري ، 

بث الدروس االلكترونية وعدم التزاميم بجداول الدروس السيما ان الكثير من الطمبة 
وسائل الغش االنفرادي ضمنوا نجاحيم باالختبارات االلكترونية نتيجة استخدام أساليب و 

او الجماعي ، واصبح الطمبة بمستوى واحد ، فالطالب المتفوق اصبح بمستوى الطالب 
سمبا عمى  ما ينعكسالمتوسط والضعيف في حصولو عمى معدل سعي اعمى وىذا 
من خيبة  وما يصاحبالمتفوقين والمجتيدين من الطمبة ويترك لدييم اثار نفسية سمبية 

بسبب الغبن والظمم الذي يصاحب االختبارات االلكترونية لعدم وجود  امل وانييار نفسي
وطريقة تفكيره تختمف عن بقية  في العراق وان طبيعة الطالب األمانة العممية ،

المتعممين في الدول األخرى فيو ال يعطي أي نتائج بدون رقابة شديدة وحثو واجباره 
العممية اال قبل فترة وجيزة من امتحاناتيم  عمى الدراسة كما ان اغمبيم ال يراجعون المادة

والحال  المصيرية بعد ان يداىميم الوقت فضال عن عدم اىتماميم بعطائيم العممي 
فقد انخفض مستوى األداء في واجباتيم مقارنة بالتعميم  التدريسيةبالنسبة لمكوادر 

 الحضوري .
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سمبي وفاشل في المجتمعات التي ال يعتبر لذا يمكن القول ان التعميم االلكتروني    
لوجيا الحديثة والتي ال تمتمك مقومات و تزال في خطواتيا األولى نحو استخدام التكن

التطور والتقنية الحديثة في التعميم ، ويقدم التعميم عن بعد بعض الخصائص التي 
من الذين يستخدمون ىذا النوع من التعميم بشكل واسع وقدمت العديد  أولئكيقدرىا 

او  لموظفييااشكاال مختمفة من التدريب والتعميم االلكتروني  والمؤسساتالمنظمات 
 :طمبتيا لكن ىناك إيجابيات وسمبيات لمتعميم االلكتروني ينبغي مراعاتيا 

 -إيجابيات التعميم االلكتروني : -أوال
لحضوري وما يوفر التعميم االلكتروني السيولة المالية التي يتم صرفيا اثناء التعميم ا-

 يمزم توفره من مستمزمات .
 االلكترونية . باألجيزةالحصول عمى معمومات مفيدة وسيولة خزنيا  -
مكانية الغش وفتح الكتاب  - لنقل   Open Bookسيولة أداء االختبارات االلكترونية وا 

 المعمومة .
 الحضوري .التقميل من الجيد والوقت وضغط مواصالت النقل الحاصل في الدوام  -
 إمكانية عرض المادة االلكترونية دون الحاجة الى المعمم .-
 يساىم التعميم االلكتروني بتخفيض تكاليف الدراسة لذوي الدخل المحدود من الطمبة . -
 االستفادة من الوقت بالتعميم االلكتروني اثناء فترات الحجر الصحي . -
 والجيد لدى المعمم . التصحيح االلكتروني لالختبارات اختصر الوقت -
منح فرصة أخرى لمن لم يستطع الحضور باالمتحانات والمحاضرات بسبب مشاكل  -

 االنترنيت .
 .ترفع مستوى درجات الطالب لكنيا ال ترفع مستوى الفيم والتعميم المطموب لو  -
  

ات بالرغم من وجود إيجابيات بالتعميم االلكتروني اال انو ال يخمو من السمبي –ثانيا 
 -والعيوب ومنيا :
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صعوبة إيصال المادة العممية لمطمبة السيما المواد التي تحتاج الى وسائل ايضاحية -
 ومختبرات عممية .

 مشاكل االنترنيت وقطع الكيرباء اثناء عرض المادة االلكترونية لمطمبة . -
 ضعف التفاعل المباشر بين الطالب والمعمم والتركيز عمى الجانب المعرفي . -
عدم وجود حوار ومناقشة بين الطالب والمعمم وىذا يؤثر عمى ذكاء الطالب  -

 المنطقي.
 عدم مراعاة الفروق الفريدة بين الطمبة اثناء التعميم االلكتروني . -
 صعوبة فيم المادة المعروضة من قبل الطالب . -
 سيولة الغش في االختبارات االلكترونية من قبل الطمبة . -
 ر بالممل.و الدافعية نحو التعميم والشعضعف  -
ا وربطيا بشكل ية يتعذر عمى الطالب فيمأقدم المعمومات لمطمبة بطريقة مجز ت -

 متكامل .
اكدت دراسات عممية ان استعمال األجيزة االلكترونية لساعات طويمة يؤدي الى  -

 .الميل لمعزلة وتراجع التواصل مع االخرين
قدرة الطالب عمى االبداع واالبتكار الن المادة المعروضة يحد التعميم المبرمج من  -

 .دورا فييا  مطالبل ان يكونتكون جاىزة لمعرض دون 
جميع اىداف تدريس المواد العممية فتنمية الميارات  ال يحققالتعميم االلكتروني  -

والبحث العممي وتنمية االتجاىات العممية ومعرفة جيود العمماء من الصعب ان تتحقق 
 خالل التعميم عن بعد .

 بة في نقل المحتوى السموكي والحفاظ عميو لتحسين التنشئة االجتماعية .و صع -
 الصعوبة المحتممة في التغذية الراجعة وتصحيح األخطاء المحتممة . -
وصعوبة في عممية  معممييمفقدان الثقة التي يشعر بيا الطمبة لعدم التواصل مع  -

 التقييم العممي .
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أعضاء الييئة التدريسية حتى لو كان  كفاءةا ما يرتبط التعمم عن بعد بتدني غالب -
عدم معرفتو بكيفية استخدام لة التعمم مميالمعمم جيدا او كفؤا قد يصعب عميو إتمام ع

 .لوجيا الحديثة وتقنياتيا و التكن
 قد ال يكون المعمم متاحا اثناء عرض المادة االلكترونية . -
 بعض المحاضرات خاصة العممية منيا . من الصعب محاكاة -
% فقط من الطمبة سوف يمتحقون 51اثناء التحميل لمتعميم الرقمي وجد الباحثون ان  -

 باألنشطة الجماعية عبر منصة االنترنت.
عن  عمييا الطالب إمكانية تشكيك صاحب العمل في مصداقية الشيادة الحاصل -

 .التعميم االلكتروني 
 فتقار الى بنية االسرة والروتين الى عدم اكمال التعمم .يمكن ان يؤدي اال -
تطوير تمك المعايير في التعميم مع صعوبة صعوبة التقييم والتقويم لمطالب والمعمم  -

 االلكتروني .
وجود عدد كبير من المعممين الغير قادرين عمى استخدام التقنية الرقمية بطريقة  -

 تمكنيم من التعامل معيا والتدريس من خالليا . 
 فقدان العامل اإلنساني في التعميم االلكتروني . -

واذا ما اردنا ان نرتقي بالتعميم في المؤسسات التعميمية فال بد من طرح عدد من 
عيوبو  اشكالياتو و لتطوير التعميم االلكتروني والتغمب عمىليات الوسائل واال

 -يمكن االخذ بيا ومنيا :
مكانية التواصل  ةتوفير االنترنيت بشكل مجاني لمواصمة برامج الدراسة البديم- وا 

المباشر بين الطمبة ومعممييم من خالل البرامج المتوفرة لكي يتم التأكيد عمى ان 
 صحيحة . طريقة ت بالطالب يأخذ المعموما

الحاجة الى بنية تحتية من حيث توفر أجيزة حاسوب وسرعة عالية باالتصال  -
 باألنترنيت .
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اتباع استراتيجية شاممة ومتطورة وأجيزة الكترونية تساعد عمى منع الغش ، إضافة  -
 وان تكون الورقة االمتحانية ، الى رقابة صارمة عمى المعممين في منح الدرجات لمطمبة

ىي الحكم الفاصل في درجة السعي وىذا سوف يساعد نوعا ما في نجاح ىذه التجربة 
التي تعد من انجح الطرق في الدول المتقدمة التي لدييا اإلمكانيات الكبيرة في مجال 

  لوجيا .و التكن
يجاد وسيمة تواصل جيدة تضمن الصمة بين الطالب والمعمم  - ضمان شبكة االنترنيت وا 

والمفيدة التي  الضروريةوالرد الواضح عمى جميع األسئمة واالستفسارات وشرح المواد 
تو راوخب ياراتووزيادة مالطالب  عموماتم ألثراءليا أىمية من خالل التدريس االلكتروني 

 العممية .
لمعممين الذين يضعون أسئمة اختبارات خارج المادة العممية المحددة مسبقا محاسبة ا -

 لمطالب .
 إعطاء الوقت الكافي لالختبار مع مراعاة مشاكل االنترنيت . -
تتطمب عممية التعمم عن بعد أمور أساسية منيا جياز كومبيوتر واالتصال الثابت  -

األدوات بات ضروريا في عممية  باألنترنيت ووجود كاميرات الن االعتماد عمى ىذه
 التعمم عن بعد .

عقد دورات تدريبية مكثفة لمساعدة الكوادر التعميمية والتدريسية عمى االستخدام  -
 لوجية في التعميم االلكتروني عن بعد .و األمثل لمتطبيقات التكن

 


