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 مفهوم التعميم اإللكتروني:

التعميم اإللكتروني: نظام تعميمي يستخدم تقنيات المعمومات وشبكات الحاسب اآللي في 
تدعيم وتوسيع نطاق العممية التعميمية، من خالل مجموعة من الوسائل: منيا أجيزة 

المختصين، الحاسب اآللي والشبكة العالمية لممعمومات والبرامج اإللكترونية المعدة من قبل 
 والمكتبة اإللكترونية، والكتب اإللكترونية

 دواعي التعميم اإللكتروني:

 ىنالك دواع عدة جعمت من التعميم اإللكتروني ضروريًا منيا: 

االنفجار المعرفي اليائل ودخول المعرفة في مختمف مجاالت الحياة ومناحييا  .1
 المختمفة والحاجة لموصول إلى تمك  المعرفة بسرعة.

ة إعداد المتعممين بشكل جعل من الصعب توفير المباني والمستمزمات زياد .2
 والتجييزات الالزمة لمتعميم عمى وفق األساليب التقميدية.

استعمال ىذا النوع من التعميم تعميمًا داعمًا لمتعمم االعتيادي لما يوفره من مصادر  .3
لوسائل اإللكترونية معمومات متعددة ومتنوعة، فقد يقوم المدرس بإحالة الطمبة إلى ا

 لمقيام بأنشطة وممارسات داعمة لما تعمموه.

حاجة من فاتيم التعميم االعتيادي إلى التعميم اإللكتروني جعمت ىذا النوع من  .4
التعميم معوًضا ليم عما فاتيم إذا أصبحوا بموجبو قادرين عمى التعميم من دون قيد 

 الدوام وااللتحاق المباشر في المؤسسة التعميمية.

 

 أهداف التعميم االلكتروني

 تيدف تجربة التعميم اإللكتروني إلى تحقيق األىداف التالية 

إدخال تقنية المعمومات كوسيمة لتعزيز مقدرة الطالب عمى التعمم إلى أقصى حدود   .1
 .طاقاتو، وبذلك يجتاز التعميم والتعمم الطريقة التقميدية
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من المعمومات والمعارف ماال تستطيع  يستطيع التعميم اإللكترونية أن يقدم لمطالب  .2
وسائل التعميم التقميدية تقديمو، بغرض االستفادة القصوى من التقنية الحديثة، واستخدام 

 .ميارات تدريسية تشبع االحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة لمطالب

عداد ىيئة تعميمية مؤىمة وماىرة في استخدام  .3 استراتيجيات  توفير بيئة تعميمية مرنة، وا 
 .وأساليب تدريسية حديثة

المقارنة والمناقشة والتحميل  توفير مصادر متعددة ومتباينة لممعمومات تتيح فرص  .4
 والتقييم.

في ربط وتفاعل المنظومة التعميمية )المدرس،  استخدام وسائط التعميم اإللكتروني  .5
 البيت، المجتمع(. الُمتعمم، المؤسسة التعميمية،

 .التربوية من خالل وسائط التعميم اإللكتروني اتتبادل الخبر   .6

وبناء شخصياتيم إلعداد جيل قادر عمى التواصل مع  تنمية ميارات وقدرات الطالب  .7
 .العصر من خالل الوسائل التقنية الحديثة اآلخرين وعمى التفاعل مع متغيرات

كبة مستجدات خمق مجتمع إلكتروني قادر عمى موا نشر الثقافة التقنية بما يساعد في  .8
 .العصر

 خصائص التعميم اإللكتروني:

يوفر التعميم اإللكتروني بيئة تعمم تفاعمية بين المدرس والمتعممين وبين ىؤالء مع  - أ
 زمالئيم.

يعتمد عمى مجيود المتعمم في تعميم نفسو )التعمم الذاتي( ويمكن أن يتعمم مع   - ب
زمالئو في مجموعات صغيرة )التعمم التعاوني( أو داخل الصف في مجموعات 

 كبيرة.
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يمتاز بالمرونة في المكان والزمان حيث يستطيع المتعمم أن يحصل عميو من   - ت
( ساعة في اليوم 24مدار)أي مكان في العالم، وفي أي وقت يشاء  وعمى 

 وطوال أيام األسبوع.

يستطيع المتعمم التعمم دون االلتزام بعمر زمني محدد، فيو يشجع المتعمم عمى   - ث
 التعمم المستمر مدى الحياة.

يحتاج المتعمم في ىذا النمط من التعميم إلى توافر تقنيات معينة مثل الحاسوب  - ج
 وممحقاتو، واالنترنيت والشبكات المحمية.

يولة تحديث البرامج التعميمية والمواقع اإللكترونية عبر الشبكة العالمية س - ح
 لممعمومات.

 فوائد التعميم اإللكتروني:

يحقق ثقافة جديدة يمكن تسميتيا الثقافة الرقمية، وىذه الثقافة تركز عمى معالجة   -1
المعرفة ومن خالليا يستطيع المتعمم التحكم في تعممو عن طريق بناء عالمو 

 اص بو عندما يتفاعل مع البيئات اآلخرى المتوافرة إلكترونيًا.الخ

يتيح سيولة كبيرة في الوصول إلى المدرس بأسرع وقت وخارج أوقات العمل    -2
 الرسمي من خالل البريد اإللكتروني أو الحوار عمى شبكة االنترنيت.

ائيم يوفر فرص متكافئة لمطمبة في المشاركة في عممية التعمم والتعبير عن آر  -3
  وعرض أفكارىم بشكل ال توفره الطرائق التقميدية.

يوفر التعميم اإللكتروني فرصًا كبير لألساتذة لغرض تكييف الوسائل والطرائق  -4
واألنشطة وجعميا أكثر مالئمة واستجابة لخصائص الطمبة وقدراتيم،الن التعميم 

 ية.االلكتروني يتضمن الكثير من البدائل المقروءة والمسموعة والمرئ



 مظهر علي محمد السلطان: اعداد                                                     التعليم الثانىي واإلدارة التربىية 
 

يمنح التعميم اإللكتروني الطمبة فرص عدة لمتعامل مع الدروس لمرات عديدة حتى  -5
يصموا إلى درجة اإلتقان دون التقيد بزمن محدد وليذا فان ىذا النوع من التعمم 

 يحقق التعمم الذاتي.

يغير التعميم اإللكتروني صورة الصف التقميدي التي تتمثل في الشرح واإللقاء من  -6
واإلنصات والحفظ واالستظيار من قبل المتعمم إلى بيئة تعمم تفاعمية  قبل المدرس

 تقوم عمى التفاعل بين المتعمم ومصادر التعمم المختمفة وبينو وبين زمالئو.

ال يمزم التعميم االلكتروني الطالب االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد الن التقنية  -7
 في مكان وزمان معنيين. الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة لمتواجد

 


