التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

أساليب التعميم اإللكتروني:
يستخدم التعميم اإللكتروني بأسموبين ىما:
اوالً :التعميم اإللكتروني المباشر:
يتبع ىذا األسموب مع الطمبة في الصف الدراسي ويعتمد عمى استعمال الوسائل
اإللكترونية في االتصال بين أطراف العممية التعميمية واعتماد التقنيات في نقل المحتوى
التعميمي إلى المتعمم ،وتدخل ضمن ىذا المفيوم تقنيات األقراص ( )cdوتقنيات الحاسوب
واالنترنيت ،ويعرف بانو (التعميم الذي يحتاج إلى وجود المتعممين والمدرس في الوقت
نفسو أمام أجيزة الحاسوب إلجراء النقاش والمحادثة بين المتعممين وبين المدرس عبر
غرف المحادثة أو تمقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية
بناء عمى ما تقدم فالتعميم االلكتروني المدموج أو المباشر ىو تعميم تستخدم فيو وسائل
إتصال مختمفة معاً لتعميم مادة معينو .وقد تتضمن ىذه الوسائل مزيجاً من اإللقاء المباشر
في قاعة المحاضرات ،والتواصل عبر االنترنيت والتعمم الذاتي.
ويتحمس الكثير من المتخصصين ليذا النوع من التعميم ،كونو يجمع ما بين مزايا التعميم
اإللكتروني ومزايا التعميم الصفي ،ومن أمثمة تطبيقات النموذج الممزوج :كأن يتم تعميم
درس معين تبادلياً بين التعميم الصفي والتعميم اإللكتروني ،فيبدأ المدرس بتعميم المادة داخل
الصف ،ثم ينتقل إلى احد المواقع االلكترونية لمتطبيق والممارسة والتدريب ،أو حل األسئمة
المطروحة عمى ىذا الموقع ذات الصمة بالدرس.
خصائص التعميم اإللكتروني المباشر:
 يستخدم وسائل اإللكترونية في إرسال المعمومات واستقباليا ،والتدريب عمى الميارات
واكتسابيا ،والتفاعل بين المدرس والمتعمم.
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 يرتبط بالوسائل اإللكترونية ،وشبكات المعموماتية المحمية والعالمية ويتم التعميم بموجب
ىذا األسموب بالتواصل بين المدرس والمتعممين وبين المتعممين ووسائل التعميم
اإللكترونية بما فييا المكتبة اإللكترونية والكتاب اإللكتروني ،والدروس االلكترونية.
 يتولى المدرس ميمة اإلشراف عمى سير التعمم وتقدمو ،ويمكن أن يكون إشراف من
المدرسة أو من داخل بيتو من دون أن يرتبط بوقت محدد.
ثانيا :التعميم اإللكتروني غير المباشر.
ىو تعميم غير مباشر ال يحتاج إلى وجود المدرس والمتعممين في الوقت نفسو أو في
المكان نفسو ،ويتم من خالل بعض تقنيات التعميم اإللكتروني بين الطمبة أنفسيم وبينيم
وبين المدرس في أوقات مختمفة ،وفيو يوظف شبكة االنترنيت وحدىا في انجاز عممية
التعميم والتعمم ،حيث تعمل الشبكة كوسيط أساسي لتقديم كامل عممية التعمم ،ويتميز ىذا
النوع من التعمم بأن االنترنيت ىو وسيمة عرض المادة العممية ،ولذلك فيو متوافر طيمة
أيام األسبوع وبشكل مستمر وبمعدل( )42ساعة.
خصائص التعميم اإللكتروني غير المباشر.
 المتعمم فيو يتحمل مسؤولية تعممو.
 المتعمم بموجبو يمكن أن يتعمم بمفرده ،وفق سرعتو وقدرتو عمى التعمم ويمكن أن يتعمم
ضمن مجموعة صغيرة.
 المتعمم فيو يستعمل وسائل االتصال المختمفة بما فييا االتصال االلكتروني.
 المتعمم فيو يكون ايجابياً وفعاالً في تعممو ألنو ليس تعميماً تمقينياً.
 المتعمم فيو يتعمم من مصادر متعددة ومتنوعة إلى جانب المدرس.
 إعادة دراسة المادة والرجوع إلييا إلكترونياً كمما احتاج المتعمم ذلك.
مقارنة بين التعميم اإللكتروني والتعميم التقميدي:
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التعميم التقميدي

ت

التعميم اإللكتروني

1

يقدم التعميم اإللكتروني نوعا جديدا من يعتمد التعميم التقميدي عمى الثقافة التقميدية التي
الثقافة ىي الثقافة الرقمية التي تركز عمى تركز عمى حفظ المعرفة واستظيارىا ،ويكون
معالجة المعرفة وصنعيا ،وتساعد الطالب المدرس ىو أساس عممية التعمم.
بأن يكون ىو محور عممية التعمم.

3

ال يمتزم التعميم اإللكتروني بتقديم تعميم في يستقبل المتعممين التعميم التقميدي في الوقت نفسو
المكان أو الزمان نفسو بل المدرس غير والمكان نفسو وىو قاعة الصف الدراسي،أي انو
ممزم بمكان معين أو وقت محدد الستقبال تعميم متزامن فقط.
عممية التعمم.

2

يشجع ىذا النوع من التعمم الطالب عمى يعد الطالب في التعميم التقميدي سمبياً في تعممو
التعمم الذاتي ،ويكون فيو الطالب نشطا.

فيو يعتمد عمى تمقي المعمومات من المدرس دون
أي جيد يبذلو في البحث واالستقصاء ،ألنو قائم
عمى أسموب المحاضرة واإللقاء.

5

يتيح التعميم اإللكتروني فرصة التعميم يشترط التعميم التقميدي عمى المتعمم الحضور إلى
المؤسسة التعميمية واالنتظام طوال أيام األسبوع

لمختمف فئات المجتمع.

عدا أيام العطل.
6

يكون المحتوى التعميمي أكثر أثارة ودافعية يقدم المحتوى التعميمي عمى ىيئة كتاب مطبوع
لممتعمم عمى التعمم ،حيث يقدم في ىيئة يحتوى عمى نصوص تحريرية ،وان زادت عن ذلك
نصوص تحريرية ،وصور ثابتة ومتحركة ،بعض الصور وقد ال تتوافر فييا الدقة العممية
ولقطات وفديو ورسومات ومخططات المطموبة.
ومحاكاة،

ويكون

في

ىيئة

مقرر

الكتروني-كتاب الكتروني -كتاب مرئي.
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دور األستاذ ىو اإلرشاد والتوجيو والنصح دور المدرس ممقن لممعمومات وناقل ليا.
والمساعدة وتقديم االستشارة.

 11يراعي الفروق الفردية بين المتعممين ،ال يراعي التعميم التقميدي الفروق الفردية بين
فالتعميم اإللكتروني يقوم عمى تقديم التعميم المتعممين حيث يقدم التعميم لمصف بالكامل
وفقاً الحتياجات المتعممين ووفقاً لمستوى وبطريقة شرح واحدة.
نضجيم وخبراتيم السابقة
 11يعتمد عمى طريقة حل المشكالت وينمي يعتمد عمى الحفظ واالستظيار ويركز عمى الجانب
لدى المتعمم قدراتو اإلبداعية والناقدة.

المعرفي لممتعمم عمى حساب الجوانب اآلخرى.

 13سيولة تحديث المواد التعميمية المقدمة تبقى المواد التعميمية دون تغيير أو تطوير لسنوات
الكترونياً بكل ما ىو جديد.

طويمة.

 15يسمح بقبول اعدد كبيرة غير محدودة من تقبل إعداد محدودة من الطمبة في كل عام دراسي
الطمبة من إنحاء العالم.

وفقاً لالماكن المتوفرة.

معوقات استعمال التعميم اإللكتروني:
 قمة التدريب وضعف الميارات الالزمة لمتعامل مع تقنيات االتصال.
 ضعف استجابة الطمبة ليذا النمط من التعمم لعدم تعودىم عميو.
 الحاجة إلى وجود متخصصين إلدارة أنظمة التعميم اإللكتروني.
 قمة وعي أفراد المجتمع بالتعميم اإللكتروني واتخاذ المواقف السمبية اتجاىو.
 قمة التخصصات المالية الالزمة لالستثمار الالزم إلنشاء شبكات االتصال وتجييز
الكميات والجامعات بالمستمزمات المطموبة ليذا النوع من التعمم فضالً عن تكمفة
التشغيل والصيانة والتجديد وانتاج المحتويات التعميمية وبرمجتيا.
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 العمل باألنظمة والقواعد القديمة تعوق التعميم اإللكتروني وتحد من انتشاره.
 عدم توافر األجيزة الكافية لمطمبة في الكميات،حيث يعد استعمال الحاسوب مكمفاً،
كما أن التعميم الحديث يتطمب أجيزة ذات مستوى ٍ
عل لتالءم البرامج المتطورة.

 المشاكل التقنية والتي تتمثل بصعوبة الوصول لممعمومات وانقطاع الشبكة المفاجئ
نتيجة لضعف شبكة االنترنت.
 صعوبة تأقمم األساتذة والطمبة مع ىذا النوع من التعميم بسبب تعودىم عمى التعميم
التقميدي والخوف من التغيير.

