المدارس العليا وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التدريس في ظل ثورة
المعلومات (الجغرافيا في التعليم الثانوي نموذجا)
أ.حاجي فاتح -ماجستير في التعليمية ،سنة ثانية دكتوراه-المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة

مقدمة :
إن المجتمععا الععهت يبععتن رالعنشععر الرمععرت ،ويعمع

لعى إتاحععة فععرت التعلععين

والتكوين ألرنائه؛ من خال توفير المعرو الرعرورية المسعا دل لعى ارسعتمرار

عرر في الحقيقة لى مدى إدراكه ألهمية ارستثمار في
في التحشي العلميُ -ي ّ
الموارد الرمرية لى ا ترار أن العنشر الرمرت هو أدال التنمية وهدفبا .
وفي هها اإل ار يولي العالن اهتماما متزايدا رجودل التعلين في ظع ارنججعار

المعرفي ،وما سر ة التغيرات التي يمبدها العالن وفي مختلف الميادين ،أشعر
الرحع ع

ف ععي مج ععا ت ععوير الترري ععة والتعل ععين يحر ععى ر همي ععة رالغ ععة م ععن ععرف

مؤسسات الرح

المختلجة ،ر األكثر من هلك :تقون راإلمعراف ليعه الحكومعات

وتخشععت لععه إمكانععات ماديععة ورم عرية رععخمة ،لععى ا ترععار أن ت ععوير

ععا

يع ععد ر ععمانة أكي ععدل لت ععور المجتمع ععات ور يب ععا ،والحج ععاظ ل ععى ريادتب ععا،
التعل ععين ّ
المعامي واستمرار رفاهيتبا.
وت كيدا لمستواها َ
وفععي هععها السععيا ظبععرت التعليميععة كالديععداكتيكم لتبععتن ركع مععا هععو تعليمععي

تعلّمي ،أت كيف ُيعلّن المعلّن ما التركيز لى كيف يتعلن المتعلّن ،ودراسة كيجية
تسبي ملية التعلّن وجعلبا ممكنة ألكرر فئة ،ثن اتخاه اإلجراءات المناسرة لجئة

المتعلّمع ععين هوت الشع عععورات فع ععي التعلع ععين ،ورشع ععجة امع ععم فبع ععي د ارسع ععة التجا ع ع

التعليمي التعلّمي.

فععي حععين أشععر ال عرر رععين المدرسععة مععن جبععة والمجتمععا مععن جبععة أخععرى

م لرع ع ععا ا تشع ع ععاديا واجتما يع ع ععا وحتع ع ععى تررويع ع ععا ،وأشع ع ععرحت موارع ع ععيا :الجع ع ععدوى
ار تشادية للتعلين ،ودور مؤسسات التعلين في ت وير المجتما و عال ممعاكله،

و ال عة المدرسعة رالبويععة والمدرسعة والعولمععة وـيرهعا مععن الموارععيا ،تُ عر
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لععى

فقع فععي الععدو المتقدمععة؛ رع حتععى فععي الععدو التععي تسعععى

اولععة النقععاي؛ لععي
ورج ِِد إلى النبوض رمجتمعاتبا واللحا رالركب الحرارت العالمي.
ِ

والجزائر را ترارها رلد ينتمي إلى دو العالن الثال  ،ورعد اسعترجا ه لسعيادته

عرأت لععى منظومتععه التررويععة تغي عرات كثي عرل؛ ت ع ثرت إلععى حععد كريععر رتوجبععات

النظان السياسي والخيارات المترنال لتنظعين المجتمعا ،وكانعت خخعر هعهه الت عورات
التح ععورت الت ععي رفتب ععا مختل ععف أ ع عوار التعل ععين :اررت ععدائي ،المتوسع ع والث ععانوت،

وكان ععت الس ععنة الد ارس ععية 5002 -5002 ،ن رداي ععة ت ريقب ععا ف ععي المرحل ععة الثانوي ععة،

ماملة مختلف المعب والمواد الدراسية.
حي ع

تععن التخلععي ععن المقاررععة القديمععة  -المقاررععة راألهععداف  -وتععن اختيععار

مقاررععة جديععدل هععي المقاررععة رالكجععاءات كخيععار منبجععي للتععدري  ،لجميععا الم عواد
وفععي مختلععف المعععب والجغرافيععا كونبععا مععادل د ارسععية فععي التعلععين الثععانوت؛ كانععت

مورا هها التغيير .

ومع ععن أج ع ع ارسع ععتجارة للت لعع ععات سع ععالجة الع ععهكر تع ععن فع ععي الج ازئع ععر اسع ععتحدا

مؤسسات خاشة لبها الغرض هعي المعدار العليعا لتسعاتهل ،ومعن هعها المن لع

فالمععدار العليععا لتسععاتهل ليسععت مؤسسععات جامعيععة اديععة ،وانمععا هععي مؤسسععات
لبا مميزاتبا وخشائشبا نظ ار لدورها وما يرجى منبا.

و ليه فمن مبان المعدار العليعا هعهه أن تقعدن تكوينعا أكاديميعا اليعا ومتكعامال

لكي يست يا خريجوها ارر ال رمبامبن لى الوجه المرري في الميدان.

ولع معن أهعن جوانعب التكعوين الوسعائ التعليميعة المرتر عة رعالررامج والمنعاهج

التعليمي ععة خاش ععة الوس ععائ التعليمي ععة الحديث ععة ونخ ععت رال ععهكر وس ععائ اإل ععالن
وارتشععا  ،لععهلك ظبععر فععر فععي تعليميععة الم عواد يبععتن رتوظيععف تقنيععات اإل ععالن

وارتشعا فعي التعدري «Technologies de l'Information et de la «»Tice
» Communication pour l'Enseignement

وفي هها السيا جاء ههه المداخلة :المدار العليا وتكنولوجيا اإل الن وارتشا
في التدري

في ظ ثورل المعلومات كالجغرافيا في التعلين الثانوت نموهجام
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وهي تحاو اإلجارعة لعى اإلمعكالية التاليعة :معا ريععة التكعوين فعي المعدار

العليا لتساتهل وه يم

هها التكوين جانب وسائ التعلين الحديثة سيما وسائ

اإل ع ععالن وارتشع ععا المسع ععتخدمة فع ععي التع ععدري

كتلع ععك المسع ععتخدمة فع ععي تع ععدري

الجغرافيععاه وه ع مععا ُيقععدن مععن تكععوين يسععتجيب لمععا يجععب إن يكععون ليععه لرععة
المدرسععة العليععا لتسععاتهل فععي هععها الجانععبه ومععا هععو وا ععا اسععتخدامبا فععي الميععدان
معن ععرف خريجععي المدرسعة العليععا ومععا هعي الشعععورات التععي تعواجببن فععي هلععك،
وكيععف يمكععن تحسععين تكععوين لرععة المععدار العليععا فععي هععها الجانععبه ومععا الععهت
يمكن لخريجبا إن يقدموه من اج رفا مستوى التكوين فيباه

ولإلجارععة لععى هععهه اإلمععكالية وتمعععب المورععو وشعععورة الحشععو

ل ععى

أر ان إحشائية اخترنا ينة مكونعة معن أسعاتهل معادل الجغرافيعا روريعة سع يف معن
خريجي المدرسة العليا لتساتهل ،وكعان عدد أفرادهعا  00أسعاتهل وللتورعي فبعهه
العينة هي جزء من ينة كررى كانت مورو رحع

فعي رسعالة الماجسعتير التعي

نو مععت سععنة  5000ن رالمدرسععة العليععا لتسععاتهل رقسععن ينة والتععي كععان نوانبععا:
"وا ا وخفا تدري

الجغرافيا في التعلين الثانوت"

 - 1تعريففففس تففففيس  : Ticeمع ععا الت ع ععور الكريع ععر لوسع ععائ اإل ع ععالن وارتشع ععا
ا تحمععت هععهه األخيعرل كع ميععادين الحيععال  ،ودخلععت المجععا التعليمععي فظبععر فععر
عن ععى رتوظيجب ععا ف ععي مجع ععا الت ععدري وه ععو م ععا يس ععمى Tice »:
م ععن العلع ععن ُي َ
Technologies de l'Information et de la Communication pour
. » l'Enseignement

يتمععك  Ticeمععن مجمععو األدوات والر عرامج المعلوماتيععة ومختلععف الوسععائ

اإل المي ععة كنش ععوت ،ش ععور ثارت ععة ،متحرك ععة ،ش ععوت ،في ععديو...ال م يمك ععن أن
تكون مدمجة في جباز أو إ ار تعليمي رقا ة تدري

رمك كلي أو جزئي ن

رعد؛ ويعترر الكمريوتر الوسيلة األساسية ،فبها األخير يستعم لإلنجعاز مختلعف

119

العملي ععات ،ر ععدأع م ععن معالج ععة النش ععوت إل ععى ـاي ععة أنظم ععة المعلوم ععات الجغرافي ععة
مرو ار رالجداو  ،رسن الخرائ وررامج معالجة شور األ مار الشنا ية.1

 - 2أهميفة  Ticeففي التفدريس :يعدخ  Ticeفعي إ عار الوسعائ التعليميعة رـعن
تعععدد مسععمياتبا ،فبععي تسععم لتسععتاه أو التلميععه رتحسععين مليععة الععتعلن والتعلععين،
وتوري المعاني واألفكار ،أو التدريب لى المبارات ،أو تعويد المتعلّمين لى
العععادات الشععالحة ،أو تنميععة ارتجاهععات ،وـععر القععين المرـععوب فيبععا ،دون أن

يعتمد األستاه أساسا لى األلجاظ والرموز واألر ان.

وتؤك ع ععد الد ارس ع ععات الترروي ع ععة أن الغاي ع ععات التعليمي ع ععة المع ع عراد تحقيقب ع ععا داخع ع ع

المؤسسععة وخارجبععا تت ع ثر إلععى حععد كريععر راألسععاليب والوسععائ التععي تسععتخدن فععي
الت ععدري  ،ومم ععا زاد م ععن أهمي ععة الوس ععائ التعليمي ععة ومنب ععا  -Ticeال ععدور الجدي ععد
للتلميه في العملية التعليمية التعلمية حي

أشر هو محورهعا وهعدفبا الرئيسعي ،

و ليه أشر من الشععب جعدا ممارسعة العتعلن دون أدوات ووسعائ مسعا دل هعي

الوسائ التعليمية ومن اررز أمثلتبا .Tice

و ععد ت ععور دور األسععتاه مععا توظيععف الوسععائ التعليميععة إلععى تبيئععة الظععروف

المناسععرة للتلميععه ليكععون ممععاركا نمععي ا فععي العمليععة التعليميععة التعلميععة ،وايجععاد

المناخ التعليمي الهت يثير اهتمامه ويدفعه للمماركة وارستجارة من خال حواسه.
كم ععا أك ععدت الد ارس ععات أن ععه إها اس ععتخدمت الوس ععائ التعليمي ععة خاش ععة وس ععائ

اإل الن وارتشا الحديثة رنجا فإنبا تحق فوائد ترروية كثيرل من أهمبا:

 -تعم

لى تسبي

ملية التعلين لى األستاه والتعلن لى التلميه.

 -توسع ععا مجعععا خر ع عرات التالميعععه العلمي ععة والعمليعععة ،وتسع ععاهن أكثع ععر فعععي تثريع ععت

المعلومات في أههان التالميه.

 -تتغلب لى اللّجظية و يوربا ،فغالرا ما يعردد التالميعه ويكترعون ألجاظعا دون أن

يجبموا معناها.

1

 :محمد ساحلي  ،محاضرو أمام طلبة الماجستير  ،المدرسة العليا لألساتذة  ،قسنطينة 6002 - 6002 ،
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 -تعترر الوسائ التعليمية نشع ار ممعو ا فعي مليعة التعدري

إثارل تجكير التالميه وتجهب اهتمامبن نحو الدر .

حيع

تعمع

لعى

عجعبن لعى
 تسا د الوسائ التعليميعة لعى إثعارل نمعا ال عالّب وحماسعبن وتم ّالمماركة في إثارل األسئلة والنقاي أثناء الدراسة.
 تس ععا د ل ععى س ععر ة التعل ععين مم ععا ي ععوفّر الجب ععد ال ععهت يرهل ععه األس ععتاه ف ععي م ععرالمجاهين والحقائ العلمية التي د يشععب معرحبا وتورعيحبا للتالميعه نعدما ر

تتوفّر الوسيلة التعليمية.2
 تسععا د التالميععه لععى تعلّععن رعععض المبععارات المجيععدل فععي حيععاتبن مثع المتارعععةوالتجكيععر و ععول المالحظععة ،فتتععي لبععن الجرشععة للممععاهدل وارسععتما  ،والممارسععة

والت م والتجكير.

 -تنم ععي المج ععردات اللغوي ععة ن ععد التالمي ععه وتس ععا دهن لع عى فب ععن وادراك المع ععاني

الشحيحة للعرارات المجردل واألسماء.

 -تسا د األستاه لى مواجبة ممكلة الجرو الجرديعة رعين التالميعه ،ألن تقنيعات

حسعيتبا واثارتبعا رهتمامعات
اإل الن وارتشا تقدن مثيرات متعددل
ومتنو ة في ّ
ّ
التالميه ،كما يتن رض ههه المثيرات ر ر وأساليب مختلجة ،ورهلك تؤدت إلى
استثارل وجهب اهتمان وميو التالميه هوت القدرات والمواهب والخررات المختلجة.

 تسا د لى تنمية ميو المتعلّمين واتجاهاتبن وهو بن الجني. -ترع

لدى المتعلمين المعور ر همية ما يتعلمونعه وتغعر فعيبن الثقعة رعالنج

وارستقاللية في التجكير.

لى تنويا أساليب التعلين.

 -تسا د تقنيات اإل الن وارتشا المستخدمة في التدري

 تؤدت إلى ترتيب واسعتمرار األفكعار التعي يكونبعا التلميعه ،وتنمعي نعدهن القعدرللى التترا والتركيز وارستمرار في التجكير لمدل ويلة.

 -تسا د إلى حد كرير األستاه لى أداء مله رنجا

3

.

 : 2مجلة الوسائل التعليمية االلكترونية  ،الوسائل التعليمية ودورها في العملية التعليمية
www.alwasaiel.freeservers.com
 : 3حسين حمدي الطوبجي ،وسائل االتصال والتكنولوجيا  ،في التعليم ،الكويت  ،دار القلم ، 0890 ،ص . 10
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 - 3وسائل : Tice

 - 1 - 3الكمبيوتر والبرامج االلكترونية :

* الكمريععوتر هععو خلععة إلكترونيععة تعم ع

رقععا لمجمو ععة تعليمععات معينععة لبععا القععدرل لععى

استقرا المعلومات وتخزينبا ومعالجتبا واستخدامبا من خال مجمو ة من األوامر.4

والكمريععوتر هععو أدال مععن نتععائج ثععورل المعلوماتيععة وهععو مععادل ووسععيلة للعمليععة

التعليمي ععة ،وم ععن اس ععتخداماته ف ععي مج ععا ت ععدري

الجغرافي ععا :معالج ععة النش ععوت

واإلحشع ععائيات ،ت ريقع ععات الر ع عرامج المختلجع ععة خاشع ععة المتعلقع ععة رع ععالخرائ  ،ع عراءل

األ رات المرنة والشلرة ،اإلرحار في مركة ارنترنت...ال .5
ويتن استخدامه كوسيلة تعليمية نظ ار لع:

 يس ع ععا د الكمري ع ععوتر ف ع ععي إ ع ععداد الوس ع ععائ التعليمي ع ععة ل ع ععى اخ ع ععتالف أنوا ب ع ععاكنش ععوت ،ش ععور ،خع عرائ  ،أف ععالن ،تس ععجيالت ش ععوتية... ،الع ع م وه ععي س ععندات
تعليميععة أساسععية فععي مععادل الجغرافيععا ورتكععاليف وجبععد أ ع وحسععب حاجععة األسععتاه

وما يت لره المو ف التعليمي.

 تقلي زمن التعلن وزيادل التحشي ومسا دل األستاه لي استثمار و ته وجبده. اسععتخدان الكمريععوتر ك حععد أسععاليب تكنولوجيععا التعلععين يخععدن التعلععين الععهاتي ممععايس ععم لتس ععتاه رم ار ععال الج ععرو الجردي ععة ر ععين التالمي ععه ،الت ععي تعتر ععر م ععن أكر ععر

المماك التعي تواجه األستاه أثناء القيان رعملية التدري .

 -ينم ع ععي الق ع ععدرل ل ع ععى اكتس ع ععاب مب ع ععارات أساس ع ععية كمب ع ععارات ال ع ععتعلن ومب ع ععارات حع ع ع

الممكالت.

 -يعتر ععر م ععن الوس ععائ الت ععي تج ععهب انتر ععاه التالمي ععه ،فب ععو وس ععيلة مم ععو ة تخ ععر

التلميه من روتين الحجظ والتلقين.

 -اسععتخدان الكمريععوتر يمكععن األسععتاه مععن ععرض المععادل العلميععة ،وتحديععد نقععا

رعف التالميه وامكانية ر األنم ة العالجية التي تتج وحاجة التالميه.
 : 4مجلة الوسائل التعليمية االلكترونية ،المرجع السابق.
 : 5صالح الدين عرفة محمود ،تعليم الجغرافيا وتعلمها في عصر المعلومات ،عالم الكتاب ،القاهرة ،ط،0
 ،6002ص ص . 522 ،522
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 -تثريت وتقريب المجاهين العلمية للمتعلن.6

و مومععا فمععن المؤكععد أن اسععتخدان الكمري ععوتر يععؤدت إلععى تحسععين نو يععة التعل ععين

والتعلن في و ت ا تحن فيه الكمريوتر حيال اإلنسان.

* الرع ع ع عرامج ارلكتروني ع ع ععة :وه ع ع ععي الرع ع ع عرامج المش ع ع ععممة لالس ع ع ععتعما التعليم ع ع ععي

الريععداـوجي والتععي تمععغ رواس ع ة نظععان التمععغي المثرععت لععى جبععاز الكمريععوتر
ومععن الرع عرامج الت ععي تخععت م ععادل الجغرافي ععا تل ععك الر عرامج المتعلق ععة ررس ععن الخععرائ

التعليميع ع ععة أو تلع ع ععك المتعلقع ع ععة رانجع ع ععاز األمع ع ععكا الريانيع ع ععة ع ع ععن ريقع ع ععة ترجمع ع ععة
اإلحشععائيات الموجععودل كقا ععدل ريانععات أو الرععرامج التععي تمععر ظ عواهر جغرافيععة

كالزرز  ،الرراكين ،نظرية زحزحة القارات...ال .7

 - 2 - 3االنترنت:

ارنترنععت رععارل ععن مععركة رععخمة مععن أجب عزل الكمريععوتر المرتر ععة ررعرععبا

الرعض والمنتمرل حو العالن ،8وتعترر أحعد التقنيعات التعي يمكعن اسعتخدامبا فععي
التعلين رشجة امة وتدري

الجغرافيا رشجة خاشة وهعي مؤهلعة ألن تلععب دو ار

كري ار في تغيير ال ريقة التعليمية المتعارف ليبعا فعي الو ععت الحارععر ،هلعك أن
ري المعلومات السريا سوف يسا د لى رفا المقايي

األجيا القادمة حي
ارنترنت في تدري

يتي ظبور رائ جديدل في التعدري

التعليمية لكع فرد في
9

ومععن استخدامععات

الجغرافيا نهكر:

* مشععدر للمعلومععات :ارنترنععت رمثارععة مكترععة كري عرل تتسععا رمكع ع كري ععر وتقتن ععي

إش ععدارات جدي ععدل راس ععتمرار ل ععهلك فب ععي مش ععدر لمع ععارف الجغ ارفع ععيا فع ععي أمكالع ععبا
المختلجة ،نشوت ،شور ،خرائ  ،فيديو ...ال  ،ويمكن ألستاه الجغ ارفعيا أو تالميعهه

 : 6زهير ناجي خليف  ،استخدام الحاسوب وملحقاته في إعداد الوسائل التعليمية الحديثة  ،بحث مقدم
للمشاركة في المؤتمر العملية التعليمية في عصر االنترنت  ،سبتمبر  ، 6000فلسطين .
 : 7حاجي فاتح  ،واقع وآفاق تدريس الجغرافيا في التعليم الثانوي في الجزائر  ،رسالة ماجستير  ،المدرسة
العليا لألساتذة  ،قسنطينة  6000 ،ص ص . 20 - 29
www.wikimediafondation.org : 8
 : 9زهير ناجي خليف  ،المرجع السابق .
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رععر هععهه المععركة مععن الوشععو إلععى هععهه المعلومععات ععرر فت ع موا ععا الكترونيععة

جغرافية محددل أو رإترا تقنية الرح

رواس ة محركات الرح .10

* استخدامات الرريد ارلكتروني  :Electronic Mailوهو تراد الرسائ والوثائ
راسعععتخدان الحاسعععوب و رع ععر مع ععركة ارنترنع ععت ،وم ععن خشائشع ععه سع ععر ة وشع ععو

الرسععالة وـيععاب الوسععي رععين المرس ع والمرس ع إليععه ،مععا سععبولة اسععتخدامه و لععة
تكلجت ععه وم ععن الخ ععدمات الت ععي يق ععدمبا الرري ععد اإللكترون ععي  :إمكاني ععة إرف ععا مل ععف
الكتروني ما الرسالة ،وكعهلك إمكانيعة إرسعا رسعالة واحعدل إلعى عدل نعاوين فعي

و عت واحععد  ،أمععا المرسع إليعه فيمكنععه عراءل الرسععالة فعي الو ععت الععهت يناسععره مععا
إمكانية الرد الجورت لى الرسالة المستلمة؛ ويمكن للرريد ارلكتروني اإلسبان في
التدري

كع ن يشعر وسعي ا رعين األسعتاه والتلميعه حيع

يمكعن اسعتعماله إلرسعا

جميا األو ار الم لورة  ،إرسا الواجرات المنزلية ،الرد لى ارستجسارات ،كمعا

يمكععن لتسععتاه اسععتخدان مععا يسععمى رععالقوائن الرريديععة  Listserveللقسععن الد ارسععي

الواحد ،حي

يتي للتالميه الحوار وتراد الرسائ والمعلومات فيما رينبن.

* الممععاركة فععي المنتععديات :خاشععة تلععك المتعلقععة رالجغرافيععا حيع

يمكععن ألسععتاه

الجغرافيا كما للتالميعه ارسعتجادل معن الخعدمات التعي تقعدمبا هعهه المنتعديات ورنعاء
ال ععات مع مععا زمالئبععن والمبتمععين رمععؤون الجغرافيععا ومععؤون الترريععة والتعلععين

لى مستوى محلي أو المي.11

 - 3 - 3أجهزة العرض :أهمبا جباز العرض اإللكتروني( :) Data show
يعترععر جبععاز العععرض اإللكترونععي مععن األجبعزل التععي ظبععرت حععديثاع هععو جبععاز

شععغير الحجععن يعمع إلكترونيععا حيع

يععتن توشععيله رععالكمريوتر أو التلجععاز ليعععرض

المحتوى لى مامة العرض ،وكون هها الجبعاز شعغير الحجعن سعب معن مليعة
أهله ألخه ريقه إلى المؤسسات التعليمية.
استخدامه في مجا العرض ،وهو ما ّ

 : 10محمد ساحلي  ،المرجع السابق .
 : 11حاجي فاتح  ،المرجع السابق  ،ص . 20
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مع ععن أكثع ععر الم ع عواد الد ارسعععية التعععي يمكعععن أن تس ععتجيد م ععن ه ععها الجبع ععاز مع ععادل

الجغرافي ععا حيع ع

يمك ععن اس ععتخدامه ف ععي ععرض المعلوم ععة الجغرافي ععة ف ععي أم ععكالبا

المختلجة :نشوت ،خرائ  ،شور ،أمكا ريانية ،تسجيالت سمعية رشرية.
يحتععا األسععتاه مععن أج ع

ععرض هععهه المعلومععات رواس ع ة هععها الجبععاز إلععى

جباز كمريوتر ،وهو ما يسم راختيار و ت رربا ما إمكانية تكعرار ررعبا
أمعان أفعوا تررويعة أخعرى ،كمععا يمكعن ترادلبعا معا أكرععر عدر ممكعن معن األسعاتهل،
ويعم ع جب ععاز الع ععرض ارلكترونععي ل ععى م ععد انترععاه التالمي ععه ،ويس ععم رتوظي ععف

حاس ععتي الرؤي ععة والس ععما ،كم ععا يس ععم لتس ععتاه راررتع ععاد ل ععى التجري ععد رع ععرض
معارف وا عية كعرض فيلن حو الريئة مثال.

م ععا العل ععن إن  Ticeر ععارل ععن توليج ععة منس ععجمة ي ععتن م ععن خالل ععه ال ععدمج ر ععين

الكمريوتر والررامج المثرتة ليه وارنترنعت وأجبعزل الععرض ،وهعها معا يؤمعر لعى
وجوب وجود تجبيز وت في المؤسسات التعليمية.

 Tice - 4والتكوين في المدارس العليا لألساتذة :
تع ععن اسع ععتحدا المع ععدار العليع ععا لتسع ععاتهل كمؤسسع ععات خاشع ععة تُعنع ععى رتكع ععوين
المكععونين هععؤرء تسععند إلععيبن تكععوين النامععئة ف عي ععالن متسععار أشععر ل ازمععا لععى
المجتمع ععات أن تتكي ععف رس ععر ة ومت لرات ععه ،وم ععن ر ععين أه ععن جوان ععب الت ععي يج ععب

التركي ع ععز ليب ع ععا ف ع ععي تك ع ععوين المك ع ععونين الوس ع ععائ التعليمي ع ععة والت ع ععي م ع ععن أررزه ع ععا
تكنولوجيات اإل الن المستخدمة في التدري .

إل ععى جان ععب التك ععوين العلم ععي األك ععاديمي ف ععي التخش ععت يج ععب أن يق ععدن إل ععى

الب المدرسة العليا جانرا أخ ار هو التكوين لى كيجيا التدري

ارنتقا من المقاررة راألهداف إلى المقاررة رالكجاءات.

خاشة في ظع

ف لرععة المدرسععة العليععا وان كععانوا يدرسععون مععادل التعليميععة كdidactiqueم التععي مععن
جملععة مععا تبععتن ر ععر التععدري

ووسععائله حيع

يععتن الت ععور إلعى مختلععف الوسععائ

التعليمية وأهميتبا وفوائد توظيجبا لكن هها التكوين يكعون نظعرت وان كعان نظريعا
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فبععو يجتقععر للعم ع الم لععوب فععي هععها المسععتوى ور يتناسععب مععا خ عريج المدرسععة

العليا لتساتهل.

واقع استخدام Ticeفي تدريس الجغرافيا في التعليم الثانوي:

رـن أن 12 % 16,20من مؤسسات التعلين الثانوت تتوفر لعى أجبعزل إ عالن

خلععي مخششععة لتسععاتهل لكععن ععددها لي ع فبععو يت عراو رععين جبععاز واحععد وثععال

أجبزل في الغالب لك هيئة التدري

رالمؤسسة وهو ما يعك

رععجا وارعحا فعي

التجبيز ،و لى شعيد خخر نجد  % 20من أساتهل الجغرافيا خريجي المدرسة العليا
يملكون كمريوتر مخشي ،كما نجد  %20منبن فق يستعملونه في مجا
ويقتشععر توظيععف جبععاز اإل ععالن ا لععي فععي تععدري

ملبن.

الجغرافيععا لععى معالجععة

رعض النشوت التي تستعم كسندات لتنمع ة داخع القسعن أو لعررعبا لعى

التالميععه رواس ع ة جبععاز العععرض اإللكترونععي أو إنجععاز الر ا ععة التقنيععة الخاشععة
رالدر أو معالجة نشوت التقوين الكتاري كالجروض وارختراراتم.

كمع ععا أن  % 00فق ع ع مع ععن األسع ععاتهل ال ععهين مع ععملبن ارس ععتجواب يسع ععتخدمون

األ ع ع عرات المر ع ععغو ة فعع ععي مج ع ععا

ملبع ع ععن لتحر ع ععير ال ع ععدرو  ،أم ع ععا الر ع ع عرامج

ارلكترونية المتعلقة رالجغرافيا فإن استعمالبا منعدن في التعلين الثانوت.13

واقع استخدام االنترنت:

ليسععت ك ع مؤسسععات التعلععين الثععانوت مررو ععة رمععركة ارنترنععت حي ع

رلغععت

نسع ععرة ال ع عرر رارنترنع ععت  %25,65سع ععنة 14 5001ويتركع ععز هع ععها ال ع عرر رمع ععركة
ارنترنعت فعي المععدن هات التععداد السعكاني الكريععر ،والتعي تتعوفر لععى رنيعة تحتيععة

أفر من الرلديات األخرى.

أمععا العرر رمععركة ارنترنععت المنزليععة نععد أسععاتهل الجغرافيععا فلععن تتجععاوز نسععرتبا

 % 00وهععي نسععرة رععئيلة جععدا ،لكععن نسععرة أسععاتهل الجغرافيععا الععهين يسععتعملون

 : 12استبيان موجه ألساتذة الجغرافيا بوالية سطيف سنة 6009
 : 13المرجع نفسه .
 : 14هذه النسبة كانت سنة  6009وتخص والية سطيف فقط  ،وهي أعلى اآلن .

126

ارنترنععت رلغععت 15 % 20ممععا يععد

لععى أنبععن يسععتعملون ارنترنععت ان ال ععا مععن

مؤسسععاتبن أو مععن مقععاهي ارنترنععت؛ واسععتخدان ارنترنععت فععي تععدري
يقتشر لى الرح

الجغرافيععا،

ن معلومات محددل تخت منبعا المعادل أو تحرعير وثعائ

وسندات لمواجبة نقشبا في الكتاب المدرسي ،وهها الوا ا يد

ارنترنت في تدري

لى أن اسعتخدان

الجغرافيا هو استعما س حي ما از في مرحلة الرداية.

وأهن الشعورات التي تواجه استخدان ارنترنت لدى أساتهل الجغرافيا:

 ـيع ععاب أجب ع عزل العم ع ع  ،خاشع ععة إها لمنع ععا أن األـلريع ععة السع ععاحقة مع ععن أسع ععاتهلالجغرافي ععا ر تس ععتجيد م ععن ه ععهه الخدم ععة ف ععي المن ععز  ،ور تت ععوفر ه ععهه الخدم ععة ف ععي
أن نسرة مؤسسات التعلين الثانوت ـير المررو عة رارنترنعت

مؤسسة العم حي

رلغ ععت  %05.26وان ت ععوفرت ف ععي المؤسس ععة ف ععي ععدد ليع ع م ععن األجبع عزل وه ععي
مخششة لك هيئة التدري .

 ـيع ععاب التكع ععوين ،فعع ععدن تع ععوفر الع ععدورات الت هيليع ععة والتدريريع ععة ،إلع ععى جانع ععب أناستخدان ارنترنت يت لب إتقان مبارات أساسية تخت الكمريوتر.

 ارتجععا أسعععار الخدمععة ،هععها لععى ا ترععار أن كثيععر مععن األسععاتهل يتجبععون إلععىمقاهي ارنترنت في ظ محدودية خدمة ارنترنت في مؤسسات ملبن.

 -ر عععف خ ععدمات ارنترن ععت ،حيع ع

ارنترنت كارنق ا أثناء الرح

يواج ععه األس ععاتهل مم ععكالت متعلق ععة رم ععركة

والتشج وارسا الرسعائ لسعرب فنعي أو ـيعره،

ممععا يرع ر األسععتاه إلععى الرجععو معرل أخععرى إلععى المععركة و ععد يجقععد الريانعات التععي
كان يتشجحبا .وفي معظن األحيان يكون من الشعورة الدخو للمركة أو الرجو

إلى موا ا الرح

التي كان يتشجحبا.

 دن توفر الو ت الكافي لتستاه ،خاشة وأن المنبا يقيد األستاه رجترل زمنيةمحددل إلنباء ارداءات والنما ات المقررل ورالتالي يركز األساتهل لى إنباء ما

هو م لوب منبن.

 : 15استبيان موجه ألساتذة الجغرافيا في التعليم الثانوي بوالية سطيف . 6009 ،
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أجهزة العرض:
رـن المزايا الترروية التي يقدمبا جبعاز الععرض ارلكترونعي إر أن اسعتخدامه فعي
ت ععدري

الجغرافي ععا ف ععي التعل ععين الث ععانوت متوار ععا للغاي ععة ،فنس ععرة األس ععاتهل ال ععهين

يستعملوه تقدر رع  ،%00رـن أن  %10,61من مؤسسات التعلين الثانوت تتعوفر
لععى هععها الجبععاز ،وان كععان ععددها لي ع فبععي تت عراو رععين جبععاز واحععد وأررعععة

أجبزل ،وهي مخششة لك

ا ن التدري .16

 -6نحففو تحسففين اسففتخدام تكنولوجيففات اإلعففالم واالتصففال فففي التففدريس مففن

خالل المدارس العليا لألساتذة:

معا ت عور وسعائ اإل ععالن وارتشعا ومعا دخعو هععهه الوسعائ ميعدان التعلععين

أشع ععر مع ععن الرع ععرورت إدماجبع ععا فع ععي تعلع ععين الجغرافيع ععا فع ععي الج ازئع ععر ولع ععو جزئيع ععا
وت ععدريجيا ألنب ععا تت ل ععب مع عوارد مالي ععة ورمع عرية كريع عرل ويمك ععن للم ععدار العلي ععا أن

تساهن رقس وافر في هها ارتجاه.

أ  -تحسين التكوين في المدارس العليا :
نظ ار ل ريعتبا يجب لى المعدار العليعا لتسعاتهل كونبعا تخعر مبنيعين لعى

اتقبن تكوين تالميه المجتما أن تع ى األهمية لمختلف جوانب تكوين المكون
ومنب ععا الجان ععب التعليم ععي ليك ععون خع عريج المدرس ععة العلي ععا متميع ع از رتكوين ععه الع ععالي
والمتكام ليست يا إحدا

التغيير الم لوب في الميدان.

رن األسععاتهل حسععب  Pierre FRACKOWIAKلبععن نز ععة وميععو

ريعععي

إل ععادل إنتععا النمععاه التععي تلقوهععا أو امععوها ععوض رععه مجبععودات لت سععي
17

سلوكات مبنية مستجيرة لمت لرات ورهانات مدرسة اليون.

فتعليمي ععة الجغرافي ععا م ععثال يج ععب أن تر ععمن ح ع ععدا أدن ععى م ععن التك ععوين يم ععم
اسععتخدان الكمريععوتر وجبععاز العععرض و ععر الرح ع فععي ارنترنععت للوشععو إلععى
 : 16المرجع نفسه .
: 17بيار ف (  ، ) Pierre FRACKOWIAKتكوين المكونين " تغيير ممارسات التكوين أثناء التداريب العملية
على أمل تغيير الممارسات في أقسام مدارس القرن  "60ترجمة  :عبد الحكيم الفاللي  /مدونة عبد الحكيم
الفاللي على االنترنت
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المعلومة الشحيحة ،والتعرف لى الموا ا هات الشلة رالجغرافيا والمماركة فعي

المنتععديات ،إلععى جانععب التعععرف لععى ر عرامج الكمريععوتر المتعلقععة رتمثي ع الخ عرائ

وكها ررامج انجاز األمكا الريانية.

ولتحقي ع هععها الغععرض يجععب أن يسععند تكععوين ال لرععة  -األسععاتهل إلععى أسععتاه

متخش ععت ف ععي التعليمي ععة م ععزود رالمب ععارات والكج ععاءات الالزم ععة الت ععي تمكن ععه م ععن
إكسععاب الرععه مبععارات وكجععاءات اسععتخدان وسععائ اإل ععالن وارتشععا المتعلقععة
رالتدري  ،ولن يت تى هها إر في ظع تعوفير وسعائ العمع الرعرورية رالمؤسسعة

كمخرر متكام .

ب  -بناء عالقة تفاعلية ودائمة بين المدارس العليا ومتكونيها وخريجيها:
فعا ما خريجيبا ،وهها
كما يمكن للمدار العليا لتساتهل أن تر َ لى اتشا ّ
ممكن ،خاشة ونحن نعيي ثورل معلوماتية حقيقية ،كما أشر تجديد المعارف
وت وير المبارات والكجاءات ميئا رروريا.

كما أن ال لرة السارقين يمكلون في الوا ا مرجعا مبما للمؤسسة ،حي

ن وا ا التعلين في الميدان ،وان يقدموا تقيما

يزودوها رشورل أفر
يمكن أن ّ
حقيقيا لمدى نجا ة التكوين الهت دن لبن من خال تحديد ناشر القول فيه

والتي يجب أن تعزز ،و ناشر الرعف التي يجب أن تُتدارك وهها ما ُيحسن
ال ة تجا لية مجيدل رين األستاه في الميدان
م ههه المؤسسات ويخل
ومؤسسة تكوينه وهلك لتحقي خدمة أكثر فا لية وأكثر فائدل؛ وهلك من اج

تقدين تعلين نو ي يكون سمة مميزل للمدار العليا األساتهل وخريجيبا.

خاتمة:

ترقى المدا

العليا تكتسي أهمية رالغة رحكن دورها في تكوين األساتهل الهين

سيكون رين أيديبن أرناء المجتما في و ت زاد ارهتمان رالتررية والتعلين
ورالعنشر الرمرت موما -ألنه ررسا ة  -هو أدال التنمية وهدفبا.

ورن التعلين تجاوز الجانب المعرفي كالمقاررة رالمرامينم وتجاوز انتقاء

المعلومة المجيدل كالمقاررة راألهدافم ليش إلى تعلن كيجية التعلن كالمقاررة
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رالكجاءاتم أشر لزاما لى المدار

الت ورات الترروية.
في هها السيا

العليا أن تقدن تكوينا ينسجن ما ههه

يجب ارهتمان رك جوانب التكوين والتي من أررزها تعليمية

المواد التي تختت فيما تختت فيه رائ التدري

ووسائله.

إهن فت وير المناهج في المدار العليا في هها الجانب وـيره ررورل ملخة

ما تكوين الكادر الرمرت القادر لى القيان ربها العم

لى الوجه المرري.

ك هها من اج تخريج جي من األساتهل متميزين كونبن خريجي المدار

العليا لتساتهل.
قائمة المراجع:

 -0ريار ف (  ، ) Pierre FRACKOWIAKتكوين المكونين " تغيير ممارسات التكوين أثناء
التداريب العملية لى أم تغيير الممارسات في أ سان مدار القرن  "50ترجمة :رد

الحكين الجاللي مدونة رد الحكين الجاللي لى ارنترنت
 -5زهير ناجي خليف ،استخدان الحاسوب وملحقاته في إ داد الوسائ التعليمية الحديثة،

رح

مقدن للمماركة في المؤتمر العملية التعليمية في شر ارنترنت ،سرتمرر ،5000

فلس ين.
 -6مجلة الوسائ التعليمية ارلكترونية ،الوسائ التعليمية ودورها في العملية التعليمية
 -0محمد ساحلي ،محاررو أمان لرة الماجستير ،المدرسة العليا لتساتهل ،سن ينة،
5005 - 5002

 -2حاجي فات  ،وا ا وخفا تدري

الجغرافيا في التعلين الثانوت في الجزائر ،رسالة

ماجستير ،المدرسة العليا لتساتهل ،سن ينة5000 ،

 -2حسين حمدت ال ورجي ،وسائ ارتشا والتكنولوجيا ،في التعلين ،الكويت ،دار القلن،
 ،0810ت.00
 -5شال الدين رفة محمود ،تعلين الجغرافيا وتعلمبا في شر المعلومات ،الن الكتاب،
القاهرل.0 ،
8-www.alwasaiel.freeservers.com
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