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  مقدمة البحث 
 ؛ وهوالمتقدم للعالم األساسیة الحضاریة السمات من ر سمةیالتغی أصبح

 الحیاة جوانب مختلف في تطوراتمن  الحدیث العصر شهدهیلما حتمیة  نتیجة
 وسائل وتقدم التكنولوجیة المتسارعة، التطورات برزهاأ كان من  والتي یةاإلنسان

االستعمال ، و النفجار المعرفي والتكنولوجيلالمعلومات نتیجة  وتقنیة االتصاالت
انتشار نظم و  ،التوسع في استخدام شبكة االنترنتو  ،المتزاید للكمبیوتر

الحقة في تقنیات مواكبة التطورات المت ، ومن ثم فقد أصبحتاالتصاالت
المعلومات والتعامل معها بكفاءة ومرونة من أهم التحدیات التي تواجه المجتمع 

 لتحول من األسالیباالمتالحقة، و و  السریعة لتطوراتهذه ال نتیجة المصري
شبكة  ، واالعتماد علياإللكترونیة األسالیب إلى األعمال إنجاز في التقلیدیة
  المجاالت. جمیع في اإللكترونیة الشبكات ستخداما في الهائل والتوسع اإلنترنت

 واالستفادة المعلومات بعصر یجب علیه بمختلف مؤسساته اللحاق لذا     
في جمیع  ثارهاأ مواجهة في رغبة مجاالتها التقنیة بجمیع الثورة مني القصو 

: ٢٠٠٢(موسي اللوزي ،.  المستجدات الناتجة عنها ومواكبة ، مجاالت الحیاة
١)٢٢٣    

 تحدیات والمستقبل الحاضر في وفي هذا اإلطار تواجه  المؤسسات
 لذا أدائها على كبیر بشكل ؛ تؤثر مثیل لها یسبق لم ومعقدة وضغوطات متزایدة

(حسین  .وفاعلیة بنجاح ومعالجتها وتفهمها جیدا التحدیات هذه إدراك ینبغي
 ) ٣٢: ٢٠٠٦حریم،

 القمة ) فقد كان النعقاد٣- ٢: ٢٠٠٧،عبد الباقي عبد المنعم ( إلى ذلك رییشو 
ثره أ )٢٠٠٥( ، وتونس )٢٠٠٣( جنیف فى المعلومات مجتمع حول العالمیة

                                                

  الؤلف ، السنة : أرقام الصفحات)اسم تالي  (علي النحو ال APAلـ تم التوثیق وفقا  ١
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 ، والدولیة المحلیة المستویات على المعلومات بناء مجتمع الواضح في عملیة
 تكنولوجیا بأهمیة والمجتمعات الحكومات  وعى زیادة فى كبیر بشكل وأسهم

جمیع  في الشاملة التنمیة دورها المؤثر في تحقیقواالتصاالت و  المعلومات
 عصر ظل التربوي فيح اإلصال أصبح حیث التعلیم مجال خاصةب، و  المجاالت
 اقتصاد متطلبات لدعم عنها، غنى ال ضرورة واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا
توظیف تكنولوجیا المعلومات ؛ إذ یعتبر  التعلم قیم مجتمع ولتجسید المعرفة،

التدریب من أهم مؤشرات تحول المجتمع إلى مجتمع التعلیم و تصاالت في واال
معلوماتي من خالل رفع كفاءة وفعالیة نظم التعلیم، و نشر الوعي المعلوماتي، 

 .  وبناء الكوادر المعلوماتیة التي تنشدها المجتمعات في العصر الحالي

تمعات ن باقي مجأشأنها في ذلك ش –دركت مصر هذه الحقیقة أوقد 
فسعت إلي تطویر مؤسساتها واالستفادة مما یحدث من تقدم في مجال  -العالم

    . جل بناء مجتمع  المعلوماتأمن  تتكنولوجیا المعلومات واالتصاال
 من متنوعة مجموعة الحدیثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا وتعتبر

دارة وتخزین رونش وابتكار نقل في تستخدم التي التقنیة واألدوات رالمصاد  وإ
 العملیات هذه، و والعشرین الحادي القرن للعیش فيالطالب د إلعدا المعلومات

جیا المعلومات و ویمكن لتكنول التعلیمیة، العملیة من یتجزأ ال جزء كلها
 واالتصاالت القیام بها والمساهمة في تطویرها من خالل وسائل عدیدة مثل

 التلفزیوني لبثوا األقراص المضغوطة،و  المتعددة، الوسائطو  التفاعلي، الفیدیو
 البیانات، قواعدو اإللكترونیة،  كالكتب االنترنت شبكة تقنیاتو  الفضائي،

 البریدو  اإللكتروني، البریدو  التعلیمیة، المواقعو  ، الدوریاتو  ، الموسوعاتو 
 الفصول والمرئیة، المؤتمراتو  الصوتي، التخاطبو  الكتابي، التخاطبو  الصوتي،

 التعلیمو  التفاعلي، التلفزیونو  الرقمیة، المكتباتو  الشبكة، على االفتراضیة ةالدراسی
 ،إسماعیل (فادي  إلخ...االفتراضیة الجامعات بعد، عن التعلیم اإللكتروني،

٧: ٢٠٠٣(  
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 التعلیم مجال في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا وقد ساعد استخدام 
  علي:

؛ وتحولها من عملیات التلقین والحفظ  التعلیم والتعلم عملیة طبیعة تغیر  -
ومساعدته علي اكتساب االستظهار إلي عملیات البناء المعرفي للمتعلم و 

 المهارات والقیم التي یمكن من خاللها بناء شخصیته .
 واالبتكار. التجدید عملیاتكثر متعة وتشویق من خالل أ عملیة التعلمجعل  -
 .یة التعلیم تویاتالمس جمیع وفيتاحة فرص التعلم للجمیع إ -
 الالزمة لتحقیق البشریة الموارد إعدادالقیام بدوره في علي مساعدة التعلیم  -

 . مجتمعالوتطویر  مةیالمستد التنمیة
 في لالندماج الالزمة والمعارف المهارات الكتساب متعلمل لك تاحة الفرصةإ -

  منه.  واالستفادة المعلومات مجتمع
األسالیب التكنولوجیة  أحدث ستخداممن ا للمدرسة البد نهإومن ثم ف

الرقمیة  من خالل استخدام وتوظیف منتجاته التكنولوجیة بما  عصر مع والتفاعل
لم یعد دور المدرسة  ؛ إذ ها لدورها في بناء كل فرد في المجتمعءداأیضمن 

قاصرا علي كونها تلك المرآة التي تعكس ما یحدث في المجتمع ، بل تعدي ذلك  
تحسین هذا المجتمع وتطویره ولما كان المنهج هو وسیلة المدرسة إلي محاولة 

لتحقیق ما تصبو إلیه من غایات لخدمة الفرد والمجتمع  من خالل ما یقدمه من 
مام المتعلمین أمعارف ومهارات وینمیه من قیم واتجاهات ، وما یتیحه من فرص 

یره واالستفادة من بتطو م علي النظم التعلیمیة االهتما لزاماً لتحقیق ذلك كان 
  واالتصال في ذلك. تمنجزات تكنولوجیا المعلوما

وتعتبر مناهج الجغرافیا في المرحلة الثانویة من أهم مجاالت توظیف 
كثرها استفادة مما أالمعلومات واالتصال في العملیة التعلیمیة ومن  تكنولوجیا

یز بالدینامیكیة لطبیعة هذا العلم الذي یتم هذا المجال نظراً  یحدث من تطور في
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على التحلیل  ةالمعتمد ةالعلمی اتالذي یتماشى والتطور ، و  ینوالتطور المستمر 
وذلك لما تمتاز به ؛ والقیاس والربط واستخدام النماذج والنظریات الحدیثة 

الجغرافیا من قدرة على التأقلم مع مختلف العلوم واالستفادة من نتائجها والربط 
الوسائل الكمیة واالستعانة  باإلحصاء والریاضیات بینها من خالل استخدام 

عن دفع عجلة الجغرافیا  سفروهو ما أ والنماذج والهندسة والطبیعة والكیمیاء
عصر االنفجار المعلوماتي والتطور و یتماشى وعصر التكنولوجیا ،  وجعلها علماً 

هذا العلم جیة، وهو ما یساعد و في وسائل االتصال أو ما یعرف باسم الثورة التكنول
علي تحلیل النتائج التي یمكن التوصل إلیها  بحیث تكون أكثر دقة   -أیضا  –

فهم النظم التي أثرت في وجود الظواهر المختلفة التي یتعرض لها  في فهم 
  )(http://ar.wikipedia.org/wiki  الجغرافي بالدراسة .
سعي إلیه الجغرافیا من أهداف في المرحلة الثانویة یؤكد هذه ولعل ما ت

 ومن ذلك :  الحقیقة
  تنمیة الشخصیة السویة للطالب. 
 تساهم في إكسابه  من المعلومات والمهارات والخبرات التي بقدر الطالب تزوید

 .اإلیجابیة بعض القیم واالتجاهات
  الجتماعي السلیماالجتماعیة والقدرة على السلوك ا تنمیة الحساسیة .  

t232.htm-f14/topic-http://sidigamal.yoo7.com/montada  
-٨٣- ٣، ٢٠٠٩وتؤكد الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد(

ولوجیة یتعامل معها العالقة بین مناهج الجغرافیا وما یحدث من تطورات تكن )٩٩
المجتمع المصري من خالل توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في أثناء 

  :أن ، حیث نصت علي  عملیات المنهج
همیتها أیتعرف الطالب علي نظم المعلومات الجغرافیة واستیعاب  -

 واستخداماتها.
 التباینات المكانیة . وصف في المعلومات تكنولوجیا یستخدم -
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 بیانیة وخرائط . ورسوم جداول فى علوماتالم ینظم -
 معینة أماكن في الحركة اتجاهات تتبع فى المعلومات تكنولوجیا یستخدم -

 . عنها تقریر وكتابة
 الدول. قوة مقومات استنتاج في المعلومات تكنولوجیا یستخدم -
 كتابة .  عنها ویعبر الجلیدیة المناطق عن معلومات یجمع -
 ترقیة  األنشطة االقتصادیة . فى ولوجیاالتكن مساهمات أهم یستنتج -
   .تطویر األنشطة االقتصادیة فى والمنافسة واالبتكار العلم قیمة یوضح -

 ، ودراسة )٢٠٠٢عدید من الدراسات السابقة ومنها دراسة بشار عباس (الوتؤكد    
)، دراسة ٢٠٠٤)، ودراسة هالة طه بخش (٢٠٠٤یدي(صباح حسن عبد الزب

)، ٢٠٠٦، ودراسة  صباح حسن عبد الزبیدي()٢٠٠٥( سطحسین محمد عبدالبا
د عب )، ودراسة عزیزة٢٠٠٧( عبد السالم نجاداتو ودراسة نازم محمود ملكاوي، 

 ، ودراسة كلیكمان  ,Lateh )٢٠١٠( )، ودراسة التیه٢٠١٠( العتیبي الرحمن
)٢٠١٠( Kilicman  ودراسة ایكزوجلو ،Ekizoglu  علي أهمیة توظیف

معلومات واالتصاالت في العملیة التعلیمیة وضرورة توظیفها بما جیا الو تكنول
 وفقاً  هفرادأیحقق أهداف عملیات التربیة في المجتمع ویساعد في بناء شخصیات 

 وتنمیة للتعلم، الطالب ةیدافع لمتطلبات مجتمع المعلومات من خالل زیادة
خاذ القرار، وتوفیر وات  ، المشكالت حل على ، والقدرة االبتكاري التفكیر مهارات

  وتثبیت المفاهیم والحقائق . الوقت والجهد،
  نه یمكن استنتاج ما یلي :إومن ثم ف

جیة بما و نمیة مهارت المتعلمین التكنولتللمنهج في المدرسة دور مهم في  -
  یساعد علي إعداد الفرد للحیاة.

د تنمیة مهارات الفر في لمناهج الجغرافیا في المرحلة الثانویة دور مهم  -
حد مجاالت المنهج  من خالل ما یعیشه المتعلم من أجیة بوصفها و التكنول
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تفاعالت مع منتجات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مواقف التعلم 
  المختلفة  .

عدید من التسعي مناهج الجغرافیا خاصة في المرحلة الثانویة إلي تحقیق  -
بما یحقق متطلبات التنمیة   التكنولوجیة للفرد والمجتمع ىاألهداف في النواح

  الشاملة. 
 بوسائلها واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا أهمیة من الرغم وعلى

ال أن الواقع في نظامنا التعلیمي یؤكد ضعف إالتعلیمیة  العملیة يف المتنوعة
توظیفها في عملیات منهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة نتیجة لوجود عدد من 

كدته الدراسات السابقة ومنها دراسة أتطبیقها وهذا ما  مماأتقف المعوقات التي قد 
ى اإللكترون التعلم أهم عقبات أن   على  كدتأ والتى  Rondy (2002) روندي

، وكذا  والدعم الفني  الالزم ، الالزمة والمعدات األدوات توفر عدم تتمثل في
 من العدید هناك التي توصلت إلي أن )٢٠٠٦ (خرون آو  دراسة جبرین محمد

 والمتعلقة اإلداریة واألكادیمیة المعوقات :منها اإللكتروني للتعلم بالنسبة المعوقات
 بالتعلم العالقة ذات البرمجیات عن الكثیر معرفة عدم إلى باإلضافة ، بالطالب

مرتبطة بعامل الجنس بین  إحصائیة داللة ذات فروق وجود وكذلك  اإللكتروني،
، وهو ما اتفقت معه الدراسة االستطالعیة التي  ناثاإلناث لصالح واإل الذكور

قام بها الباحث مع عدد من المعلمین والعاملین في المجال التعلیمي في المرحلة 
دارة إكده طالب هذه المرحلة بالصف األول الثانوي بأوكذا ما ، الثانویة 

اقتصار تطبیق  شاروا إليأدارة النوباریة التعلیمیة حیث إ التعلیمیة و  بوالمطامیرأ
تكنولوجیا المعلومات في المدارس الثانویة علي استخدام معمل التطویر 

ال إالتكنولوجي فقط لتنفیذ حصص بطریقة تقلیدیة ودون استخدام لجهاز الكمبیوتر 
فیما ندر وهو ما یشیر إلي عدم توظیف باقي مجاالت تكنولوجیا المعلومات 

  واالتصاالت في تنفیذ مناهج الجغرافیا.
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ومن ثم فقد ظهرت الحاجة إلي دراسة واقع نظامنا التعلیمي فیما یخص 
 مماأواالتصاالت والعوامل التي قد تقف عائقا  تتطبیق تكنولوجیا المعلوما

یجاد الحلول إ توظیفها  بهدف التوصل إلي وضع تصور مقترح  للتعامل معها و 
ظروف نظامنا  ونتاجًا في ظل مردوداً  وأجدرها والتوصل إلي أكثرها مالئمة

  التعلیمي .
 مشكلة البحث 

حد نواتج التطور المستمر في أتعتبر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
حد االنعكاسات أمجاالت العلم وتطبیقاته ، ویمثل توظیفها في المجال التربوي 

عدید من الدراسات الكدته أساسیة لمدي التطور في هذا المجال ورغم ما األ
میة توظیف تكنولوجیا المعلومات أثناء عملیات المنهج المختلفة أه علىالسابقة 

ال أن الواقع الفعلي في نظامنا التعلیمي یؤكد وجود فجوة بین ما تنادي به إ
التربویات من ضرورة التوظیف لكل مخرجات  هالدراسات السابقة وما تشیر إلی

نا التعلیمي في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وبین ما یحدث في إطار نظام
حد المناهج األساسیة أمناهج الجغرافیا في المرحلة الثانویة بصفتها تنفیذ عملیات 

،  ومن ثم فقد ظهرت الحاجة إلي دراسة  التي یتعامل معها طالب هذه المرحلة
توظیف تكنولوجیا  مماأ العوامل التي قد تقف سببًا وراء هذه الفجوة وعائقاً 

في  هذه المرحلة الخطرة من حیاة المتعلم والتي تساعد المعلومات واالتصاالت في
صیاغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس یمكن شخصیته ، ومن هنا   بناء

  التالي:
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناهج الجغرافیا في  استخدام" ما معوقات 

  " ؟ المرحلة الثانویة ، وكیف یمكن التغلب علیها  
  التالیة :ـ  سئلةذا السؤال األن هعویتفرع 



  یس محمد خمیس عبد الحمیدمخد.        بالمرحلة الثانویة  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تدریس الجغرافیامعوقات استخدام 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٨  

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناهج الجغرافیا  استخدامما معوقات  - ١
  في المرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین؟

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناهج الجغرافیا  استخدامما معوقات  - ٢
 في المرحلة الثانویة من وجهة نظر الموجهین؟

تكنولوجیا المعلومات  استخدامتصور المقترح للتغلب علي معوقات ما ال - ٣
 واالتصاالت في مناهج الجغرافیا في المرحلة الثانویة؟

 حدود الدراسة 
  الدراسة الحالیة بالحدود التالیة : تلتزما

اقتصرت هذه الدراسة علي عینة من موجهي ومعلمي  من حیث العینة: - ١
 فظة البحیرة .محاالمرحلة الثانویة ببالجغرافیا 

 تكنولوجیا استخدام معوقات تحدید علي  هذه الدراسة تاقتصر  الموضوع : - ٢
بمحافظة  الثانویة بالمرحلة الجغرافیا مناهج في واالتصاالت المعلومات

 .البحیرة
تم تطبیق أدوات الدراسة بالفصل الدراسي األول من العام  المجال الزمني : -٣

 . محافظة البحیرةب ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي 
  أهمیة الدراسة : 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  استخدامالتي تواجه  بالمعوقاتقائمة  تقدیم - ١
  .غرافیا بالمرحلة الثانویة في مصرمناهج الجعملیات تنفیذ في 

تكنولوجیا مام توظیف أكیفیة مواجهة المعوقات التي تقف تقدیم تصور مقترح ل -٢
 . افیا بالمرحلة الثانویةمناهج الجغر  في المعلومات واالتصاالت 

 اإلجراءاتإلي  هج الجغرافیا بالمرحلة الثانویةتوجیه نظر القائمین علي منا  -٣
تكنولوجیا  استخدامالمعوقات التي تواجه  على التغلب  یمكن من خاللها التي

 التعلیمیة.  العملیة في المعلومات واالتصاالت 
  أهداف الدراسة : 
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  -:  هدفت هذه الدراسة إلي
معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناهج الجغرافیا  رفتع .١

  بالمرحلة الثانویة بمصر .
وضع تصور لمواجهة معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  .٢

 مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة بمصر .
  منهج الدراسة : 

  اتبعت الدراسة الحالیة المنهج:  
معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات  لتعرف لي المیداني:الوصفي التحلی -

واالتصاالت في مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة بمصر من خالل دراسة 
جمع المعلومات لالتربویات المتاحة والدراسات السابقة ، وتقدیم استبیانات 

صة بهذه المعوقات وتصنیفها ، ووضع تصور مقترح لمواجهة هذه االخ
  ت..المعوقا

  مصطلحات الدراسة :
 المعلومات تكنولوجیا استخدام  دون  العوامل التي تحول :  كل المعوقات -

 مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة بشكل فعال .  تنفیذ واالتصال في
تطویر، و  دراسة تصمیمب مجال یهتمتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت :  -
الحواسیب، بشكل ي التي تعتمد عل اتالمعلومتسییر أنظمة  ودعم و تفعیل، و 

الحواسیب  تهتم تقنیة المعلومات باستخدامو تطبیقات وعتاد الحاسوب"، " خاص 
رسال، واو معالجة، و  حمایة،و  والتطبیقات البرمجیة لتحویل، تخزین،  سترجاعالإ

  . اآلمن للمعلومات
)http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=53515bb298e89882&clk=wttpcts(  
 تقنیات من الثانویة  بالمرحلةالجغرافیا وتعلم  تعلیم في یستخدم ما كل هي -

 الحدیثة الوسائل بجمیع المعلومات ونقل واسترجاع الجةعومن  لتخزی
 وما تتیحه من المواقع االنترنت شبكة یاتوتقن والبرمجیات، كالحاسبات
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 البیانات، قواعدو  اإللكترونیة، اإللكتروني  والكتب التعلیمو ،  التعلیمیة
 المرئیة، المؤتمراتو  اإللكتروني، البرید نواعأو الدوریات، و  الموسوعات،و 
 التفاعلي، التلفزیونو  الرقمیة، المكتباتو  الفصول والمعامل االفتراضیة،و 
 األقراصو  ، المتعددة الوسائطو  التفاعلي، الفیدیوو  بعد، عن التعلیمو 

 .الفضائي التلفزیوني البثو  ، المضغوطة
  أوال : اإلطار النظري

مكانیة التوصل إساعد التقدم الكبیر في مجال تكنولوجیا المعلومات علي 
جزاء أإلي معلومات جدیدة ومعالجتها ونقلها بمختلف أنواعها بفاعلیة وسرعة بین 

عالم؛ حیث نجحت تكنولوجیا االتصاالت الحدیثة في تخطي الحواجز الجغرافیة ال
نتاجها ونقلها مجاالً أوالزمانیة و  زاد من أهمیة  جدیداً  صبحت صناعة المعلومات وإ

نجازاتها إ إیجاد نظم معلومات متطورة تواكب التكنولوجیا الحدیثة لالتصاالت و 
احتیاجات المستفیدین خاصة مع ازدیاد حتي یمكن االستفادة منها بفاعلیة لتلبیة 

أماكن نشر المعلومات وأسالیبها ولغة الكتابة وتشعب مجاالت المعرفة وعدم 
كفاءة الطرق التقلیدیة في جمع المعلومات وتنظیمها بما یلبي هذه االحتیاجات 

نظمة التعلیمیة ضرورة االستفادة من هذه التكنولوجیا في وهو ما یفرض علي األ
تیاجات المتعلمین و وتوظیف مكتشفتها في تحقیق أهداف العملیة لبیة احت

  التعلیمیة بما یضمن تحقق أهداف المواقف التعلیمیة.
  أهمیة المعلومات :

صبحت تشكل عامًال مهمًا ومؤثرًا في حیاة أال شك في أن المعلومات 
د عدیالوكما تشیر  ، ساسي في أي نشاط نمارسهأاألفراد والمجتمعات، وهي جزء 

  إلى أن أهمیة المعلومات تكمن فى :من الكتابات 
 جراء البحوث العلمیة.إ - ١
 اتخاذ القرارات الصحیحة. - ٢
 توفیر المقومات األساسیة لإلنتاج القومي في المجتمع المعاصر  - ٣
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 رفع معدالت نمو االقتصاد القومي  - ٤
 مواجهة المشكالت االجتماعیة والسیاسیة والعسكریة. - ٥
 نقل الخبرات . - ٦
 من المعرفة المتاحة و تحسین األنشطة التي نقوم بها االستفادة  - ٧

 ومن ثم فإنه یجب االهتمام بها وتوظیفها بما یخدم الفرد والمجتمع .
  مجتمع المعلومات :

كنتیجة  Information Societyظهر ما یسمي بمجتمع المعلومات" 
لي الوسائل الجدیدة والشبكات المتخصصة، واستخدام الحاسب اآل  طبیعیة لتعدد

، التجارة والصناعة شركاتمراكز البحوث والجامعات، و مجاالت متعددة مثل في 
للمعالجات المركزیة، وتبادل  Terminalsو ظهور الحاجة لعمل "منافذ" 

 Dateونتج عن كل ذلك تطور اتصال البیانات  ، المعلومات
Communication كما أمكن تحویل اإلشارات التماثلیة ،Analog Signals 

إلتاحة استخدام أفضل لشبكات الهاتف ،  Digital Signalsى إشارات رقمیة إل
أسفر عن ظهور خدمات عدیدة لنقل المعلومات مثل البرید اإللكتروني، هو ما و 

والخدمات التلیفزیونیة التي تتیح استرجاع المعلومات مثل التلیتكست، والفیوداتا، 
دثت هذه التطورات مفاهیم جدیدة والصوت، والفیدي، والمؤتمرات عن بعد، وقد أح

في مختلف نواحي الحیاة في المجتمعات ومنه مؤسسات التعلیم التي تأثرت 
(محمد فتحي .  بشكل واضح بما حدث من طفرة في ظل هذا العصر 

  )٦٠-٣٢: ٢٠٠٧عبدالهادي، 
أحمد أنور بدر ، و )١٩٩٣إیمان فاضل السامرائي (یشیر كل من كما 

، ) ١٩٩٨عماد عبد الوهاب الصباغ (، و ) ١٩٩٧حسن عماد (، و )١٩٩٦(
مجتمع  إلى أن )٢٠١٠(جون منیر شاكر،  و )١٩٩٨محمد فتحي عبدالهادي (و 

المعلومات یعتمد علي نظم متكاملة من معدات معالجة المعلومات وبرامجها 
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ووسائل االتصال ومعالجة البیانات، وتندمج فیه معدات تخزین األصوات والصور 
والحساب مع األقمار الصناعیة في شبكات معقدة تتیح لنا أن وآالت المعالجة 

نحصل على بنوك المعلومات أو قواعد البیانات ونصل إلي مزید من المعارف 
العلمیة أو التقنیة المعاصرة عن طریق وسائل االتصال الفوریة على األرض أو 

ى توسیع في الفضاء، وهكذا تضیف تلك الشبكات بعًدا هائًال لقدرة اإلنسان عل
نتاج المعلومات وبثها في الحال، والتعامل معها یخز تمعارفه و  نها وترتیبها، وإ

   -واستخدامها ویتمیز هذا المجتمع بــ:
 نواع مختلفة منها  .أتطور وسائل االتصال بشكل سریع وتوظیف  -
تطور الوسائل اإللكترونیة الحدیثة واستخدامها في المعالجة الرقمیة للبیانات   -

 وسائل االتصال عن بعد .وتوظیف 
ظهور خدمات عدیدة ومتنوعة لتلبیة حاجات األفراد إلى المعلومات والترفیه  -

مثل الحاسبات الشخصیة المتنقلة، واألقمار الصناعیة، واالتصال الكابلي، 
 والمیكروویف، واأللیاف الضوئیة، واالتصاالت الرقمیة. 

ابلي، والتلفزیون منخفض ظهور خدمات االتصال الجدیدة مثل التلفزیون الك -
القوة، والفیدیو كاسیت، والفیدیو دیسك، والفیدیو تكس، والتلیتكس، واالتصال 

 المباشر بقواعد البیانات، وعقد المؤتمرات عن بعد، والبرید اإللكتروني.
ویمكن االستفادة من هذه التطورات في العملیة التعلیمیة بشكل فعال بما 

فها في مجاالت التعلم الثالثة المعرفیة والمهاریة هداأیضمن كفاءتها في تحقیق 
  .والوجدانیة 

  ماهیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال:
هما دعرض الكتابات في هذا المجال لمفهومین مترابطین یمثل تحدیتت

  نقطة بدایة الرتبطهما بطبیعة هذه الدراسة :
 التكنولوجیة في تتمثل في التطورات و : المعلوماتت و ثورة تكنولوجیا االتصاال

مجاالت االتصاالت التي حدثت خالل الربع األخیر من القرن العشرین والتي 
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اتسمت بالسرعة واالنتشار والتأثیرات الممتدة من الرسالة إلى الوسیلة، إلى 
 ةالجماهیر داخل المجتمع الواحد أو بین المجتمعات، وهي تشمل ثالث

  -:مجاالت
 في الكم الهائل من المعرفة. االنفجار المعرفي الضخم، المتمثل - ١
تكنولوجیا االتصال الحدیثة، التي بدأت باالتصاالت السلكیة والالسلكیة،  - ٢

 وانتهت باألقمار الصناعیة واأللیاف البصریة.
التي امتزجت بوسائل االتصال واندمجت معها  ةثورة الحسابات اإللكترونی - ٣

أحمد  واالنترنت أحسن مثال على ذلك.(سامیة محمد جابر، نعمات
  )١٠٨:  ٢٠٠٠عثمان،

 مجموع التقنیات أو األدوات أو الوسائل أو وتتمثل في :  تكنولوجیا المعلومات
النظم المختلفة التي یتم توظیفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي یراد 
توصیله من خالل عملیة االتصال الجماهیري أو الشخصي أو التنظیمي، 

ومات و البیانات المسموعة أو المكتوبة أو والتي یتم من خاللها جمع المعل
المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئیة أو المطبوعة أو الرقمیة (من 

ه البیانات والمعلومات ،ثم ذثم تخزین ه خالل الحاسبات االلكترونیة )
ه المواد االتصالیة أو ذاسترجاعها في الوقت المناسب ،ثم عملیة نشر ه

مسموعة أو مسموعة مرئیة أو مطبوعة أو رقمیة،  الرسائل أو المضامین
ونقلها من مكان إلى آخر، ومبادلتها ،وقد تكون تلك التقنیة یدویة أو آلیة أو 
إلكترونیة أو كهربائیة حسب مرحلة التطور التاریخي لوسائل االتصال 

 )٢٦: ١٩٩٩محي محمد مسعي ،( .والمجاالت التي یشملها
لتكنولوجیا المستخدمة في تشغیل ونقل وتخزین جمیع أنواع اكما تعرف بأنها 

المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجیا الحسابات اآللیة ووسائل 
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٣٤  

االتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس وغیرها من المعدات التي تستخدم بشدة 
  ) ٢٥٣: ٢٠٠٢( معالي فهمي حیضر،.في االتصاالت

كنولوجیا المعلومات واالتصاالت من وتشیر هذه التعریفات إلي ما تقدمه ت
وسائل وخدمات یمكن أن تسهم بدور فاعل في دعم عملیتي التعلیم والتعلم في 
مختلف المناهج التعلیمیة وفي المراحل المتتالیة وذلك لما تتمیز به من خصائص 

.  
  أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال. 

تصاالت من خالل ما ویمكن توضیح أهمیة تكنولوجیا المعلومات واال
   - :ملیات الحادثة بها حیث ساعدت عليتساهم به في رقي المجتمعات وتطور الع

  رفاهیة األفراد.تحقیق  - ١
 توفیر خدمات االتصال بمختلف أنواعها.  - ٢
 توفیرخدمات التعلیم والتثقیف . - ٣
 توفیر المعلومات الالزمة لألشخاص والمنظمات. - ٤
 أي مكان.سهولة تبادل المعلومات في أي وقت وفي  - ٥
بالقراءة والكتابة، والتعلیم، والتدریب إلى أكثر المناطق  توصیل منافع اإللمام - ٦

 المنعزلة جغرافیا .
 لمعلوماتا االتصال بأفضلمن والجامعات والمستشفیات  تمكین المدارس - ٧

 ) ٦- ٣، ٢٠٠٨(نوري منیر واخرون  .والمعارف المتاحة
   ـ : نها تتمیز بأكما 

تتخطى بذلك الحدود الجغرافیة والسیاسیة للدول لتصل االنتشار الواسع فهي  - ١
  .إلى أي نقطة من العالم 

و المتصلین، أو أسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد األشخاص المشاركین  - ٢
 بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة .

 سرعة األداء وسهولة االستعمال وتنوع الخدمات. - ٣
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ة الموجودة في أي مكان السماح للناس بالوصول إلى المعلومات والمعرف - ٤
 .بالعالم في نفس اللحظة تقریباً 

على نحو لم یكن ممكنًا  ةحیاالمن تحسین مستوى  األفراد والمجتمعات تمكین - ٥
 .السابق في

 .كثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقیفیة والتعلیمیة بتكلفة منخفضة   - ٦

نس العاصمة ) وتو ٢٠٠٣ (جنیف -(مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات 
  ): وثائق)٢٠٠٥(

  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم:
صبح توظیف وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العملیة أ

التعلیمیة بكل مجاالتها ضرورة حتمیة في ظل ما توفره من وسائل وما تتیحه من 
نه البد من إومن ثم ف،  مكانات وما یمكن أن تحققه من فوائد للعملیة التربویةإ
نجازات هذا المجال، إحداث عملیات التطویر والتحدیث وزیادة االعتماد على إ

 جدیدة نحو التطور یمر بخطوات سریعة تفتح كل یوم أفاقاً  خاصة أن العالم حالیاً 
 تكنولوجیا المعلومات  ألن التعلیم في عصر؛ العلمي المذهل واالستفادة منه 

  :كل من إلى ذلك كما یشیر  ،  أهمیته مفهومه وارتفعت اختلف
،  )٢٠٠٣جودت أحمد سعادة  واخرون (، ) ٢٠٠٠علي أحمد مدكور (

  ،وJersey( 2007) )، جیرس٢٠٠٤محمد بن معجب الحامد (
t.com/in/-http://www.ashraf   

 و،
x.php?showtopic=210http://www.arabteam2000forum.com/inde   

  -یمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصال تحقیق فوائد منها : نه إف
صناعة القرار التربوي في اإلدارة وزیادة القدرة على التخطیط  سرعة عملیة  - ١

 .والتقییم الفعال
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٣٦  

التربویة وعالجها بشكل سریع من خالل اتخاذ قرارات مدروسة  حل المشكالت - ٢
 .ب علمیة حدیثةدراسات وأسالی ضوءفى 

اختیار البدائل المختلفة  عضاء مجتمع التعلم بالمدرسة عليأزیادة قدرات  - ٣
 .للوصول إلى األهداف المنشودة

 البیانات على نطاق واسع  لكترونیة وقواعدستخدام الحاسبات اإلا - ٤
ن هذه ونوعیة التعلیم ومناهجه والمدارس والمدرس أل تحسین نوعیة الخریجین - ٥

التعلیمیة والمدخل الحقیقي لعصر المعلومات  ساسیة للعملیةهي المكونات األ
التعامل مع الزراعة والصناعة واالستثمار  وثورة العلم والتكنولوجیا ألنها أسس

 . والخدمات باعتبارها القاعدة األساسیة لبناء المجتمعات
 .و تقنیاً  تأهیل اإلداریین والمعلمین و المتعلیمین  معلوماتیاً  - ٦
التفكیر وبناء مجتمع على أسس علمیة یستطیع مواكبة التطور  تنمیة مهارات - ٧

 العلمي والمعرفي الحاصل في العالم .
وهذا یتطلب من المدرسة استخدام و تطبیق تكنولوجیا المعلومات لكي تصل 

هدافها وتقوم بدورها في تطویر جمیع مجاالت الحیاة ؛ حیث تضم المدرسة أإلى 
  .ناصرها مقومات العملیة التعلیمیة و ع

وقد انعكس ذلك كله على عملیات التعلیم والتدریب من خالل استثمار 
واالتصال بفاعلیة وكفاءة من خالل  المعلوماتاإلمكانات التي توفرها تكنولوجیا 

توفیر بیئة مرنة ومفتوحة، یصبح للمتعلم فیها دوره الفعال عن طریق توظیف 
ائلة في الطریقة التي نتعلم ونعمل حدثت تغیرات هأتكنولوجیا التي هذه المنتجات 

   (Wilson& Ryder,1996 : 643)ونتصل بها كمجتمع وأفراد" 
نواع مختلفة من المهارات یمكن فراد ألوقد تطلب هذا ضرورة امتالك األ

    -تلخیصها فیما یلي:
 . مهارات التفكیر -
 .المهارات االبتكاریة  -
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  مهارات التعاون و العمل في فرق.  -
 .وفهم الثقافات األخرى  مهارات الحوار -
 .خرین مهارات االتصال والتفاعل مع األ -
  نواعه المتطورة. أعامل مع الكمبیوتر بتمهارات ال -
 مهارات العمل و الوظیفة واالعتماد على النفس. -

(Trilling&Hood,1999, 7:8)  
) فقد شهدت السنوات األخیرة ٥: ٢٠٠٣كما یشیر بدر الصالح (ذلك و 

  ثیرات واضحة علي العملیة التعلیمیة وهما : أا تتجاهـــین كان لهمإ
  .الزیادة في عدد وأنواع المصادر الكنولوجیة المتوافرة  
 سالیب أالتعلیم والتعلم المرتبطة باألهداف واالستراتیجیات و  تطور نظریات

  التربیة المتنوعة .
لتعلیمیة ثیرها الواضح في العملیة اأوهذا یؤكد  حقیقة أن وسائل التكنولوجیة لها ت

من حیث تلبیة حاجات المتعلمین  وتطور دور المعلم والمتعلم في المواقف 
التعلیمیة وتؤكد عدید من الدراسات أهمیة توظیف تكنولوجیا المعلومات 

 & Molendaواالتصاالت في العملیة التعلیمیة ومنها دراسة  مولندا وآخرون(
others, (1998  أدراسة   ، و) أسعد یونس دراسة ، ) ١٩٩٩حمد منصور

ثیرات هائلة في العملیة أحدثت تأكدت علي أن التكنولوجیا قد أ) والتي ٢٠٠٠(
  التعلیمیة ومنها :

  .ازدیاد دعم وتأیید استخدام تقنیة التعلیم من قبل صانعي السیاسة التربویة  -
   .في المدارس علي اختالف مراحلها  الكمبیوترانتشار  -
من  - یف المتزاید للتقنیة في قاعات الدراسةتغیر دور المعلم من خالل التوظ -

 مقدمي المعلومات إلى منسقي مصادر التعلم.
 زیادة االهتمام بدمج الوسائل التعلیمیة المعتمدة على الكمبیوتر في التعلیم. -
  ازدیاد استخدام تطبیقات اإلنترنت في التعلیم . -
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٣٨  

عد ومؤتمرات انتشار التعلیم عن بعد مثل البرید اإللكتروني والتحاور عن ب -
  الفیدیو 

 استخدام التقنیات التفاعلیة المتقدمة مثل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي. -
)  طبیعة التطورات التكنولوجیة التي ١٧-١٠: ٢٠٠٣( وقد عرض الصالح

   . نها تتمیز بعدة خصائص منهاألي إشار أیمكن أن تؤثر في العملیة التعلیمیة و 
 لي الرقمیة إصال تحول عدید من وسائل االت  
   األدوات الذكیة التي تعتمد علي الرقائق الدقیقة. بتوافر ما یسمي  
    التطور المستمر في مجال الكمبیوتر والوصول إلي سرعات عالیة  
   شباهه  لكل متعلم في البیت والمدرسة .أتوافر الكمبیوتر و  
  توظیف الكمبیوتر بدًال من الكتاب المدرسي 
  نت توافر شبكات االنتر 
  توافر كم كبیر من البرمجیات اإلنتاجیة لكل طالب (قواعد بیانات، برامج

  ).رسوم النصوص، برامج المعالجة 
  اتساع طاقة حمل المعلومات  
 مكانیة االستفادة من الواقع االفتراضي إ(Virtual Reality)  من خالل تولید

  لم. بیئة تعتمد علي تمثیل بصري ثالثي األبعاد تستجیب لحركة المتع
 وسائط التعلم المتعددة من خالل شبكات المعلومات .  و تكاثر مصادر  
  التركیز علي دور الطالب كمتعلمین نشطین للبحث عن المعلومات وتحصیل

  المعرفة. 
 واتجاهه لمساعدة  تغیر دور المعلم إلى "مرشد بدًال من ناقل للمعلومات

عن المعلومات  طالبه على استخدام أدوات المعلومات الجدیدة، للبحث
وتحلیلها ودمجها وحل المشكالت والتفكیر المبدع وبناء معرفتهم، وفهمهم 

  الخاص بهم. 
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  .تحول المدارس لتصبح مراكز للتعلم لجمیع أعضاء المجتمع  
كثر أدوات ساعدت علي جعل التعلم أوقد ارتبط هذا بظهور وسائل و 

  مثل :    متعة ویسر وقد أشارت الكتابات التربویة إلي عدد منها
لكتروني؛ یتبادل معه رسائل معینة بما یشجعه على إارتباط الطالب بشریك  ١

االستمرار في الكتابة وتنمیة مهارات القواعد واإلمالء وغیرها من المهارات في 
  مقررات اللغات. 

  .ظهور المشاریع البحثیة الفردیة والتعاونیة  ٢
تصاالت للعمل على من خالل توظیف وسائل اال الحل المتوازي للمشكالت ٣

  مشكالت "متشابهة" و ببناء قواعد بیانات.
صور لمواقع ذات قیمة تربویة  عرض الزیارات المیدانیة اإللكترونیة من خالل ٤

  .للطالب مثل البراكین أو مناطق الزالزل أو المناطق البحریة
داء باستخدام البرید اإللكتروني وتبادل رسائل التغذیة التطویر الجماعي لأل ٥

  .راجعةال
  .بناء المعامل االفتراضیة  ٦
 بما تحققه من ممیزات للمتلعم.توظیف  نظم التعلم المدمجة  ٧
 . نترنتالتعلیم المعتمد على اإل ٨

  واالتصاالت ومناهج الجغرافیا :  تتكنولوجیا المعلوما
ر أثشك أن التطور في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  قد  ال

  لیمیة :علي عناصر العملیة  التع
  .المتعلم : من خالل احتیاجاته ومتطلبات نموه  -
المعلم : وتغیر دوره واستراتیجیات تدریسه والمصادر والوسائل التعلیمیة التي  -

   .توظیفها هیمكن
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٤٠  

مصادر التعلیم  –المحتوي  –المنهج الدراسي: بكل عناصره (األهداف  -
  .)دواتهألتقیم و أسالیب ا –األنشطة التعلیمیة  –االستراتیجیات  -ووسائله

ثرت بهذه التطورات التكنولوجیة یحتل منهج أت التىومن بین المناهج 
الجغرافیا مكانة واضحة نظرا لطبیعة هذا المنهج ومجال عمله الذي یتمیز 

لبناء حیث تعد المعرفة الجغرافیة ضرورة المستمر  بالدینامیكیة والنمو والتطور
  تحقیق ما یلي :یمكن من خاللها   شخصیة أفراد المجتمع؛ باعتبارها وسیلة

فهم التفاعل المشترك بین دول  أساس ربط الطالب بالواقع الملموس على -
ساب تاكعلي الطالب من خالل مساعدة همیة الجغرافیا أ تبرز حیثالعالم، 

 .بناء عقول واعیة وناقدة لالمعارف والمعلومات والحقائق 
 .المواطن الفعال  من أجل بناءول تنمیة القیم واالتجاهات والمیب االهتمام   -
ى المهارات الجغرافیة التي تمیز الجغرافیا إلضافة إلتنمیة مهارات الحیاة با  -

 .باقي العلوم عن
نسان فكریا همیة الجغرافیا تتحقق بتكوین اإلأن أمن هنا یمكن القول ب

  .ووجدانیا وحركیا
ضمن الجغرافیا تت) إلى أن ٦-٢: ٢٠٠٨وكما یشیر حسن بن عایل (

تسهم اسهاما فعاال  أن نشطة العلمیة والعملیة والتطبیقیة التي یمكنمن األ اُ عدید
ساسیا في بناء المواطن الصالح في جمیع جوانبه ومجاالته من خالل تهیئة أو 

ومنها بیئة تعلیمیة تساعد الطالب على التفكیر السلیم، واكتساب مهارات متنوعة 
یر كالتحلیل والتفسیر واالستنتاج من الخرائط المهارات العقلیة المرتبطة بالتفك

غیر  یةتدریس اً سالیبأو  اً والرسوم البیانیة والصور الجویة ، ویتطلب ذلك طرق
-٩:  ٢٠٠٠. (علي حسین عطیة ،هدافهاأتقلیدیة تعكس طبیعة المادة وتحقق 

١٠(  
همیة توظیف ) أل٦-١:  ٢٠٠٥وقد عرض حسین عبد الباسط(

  نها تساعد علي: أالتصاالت في الجغرافیا حیث تكنولوجیا المعلومات وا
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 ٤١

  .التعلم عملیة حیویة  - ١
 .تحصیلالقدرة علي  الزیادة   - ٢
 .لتفكیر لتنمیة المستویات العلیا  - ٣
 .مراعاة الفروق الفردیة  - ٤
 لدي المتعلم.الدافعیة  زیادة- - ٥
 . مع الطالب ذوي االحتیاجات الخاصةأثناء التعامل المرونة تحقیق  - ٦
  .عاون والعمل في الجماعة تنمیة مهارات الت - ٧
   .تنمیة مهارات االتصال - ٨
  المعلوماتالتعامل مع تدریب الطالب على مهارات  - ٩

واالتصاالت لها عدید من  المعلومات شارت الدراسات إلي أن تكنولوجیاأو 
منها الجغرافیة مناهج التطبیقات التي یمكن توظیفها في تعلیم وتعلم موضوعات 

لمرجعیة، تقنیات التلیكونفرنس، الوسائط المتعددة قواعد البیانات، المصادر ا
  وغیرها .ونظم المعلومات الجغرافیة 

تكنولوجیا  التي تتیحها  ممیزاتالمن  ه یمكن االستفادةنإومن ثم ف
التي تواجه تعلم الجغرافیا في  المعلومات واالتصال في معالجة المشكالت
ها التربوي في المنهج المدرسي ؛ المرحلة الثانویة حتى تعود الجغرافیا لتحقیق دور 

 التفكیر قدرات وتنمیة للتعلم، ودافعیتهم الطالب تحصیل زیادة  بما یساعد علي 
 العدید التعلم، وتنفیذ زمن تقلیل و المشكالت، حل على االبتكاري لدیهم، والقدرة

على المعلم،  الواقع العبء الحقائق، وتقلیل المفاهیم، وحفظ التجارب، وتثبیت من
 یواجه التعلیمیة العملیة توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في واقع أن إال

 ما وهذا التي تمثل معوقات قد تحد من تحقیق الفائدة ؛المشكالت  من عددا
 )١٩٩٩(في هذا المجال مثل دراسة كمال اسكندر وغزاوي الدراسات أكدته

دراسة حبیبة و  ،)٢٠٠٤(، ودراسة جبرین عطیة)٢٠٠٣(،ودراسة محمد حسن
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٤٢  

حمد كلیكمان أ، ودراسة  Habibah, Vasugiammai,(2010( وفاسكوجیامي
خرون آیرن و إ، ودراسة  Adem Kilicman& others(2010)خرون آو 

(2010) Erin ودراسة اورازیو وریتشاردOrazio Miglino & Richard 
Walker(2010) والتي أشارت إلي  مجموعة من المعوقات قد تؤثر علي

  مثل: في العملیة التعلیمیةالمعلوماتت واالتصاالت  منتجات تكنولوجیاتوظیف 
   االعتماد علي النموذج التقلیدي للتعلیم. 
  تغیر طبیعة المهارات الحیاتیة في القرن الحادي والعشرین 
  ضعف كفاءة النظام التربوي الحالي في االستجابة لمتطلبات العصر

 المعلوماتي
 دقیقة). ٥٥- ٤٠وقات محددة (حصص دراسیة ارتباط عملیات التعلیم بأ  
  .ضعف الترابط بین ما یتعلمه الطالب في المدرسة وما یوجد خارجها 
  .المعلم هو مصدر المعلومات  
   أسلوب التقویم یعتمد على تقویم ما یتعلمه الطالب من حقائق معرفیة

 ومهارات مجزأة. 
لتعلیم ) إلي عدة خصائص ل٤٠٦-٣٦١:  ١٩٩٤شار نبیل علي (أكما 

  :مازالت مستمرة في العصر الحالي منها و  -سلبیا –تمثل عامال مؤثرا 
  .اتساع الفجوة بین التعلیم وسوق العمل  
   .عدم تكافؤ الفرص التعلیمیة  
  .سیطرة األسالیب القائمة على التلقین والحفظ  
   .مشاركة المعلمین في مشروعات اإلصالح التربوي 

لمشكالت التي تواجه  مناهج الجغرافیا  إلي بعض االدراسات تشیر  كما 
، ودراسة  Zhao(2005)ودراسة زهاو  )١٩٩٨(بو غریب أمثل دراسة  عایدة 
  :والتي أوضحت ) ٢٠٠٨) مروة حسین (٢٠٠٦(عبد الحمید صبري
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 ٤٣

أن مناهج الجغرافیا تركز على الجوانب النظریة وتفتقد النظرة المستقبلیة  - ١
االجتماعیة والسیاسیة خاصة فیما یتعلق وضاع المجتمع سواء االقتصادیة و أل

 بحل المشكالت واالهتمام بقضایا المستقبل 
ال  أنهمخرى حیث بالعلوم األ معزوف الطالب عن دراسة الجغرافیا واهتمامه  - ٢

 همیتها. أیشعرون  ب
قصور مناهج الجغرافیا و طرق تدریسها مما یدفع الطالب لالبتعاد عنها  - ٣

 .خاصة في المرحلة الثانویة 
 &,Habibah(وفاسكوجیامي دراسة حبیبةوكما تشیر 
Vasugiammai(2010 نفور الطالب المالیزیین إلي أن أحد األسباب المهمة ل

ى قلة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یرجع إلمن دراسة الجغرافیا 
ل شعبیة بین أقصبحت هذه المادة أتوظیفها في دراسة الجغرافیا حتى عدم و 

  .المالیزیین الطالب
هذه المشكالت تتطلب توظیفا جیدا لكافة وهنا تتضح حقیقة أن 

المصادر والوسائل التي یمكنها استعادة الدور التربوي لمناهج الجغرافیا في 
المرحلة الثانویة، وهو ما تسعي الدراسة الحالیة إلي تحقیقه من خالل  تقدیم 

  حل للتعامل مع ما قد یوجد من مشكالت في  الواقع .
  دانیةالدراسة المیإجراءات ثانیا : 

  الدراسة :الهدف من 
معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات إلي تعرف هدفت الدراسة 

ضع تصور و و ، واالتصاالت في مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة بمصر 
تقدیم تصور مقترح لمعالجة هذه المعوقات حتى تستعید الجغرافیا ، مع تهالمواجه

  دروها المؤثر في بناء شخصیة المتعلم .
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٤٤  

لتنفیذ  الوصفي التحلیلي المیداني: تم االعتماد علي المنهج  لمنهج المستخدما
  الدراسة الحالیة 

 : مجموعة من موجهي ومعلمي الجغرافیا بمحافظة البحیرة.  عینة الدراسة
عداد أدوات الدراسة :   تصمیم وإ

  :قسمین من داة األتكونت :  أداة الدراسةإعداد   - ١
o شخصیة بیانات : األول . 
o خمسة على موزعة األولیة بصورتها فقرة  ٣٥ على اشتمل : الثاني 

إجراء  داة علي مجموعة من المحكمین وعرض األ وتم محاور،
 وأصبحت النهائي، بشكلها ظهرت حتى فقراتها على الالزمة التعدیالت

 -محاور هي : ٥ على موزعة فقرة  ٣٠ من مكونة
 فقرات. ٦تتكونو  األساسیة بالتجهیزات المتعلقة قاتو المع 
 فقرات ٦من  تتكون و بالمعلمین المتعلقة قاتو المع. 
 فقرات  ٧وتكونت من  باإلدارة المتعلقة قاتو المع 
 فقرات ٥وتكونت من المنهج ب المتعلقة قاتو المع 
 فقرة. ٦وتكونت من  بالطالب المتعلقة قاتو المع 

 :التالي التدرج وفق الخماسي  لیكرت مقیاس إعتماد تم وقد
  درجات  ٥جدًا =  عالیة -
 درجات  ٤=     عالیة -
 درجات  ٣متوسطة  = -
 درجة  ٢= منخفضة   -
= منخفضة   -  درجة  ١جدًا

من  مجموعة على األولیة داة بصورتهاألعرض ا تم :  األداة صدق ٢
 :حول الرأي إلبداء المحكمین

  تحته تقع  الذي للمجال فقرة انتماء كل مدى 
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 ٤٥

 اللغویة الصیاغة سالمة . 
 المعنى وضوح. 
  خري .أمقترحات 

 حتى األداة، فقرات على الالزمة التعدیالت إجراء اقتراحاتهم تم ضوء وفي
  النهائي. بشكلها ظهرت

 الداخلي االتساق الثبات بطریقة معامل حساب تم :الدراسة أداة ثبات ٣
 ٠,٨٦بین  الثبات وتراوحت معامالت ألفا، كرونباخألفا   معادلة باستخدام

 یبین ) ١( رقم  والجدول الدراسة، هذه إلجراء ولةمقب، وهي قیم  ٠,٩٢و
 .ذلك

  
  

  الداة تحدید معوقات استخدام ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل) ١( جدول
  في تنفیذ منهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة  تكنولوجیا المعلومات واالتصال 

  معامل الثبات  المحور  م
  ٠,٩٢  .اسیةبالتجهیزات األس المتعلقةمعوقات ال  ١
  ٠,٨٧  بالمعلمین المتعلقة  ٢
  ٠,٩٠  باإلدارة المتعلقة  ٣
  ٠,٨٨  المتعلقة بالمنهج   ٤
  ٠,٨٦  بالطالب المتعلقة  ٤
 :الدراسة إجراءات

 :تم الدراسة هذه لتنفیذ
  .وثباتها من صدقها والتأكد أهدافها مع یتفق بما الدراسة أداة إعداد - ١



  یس محمد خمیس عبد الحمیدمخد.        بالمرحلة الثانویة  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تدریس الجغرافیامعوقات استخدام 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٦  

، جیه لمقابلة الموجهینزیارة التو ریق عن ط عینةال على الدراسة أداة تطبیق - ٢
 أهداف على إلطالعهم ؛ والمعلمات بالمعلمین وااللتقاء المدارس زیارةو 

  .استفساراتهم على والرد تعبئة االستبانات وكیفیة الدراسة،
  تم وضع مقیاس التقدیر المتدرج وفقا للنسب التالیة : - ٣

o ل وسریع)عالیة جدا (تحتاج إلي حل عاج: % فاكثر          ٩٠ 
o عالیة     (توجیه االنتباه ومحاولة الحل) :%    ٨٩,٩% : ٧٠ 
o  وتجنب اثارها(فهم طبیعتها وزیادة الوعي بهامتوسطة :% ٦٩,٩٩% : ٥٠( 
o منخفضة ( تعرف تأثیرها)  :%   ٤٩,٩٩%: ٣٠ 
o  منخفضة جدا (التغاضي عنها) : %       ٣٠اقل من   

 نتائج الدراسة ومناقشتها :
 األول والذي ینص علي : البحثي السؤال ذاه عن لإلجابة  

ما معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناهج الجغرافیا في 
 المرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین ؟

 في واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام  لمعوقات المئویة سبناال تم حساب 
  كما هي موضحة فیما یلي :  نمن وجهة نظر المعلمی الجغرافیا مناهج

) معوقات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تدریس ٢جدول رقم (
 الجغرافیا بالمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین
ور

مح
ال

  

  
  م

  
  المعوقات

  الدرجة
١٢٥   

  النسبة 
%  

سیة
ألسا

ت ا
هیزا

لتج
ل:ا

ألو
ا

  

  %٥٢  ٦٥  الكفاءة العالیة ذات الحاسب قلة أجهزة  ١
  %٧٥,٢  ٩٤  بمناهج الجغرافیا الخاصة التعلیمیة البرمجیات ندرة  ٢
  %٨٨  ١١٠  واالتصال بالمدرسة المعلومات تكنولوجیا ومعدات أجهزة قلة  ٣
  %٤٩,٦  ٦٢  اإلنترنت بالمدرسة ضعف خدمات  ٤
  %١٠٠  ١٢٥  الخاصة بمناهج الجغرافیا التعلیمیة البرمجیات أسعار ارتفاع  ٥
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 ٤٧

ور
مح

ال
  

  
  م

  
  المعوقات

  الدرجة
١٢٥   

  النسبة 
%  

  %٧٦,٨  ٩٦  لبیانات بالمدارسندرة قواعد ا  ٦

  %٧٣,٦  ٩٢  المتوسط

ون
علم

:الم
اني

الث
  

  %٩٨,٤  ١٢٣  ضعف التدریب ببرامج إعداد المعلمین في كلیات التربیة  ٧
المعلومات  تكنولوجیا توظیف ضعف التدریب المهني على  ٨

  واالتصاالت
١٠٠  ١٢٥%  

 تكنولوجیا المعلومات توظیف على القادرین المعلمین عدد قلة  ٩

  التدریس في واالتصال
٦٢,٤  ٧٨  

  %٨٠,٨  ١٠١  تخدم المناهج التي التعلیمیة بالمواقع المعلمین إلمام ضعف  ١٠
  %٩٣,٦  ١١٧  المنهج تخدم التي التعلیمیة بالبرمجیات المعلمین إلمام ضعف  ١١
 المعلومات توظیف تكنولوجیا عدم إقبال المعلمین علي   ١٢

  واالتصاالت في التدریس
٧١,٢  ٨٩%  

  %٨٩,٤  ١٠٥,٥  المتوسط

دارة
 اإل

ث :
لثال

ا
  

  %٦٤  ٨٠  الستخدام األجهزة اإلداریة الالزمة  ت اإلجراءات  ١٣
  %٩٣,٦  ١١٧  بالمدرسة الصیانة ضعف أعمال  ١٤
الوزارة تتعارض مع توظیف  من الواردة المنهج تنفیذ خطة  ١٥

  تكنولوجیا المعلومات واالتصال
٩٧,٦  ١٢٢%  

في  المعلومات واالتصاالت تكنولوجیا توظیف أدلة عدم وجود   ١٦
  المناهج

١٠٠  ١٢٥%  

  ٨٣,٢  ١٠٤  بالمدارس واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا خوف فني  ١٧
  %٥٥,٢  ٦٩  صعوبة االنتقال لحجرات االجهزة  ١٨
  %٧٥,٢  ٩٤  الجغرافیا ومعلمي اآللي الحاسب معلمي بین التعاون ضعف  ١٩

  %٨١,٣  ١٠١,٦  المتوسط

لراب
ا

ع  %٦٠ ٧٥المنهج الحالي ال یتیح الفرصة لتوظیف تكنولوجیا المعلومات  ٢٠:   
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٨  

ور
مح

ال
  

  
  م

  
  المعوقات

  الدرجة
١٢٥   

  النسبة 
%  

 واالتصال
%٨٧,٢ ١٠٩ للمنهج المقدم للطالب الجاهزة البرمجیات مالءمة عدم ٢١  
%٩٢ ١١٥ مناهج تخدم التي العربیة التعلیمیة المواقع ندرة ٢٢  
ولوجیا المعلومات عملیات تنفیذ المنهج ال تتطلب استخدام تكن ٢٣

 واالتصال
٦٩,٦ ٨٧%  

%٩٦ ١٢٠ نظم التقویم السائدة تعتمد علي الحفظ واالستظهار ٢٤  

%٨٠,٩٦ ١٠١,٢ المتوسط  

الب
الط

 : 
س

خام
 ال

%٩٥,٢ ١١٩ الصف كثافة ارتفاع ٢٥  
عدم إقبال الطالب علي حصص توظیف تكنولوجیا المعلومات  ٢٦

 واالتصال
٢٦,٤ ٣٣%  

ةالطلب انشغال ٢٧ بالدخول   %٩٠,٤ ١١٣ المطلوبة غیر المواقع إلى   
%٩٧,٥ ١٢٢ التركیز علي تحصیل المعلومات ٢٨  
%٧١,٢ ٨٩ ضعف مهارات الطالب الالزمة للتعامل مع األجهزة ٢٩  
%٩٥,٢ ١١٩ اهتمام الطالب بعملیات الحفظ من اجل االمتحانات ٣٠  

%٧٦,٩ ٩٩,٢ المتوسط  
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 ٤٩

  
ئویة لكل محور من محاور أداة قیاس معوقات استخدام تكنولوجیا )  النسبة الم١شكل رقم (

  المعلومات
  في تدریس الجغرافیا من وجهة نظر المعلمین

واللذان  )١(شكل رقمالو  ،)٣، وجدول رقم ()٢یتضح من نتائج جدول رقم (
كثر المعوقات التي تواجه تطبیق أیعبران عن وجهة نظر المعلمین في تحدید 

  : في تدریس الجغرافیا ما یليیم واالتصال تكنولوجیا التعل
 كما یلي  :  داةجاء ترتیب محاور األ - ١
 ٨٩,٩بنسبة وطبیعة عملهم  المعوقات التي ترتبط بالمعلمین% 
 دارة النظام التعلیمي ككل المدرسیة اإلدارةالمعوقات التي ترتبط ب بنسبة  وإ

٨١,٣% 
  علي المعلم من  وما تفرضه المنهجالمعوقات التي ترتبط بعملیات بناء

 %٨٠,٦بنسبة  أداءات تدریسیة 
  ٧٦,٩بنسبة في المرحلة الثانویة  الطالبالمعوقات التي ترتبط بطبیعة% 
  الالزمة الستخدام  والمعدات التجهیزاتالمعوقات التي ترتبط بمدي توافر

 % ٧٣,٦ تكنولوجیا المعلومات بنسبة 
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جیا و توظیف تكنولوهو ما یشیر إلي أهمیة العنصر البشري في تفعیل و 
المعلومات واالتصال في تحقیق أهداف العملیة التعلیمیة، حیث احتلت العوامل 

 األول والثاني وهما المرتبطان بالمعلم واإلدارة  ینالمرتبط بالعنصر البشري المركز 
ت العوامل المرتبطة بالمنهج وطبیعة الطالب في المستوي المتوسط في حین جاء

المحور الخاص بالتجهیزات  هة نظر المعلمین أمامن حیث أهمیتها من وج
ویؤكد ذلك أن المشكلة لیست في خیر ألالترتیب افقد أحتل والمعدات الالزمة 

الجانب المادي حیث یتوافر بكل مدرسة معمل مجهز للحاسبات والتطویر 
ضعف عملیات التدریب التي جي یمكن االستفادة منه ، كما یشیر إلي و التكنول

ثناء الخدمة وهو ما یؤكد حاجة هذا العنصر إلي عملیات أمین قبل و توجه للمعل
التدریب والتنمیة المستمرة حتى یمكنه االستفادة من منجزات التكنولوجیا المتطورة 

  .في العملیة التعلیمیة 
% وفقا للمقیاس ٩٠كثر من أحققت نسبة أهمیة  معوقاً  ١٣یوجد عدد  - ٢

ل معوقات تحتاج إلي حل عاجل المتدرج المستخدم في التحلیل وهي تمث
 ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٢،٢٤، ١٥،١٦، ١٤، ١١، ٥،٧،٨رقام  أوتمثلها وسریع 

 من الجدول السابق . ٣٠، 
% وفقا للمقیاس ٩٠% : ٧٠معوقا حققت نسبة أهمیة بین  ٩یوجد عدد  - ٣

المتدرج المستخدم في التحلیل وهي تمثل معوقات یجب االنتباه لها واالتجاه 
دارة  إل% من هذه المعوقات في مجال المعلمون وا٥٠ویقع  للعمل علي حلها

 من الجدول السابق  ٢٩، ٢١، ١٩، ١٧، ١٢، ١٠، ٥، ٣، ٢رقام أوتمثلها 
% وفقا للمقیاس ٦٩,٩% : ٥٠معوقا حققت نسبة أهمیة بین  ٦یوجد عدد  - ٤

دارك طبیعتها حتى إالمتدرج المستخدم في التحلیل وهي تمثل معوقات یجب 
من الجدول  ٢٣، ٢٠، ١٨، ١٣، ٩، ١رقام أوتمثلها ثارها  آیمكن تجنب 

  السابق 
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 ٥١

وفقا للمقیاس %   ٤٩,٩٩%: ٣٠معوق واحد حقق نسبة أهمیة بین یوجد  - ٥
  من الجدول السابق  ٤المتدرج المستخدم في التحلیل وهو رقم 

من الجدول السبق وحقق  ٢٦یوجد معوق واحد یمكن التغاضي عنه وهو رقم  - ٦
  % ٣٠من قل أنسبة أهمیة 

  اج ما یلي :تویمكن من خالل العرض السابق استن
 لمدي تأثیر دورهم في العملیة التعلیمیة  االمعلمون مدركون تمام 
  ثنائها .أالمعلمون في حاجة إلي تطویر برامج التدریب قبل الخدمة و 
 ثر في تطبیق تكنولوجیا المعلومات ؤ العامل االقتصادي له دوره الم

% ١٠٠لجغرافیا ویؤكد ذلك اتفاق المعلمین بنسبة واالتصال في تدریس ا
 .مامهم أفه عائقا و علي تأثیره ووق

  االجتماعیة وطبیعة الطالب في المرحلة الثانویة  بشكل  ملتؤثر العو
 المواقعنحو  هواضح علي دور المعلم وهو ما ظهر من خالل انصراف

 المطلوبة . غیر
 م ماأحفظ واالستظهار عائقا تقف نظم التقویم الحالیة والتي تركز علي ال

 ینواالتصال وهو ما جعل المعلم تتوظیف وسائل تكنولوجیا المعلوما
المعلومات على والطالب وصانعي المناهج یتجهون إلي التركیز عیل 

 مماأالمهاري لدي الطالب مما یقف عائقا  الجانب لواهمأوحفظها و 
بدر بن عبد اهللا ونتائج دراسة وتتفق هذه النتائج  توظیف التكنولوجیا

حسین ودراسة  ، )٢٠٠٥( عباس بشارودراسة  ، و) ٢٠٠٣الصالح(
خرون آجبرین محمد و ودراسة ، ) ٢٠٠٥محمد أحمد عبد الباسط (

 Ekizoglu , Nihatودراسة  ، وJersey,2007 ودراسة ، و) ٢٠٠٦(

and others(2010)  ودراسة ، و   Lateh, Habibah (2010) ، 
 ,Aysun ودراسة ، Orazio,Richard (2010) ودراسة

Seda(2010)  
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٥٢  

  والذي ینص علي : الثاني البحثي  السؤال هذا عن لإلجابةو 
ما معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مناهج الجغرافیا في 

   ؟المرحلة الثانویة من وجهة نظر الموجهین
 معلوماتال تكنولوجیا استخدام  لمعوقات المئویة سبناال حسابتم     

الموجهین في ضوء األداة من وجهة نظر  الجغرافیا مناهج في واالتصال
  المستخدمة في الدراسة وجاءت النتائج  كما هي موضحة فیما یلي : 

) معوقات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تدریس ٤جدول رقم (
  الجغرافیا بالمرحلة الثانویة من وجهة نظر الموجهین

  
  المحور

  
  م

  
  المعوقات

  الدرجة
٢٥  %  

ول
األ

  
زات

جهی
الت

 
سیة

سا
األ

  

  %٥٢  ١٣  كفاءة العالیة ال ذات الحاسب قلة أجهزة  ١
  %٩٢  ٢٣  بمناهج الجغرافیا الخاصة التعلیمیة البرمجیات ندرة  ٢
  %٩٦  ٢٤  واالتصال بالمدرسة المعلومات تكنولوجیا ومعدات أجهزة قلة  ٣
  %٤٨  ١٢  اإلنترنت بالمدرسة  ضعف خدمات  ٤
  %١٠٠  ٢٥  الخاصة بمناهج الجغرافیا  التعلیمیة البرمجیات أسعار ارتفاع  ٥
  %٩٦  ٢٤  ندرة قواعد البیانات بالمدارس   ٦

  %٦٤  ٢٠,١٥  المتوسط
ني

الثا
ون  

علم
الم

  
  %١٠٠  ٢٥  ضعف التدریب ببرامج إعداد المعلمین في كلیات التربیة   ٧
 المعلومات یاتكنولوج توظیف ضعف التدریب المهني على  ٨

   واالتصاالت
١٠٠  ٢٥%  

 المعلومات تكنولوجیا توظیف على القادرین المعلمین عدد قلة  ٩

  التدریس في واالتصال
٩٢  ٢٣%  

  %٧٦  ١٩   مناهجال تخدم التي التعلیمیة بالمواقع المعلمین إلمام ضعف  ١٠
  %٩٦  ٢٤  المنهج تخدم التي التعلیمیة بالبرمجیات المعلمین إلمام ضعف  ١١
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 ٥٣

  
  المحور

  
  م

  
  المعوقات

  الدرجة
٢٥  %  

في   المعلومات توظیف تكنولوجیا عدم إقبال المعلمین علي   ١٢
  التدریس

٧٦  ١٩%  

  %٨٨,٣  ٢٢,٥  المتوسط
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) معوقات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تدریس ٥جدول رقم (
  الجغرافیا بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر الموجھین

  الدرجة  المعوقات  م  المحور
سبة  ٢٥

الن
  

%  

لثال
ا

  ث
 

دارة
اإل

  

  %٦٨  ١٧   األجهزة الستخدام الالزمة اإلداریة  ت اإلجراءات  ١٣
  %٦٠  ١٥  بالمدرسة الصیانة ضعف أعمال  ١٤
تتعارض مع توظیف تكنولوجیا  الوزارة من الواردة المنهج تنفیذ خطة  ١٥

   المعلومات واالتصال
٩٢  ٢٣%  

في  تواالتصاال المعلومات تكنولوجیا توظیف أدلة عدم وجود   ١٦
   مناهجال

١٠٠  ٢٥%  

  %٥٢  ١٣   بالمدارس واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا فني خوف  ١٧
  %٦٠  ١٥  صعوبة االنتقال لحجرات االجهزة   ١٨
  %٧٢  ١٨   الجغرافیا  ومعلمي اآللي الحاسب معلمي بین التعاون ضعف  ١٩

  %٧٢  ١٨  المتوسط

   
   

ع :
لراب

ا
هج

لمن
ا

  

تكنولوجیا المعلومات الفرصة لتوظیف المنهج الحالي ال یتیح   ٢٠
   واالتصال

٦٤  ١٦%  

  %٦٨  ١٧  المقدم للطالب للمنهج الجاهزة البرمجیات مالءمة عدم  ٢١
  %٥٢  ١٣  مناهج تخدم التي العربیة التعلیمیة المواقع ندرة  ٢٢
عملیات تنفیذ المنهج ال تتطلب استخدام تكنولوجیا المعلومات   ٢٣

  واالتصال 
٧٦  ١٩%  

  %١٠٠  ٢٥  نظم التقویم السائدة تعتمد علي الحفظ واالستظهار  ٢٤

  %٧٢  ١٨  المتوسط

ب  
طال

  ال
س:

خام
  %١٠٠  ٢٥   الصف كثافة ارتفاع  ٢٥ال

عدم إقبال الطالب علي حصص توظیف تكنولوجیا المعلومات   ٢٦
   واالتصال

٦٤  ١٦%  

  %٧٦  ١٩  المطلوبة غیر المواقع إلى بالدخول  الطلبة انشغال  ٢٧
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 ٥٥

  الدرجة  المعوقات  م  المحور
سبة  ٢٥

الن
  

%  
  %١٠٠  ٢٥  التركیز علي تحصیل المعلومات   ٢٨
  %٤٨  ١٢  ضعف مهارات الطالب الالزمة للتعامل مع األجهزة   ٢٩
  %٩٦  ٢٤  اهتمام الطالب بعملیات الحفظ من اجل االمتحانات  ٣٠

  %٦٤  ٢٠,١  المتوسط

  
 )  النسبة المئویة لكل محور من محاور أداة قیاس معوقات استخدام تكنولوجیا٢شكل رقم (

 في تدریس الجغرافیا من وجهة نظر الموجهین المعلومات
 واللذان )٢(وشكل رقم) ٥، وجدول رقم () ٤یتضح من نتائج جدول رقم (

كثر المعوقات التي تواجه تطبیق أفي تحدید  الموجهین عن وجهة نظر یعبران
  : في تدریس الجغرافیا بالمرحلة الثانویة  ما یليالتعلیم واالتصال  جیاو تكنول

 كما یلي  :  داةألجاء ترتیب محاور ا - ١
  ٨٨,٣بنسبة المعوقات التي ترتبط بالمعلمین وطبیعة عملهم% 
 المدرسیة  اإلدارةتساوي نسبة األهمیة لكل من المعوقات التي ترتبط ب

دارة النظام التعلیمي ككل ، والمعوقات التي ترتبط بعملیات بناء   المنهجوإ
 . %٧٢ وحققت دریسیةوما تفرضه علي المعلم من أداءات ت
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  في الطالب تساوي نسبة األهمیة لكل من المعوقات التي ترتبط بطبیعة
والمعدات  التجهیزاتالمرحلة الثانویة، المعوقات التي ترتبط بمدي توافر 

 % ٦٤ الالزمة الستخدام تكنولوجیا المعلومات بنسبة 
في تحدید وتشیر هذه النتائج إلي تشابه وجهتي نظر المعلمین والموجهین 

المعوقات التى تواجه توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العملیة التعلیمیة 
العوامل  تأتي، حیث بالمرحلة الثنوي الثانویة من خالل تدریس مناهج الجغرافیا

في المستوي األول والثاني، والمعوقات المرتبطة بالمنهج المرتبط بالعنصر البشري 
وي الثاني من حیث أهمیتها من وجهة نظر المعلمین وطبیعة الطالب في المست

  .خیر الترتیب األفقد احتل المحور الخاص بالتجهیزات والمعدات الالزمة  أما
% وفقا للمقیاس المتدرج ٩٠كثر من أمعوقا حققت نسبة أهمیة  ١٤یوجد عدد  - ٢

المستخدم في التحلیل وهي تمثل معوقات تحتاج إلي حل عاجل وسریع 
من الجدول ٣٠، ٢٥،٢٨،  ٢٤،  ١٦، ٩، ٦،٧،٨، ٥، ٣، ٢م  رقاأوتمثلها 
 السابق .

% وفقا ٩٠% : ٧٠حققت نسبة أهمیة بین  تمعوقا ٥خمسة یوجد عدد  - ٣
للمقیاس المتدرج المستخدم في التحلیل وهي تمثل معوقات یجب االنتباه لها 

من الجدول ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٢، ١٠وتمثلها ارقام  واالتجاه للعمل علي حلها 
 سابق ال

% وفقا ٦٩,٩% : ٥٠حققت نسبة أهمیة بین  تمعوقا ٩تسعة یوجد عدد  - ٤
دارك طبیعتها إفي التحلیل وهي تمثل معوقات یجب للمقیاس المتدرج المستخدم 

 ٢٦،  ٢٢، ٢٠، ١٨، ١٧ ،١٤، ١٣، ١رقام أوتمثلها ثارها  أحتى یمكن تجنب 
  من الجدول السابق 

وفقا للمقیاس المتدرج %   ٤٩,٩٩: %٣٠نسبة أهمیة بین  احقق انمعوقیوجد  - ٥
  .من الجدول السابق  ٢٩، ٤ ماالمستخدم في التحلیل وه

  من وجهة نظر الموجهین . ایمكن التغاضي عنه اتمعوقوجد الت - ٦
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  اج ما یلي :تویمكن من خالل العرض السابق استن
  علي أهمیة دور المعلم في استخدام تكنولوجیا المعلمون یتفق الموجهون و

واالتصال في العملیة التعلیمیة وأن ما یمتلكه من اتجاهات إیجابیة  المعلومات
نحوها یمثل نقطة البدایة، وأن المعلم في حاجة مستمرة إلي التدریب علي 

العامل االقتصادي كما أن  المستحدثات التكنولوجیة حتي یمكنه توظیفها 
تدریس جیا المعلومات واالتصال في و في تطبیق تكنول یمثل عامال مؤثرا 

، وأن اإلدارة المدرسیة وما تطبقه من خطط  وما تفرضه من الجغرافیا
سیاسات یمكن أن یدعم أو یقف عائقا أمام أداء المعلم لدوره في المدرسة وهو 
ما یوجه النظر إلي ضرورة االهتمام بتدریب المدیرین وتطویرهم وتثقیفهم 

 بصفة مستمرة. 
  الطالب في المرحلة الثانویة   طبیعةیدرك كل من المعلمون والموجهون

وحاجاته وهو ما یؤكد قدرتهم علي توظیف طاقاته وتنمیة مهاراته ومیوله 
نحو توظیف التكنولوجیا بشكل فعال في تحقیق أهدافه في وقت أصبحت 

 التكنولوجیا موجها لحیاة كل أفراد المجتمع.
  تمثل من إلي عملیات تطویر أكثر نظرا لما  الحالیةنظم التقویم  تحتاج

عائق أمام كل من المعلم والطالب في سبیل االستفادة من منجزات 
تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العملیة التعلیمیة بما یضمن تحقق 
أهدافها وتنمیة مهارت الطالب الحیاتیة التي تساعده علي تحقیق التكیف 

 . في عصر أطلق علیه عصر المعلومات
 )٢٠٠٧ازم محمود ملكاوي، عبد السالم نجادات(ن وتتفق هذه النتائج ودراسة

 ، ودراسة )٢٠١٠جون منیر شاكر( ، ودراسة ) ٢٠٠٨نوري منیر( ، ودراسة
Adem Kilicman& others(2010) ودراسة ،Kilicman, Adem  and 
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others(2010) ودراسة ،Habibah Lateh, Vasugiammai 
Muniandy(2010) ودراسة Clin Floreaa & others,(2010)  

 والذي ینص علي : الثالث السؤال البحثي  هذا عن لإلجابةو 
ما التصور المقترح للتغلب علي معوقات توظیف تكنولوجیا المعلومات  

 واالتصاالت في مناهج الجغرافیا في المرحلة الثانویة ؟
في ضوء  النتائج السابقة وما أكده المعلمون والموجهون یمكن تقدیم 

تصور لكیفیة تي تمثل في مجملها إطارا عاما یعبر عن الحلول المقترحة وال
مواجهة هذه المعوقات في المرحلة الثانویة في ظل ظروفنا التعلیمیة في مصر 

  :  وفقا لمعطیات هذا النظام
  تصور مقترح لمواجهة معوقات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  في تدریس الجغرافیا بالمرحلة الثانویة.
  یما یخص المعوقات التي ترتبط بالمعلمین فإننا في حاجة إلي :أوال: ف

ضافة المواد التي تمكنه إ تطویر برامج إعداد معلم الجغرافیا بكلیات التربیة و  .١
  .واالتصال  تمن توظیف تكنولوجیا المعلوما

تطویر برامج التدریب المهني أثناء الخدمة بحیث تلبي احتیاجات المعلمین  .٢
 تكنولوجیا المجال وتنمي قدراتهم ومهاراتهم لتوظیف في المیدان في هذا

 والتعلیمیة  بالمواقع المعلمین بما یضمن إلمام المعلومات واالتصاالت
تخدم المناهج وبما ینمي اتجاهاتهم نحو توظیف التى   التعلیمیة بالبرمجیات
 .واالتصاالت في التدریس  المعلومات تكنولوجیا

  :ننا في حاجة إليإدارة التعلیمیة  فإلتي ترتبط بالاثانیا: فیما یخص المعوقات 
 المعلومات تكنولوجیا توظیف التي توجه المعلمین إلي كیفیة دلةاألتوفیر  .١

مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة وتقدم لهم نماذج في تدریس  واالتصاالت
 رامج التدریبیة التي یشارك بها المعلم بتطبیقیة لذلك لتتكامل مع ال
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الوزارة بما یمكن المعلمین في المیدان  من الواردة المنهج تنفیذ خطة تطویر .٢
 من  توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في علمیات تنفیذ المناهج .

 اإلداریة الالزمة  وضع سیاسات محددة یمكن من خاللها تحدید اإلجراءات .٣
ضمن الستخدام األجهزة ودور كل من معلم الحاسب والفني في ذلك بما ی

 تیسیر عملیات االستخدام وتفعیلها 
 الصیانة راریة  أعمالمجل ضمان استأوضع خطط مستمرة تنفذ من  .٤

 .جهزة العاملة طوال الوقت ألبالمدرسة وبما یضمن توافر ا
  ثالثا: بالنسبة للمنهج الدراسي :

تطویر مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة استكماال لما بدأته وزارة التربیة  .١
في المرحلتین االبتدائیة واالعدادیة  وبما یضمن تحقیق معاییر  تعلیموال

المناهج التي قدمتتها الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد كي تتیح 
 الفرصة لتوظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في عملیات  التنفیذ .

من خالل توفیر المقدم للطالب  المالئمة ألهداف المنهج  البرمجیات توفیر .٢
 وسائل الدعم المالي المناسبة وبما یضمن توافرها المستمر .

لها إلي نظم التقویم الشامل بحیث یصبح یتطویر نظم التقویم السائدة وتحو  .٣
تذكر المعرفة جزء من عملیة التقویم ولیس غایتها وبحیث تهتم عملیات 

 .التقویم بمدي تنمیة مهارات الطالب واتجاهاته 
  لنسبة للطالب :رابعا: با

توفیر برامج التدریب المالئمة والتي تعمل علي تنمیة مهارات الطالب الالزمة  .١
للتعامل مع األجهزة والمستحدثات التكنولوجیة من خالل معامل التطویر 
التكنولوجي بالمدارس والیت وفیت بها الوزارة االجهزة التي یمكن االستفادة 

 منها في ذلك.
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٦٠  

المالئمة لمستویات طالب المرحلة الثانویة  بحیث تنمو التثقیف  وسائلتوفیر  .٢
وبما یضمن إقبال الطالب علي حصص توظیف  یجابیةإلا تلدیهم االتجاها

 تكنولوجیا المعلومات واالتصال وعدم االنصراف إلي المواقع غیر المرغوبة 
كثافة الفصول في المرحلة الثانویة حتي یمكن للمعلم  لالعمل علي تقلی .٣

المهارات التكنولوجیة للمتعلم وبما یضمن مشاركة فاعلة  تنمیةنحو االتجاه 
 منه .

  یة  :سساأل: بالنسبة للتجهیزات اخامساً 
 واالتصال بالمدارس المعلومات تكنولوجیا ومعدات دعم أجهزة .١
 مكانیة توظیفها جغرافیا إبناء قواعد البیانات بالمدارس بما یضمن  .٢
الخاصة  التعلیمیة البرمجیات أسعار عتوفیر الدعم المالي لمواجهة ارتفا .٣

 وغیرها .GISبمناهج الجغرافیا مثل برامج ال 
التحدیث المستمر لمعامل التطویر التكنولوجي بالمدارس بما یضمن توافر  .٤

 .كفاءة العالیةال ذات الحاسب أجهزة
 : توصیات البحث  

  في ضوء ما أسفرت عنه النتائج السابقة فإننا في حاجة إلي :
واقع الفعلي بالمیدان التربوي في المدارس المصریة مع التركیز علي دراسة ال .١

نطاقات جغرافیة حتي یمكنن التعرف علي المشكالت التي تواجه كل منطقة 
 واستنتاج المشكالت العامة والعمل علي حلها .

تفعیل التصور المقترح في هذه الدراسة حتي یمكن مواجهة هذا العدد من  .٢
توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال  في تدریس المعوقات التي تواجه 

  مناهج الجغرافیا بالمرحلة الثانویة .
 :البحوث المقترحة  

جراءت هذه الدراسة ومراحلها یقترح الباحث القیام ببحوث في إفي ضوء 
  المجاالت اآلتیة : 
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 ٦١

مهارت توظیف تكنولوجیا لتنمیة  الجغرفیابرنامج تدریب مقترح لمعلمي  )١
 االتصال في تنفیذ المناهج بالمرحلة الثانویة المعلومات و 

الدراسات االجتماعیة بالمرحلتین االبتدائیة برنامج تدریب مقترح لمعلمي  )٢
مهارت توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنفیذ لتنمیة  واالعدادیة 

  المناهج بالمرحلة الثانویة 
ولوجیا المعلومات مهارت التعامل مع وسائل  تكنلتنمیة إثرائي برنامج  )٣

  واالتصال لدي طالب المرحلة الثانویة 
حول معوقات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال دراسات مشابهة  إجراء )٤

  لدي طالب المرحلة الثانویة بالمواد المختلفة
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٦٢  

  المراجع
  أوال : المراجع العربیة :

 لنظریةدراسة في ا، علم المعلومات والمكتبات :)١٩٩٦أحمد أنور بدر ( .٠١
 .دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، واالرتباطات الموضوعیة

ندوة  ،التكنولوجیا والتعلیم واتجاهاتها المستقبلیة: ) ٢٠٠٠أسعد یونس ( .٠٢
  .تكنولوجیا التعلیم والمعلومات جامعة الملك سعود. كلیة التربیة

كترونیة وتأثیرها . مصادر المعلوماتیة اإلل)١٩٩٣إیمان فاضل السامرائي ( .٠٣
 ٥١ص ص  ١، ع٤١على المكتبات ، المجلة العربیة للمعلومات،  مج 

:٧٤ 
مستقبل تقنیة التعلیم ودورها في . )٢٠٠٣بدر بن عبد اهللا الصالح( .٠٤

، مركز البحوث إحداث التغییر النوعي في طرق التعلیم والتعلم
  . جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ،)٢٠٥التربویة(رقم

 إلى واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا إدخال .)٢٠٠٥( باسع بشار .٠٥
 . إیجه، رودس ، جامعة ، غیر منشورةرسالة دكتوراةسوریة،   في التعلیم

 من إللكتروني ا التعلم استخدام معوقات.) ٢٠٠٦جبرین محمد واخرون ( .٠٦
مج .والنفسیة التربویة العلوم مجلة ، الهاشمیة الجامعة طلبة نظر وجهة

 . ٢٠٦-١٨٤ص ص ٤، ع ٧
استخدام الحاسوب و اإلنترنت في ).٢٠٠٣جودت أحمد سعادة  واخرون ( .٠٧

 . دار الشرق ، القاهرة میادین التربیة و التعلیم،
 :متاح في خصائص وأبعاد مجتمع المعلومات .)٢٠١٠جون منیر شاكر( .٠٨
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) . طبیعة العالقة وحجمھا بین تعلیم ٢٠٠٩حسن بن عایل احمد یحیى ( .٠٩
كلیة المعلمین لجامعي ، واالجغرافیا في مراحل التعلیم العام والتعلیم 



  ٢٠١٠لسنة  )٣العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٣

 . متاح في :١٢-١ص صبمحافظة جدة ، جامعة الملك عبد العزیز  
http://kenanaonline.com/files/  

 تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات  .)١٩٩٧حسن عماد ( .١٠
 .الدار المصریة اللبنانیة ،القاهرة ،

 العملیات – اتالنظری : الحدیثة اإلدارة مبادئ . )٢٠٠٦حریم( حسین .١١
 .الحامد دار ، عمان . المنظمة وظائف االداریة

التطبیقات واألسالیب الناجحة .) ٢٠٠٥حسین محمد أحمد عبد الباسط ( .١٢
الستخدام تكنولوجیا االتصاالت و المعلومات في تعلیم وتعلم الجغرافیا، 

 - ٥مجلة التعلیم باالنترنت ، عجمعیة التنمیة التكنولوجیة والبشریة  ، 
 ٥٩ – ٤٧ص  ص

االتصال واإلعـالم . )٢٠٠٠سامیة محمد جابر، نعمات أحمد عثمان( .١٣
 دار المعرفة الجامعیة. ، ، اإلسكندریة(تكنولوجیا المعلومات)

البحث العلمي احد مهمات األستاذ  .)٢٠٠٤صباح حسن عبد الزبیدي( .١٤
بحث مقدم إلى مؤتمر وزارة التعلیم العالي والبحث الجامعي العربي،

 .في العراقالسابع،األفاق المستقبلیة للتعلیم العالي العلمي،
دور الجامعة واألستاذ الجامعي في . )٢٠٠٦صباح حسن عبد الزبیدي (  .١٥

تذلیل المعوقات التي تواجه  البحث العلمي والتطور التكنولوجي في العراق 
آفاق البحث العلمي وسبل التطویر، بحث مقدم للمؤتمر الرابع بعنوان(

  دیسمبر.١٤-١١سوریا في الفترة كنولوجي في الوطن العربي) والتطور الت
تطویر مناهج المرحلة الثانویة العامة في ) . ١٩٩٨عایدة ابو غریب ( .١٦

، المركز القومي للبحوث التربویة  ضوء المستجدات المحلیة والعالمیة
  والتنمیة .



  یس محمد خمیس عبد الحمیدمخد.        بالمرحلة الثانویة  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تدریس الجغرافیامعوقات استخدام 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٦٤  

ــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــنعم ( .١٧ ــــــــــــــــــاقي عب ــــــــــــــــــف . ) ٢٠٠٧عبــــــــــــــــــد الب ــــــــــــــــــات توظی معوق
واالتصــــــــــاالت فـــــــــــي منــــــــــاهج المــــــــــواد التجاریـــــــــــة تكنولوجیــــــــــا المعلومــــــــــات 

المــــــــــــؤتمر الــــــــــــدولي االول بـــــــــــالتعلیم الثــــــــــــانوي ، بحــــــــــــث مقــــــــــــدم الـــــــــــي 
ـــتخدام تكنولوجیـــــــــــا المعلومـــــــــــات واالتصـــــــــــاالت لـــــــــــت طـــــــــــویر  الســــــــ
ــــــــــــــیم ، وزارة  ــــــــــــــة والتعل ــــــــــــــل الجــــــــــــــامعي ، وزارة التربی ــــــــــــــیم قب التعل

 .ابریل ٢٤الي ٢٢، مصر االتصاالت 
: مدخل مقترح لتدریس الجغرافیا ) ٢٠٠٦عبد الحمید صبري عبد الحمید ( .١٨

في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة واثره على تنمیة بعض هذه الذكاءات 
  ، رسالة دكتوراه ،غیر منشورة ،والتحصیل لدى طالب المرحلة الثانویة 

   كلیة البنات ، جامعة عین شمس 
ـــــــــــــــــــزة .١٩ ـــــــــــــــــــذالرحمن عزی ـــــــــــــــــــر) . ٢٠١٠العتیبـــــــــــــــــــي( عب  اســـــــــــــــــــتخذام أث

ــــــــــا المعلومــــــــــات ــــــــــىع تكنولوجی  البشــــــــــریة دراســــــــــة أداء المــــــــــوارد ل
، االكادیمیـــــــــــة  الذولیـــــــــــة االســـــــــــترالیة علـــــــــــى األكادیمیـــــــــــة میذانیـــــــــــة

ـــــــیم العـــــــالي ـــــــة للتعل  Arab British العربیـــــــة البریطانی
Academy for Higher Education  : ـــــــي متـــــــاح ف

www.abahe.co.uk ٢٠١٠فبرایر ١٥ في شوهد  
، عمان، مكتبة  علم المعلومات) . ١٩٩٨الوهاب الصباغ ( عماد عبد .٢٠

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع
التعلیم العالي في الوطن العربي الطریق إلى .) ٢٠٠٠علي أحمد مدكور ( .٢١

 دار الفكر العربي  ، ، القاهرةالمستقبل
) . برنــــــــــــــامج مقتــــــــــــــرح قــــــــــــــائم علــــــــــــــى ٢٠٠٠علــــــــــــــي حســــــــــــــین عطیــــــــــــــة ( .٢٢

هــــــــــــارات التفكیــــــــــــر الجغرافــــــــــــي اســــــــــــتخدام الحاســــــــــــوب لتنمیــــــــــــة بعــــــــــــض م



  ٢٠١٠لسنة  )٣العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
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 ، رســـــــــالة دكتـــــــــوراه غیـــــــــر منشـــــــــورة ،لـــــــــدى طـــــــــالب كلیـــــــــة التربیـــــــــة 
  كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق 

ــــة ) .٢٠٠٣إســــماعیل ( فــــادي .٢٣ ــــة البنی  الســــتخدام التحتی
 عـــن والتعلـــیم التعلــیم، فــي واالتصـــاالت المعلومـــات تكنولوجیــا
 توظیــف حــول اإلقلیمیــة النــدوةالــى  مقدمــة عمــل بعــد، ورقــة

ــات  عــن التعلــیم التعلــیم، و فــي واالتصــاالت المعلومــات تقنی
 یولیو  ١٧-١٥دمشق  بعد

 في مقدمة ) ١٩٩٤(.غزاوي زبیان اسكندر،محمد یوسف كمال .٢٤
  الفالح. مكتبة :الكویت.التعلیمیة التكنولوجیا

العربیة السعودیة  التعلیم في المملكة).٢٠٠٤محمد بن معجب الحامد.( .٢٥
 ).جدة: مكتبة الراشد.٢،(طلمستقبل استشراف ارؤیة الحاضر و 

 الغوث وكالة مدارس بعض معلمي آراء .)٢٠٠٣( العمایرة حسن محمد .٢٦
 والصعوبات التي التعلیمیة التقنیات استخدام أهمیة في باألردن الدولیة

 كلیة ، ٤،عوالنفسیة التربویة العلوم مجلة .استخدامها في تواجههم
   ٩٣- ٧٤صص  البحرین جامعة .التربیة

القاهرة :  -. مقدمة في علم المعلومات .)١٩٨٤مد فتحي عبدالهادي (مح .٢٧
 مكتبة األنجلو المصریة.

والمعلومات العربیة بین  المكتبات) .١٩٩٨محمد فتحي عبدالهادي ( .٢٨
 ، القاهرة، مكتبة الدار العربیة للكتاب الواقع والمستقبل

ـــــــــــین .)٢٠٠٧محمـــــــــــد فتحـــــــــــي عبـــــــــــدالهادي ( .٢٩ مجتمـــــــــــع المعلومـــــــــــات ب
 الدار المصریة اللبنانیة  ،. القاهرةالتطبیقالنظریة و 

) : تطــــــــــــــــــویر مــــــــــــــــــنهج ٢٠٠٨مــــــــــــــــــروة حســــــــــــــــــین اســــــــــــــــــماعیل طــــــــــــــــــه ( .٣٠
ـــــــــة واثـــــــــره  ـــــــــي ضـــــــــوء المعـــــــــاییر العالمی ـــــــــة ف ـــــــــة االعدادی ـــــــــا المرحل الجغرافی



  یس محمد خمیس عبد الحمیدمخد.        بالمرحلة الثانویة  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تدریس الجغرافیامعوقات استخدام 
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٦٦  

ــــــــــك  ــــــــــذ تل ــــــــــة مهــــــــــارات االستقصــــــــــاء والتحصــــــــــیل لــــــــــدى تالمی علــــــــــى تنمی
ـــــــــــة ـــــــــــر منشـــــــــــورةالمرحل ـــــــــــوراه غی ـــــــــــة البنـــــــــــات ،  ، رســـــــــــالة دكت ، كلی

  س .جامعة عین شم
) نظم المعلومات مدخل لتحقیق المیزة ٢٠٠٢معالي فهمي حیضر( .٣١

 . الدار الجامعیة، سكندریة اإلالتنافسیة، 
 ،، مصرام والحقائقظاهرة العولمة األوه)  ١٩٩٩محــي محمد مسعي ( .٣٢

 مطبـعة ومكـتبة الشـعاع.
ــــــــــــــیم وجــــــــــــــودة ١٩٩٩أحمــــــــــــــد حامــــــــــــــد منصــــــــــــــور ( .٣٣ ــــــــــــــا التعل ) . "تكنولوجی

نــــــــــــدوة تكنولوجیــــــــــــا الحــــــــــــادي والعشــــــــــــرین".  التعلـــــــــــیم والــــــــــــتعلم للقــــــــــــرن
  التربیة. . جامعة الملك سعود، كلیةالتعلیم والمعلومات

 .وائل دار ،عمان.  ٢ط  اإلداریة التنمیة) ٢٠٠٢( موسي اللوزي .٣٤
) وتونس ٢٠٠٣ (جنیف -مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات .٣٥

) متاح في ٢٠٠٥العاصمة (
http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/gen_docs.htm  شوهد في

  ٢٠١٠ینایر٢٢
سلســــــــــــلة  . العــــــــــــرب وعصــــــــــــر المعلومــــــــــــاتم). ١٩٩٤نبیــــــــــــل علــــــــــــي( .٣٦

عـــــــــــــالم المعرفــــــــــــــة، الكویــــــــــــــت: المجلـــــــــــــس الــــــــــــــوطني للثقافــــــــــــــة والفنــــــــــــــون 
  واآلداب 

تحدیات التربیة  .) ٢٠٠٧(نازم محمود ملكاوي، عبد السالم نجادات .٣٧
، العربیة في القرن الحادي والعشرین وأثرها في تحدید دور معلم المستقبل

ص  یونیو. ٢، ع٤مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیة مج
  ١٥٩: ١٤٣ص
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 ٦٧

تكنولوجیا المعلومات واالتصال وأهمیتها في ) . ٢٠٠٨نوري منیر( .٣٨
 حدیات االقتصاد العالمي الجدیداقتصادیات الدول العربیة لمسایرة ت

  ، جامعة حسیبة ، الشلف ، الجزائر    "التوصیات والمتطلبات"
الطالب وتحدیات المستقبل: رؤیة في ظل  .)٢٠٠٤هالة طه بخش (  .٣٩

   متاح في:  مفهوم مدرسة المستقبل
mubde3a.net/mobiles.php?action=savemobile&id=215 
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