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 المقدمة
 . المختلفة التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر ، الجغرافيا حساسة للغاية للتحوالتعلمي  كتخصص 

 من جغرافيا حتمية إلى جغرافيا "ما الراديكالية واإلنسانية ، شهدنا تطوًرامن خالل الجغرافيا الجديدة والنهج 
جلب مدارس الجغرافيا المتنوعة إلى  من أجل -ولكن ليس في إسبانيا  -. لقد تم إنجاز الكثير  بعد الحداثة"

ه ذ. جزء من ه ا تزال الجغرافيا في المدارس موسوعية ، ووصفية ، وإقليميةمف ، كعلم  تدريس الجغرافيا
لكن من و -المؤرخين بشكل أساسي ، مع عدد قليل جًدا من الجغرافيين  -تكمن في خلفية المعلمين  المشكلة

: يجد الطالب صعوبة في استيعاب هذه  لديهم انفصال كبير بين الموضوعات والطالب ناحية أخرى
 . بسبب المعايير السيئة لمعلميهم أو بسبب تجاهل التقنيات الجديدة الموضوعات

ر على تؤث نعالج هذه المشاكل هنا من خالل تحليل العوامل االجتماعية والتكنولوجية والتربوية التي
التعليم اليوم ، وكيف يمكننا استخدامها لتحسين تدريس الجغرافيا في المدارس ومنع السوابق سالفة الذكر. أوالً 

.  جاتهم التربوية واحتياجاتهم الوظيفيةسلوك الطالب واحتيا ، ندرس المجتمع ما بعد الصناعي وتأثيره على
 ، . أخيرا الطالب على التعامل مع التخصص (GIT) نظر كيف تساعد تقنية المعلومات الجغرافيةنثانيًا ، 

 . البنائية ، والطريقة العلمية ، وقدرات حل المشكالت الفلسفة \النظرية  نقترح منهجية تقوم على
 

 التجريبية
بالتعاون  ، 2014و  2012ن أربعة استفسارات حديثة أجريت بين عامي عتأتي البيانات الواردة 

، مع أسئلة حول المعرفة  منهج الكميو اله موضوعال. في معظم الحاالت ، كان    DHIGECS مع أعضاء
. كانت المنهجية النوعية  الجغرافية واآلراء حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وممارسات التدريس

  . هي المقابلة المتعمقة المعتمدة
اختباًرا  واأكمل، برشلونة  من جامعةطالبًا  74:  (2012) التعليم االبتدائي في درجة معلمنيل استبيان طالب 

 يدرجة الماجستير لمعلملنيل استبيان طالب  . حول معرفتهم الجغرافية في المرحلتين االبتدائية والثانوية
والتعلم  GIT حول ممارسات تاستفساًرا، جامعة برشلونة  ماجستير منطالب  52:  (2014التعليم الثانوي )

: مقابالت  (2014مقابالت معلمي المدارس الثانوية ) . نيمعلمك ، سواء كمستخدمين أو بصفتهم الشخصية
إلى  30)كاتالونيا ، إسبانيا(. امتدت هذه المقابالت من  El Bages و El Barcelonès معلًما من 24مع 
 . : المناهج وطرق التدريس اليومية وتعليم الكفاءات المكانية والغرض منهاتية حول القضايا اال دقيقة 60

 المعلمين استبيانًا عبر اإلنترنت، أكمل بعض  هنفسالوقت : في  (2014) استطالع معلمي المدارس الثانوية
ت تكنولوجيا المعلوما خاص حول المنهجية والمواد التعليمية و تاكيد ، معذاتها الموضوعات استبيان حول . 

 .Googleالقائد ومحرر مستندات  Rو  Excelتمت معالجة البيانات باستخدام  .GIT -واالتصاالت
 

 النتائج والمناقشة
 (  2012) في مرحلة التعليم االبتدائي الب شهادة التعليمطاستطالع رأي أ( 

. واجه الطالب صعوبات في  استخرجنا البيانات بعد مستوى طالب التعليم االبتدائيفي استطالعنا األول ، 
  . محتويات المنهج ، أو تجاهل التقنيات الجديدة استيعاب موضوعات الجغرافيا بسبب معايير المعلم السيئة ،

 .ادناه كما هو موضح في الجدول 



 

 عالي جدا عالي منخفض جدا منخفض الدرجة

% 79.7 20.3 0 0 

 
نتائج منخفضة للغاية  ٪79.7نسبة . وسجلت  بعض المعرفة بالجغرافياوجود  االستطالعات  أثبتت

من اإلجابات اشتملت على عدم وجود معرفة بالموضوع  ٪44.5.  القليل من المعرفة بالموضوع تظهرحيث 
 مناهج الجغرافيانتائج أن مستوى المعرفة حاليًا ل. تؤكد هذه ال بالممتازة ٪4.95 ت المعرفة وصف ، بينما فقط

 .الميداني  معرفة جغرافية في المسح ةلم يتم تقييم أي ههذا ال يعني أنو . األكاديمية والتطبيقية منخفضة للغاية
 

 (2014) الدراسة االستقصائية لطالب درجة الماجستير لمعلمي التعليم الثانويب( 
معرفتهم  ، وأين ومتى تم اكتساب GIT المعرفة بموضوعات ركز االستطالع الثاني على رأي الطالب و

من الطالب  ٪30. أكثر من  اجغرافيللاستيعابهم على تأثير العلمية خلفية الطالبلكان .  وضوعاتبهذه الم
 ان، اكتشفنا  الدراسة ّمعتتحليل مج في.  منهم كانوا جغرافيين ٪5، لكن أقل من  تاريخال درجات في لديهم

 اكثر من النصف.  GIT  مما قد يعيقهم عند تطبيق في الجغرافيا ،مدرسو العلوم ليس لديهم أي تدريب تقريبًا 
 .  االستخدامات التعليمية والثقة لتطبيقها في الفصل ، مع افتقارهم إلى GIT ال يعرفون ما هو هممن

 الخاصة مهاراتهمكذلك ضرورية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يدرك المعلمون 
الجانب اآلخر ، فإن وجهات نظرهم بشأن التكنولوجيا محدودة  . لكن على تعليم جيد جًدا وصوال الىالتأثير في 

. كثير من الطالب ال يعرفون كيفية التدريس  هااستخدامقلة او  \ ولها بشكل رئيسي بسبب جهلهم  للغاية
مسبقة . عدم وجود مواد مدرسية  الدراسي ، ويواجهون صعوبات في تطبيقها في الفصل GIT باستخدام

 أنظمةو . بخصوص المعلومات الجغرافيةتطبيق الأحد أكبر العوائق التي تواجه  اعلى أنه ايُنظر إليه الصنع
(GIS) يُعّرفونها بوضوح على أنها أكثر معالجات ، GIT والمهارة  شهرة ، لكن لديهم القليل جًدا من التدريب

تدريبهم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل عند   الطالبالعظمى من الغالبية تعلم  .ا في استخدامه
 . في هذا الشأن . في التربية والتعليم ، فإن تدريس الجغرافيا له عائق كبير فترة الماجستير

 
 (2014) مقابالت معلمي المرحلة الثانويةج( 

.  هائيةننتائج غير مكتملة حاليًا ، لذلك ليس لدينا  الدراسة حول عمل المعلمين في المدارس الثانوية
سبانيا : "هل للجغرافيا في إ السؤال نأدلة ع ، والتي قدمت بعضها فقطتم تحليل عدد قليل فقط من المقابالت 

لغاية ويقاومون : المعلمون محافظون ل ومع ذلك ، تبدو بعض النقاط واضحة "نطاق موسوعي وصفي وإقليمي؟
؛  -مما يعزز الخاصية األولى  -. ليس لديهم تدريب جيد في هذا الموضوع  في حياتهم اليومية  GITتطبيق

عناصر  . ولكن هناك إلى أن تكون وصفية تماًما معلوماتهم تدريب يركز على الجغرافيا ؛ وتميلالى  يفتقرون
 رفض وع إقليمي ولكن كمسألة عالمية ، وبمعاملة الجغرافيا ليس كموضالعمل ، مثل اهتمامهم  في  إيجابية

 . جميع المناهج اإلسبانية الموسوعية
 

 (2014) معلمي المدارس الثانويةمعلومات مسح د( 
ة بشكل عام ، نماذج التدريس الخاص . المعلمين وعملهم نتائج أكثر تفصيالً حول قصاءيعطينا االست

 لنموذجينا . منهجيات موجهة لتسهيل المحاضرة الديالكتيكية وتبدو كالسيكية تماًما ، وتستخدم في الغالب  بهم
من قبل هؤالء  GIT يقتصر استخدام .( ٪28.3أقلية ) على )النماذج النشطة والتفاعلية( هي GIT مع تأثير

 Google أو Google أو خرائط Power Points واستخدام الويب العام استعالمات المعلمين على
Earth خاصة وان . تفاعل الطالب والمبادرةالى  محاضراتهم تفتقرولكن  . الجغرافية  لعرض البيانات 
 . مثل نظم المعلومات الجغرافية ، في الواقع ، غير معروفة تقريبًا أكثر تعقيًدا GIT أدوات



 

 %53.70 تقصي عبر االنترنيت

 %35.19 عرض رقمي

 %33.33 خرائط كوكل

 %24.07 نشاطات تفاعلية

 %24.07 العاب تفاعلية

 %12.96 ادوات رقمية

 %5.56 بكةاسئلة على الش

GIS 3.70% 

 
 معلومات وإدارة العمليات والتكنولوجيا مجتمع القرن الحادي والعشرين يريد أجهزة كمبيوتر ذكية ،

استخدام  االتصاالت وإدارة الملفات وفهم النظام و العمل الجماعي ، وتحليل البيانات و:  متطلبات ذه. ه
تفاعلية لانشاطات ال زيادة في إدارة الوقت ، وزيادة في نالدي . ولكن على عكس القرن العشرين ، التكنولوجيا

مزيج ،  اجتماعيمع أشخاص مختلفين ، عمل / ترفيه /  فيرةو صالتو ، جديدة البصرية  - سمعيةالو 
ؤدي ت التقدم االجتماعي لتوسيع شبكتنا االجتماعية الخاصة ، والتي والتركيز الرئيسي لعملنا الموجه ذاتيًا نحو

 . الجهد الفردي إلى المزيد من األنشطة االجتماعية والتعاون و
ن منتقال االب.  دراسيالفصل ال اتإجراءوطريقة تؤثر هذه العوامل االجتماعية والتكنولوجية على 

قة ، وكذلك الضروريات المتعل الطالب، و سلوك ومجتمع االتصاالت  ، قد تغير المجتمعف الصناعي المجتمع
في تطوير كل هذه المهارات   GITيمكن أن تساعدنا  . يجب أن يتكيف التدريس مع هذا الوضع لذا.  بالعمل

 ، االستفسار واتخاذ القرار ، المشكالتالتعلم القائم على حل في   GIT. تركز تعليم الجغرافيا الضرورية في

لجغرافيا اتطلب ت . الجغرافيا معقدة للغاية.  فئة المحاضرات التقليدية ولكن ال يمكن تدريس هذه في

ة يستوعب الطالب هذه األنظم الناجح ان التدريسب. يمكننا  مجاالت المعرفة المتعددة في نفس الوقتل افهم
. هذه هي أسس المنهج العلمي ،  البيانات تحليلساعدهم على ي ما المعقدة باستخدام البرامج التي تعرض
 . وحاجات معقدة وديمقراطية ومترابطة

حاجة  فهي تعزز التعلم النشط و GIT :البنائية في الجغرافيا هي مباراة مثالية للتدريس باستخدام
سألوا لماذا أن يعلى المتعلمين  يفرض. هذا األسلوب التربوي  الطالب إلى الشك في العقائد واألحكام المسبقة

 التعليمية )الموقع والتوزيع واالرتباط( مع الجغرافيااهداف  عند الجمع بين .  يعرفون ما يعرفونه ويشرحوه
ب جعل الطال. الهدف الرئيسي هو  االحتياجات ، والبناء هي منهجية جذابة الحاضر االجتماعي والتكنولوجي

 حقيق ذلك من خالل استخدام برنامج التعلم النشط مع البيانات الرقمية بشكل مناسبويمكننا ت العالم ، يفهمون
ثم  . من خالل برامج مثل تلك التي سيستخدمونها في حياتهم اليومية ووظائفهم المستقبلية اتتم معالجته، التي 

 .فهم القضايا المعقدة ، مثل كيفية تأثر الهجرة األوروبية بالتغير المناخي 
 

 تائجن
ييم . هدفنا الرئيسي اآلن هو تق في الوقت الحالي ، أسفرت هذه الدراسة األولية عن بعض االستنتاجات

تحسينها ، أو ما إذا كانت  GIT تدريس الجغرافيا في المدارس اإلسبانية لمعرفة ما إذا كان بإمكان احتياجات
  . تماًما في المدارس GIT عتمادالهناك حاجة حقيقية 

 تاجنح  . العشرينالحادي و: يتطلب مجتمع اليوم مهارات القرن  : ليس هناك شك حول القضايا االجتماعية
انات أكثر نشاًطا وإبداًعا للبي. إنهم بحاجة إلى نهج  عملية التعلم الخاصة بهم أن يبدأ الطالب في المشاركة في

 . لذلك ، نحن بحاجة إلى ، نحتاج إلى ربط الطالب بالمجتمعالكثير من الصالت  . في مجتمع به الجغرافية



منهجية و نحتاج إلى محتوى يركز على الفهم العالمي والنظامي ،.  الجغرافياالمنهجية في  تغيير المحتويات و
 . أكثر تقنية واستقاللية

جب أن يكون ي استخدام التكنولوجياسبب مجتمع االتصاالت الجديد هذا ، ب: نتيجة أو قضايا التكنولوجيةحول ال
وهذه  عاًما( ، 11. يحصل الطالب على أول هاتف ذكي لهم في سن مبكرة جًدا )حوالي  شائعًا في الفصل

  ثلرافية والتطبيقات م. البيانات الجغ األجهزة أفضل أداًء من أجهزة الكمبيوتر في منتصف التسعينيات
Google الخرائط أو Google Earth أو GPS ومن الواضح  أو مدونات السفر شائعة االستخدام اليوم .

  . محاضراتنا في الجغرافيا أنهم بحاجة إلى
قراطية أكثر ديم نحتاج إلى تغيير محاضراتنا لجعلها: من خالل مزج هذين العاملين ،  حول القضايا التربوية

يملي فيه  مكان يُنظر إلى الفصول الدراسية اإلسبانية عموًما على أنها  . ، على األقل في إسبانيا أقل سلطويةو
لى ع جرأةال ،  بعبارة اخرى.  المعلم الحقائق على الطالب ، لكنهم ال يشككون في أي شيء أو يكتشفونه

. من خالل  األسئلة واألبحاث على العلم مبني.  مواجهة العالم المعقد والغامض الذي نعيش فيه

ي استخدام إذا لم نساعدهم ف. استقالليته والتعلم األدوات التكنولوجية الجديدة ، يمكن للطالب االستمتاع بحرية 
 . األشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام هذه التكنولوجيا هذه األدوات ، فسيصبحون "خداًما" للتكنولوجيا أو

المنهجية فيما يتعلق ب . تقليديا ، التعليم مؤسسة محافظة نسير فيه اكبير اطريقا يزال لدينا م،  باختصار
الطالب ، ولكن يمكننا مساعدتهم على  صمتبالراحة مع إجراءاتهم البسيطة و . يشعر المعلمون والمحتويات

  . التالميذ الناقدون تعديل روتينهم وجعلهم أكثر راحة من خالل المشاركة ،
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