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 رئيس بشكل يعتمد والذي ، الحديثة االستراتيجيات من التفاعلي التعليم يُعد     
 كونها  التفاعلية المتعددة الوسائط على القائمة المحوسبة التعليمية البرمجيات على
 لتعليم ومناسبة وانتشاراً   شيوعاً  وأكثرىا ، المتعلم لدافعية إثارة البرمجيات أكثر

 وتتيح ، المتعلمين بين الفردية الفروق تراعي التفاعلية المتعددة فالوسائط ، الطلبة
 بيئة وتوفر ، للمتعلم بديلة خبرات وتقدم ، لديو التفكير مهارات تنمية للمتعلم
 دور وتطور ، للتعلم المتعلمين دافعية  من وتزيد ، للتعلم ومحببة جذابة تعليمية
 والمشاركة اإليجابي الدور إلى المعلم من للمعلومات سلبي متلق   من الطالب
 ويكرر ، أخطائو على يتعرف بحيث للطالب الفورية الراجعة التغذية وتقديم ، الفاعلة

 التي الدرجة خالل من نفسو تقييم ويستطيع ، الصواب إلى يصل حتى المحاولة
 يشعر فال للطالب النفسية الراحة التفاعلي التعليم ويوفر ، البرنامج لو يعطيها

 التي بالسرعة الطالب ويتعلم  ، اإلجابة إعطاء في أخطأ إذا الخجل أو ، بالحرج
 من طالب كل  أداء متابعة للمعلم ويمكن ، اإلتقان حتى النشاط تكرار مع تناسبو
. األمر لزم إذا لو المساعدة وتقديم ، المركزية شاشتو خالل



 بها القيام المعلم على جديدة أدواراً  المحوسب التفاعلي التعليم ويفرض     
 نحو على األدوار بهذه للقيام تؤىلو التي المهارات امتالكو ضرورة ويفرض ،

 أدواراً  يلعب ومبدع قائد معلم إلى بحاجة فهو ، التعليم من النوع ىذا يالئم
 في المعلم على ُفرض ولهذا ، التقليدي التعليم في األدوار تلك غير جديدة
 وتحسين ، جديدة لمهارات اكتسابو ليؤكد أدوراه من يغير أن التفاعلي التعليم

 المعرفة عصر في التعليمية العملية فاعلية لتعزيز ، الموجودة المهارات
 وتقديم ، والتيسير ، التوجيو على يقتصر ال ىنا المعلم ودور ، المتجددة

 يساعد مما ، التعليمي المستشار بدور المعلم يقوم أن يتوقع بل ، المعرفة
. المتنوعة المعلومات من الهائل الكم ظل في أنفسهم توجيو على الطالب

: ومن خالل ذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي 
ما مدى ممارسة معلمي الصف األول األساسي لألدوار المنوطة بهم في برنامج 

.التعليم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث الدولية  ؟ 



:  وقد تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية  
 التعليم برنامج في األساسي األول الصف بمعلمي المنوطة األدوار ما - 1

؟ الدولية الغوث وكالة بمدارس المحوسب التفاعلي
 التعليم برنامج في ألدوارىم األساسي األول الصف معلمي ممارسة مدى ما - 2

   ؟ نظرىم وجهة من المحوسب التفاعلي
 لألدوار األساسي األول الصف معلمي ممارسة مدى في اختالف يوجد ىل - 3

 الغوث وكالة بمدارس المحوسب التفاعلي التعليم برنامج في بهم المنوطة
؟ ( الخدمة سنوات ، العلمي المؤىل ، الجنس ) لمتغير تبعاً  الدولية

  :  الدراسة أىدف
 األساسي األول الصف بمعلمي المنوطة األدوار تحديد إلى الدراسة ىدفت    

 ، الدولية الغوث وكالة بمدارس المحوسب التفاعلي التعليم برنامج في
 التفاعلي التعليم برنامج في األدوار لتك ممارستهم درجة عن والكشف

  العلمي المؤىل ، الجنس ) متغيرات أثر على والتعرف المحوسب،



 ممارستهم درجة في األساسي األول الصف معلمي آراء على ( الخبرة سنوات ،
  المحوسب التفاعلي التعليم برنامج في بهم المنوطة لألدوار

  : الدراسة أىمية
 من التفاعلية للبرامج لما وذلك ؛ المحوسب التفاعلي التعليم لموضوع تناولها - 1

 التحصيل وضعاف عام بشكل التالميذ وتعلم تعليم عمليتي تحسين في أىمية
. خاص بشكل

 بضرورة تنادي والتي ، الحديثة التربوية لالتجاىات استجابة الدراسة ىذه تمثل - 2
 المعرفي التطور ظل في بها والقيام ، بهم والمنوطة المعلم بأدوار االىتمام

. المجاالت بكافة والتكنولوجي
 التعليم برنامج في األول الصف معلمي ألدوار واقعي تصور الدراسة تقدم - 3

 ، المعرفي التدفق ظل في أدوارىم معرفة في المعلمين لمساعدة ، التفاعلي
. وجو أكمل على بها والقيام



 

 لتلك تضمينهم في المعلم برامج إعداد على القائمون منو يستفيد أن يُمكن - 4
 وتطوير لتحسين ؛ التفاعلي التعليم برنامج في بهم المنوطة المعلم أدوار البرامج

. فاعلة بطريقة التدريسي المعلم أداء
  : الدراسة منهج

 ؛ أىدافها لتحقيق المناسب المنهج باعتباره الوصفي المنهج الدراسة استخدمت
  ، الغرض لهذا أعدت استبانة باستخدام الالزمة البيانات جمع خالل من وذلك

.نتائجها وتفسير ، وتحليلها
 األساسي األول الصف معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكـون : الدراسة مجتمع

. غزة بقطاع الدولية الغوث وكالة بمدارس
:عينة الدراسة 

معلماً ومعلمة من معلمي الصف األول األساسي ، ( 64)تكونت عينة الدراسة من 
.وتم اختيارىم بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة 



  : الدراسة أداة
  )     من النهائية صيغتها في وتكونت ، االستبانة وىي واحدة أداة في تمثلت    

 أداة وثبات صدق من التأكد تم وقد ، محاور خمسة على موزعة ، فقرة ( 50
. لتطبيقها الدراسة

:  الدراسة نتائج
تحديــد قائمــة بــأىم األدوار المنوطــة بمعلمــي الصــف األول األساســي فــي   –1

ــامج التعلــيم التفــاعلي المحوســب وتكونــت تلــك القائمــة مــن خمســة محــاور  برن
أدواره فيما يتعلق بالمتعلمين ، و أدواره في التخطيط للتـدريس التفـاعلي : وىي 

المحوســـب ، و أدواره فـــي تنفيـــذ التـــدريس التفـــاعلي المحوســـب ، وأدواره فـــي 
تقــــويم التــــدريس التفــــاعلي المحوســــب ، وأدواره فــــي اســــتخدام أدوات التعلــــيم 

دورًا مــن أدوار معلمــي الصــف ( 62) التفــاعلي المحوســب والتــي احتــوت علــى 
. األول األساسي عند استخدام برنامج التعليم التفاعلي المحوسب



 

 التعليم برنامج في بهم المنوطة لألدوار األول الصف معلمي ممارسة درجة - 2
.(%64.8 ) مئوية متوسطة،وبنسبة ممارسة بدرجة كان  المحوسب التفاعلي

 األول الصف معلمي ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم - 3
 بمدارس المحوسب التفاعلي التعليم برنامج في بهم المنوطة لألدوار األساسي

 وسنوات ، العلمي والمؤىل ، الجنس لمتغيرات تعزى الدولية الغوث وكالة
. الخبرة
  : الدراسة توصيات

 التكنولوجية المستحدثات عن محتواىا يتضمن للمعلمين تدريبية دورات عقد - 1
 في الحديثة التقنيات استخدام وكيفية ، المستحدثات ىذه ظل في وأدوارىم ،

. والتعلم التعليم عمليتي
 في العاملين لكل دورية بصورة تدريبية عمل وورش وندوات محاضرات تقديم - 2

في التكنولوجية بأدواره القيام على المعلم لمساعدة والتعليم التربية مجال



. التكنولوجيا عصر تطور ظل في
 ، وتنفيذ ، تخطيط من المحوسب التفاعلي التعليم معلمي حاجات تحديد  - 3

. الحاجات ىذه إشباع على والعمل ، التدريبية البرامج وتنفيذ ، وتقويم
 المتوقعة واألدوار ، التعليم ينشدىا التي المستقبلية بالرؤى المعلمين تبصير - 4

  .العصر متغيرات مع تتزامن والتي المعلمين من فئة بكل والمنوطة
 لتشغيل الالزمة األجهزة بكل مجهزة مدرسة كل  في مستقلة غرف تخصيص  - 5

 لتسهيل ، الحاسوب مختبر إلى باإلضافة لتستعمل التفاعلي التعلم برنامج
. التفاعلي التعلم برنامج تنفيذ

 األجهزة صيانة لمتابعة تعليمية منطقة لكل محلي صيانة فريق تشكيل  - 6
 أعطال حدوث حالة في الفني التدخل سرعة ولضمان ، الحاسوب ومختبرات

. الطلبة تعلم لصالح الوقت في الهدر من التقليل وبالتالي ، العمل أثناء في


