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 عند الرياضيات ومعلمات معلمي تواجه التي املعيقات
 تدريس عند التفاعلية  Sketchpadبرجمية استخدام

 املتوسطة املرحلة مقررات يف املضمنة اهلندسة مواضيع
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المعيقات التي تواجو  _الممخص

 Sketchpad معممي ومعممات الرياضيات عند استخدام برمجية
تدريس مواضيع اليندسة المضمنة في مقررات المرحمة  التفاعمية عند

المتوسطة بإدارة تعميم صبيا من وجية نظرىم, اعتمد الباحثان المنيج 
الوصفي المسحي منيجًا لمدراسة, وتم استخدام استبانة مكونة من 
أربعة محاور وىي )معيقات متعمقة بالبيئة المادية والتجييزات 

, /ة , معيقات تتعمق بالطالبوالمعممة عممالمدرسية, معيقات تتعمق بالم
وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة  معيقات تتعمق ببرامج التنمية المينية(.

 لمعوقاتا  توصمت الدراسة لمجموعة منقد ( معممًا ومعممة. و 82)
من أبرزىا: كثرة الطالب في الفصل, عدم توفر جياز لكل طالب, 

 Sketchpad استخدام برمجيةعدم توفر برامج تدريبية لمتدريب عمى 
في تعميم الرياضيات, عدم مناسبة أوقات برامج التنمية المينية 
المتعمقة بالتدريب عمى دمج التقنية بالتعميم, وكذلك توصمت الدراسة 

( بين 0.05إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
سنوات الخبرة آراء أفراد العينة حول المعيقات تعزى لمتغيري الجنس و 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعممين عمى استخدام  .التدريسية
البرمجيات الحديثة في تعميم الرياضيات, وتوفير معمل خاص بمادة 

 .الرياضيات متضمناً التقنيات الحديثة
معممي  ,التفاعمية Sketchpad برمجية ,معيقات :الكممات المفتاحية

 .مة المتوسطةالمرح ,ومعممات الرياضيات
 المقدمة. 1

إن ما يشيده العصر الحالي من تقدم كبير في مجال      
التقنية, والتي توسعت وانتشر استخداميا في شتى مجاالت 
الحياة, ومنيا مجال التعميم والتعمم حيث كان ليا األثر اإليجابي 
عمى أداء المعممين واستيعاب الطالب وتنمية اتجاىاتيم نحو 

 .والتعممالتعميم 

ولما ألىمية استعمال التقنية في تعميم وتعمم الرياضيات       
فقد حددت الجمعية الوطنية لمعممي الرياضيات في الواليات 

معايير الرياضيات المدرسية ومن  NCTM المتحدة األمريكية
ضمنيا مبدأ التقنية الذي يؤكد عمى ضرورة استعمال برمجيات 

ة لمساعدة الطالب عمى فيم الرياضيات التعميمية التقني
عدادىم الستعماليا في عالم تزداد فيو التقنية,  الرياضيات, وا 
وتبرر ذلك بأن التقنية توفر االنتقال من الرياضيات التقميدية إلى 

 ].1مشكالت العالم الواقعية وتسيم في تنمية التفكير الرياضي ]
ت من أىم األدوا Sketchpad Geometer's ويعد برنامج     

التقنية التي أتاحت الفرصة لمطالب الستيعاب المفاىيم اليندسية 
وجعل ىذه المفاىيم قابمة لمتعمم, وكذلك تتيح لممعممين توجيو 
التعمم نحو الطالب, حيث أنو يسيل عمى الطالب استكشاف 

 ].2] األشكال اليندسية بسيولة
ة تعد أداة بناء ىندسي GSP كما أن برمجية الرسم اليندسي     

شارحة تفاعمية لمصف, تتيح لمطالب بناء أشكال دقيقة والتعامل 
معيا بشكل تفاعمي, والتي تساعد عمى تطوير نماذج عقمية 
لمتفكير حول األشكال اليندسية وخصائصيا, وىي مثالية لمتعمم 
التفاعمي, وتكمن قوتيا في مرونتيا وسيولة تركيبيا, ومخصصة 

[. وىي 3اسية العميا فما فوق ]لطمبة الرياضيات في المرحمة األس
تقنية تعميمية تساعد عمى توضيح المفاىيم األساسية في اليندسة 
وتمثيميا, وذلك عن طريق األشكال اليندسية والتعرف عمى 

 ].4] خصائصيا بطرق سيمة دون تعقيد
 أجريت العديد من الدراسات العربية واألجنبية ومنيا     

والتي توصمت إلى  [7] عراق؛ أبو [6] [؛ دراوشة5الصاعدي ]
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إيجابية التدريس باستخدام برمجية اسكتش باد, وىي حافز لمكثير 
 .من المعممين لالىتمام بو واالستعانة بو التدريس

 Sketchpad ونظرًا ألىمية استخدام برمجية االسكتش باد     
في تعمم وتعميم الرياضيات وما يحققو من نتائج إيجابية كان من 

كان القيام بدراسة لمتعرف عمى أبرز المعوقات التي األىمية بم
تحول وتحد من استخدام معممي ومعممات الرياضيات ليذه 

 .البرمجية عند تدريس مقررات الرياضيات لممرحمة المتوسطة
 مشكمة الدراسة. 2

اىتمت وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية بتطوير      
ث قامت بترجمة ومواءمة سمسمة تعميم الرياضيات والعموم, حي

لجميع المراحل الدراسية والتي (Mc Grow-Hill)  ماكجروىيل
من أبرز اىتماماتيا دمج التقنية في تعميم الرياضيات مما 
يستدعي عمى المعممين تفعيل ىذا الجانب لتحقيق أىداف 

 .المشروع الوطني
ومن خالل الخبرة الشخصية لمباحثين في مجالي تعميم       

حيث الحظا قصورًا واضحًا في  تقنية المعموماتالرياضيات و 
عمى  Sketchpad االىتمام بدمج التقنية بصفة عامة وبرمجية

وجو الخصوص عند تدريس مواضيع اليندسة في مقررات 
الرياضيات, كذلك ومن خالل مقابمة العديد من المعممين 

ت الرياضية والمشرفين التربويين الذين أفادوا بندرة دمج البرمجيا
عند تدريس الرياضيات لوجود العديد من المعوقات التي تحول 
دون استخدام معممي ومعممات الرياضيات ليذه البرمجية 
التفاعمية. وكذلك ما توصمت إليو العديد من الدراسات من 

[ والتي توصمت لمعديد من المعوقات 8] ضمنيا دراسة النذير
 .الرياضيات التي تحد من دمج التقنية في تعميم

وبناء عمى ما سبق ذكره من مبررات, فإن مشكمة البحث 
 :تتمخص في المحاولة لإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي

ما المعيقات التي تواجو معممي ومعممات الرياضيات عند 
التفاعمية عند تدريس مواضيع  Sketchpad استخدام برمجية

 يتفرع منو  المتوسطة؟اليندسة المضمنة في مقررات المرحمة 
 :األسئمة الفرعية التالية السؤال الرئيس

ما المعيقات المتعمقة بالبيئة المادية والتجييزات المدرسية  -1
 التي تحد من استخدام معممي ومعممات الرياضيات لبرمجية

Sketchpad  التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة المضمنة
 المرحمة المتوسطة؟في مقررات 

ما المعيقات المتعمقة بمعممي ومعممات الرياضيات والتي  -2
التفاعمية عند تدريس  Sketchpad تحد من استخداميم لبرمجية

 مواضيع اليندسة المضمنة في مقررات المرحمة المتوسطة؟
ما المعيقات المتعمقة بالطالب والطالبة والتي تحد من  -3

 Sketchpadلرياضيات لبرمجيةاستخدام معممي ومعممات ا
التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة في مقررات المرحمة 

 المتوسطة؟
ما المعيقات المتعمقة ببرامج التنمية المينية والتي تحد من  -4

 Sketchpadاستخدام معممي ومعممات الرياضيات لبرمجية
التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة في مقررات المرحمة 

 سطة؟المتو 
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -5

. بين آراء معممي ومعممات الرياضيات حول معيقات 05
التفاعمية عند تدريس مقررات  Sketchpad استخدام برمجية

الرياضيات لممرحمة المتوسطة تعزى لمتغيري الجنس والخبرة 
 التدريسية؟

 الدراسة أىدافب. 
المعيقات المادية والتجييزات المدرسية التي التعرف عمى  -1

 تحد من استخدام معممي ومعممات الرياضيات لبرمجية
Sketchpad  التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة المضمنة

 .في مقررات المرحمة المتوسطة
التعرف عمى المعيقات المتعمقة بمعممي ومعممات  -2

 Sketchpadةالرياضيات والتي تحد من استخداميم لبرمجي
التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة المضمنة في مقررات 

 .المرحمة المتوسطة
 التعرف عمى المعيقات المتعمقة بالطالب والطالبات والتي -3

 تحد من استخدام معممي ومعممات الرياضيات لبرمجية
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Sketchpad  التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة المضمنة
 .المتوسطةفي مقررات المرحمة 

التعرف عمى المعيقات المتعمقة ببرامج التنمية المينية التي  -4
  لبرمجية استخدام معممي ومعممات الرياضياتتحد من 

Sketchpad  التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة المضمنة
 .في مقررات المرحمة المتوسطة

الكشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5
. آلراء معممي ومعممات الرياضيات حول معيقات 05داللة 

عند تدريس مواضيع اليندسة  Sketchpad استخدام برمجية
المضمنة في مقررات الرياضيات بالمرحمة المتوسطة تعزى 

 .لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة التدريسية
 أىمية الدراسةج. 

بالمممكة تقديم تغذية راجعة لممسئولين في وزارة التعميم  -1
العربية السعودية حول المعيقات التي تواجو معممي ومعممات 

التفاعمية عند  Sketchpad الرياضيات عند استخدام برمجية
تدريس مواضيع اليندسة المضمنة في مقررات المرحمة 

 .المتوسطة
 .قد تساعد الدراسة في تذليل المعيقات بشتى أنواعيا -2
المعوقات التي تواجو معممي  تقديم بعض الحمول لتالفي تمك -3

 .ومعممات الرياضيات
 حدود الدراسةد. 

اقتصرت الدراسة عمى التعرف عمى أبرز : الحدود الموضوعية
المعيقات التي تحد من استخدام معممي ومعممات الرياضيات 

التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة   Sketchpadلبرمجية
 .في مقررات المرحمة المتوسطة

اقتصرت الدراسة عمى المدارس الحكومية : المكانيةالحدود 
 .لمبنين والبنات في إدارة تعميم صبيا

طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من : الحدود الزمانية
 .ىـ 1437 -1436العام الدراسي 

 مصطمحات الدراسةه. 
 ما يواجيو معمم أو  ابأني [ 9] عبدالعزيز يامعيقات: يعرفال     

معممة الرياضيات في الصف الثاني المتوسط من مشكالت أو 
 .موانع تحول دون تحقيق األىداف المرجوة من تدريس المقرر

ويعرفيا الباحثان بأنيا المحددات والعوائق التي تحول دون 
 Sketchpadاستخدام معممي ومعممات الرياضيات لبرمجية

اليندسة المضمنة في مقررات التفاعمية عند تدريس مواضيع 
 .الرياضيات لممرحمة المتوسطة

التفاعمية: ىي إحدى برمجيات اليندسة  Sketchpad برمجية
الرائدة في مجال تعميم الرياضيات, والتي تقدم مواضيع اليندسة 
بطريقة تفاعمية ومشوقة وواضحة وتساعد الطالب عمى الرسم, 

 ].3] لمرحمة الجامعيةوتقدم لمطالب بدء من الصف الثالث إلى ا
  الدراسات السابقة. 3

[ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر 10دراسة المقدادي ]     
عمى تحصيل الطالب في الصف  Sketchpad استخدام برنامج

( طالبًا, استخدم 52الثالث اإلعدادي, حيث شممت العينة )
 الباحث المنيج شبو التجريبي, حيث تكونت المجموعة الضابطة

( طالبًا, 26( طالبًا, والمجموعة التجريبية من )26من )
لو تأثير إيجابي  Sketchpad وتوصمت الدراسة إلى أن برنامج

 .عمى تحصيل الطالب في المجموعة التجريبية
إلى التعرف عمى   ىدفت دراسة  July [11] وقد أجرى     

 لتعمم Sketchpad أثر البيئة التدريسية المستندة عمى برنامج
( 18مواضيع اليندسة ثالثية األبعاد وتكونت عينة الدراسة من )

لتكوين  Sketchpad طالبًا من الصف العاشر استخدموا برنامج
وتحميل تصور ثنائي األبعاد ألشكال ثالثية األبعاد, والحظ 

 .الباحث تحسنا كبيرًا في نتائج االختبارات البعدية لمطالب
إلى استقصاء أثر دفت [ دراسة ى7ا أجرى أبو عراق ]كم  

عمى تحصيل طالب اإلمارات  Sketchpad استخدام برنامج
عدادي, العربية المتحدة لعينة من طالب الصف الثالث اإل

واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي عمى عينة مكونة من 
 ( طالبًا, قسمت لمجموعتين إحداىما ضابطة تكونت من48)
( طالبًا, وتوصمت 24من ) ( طالبا, وأخرى تجريبية تكونت24)

ــروق ذات داللـــود فــة لوجـــالدراس  ة ــــالب المجموعـــة لطـــحصائيإة ــ
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 .التجريبية
إلى التعرف عمى أثر  Idris [12] بينما ىدفت دراسة     

عمى التحصيل في اليندسة  Sketchpad استخدام برمجية
وعمى التفكير اليندسي وفق مستويات فان ىيل, شممت العينة 

خدم الباحث المنيج شبو التجريبي, وتوصمت ( طالبا, است65)
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة 

 .التجريبية
[ دراسة مشابية حيث ىدفت الدراسة 5وقدم الصاعدي ]      

في تدريس  Sketchpad إلى معرفة أثر استخدام برنامج
 اليندسة التحميمية عمى التحصيل الدراسي واالتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المدينة 

( طالبًا, تكونت المجموعة 62المنورة, حيث شممت العينة )
( طالبًا, 31( طالبًا, وتكونت التجريبية من )31الضابطة من )

وتوصمت الدراسة لوجود فروق ذات داللة احصائية لطالب 
 .المجموعة التجريبية

[ لتصميم برنامج تدريبي مقترح 13وىدفت دراسة البموي ]     
والتعرف عمى درجة االحترافية  Sketchpad الستخدام برنامج

, Sketchpad في مجموعة من البرامج التفاعمية منيا برنامج
وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج من أىميا أن درجة 

جاءت بدرجة  Sketchpad االحترافية المتوفرة في برنامج
صمت الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي مقترح ممتازة, كذلك تو 

 .لمبرنامج
إلى معرفة أثر  دراستو والتي ىدفت  EU [14]  وقد أجرى     

عمى تعميم وتعمم وظائف الرسم  Sketchpad استخدام برنامج
البياني لطالب الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية بماليزيا, 

ي وتوصمت الدراسة واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريب
 .لوجود فروق ذات داللة احصائية لطالب المجموعة التجريبية

إلى التعرف عمى أثر  Kesan [15] بينما ىدفت دراسة     
في تعمم مواضيع في اليندسة  Sketchpad استخدام برنامج

عمى تفوق الطمبة وبقاء أثر التعمم لطمبة الصف السابع, استخدم 
 روق ـــود فــى وجــة إلــت الدراســي وتوصمــالتجريبم ـــث التصميــالباح

 .ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية
[ دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر 6وأجرى دراوشة ]     

عمى تحصيل طالب الصف  Sketchpad استخدام برنامج
التاسع األساسي وعمى مفيوم الذات الرياضي لدييم في محافظة 

ة المنيج شبو التجريبي والمنيج النوعي, نابمس, استخدمت الباحث
( طالبًا, حيث تكونت المجموعة الضابطة من 64) وبمغت العينة

( طالبًا, وتوصمت الدراسة 31( طالبًا, والتجريبية من )33)
 .لوجود فروق ذات داللة احصائية لطالب المجموعة التجريبية

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
السابقة أنيا اتبعت المنيج التجريبي  يالحظ عمى الدراسات     

عمى مجموعة  Sketchpad لمتعرف عمى أثر استخدام برمجية
 .تغيرات, حيث توصمت الدراسات إلى نتائج إيجابيةممن ال
بينما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنيا      

تبحث عن المعيقات التي تحول دون استخدام معممي ومعممات 
, Sketchpad ضيات بالمرحمة المتوسطة لبرمجيةالريا

فاستخدمت المنيج الوصفي المسحي, كذلك تميزت الدراسة بأنيا 
الدراسة الوحيدة التي اىتمت باستطالع أراء المعممين والمعممات 
عمى حد سواء, كذلك انفردت الدراسة الحالية بتناول جانب 

ج التقنية معيقات برامج التنمية المينية التي تحول دون دم
 .والبرمجيات الحديثة في مجال تدريس الرياضيات

 جراااتاإلو . الطريقة 4
  منيج الدراسةأ. 

نظرًا ليدف الدراسة وىو التعرف عمى المعيقات التي تواجو      
 معممي ومعممات الرياضيات عند استخدام برمجية

Sketchpadالمنيج الوصفي المسحي  ان, فقد استخدم الباحث
 .منيجا لمدراسة لمالءمتو لميدف من الدراسة

 مجتمع الدراسةب. 
تألف مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات       

السعودية  فيالرياضيات بالمرحمة المتوسطة بإدارة التعميم بصبيا 
 .ه1437-1436ومعممة لمعام  ( معمماً 399والبالغ عددىم )
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 عينة الدراسةج. 
            ( معممًا ومعممة, أي ما 82شممت عينة الدراسة )     
 %( من مجتمع الدراسة, حيث تم االختيار بالطريقة20.6يمثل )

 .العشوائية البسيطة 
 :توزيع أفراد العينة

 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس - أ
 1 جدول

 وفقا لمتغير الجنس عدد أفراد العينة
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 59.8 49 ذكر
 40.2 33 أنثى

 %100 82 المجموع
( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير 1يتضح من الجدول )     

( معممًا يمثمون 49الجنس, حيث يبمغ عدد أفراد العينة لمذكور )
%( من إجمالي أفراد العينة, بينما يبمغ عدد أفراد 59.8) نسبة

%( من إجمالي 40.2) ( معممة يمثمن نسبة33العينة لإلناث )
 .أفراد العينة

 توزيع أفراد العينة لمتغير سنوات الخبرة التدريسية - ب
 2جدول 

 التدريسيةعدد أفراد العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة 
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة التدريسية

 %68.3 56 سنوات فأقل 10
 %31.7 26 سنوات 10أكثر من 

 %100 82 المجموع
( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير عدد 2يتضح من الجدول )      

أفراد العينة التي سنوات الخبرة التدريسية, حيث يظير أن عدد 
 ( ويمثمون نسبة56) سنوات 10-1تتراوح خبرتيم من 

%( من إجمالي أفراد العينة, بينما يبمغ عدد أفراد العينة 68.3)
( يمثمون ما 26سنوات ) 10التي تزيد خبراتيم التدريسية عن 

 .%( من إجمالي أفراد العينة31.7) نسبتو
  أداة الدراسةد. 

 االستبانة 
م االستبانة أداة لمدراسة لمتعرف عمى المعيقات ااستخد تم    

التي تواجو معممي ومعممات الرياضيات من وجية نظرىم, حيث 
قسمت األداة لجزأين: الجزء األول يتعمق بالبيانات الشخصية 

 ألفراد العينة والتي شممت )االسم, الخبرة التدريسية, 
 (.الجنس

وىي )معيقات تتعمق محاور  أربعةالجزء الثاني: يتكون من 
 بالمعممبالبيئة المادية والتجييزات المدرسية ,معيقات تتعمق 

, معوقات تتعمق ببرامج /ة, معوقات تتعمق بالطالبوالمعممة

التنمية المينية(, حيث يندرج تحت كل محور مجموعة من 
 .المعوقات التي تنتمي لو
 خطوات بناء االستبانة

لدراسات السابقة والتي من عمى األدب التربوي وا االطالع -1
[؛ محمد 16[؛ ياسين وآخرون ]9[؛ عبدالعزيز ]8أبرزىا النذير ]

قيام بعمل استفتاء الكتروني ال, باإلضافة إلى [17] وآخرون
لرصد مجموعة من المعيقات من وجية نظر المعممين 

 .والمعممات
 تم عرض األداة في صورتيا األولية عمى مجموعة من  -2

والمختصين في مجال تعميم الرياضيات, واالستفادة المحكمين 
 .من آرائيم

 .تم حساب صدق وثبات األداة -3
 صدق أداة الدراسة وثباتيا

  صدق األداة
 صدق المحكمين

  من لمتعرف عمى صدق أداة الدراسة تم عرضيا عمى مجموعة  
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أساتذة المناىج وطرق تدريس الرياضيات ومجموعة من 
وفي ضوء آراء المحكمين أعيدت صياغة  المشرفين التربويين,

بعض الفقرات لغويًا, وعدلت بعض الفقرات, وتم إضافة وحذف 
د الفقرات التي كان معدل اتفاق ااعتم تمبعض الفقرات. و 
%( فما فوق, وبذلك أصبح عدد فقرات 85المحكمين حوليا )

 :( فقرة موزعة عمى المحاور وفق اآلتي28األداة )
المعيقات المتعمقة بالبيئة المادية والتجييزات المحور األول: 
 .( فقرات6المدرسية وعددىا )

( 11المحور الثاني: المعيقات المتعمقة بالمعمم والمعممة وعددىا )
 .فقرة

( 4المحور الثالث: المعيقات المتعمقة بالطالب والطالبة وعددىا )
 .فقرات

 المينية وعددىا المحور الرابع: المعيقات المتعمقة ببرامج التنمية 

 .( فقرات7)
يقابل كل فقرة من فقرات االستبانة تدرج ثالثي عمى النحو 

 :التالي
أوافق )ثالث درجات(, أوافق إلى حد ما )درجتان(, ال أوافق 

 (.)درجة احدة
إلى  1وتم تفسير النتائج لممتوسطات وفق الفئات التالية: )من 

إلى  2634متوسط(؛ ) 2633إلى  1667منخفض(؛ )من  1.66
 (مرتفع 3

 ثبات األداة
( معممًا 30طبقت األداة عمى عينة استطالعية قواميا )     

ومعممة, وتم حساب معامل ارتباط بيرسون لحساب االرتباط بين 
كل فقرة من فقرات االستبانة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو 

 (.3) الفقرة, ويوضح ذلك جدول
 3 جدول

 يوضح عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو
 معامل االرتباط بالمحور الفقرة معامل االرتباط بالمحور الفقرة معامل االرتباط بالمحور الفقرة
1 882**. 11 622**. 21 341*. 
2 359**. 12 477**. 22 488**. 
3 331**. 13 627**. 23 583**. 
4 452**. 14 416**. 24 660**. 
5 345**. 15 325**. 25 635**. 
6 653**. 16 429**. 26 524**. 
7 279*. 17 365**. 27 520**. 
8 505**. 18 603**. 28 448**. 
9 691**. 19 707**.   
10 614**. 20 780**.   
معامالت االرتباط بين درجة ( أن قيم 3يتضح من جدول )      

 الفقرة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو تتراوح ما بين
.( وجميعيا موجبة, باإلضافة إلى أن ليا داللة 882 –. 279)

( فأقل, مما يعني أن ليا 0, 05إحصائية عند مستوى داللة )
 .درجة ثبات عالية

 :ثبات األداة بطريقة كرونباخ ألفا
ثبات  حيث بمغت نسبةمعامل ثبات الفا كرونباخ تم حساب 
. وىذا يدل عمى أن األداة تتمتع بدرجة عالية 785األداة ككل 

 .من الثبات يمكن االعتماد عمييا والوثوق بنتائجيا

 نتائج. ال5
 :أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

دية لإلجابة عن السؤال األول: ما المعيقات المتعمقة بالبيئة الما
والتجييزات المدرسية التي تحد من استخدام معممي ومعممات 

التفاعمية عند تدريس مواضيع  SketchPad الرياضيات لبرمجية
اليندسة المضمنة في مقررات المرحمة المتوسطة؟ تم حساب 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

العينة كما يوضحيا جدول المعيارية والرتب الستجابات أفراد 
(4:) 
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 4جدول 
 استجابات أفراد العينة لممحور األول حول المعيقات المتعمقة بالبيئة المادية والتجييزات المدرسية

أوافق إلى  أوافق الفقرة م
 حد ما

المتوسط  ال أوافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 % ك % ك % ك
عدم توفر غرفة مصادر تعمم مجيزة بكافة التجييزات المادية  1

 والفنية
23 3462 32 39 22 26.8 2607 782. 6 

 3 .724 2.52 13.4 11 20.7 17 65.9 54 إشغال غرفة مصادر التعمم من قبل المعممين اآلخرين 2
 5 .704 2.27 14.6 12 43.9 36 41.5 34 عدم توفر جياز لكل طالب داخل المعمل 3
 2 .614 2.72 8.5 7 11 9 80.5 66 كثرة األعطال ألجيزة الحاسب داخل غرفة مصادر التعمم 4
عدم وجود معمل خاص بمادة الرياضيات مجيز بتقنيات لتعميم  5

 الرياضيات وتعمميا
41 50 28 34.1 13 15.9 2.34 741. 4 

 1 .465 2.87 4.9 4 3.6 3 91.5 75 زيادة أعداد الطالب في الفصل 6
 آلراء الحسابية المتوسطات أن( 4) جدول من يتضح    

 التفاعمية Sketchpad برمجية استخدام معيقات حول المعممين
 2.07) بين تراوحت المدرسية والتجييزات المادية بالبيئة المتعمقة

– 2.87.) 
 في الطالب أعداد زيادة" وىي( 6) فقرة أن( 4) جدول يبين كما

 بدرجة اتفاق عمى دليل وىذا األولى المرتبة جاءت" الفصل
 المتوسط بمغ حيث المعيق ىذا عمى العينة أفراد بين مرتفعة

 مصادر غرفة توفر عدم" وىي( 1) فقرة جاءت بينما(, 2.87)
 ,(2.07) بمتوسط" والفنية المادية التجييزات بكافة مجيزة تعمم
 :تنازليا عمييا الموافقة حسب لممعيقات عرض يمي وفيما

 .الفصل في الطالب أعداد زيادة -
 .التعمم مصادر غرفة داخل الحاسب ألجيزة األعطال كثرة -
 .اآلخرين المعممين قبل من التعمم مصادر غرفة إشغال -
 بتقنيات مجيز الرياضيات بمادة خاص معمل وجود عدم -

 .وتعمميا الرياضيات لتعميم
 .المعمل داخل طالب لكل جياز توفر عدم -
  المادية التجييزات بكافة مجيزة تعمم مصادر غرفة توفر عدم -

 .والفنية
[ 8] ,النذير دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة تتفق     
 المادية بالبيئة المتعمقة المعيقات من لمعديد توصمت التي

 اآللي, الحاسب أجيزة أعطال كثرة ومنيا المدرسية والتجييزات
 توفر وعدم, آخرين معممين قبل من التعمم مصادر غرفة واشغال
 دراسة مع وتتفق. التجييزات بكافة مجيزة تعمم مصادر غرفة
 تدريس معيقات من مجموعة إلى توصمت والتي[ 18] خميل

 بمادة خاص معمل توفر عدم منيا الرياضيات مقررات
 .الفصل داخل الطالب أعداد وزيادة الرياضيات

 المتعمقة المعيقات حول المعممين من مجموعة وبمناقشة     
 لممعمم تعود المعيقات من جزء أن اتضح المدرسية بالتجييزات

 إشغال أن المقابمة أثناء المعممين من مجموعة أفاد حيث نفسو
 المعمم مبادرة عدم بسبب آخرين معممين قبل من المصادر غرفة
 غرفة من االنتقال أن آخرون يرى بينما, المصادر غرفة بحجز
 .الدراسية الحصة وقت من جزء ييدر الدرس لقاعة الصف
 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج: ثانيا

 بمعممي المتعمقة المعيقات ما: الثاني السؤال عن لإلجابة
 لبرمجية استخداميم من تحد والتي الرياضيات ومعممات

Sketchpad المضمنة اليندسة مواضيع تدريس عند التفاعمية 
 والنسب التكرارات حساب تم المتوسطة؟ المرحمة مقررات في

 والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية
 (:5) جدول يوضحيا كما العينة أفراد الستجابات
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 5جدول 
 حول المعيقات المتعمقة بمعممي ومعممات الرياضيات استجابات أفراد العينة لممحور الثاني

المتوسط  ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 1 645 2.6 8.5 7 23.2 19 68.3 56 ضعف في معرفة المعمم لمتعامل مع برمجية 7
 اسكتش باد التفاعمية

غفال الجوانب التطبيقية عند  8 التركيز عمى الجوانب النظرية وا 
 التدريس

40 48.8 31 37.8 11 13.4 2.35 709 4 

ضعف في قناعة المعمم بأىمية دمج التقنية في تعميم  9
 الرياضيات

31 37.8 33 40.2 18 22 2.16 761 8 

 10 757 1.91 32.9 27 42.7 35 24.4 20 تركيز المعمم عمى إنياء المنيج 10
 5 809 2.29 22 18 26.8 22 51.2 42 ضعف قدرة المعمم عمى تدريب الطالب لمتعامل مع برمجية 11

 اسكتش باد التفاعمية
ضعف قدرة المعمم عمى توصيل المفاىيم اليندسية باستخدام  12

 برمجية اسكتش باد التفاعمية
37 45.1 37 45.1 8 9.8 2.35 655 4 

مواضيع المقرر يحول دون استخدام التقنية في تعميم زيادة  13
 الرياضيات

32 39 32 39 18 22 2.17 767 7 

عدم التخطيط المسبق لمدروس يحول دون استخدام البرمجية  14
 في تعميم الرياضيات

43 52.4 26 31.7 13 15.9 2.37 746 3 

ضعف في قدرة المعمم عمى تنظيم سير الحصة عند استخدام  15
 برمجية اسكتش باد التفاعمية

35 42.7 31 37.8 16 19.5 2.23 758 6 

 9 716 1.93 29.2 24 48.8 40 22 18 تشكل المغة اإلنجميزية عائق في استخدام برمجية 16
يتطمب استخدام برمجية اسكتش باد وقت وجيد عالي عند  17

 اإلعداد والتنفيذ
43 52.5 32 39 7 8.5 2.44 650 2 

( أن المتوسطات الحسابية آلراء 5يتضح من جدول )     
التفاعمية  Sketchpad المعممين حول معيقات استخدام برمجية

 (.2.44 – 1.91) المتعمقة بالمعمم تراوحت بين
( وىي " ضعف في معرفة 7( أن فقرة )5كما يبين جدول )     

برمجية اسكتش باد التفاعمية" جاءت المرتبة المعمم لمتعامل مع 
األولى وىذا دليل عمى اتفاق بدرجة مرتفعة بين أفراد العينة عمى 

( 10(, بينما جاءت فقرة )2.60ىذا المعيق حيث بمغ المتوسط )
(, 1.91وىي " تركيز المعمم عمى إنياء المنيج " بمتوسط )

 :زلياوفيما يمي عرض لممعيقات حسب الموافقة عمييا تنا
ضعف في معرفة المعمم لمتعامل مع برمجية اسكتش باد  -

 .التفاعمية
يتطمب استخدام برمجية اسكتش باد وقت وجيد عالي عند  -

 .اإلعداد والتنفيذ
 دام برمجية ـــول دون استخــدروس يحــق لمــط المسبــدم التخطيــع -

 .اسكتش باد في تعميم الرياضيات
توصيل المفاىيم اليندسية باستخدام ضعف قدرة المعمم عمى  -

 .برمجية اسكتش باد التفاعمية
غفال الجوانب التطبيقية عند  - التركيز عمى الجوانب النظرية وا 

 .التدريس
ضعف قدرة المعمم عمى تدريب الطالب لمتعامل مع برمجية  -

 .اسكتش باد التفاعمية
 ضعف في قدرة المعمم عمى تنظيم سير الحصة عند استخدام  -

 .برمجية اسكتش باد التفاعمية
زيادة مواضيع المقرر يحول دون استخدام التقنية في تعميم  -

 .الرياضيات
ضعف في قناعة المعمم بأىمية دمج التقنية في تعميم  -

 .الرياضيات
 اد ــــش بـتشكل المغة اإلنجميزية عائق في استخدام برمجية اسكت -
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 .التفاعمية
 .المنيجتركيز المعمم عمى إنياء  -

[ 8] تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة النذيرو      
التي توصمت إلى ضعف في ميارات المعمم عند التعامل مع 
إحدى برمجيات تعميم الرياضيات, وتركيز المعممين عمى 

غفال الجوانب التطبيقية  .الجوانب النظرية وا 
حول المعيقات المتعمقة من المعممين وبمناقشة مجموعة      

بالمعممين والمعممات اتضح أن ضعف معرفتيم في التعامل مع 
برمجية اسكتش باد يعود لتركيز العديد من المعممين والمعممات 
عمى الجوانب االجرائية والتقميدية عند تدريس مواضيع اليندسة 

حيث برروا موقفيم بأن دمج التقنية في التدريس يستغرق الكثير 
الحصة وقد يتسبب في عدم انياء وعرض جميع  من زمن

 األفكار والمفاىيم الرياضية في الدرس. 
 :ثالثا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

لإلجابة عن السؤال الثالث: ما المعيقات المتعمقة بالطالب     
 Sketchpadوالطالبات والتي تحد من استخداميم لبرمجية

يندسة المضمنة في مقررات التفاعمية عند تدريس مواضيع ال
المرحمة المتوسطة؟ تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات 

 (:6أفراد العينة كما يوضحيا جدول )
 6 جدول

 المعيقات المتعمقة بالطالب والطالبات في المرحمة المتوسطةاستجابات أفراد العينة لممحور الثاني حول 
أوافق إلى  أوافق الفقرات م

 حد ما
المتوسط  ال أوافق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 % ك % ك % ك
 3 .763 2.24 19.5 16 36.6 30 43.9 36 ضعف قدرة الطالب/ة في التعامل مع التقنية 18
وقتا طويال في حل التدريبات عند استخدام يستغرق الطالب  19

 برمجية اسكتش باد التفاعمية
43 52.5 27 32.9 12 14.6 2.38 731. 2 

 1 .571 2.52 3.7 3 40.2 33 56.1 46  قمة في وعي الطالب بأىمية استخدام برمجية اسكتش باد 20
 4 .766 2.07 25.6 21 41.5 34 32.9 27 عدم تفاعل الطالب عند دمج التقنية في تعميم الرياضيات 21

( أن المتوسطات الحسابية آلراء 6يتضح من جدول )     
التفاعمية  Sketchpad المعممين حول معيقات استخدام برمجية

 (.2.52 – 2.07) بالطالب تراوحت بين
( وىي " قمة في وعي 20( أن فقرة )6كما يبين جدول )    

بأىمية استخدام برمجية اسكتش باد " جاءت المرتبة  الطالب
األولى وىذا دليل عمى اتفاق بدرجة مرتفعة بين أفراد العينة عمى 

( 21(, بينما جاءت فقرة )2.52ىذا المعيق حيث بمغ المتوسط )
وىي " عدم تفاعل الطالب عند دمج التقنية في تعميم 

عيقات (, وفيما يمي عرض لمم2.07الرياضيات" بمتوسط )
 :حسب الموافقة عمييا تنازلياً 

قمة في وعي الطالب بأىمية استخدام برمجية اسكتش باد  -
 .التفاعمية

يستغرق الطالب وقتا طويال في حل التدريبات عند استخدام  -
 .برمجية اسكتش باد

 .ضعف قدرة الطالب/ة في التعامل مع التقنية -
 .تعميم الرياضياتعدم تفاعل الطالب عند دمج التقنية في  -

[ 8] تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة النذير,و      
التي توصمت ضعف في تفاعل الطالب عند استخدام برمجيات 
تعميم الرياضيات, وقمة وعي الطالب بأىمية استخدام البرمجيات 

 .في تعميم الرياضيات
تعمقة بعد مقابمة مجموعة من المعممين عن المعيقات الم     

بطالبيم أكد البعض منيم بأن تدريب الطالب عمى استخدام 
ال حتى أن أحد المعممين ذكر بأنو " البرمجية يعد أكبر المعيقات

موقف المعممين  ىيمكن لي تدريب الطالب أثناء الحصة" ويعز 
منصب حول الدرس والمقرر الدراسي فقط  ىممن ذلك بأن تركيز 

ات لمطالب خارج المقرر وقد ال يتطمع البعض إلضافة ميار 
 .الدراسي

 



Sketchpad  
 

93 

 :: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابعرابعاً 
لإلجابة عن السؤال الرابع: ما المعيقات المتعمقة ببرامج التنمية 
المينية والتي تحد من استخدام معممي ومعممات الرياضيات 

التفاعمية عند تدريس مواضيع اليندسة  Sketchpad لبرمجية

المرحمة المتوسطة؟ تم حساب التكرارات  المضمنة في مقررات
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (:7) والرتب الستجابات أفراد العينة كما يوضحيا جدول

 7 جدول
 ية المينيةاستجابات أفراد العينة لممحور الثاني حول المعيقات المتعمقة ببرامج التنم

المتوسط  ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % ك % ك % ك

عدم وجود برامج تدريبية لممعممين لمتدريب  22
 عمى استخدام برمجية اسكتش باد التفاعمية

49 59.8 20 24.4 13 15.8 2.44 755. 3 

 2 .633 2.5 7.3 6 35.4 29 57.3 47 .غير كافيةمدة البرنامج التدريبي  23
ضعف ميارات المشرف التربوي في التدريب  24

 عمى استخدام برمجية اسكتش باد التفاعمية
24 29.3 37 45.1 21 25.6 2.04 744. 7 

الحقائب التدريبية ال تفي بعرض معمومات  25
 كافية عن برمجية اسكتش باد التفاعمية

35 42.7 37 45.1 10 12.2 2.30 679. 5 

عدم وجود قاعات تدريب مخصصة ومجيزة  26
 لمتدريب عمى استخدام البرمجية

51 62.2 28 34.1 3 3.7 2.59 565. 1 

تدني ثقافة التنمية المينية لدى المعممين  27
المتعمقة بأىمية دمج التقنية في تعميم 

 الرياضيات وتعمميا

33 40.2 40 48.8 9 11 2.29 657. 6 

عدم مناسبة أوقات برامج التنمية المينية  28
المتعمقة بالتدريب عمى دمج التقنية في تعميم 

 .الرياضيات

39 47.6 39 47.6 4 4.9 2.43 589. 4 

( أن المتوسطات الحسابية آلراء 7يتضح من جدول )     
التفاعمية  Sketchpad المعممين حول معيقات استخدام برمجية

 (.2.59 – 2.04) المتعمقة ببرامج التنمية المينية تراوحت بين
( وىي "عدم وجود قاعات 26( أن فقرة )7) كما يبين جدول     

تدريب مخصصة ومجيزة لمتدريب عمى استخدام البرمجية" 
جاءت المرتبة األولى وىذا دليل عمى اتفاق بدرجة مرتفعة بين 

(, بينما 2.59ق حيث بمغ المتوسط )أفراد العينة عمى ىذا المعي
( وىي " ضعف ميارات المشرف التربوي في 21) جاءت فقرة

(, 2.04التدريب عمى برمجية اسكتش باد التفاعمية" بمتوسط )
 :وفيما يمي عرض لممعيقات حسب الموافقة عمييا تنازليا

 عدم وجود قاعات تدريب مخصصة ومجيزة لمتدريب عمى -
 .استخدام البرمجية

 .مدة البرنامج التدريبي غير كافية -

 دام ـــــى استخــب عمــدريـن لمتــيـمـمـعـة لممــج تدريبيــود برامــدم وجــع -
 .برمجية اسكتش باد التفاعمية

عدم مناسبة أوقات برامج التنمية المينية المتعمقة بالتدريب  -
 .عمى دمج التقنية في تعميم الرياضيات

ال تفي بعرض معمومات كافية عن برمجية الحقائب التدريبية  -
 .اسكتش باد التفاعمية

تدني ثقافة التنمية المينية لدى المعممين المتعمقة بأىمية دمج  -
 .التقنية في تعميم الرياضيات وتعمميا

 ضعف ميارات المشرف التربوي في التدريب عمى برمجية -
 .اسكتش باد

نتيجة دراسة الشمراني وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع      
[ التي توصمت لمعديد من المعيقات المتعمقة ببرامج 19] وآخرون

التنمية المينية منيا ضعف كفاءة مقدمي البرامج, ومحدودية 
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أنشطة التطور الميني, باإلضافة إلى عدم مناسبة أوقات تنفيذ 
[ 8] برامج التنمية المينية. وتتفق كذلك مع نتائج دراسة النذير

توصمت إلى عدم تدريب معممي الرياضيات عمى استعمال التي 
 .البرمجيات في تدريس الرياضيات

حظي محور المعيقات المتعمقة ببرامج التنمية المينية  دلق     
بالعديد من اآلراء واختالف في وجيات النظر فمن المعممين من 
يرى أن عدم مناسبة مواعيد برامج التنمية المينية ومنيم من يرى 
بعدم وجود حافز لمتدريب سواء مادي أو معنوي والبعض يرى 

امج لضعف امكانيات بعدم تحقيق فائدة عالية من حضور البر 
منفذي البرامج بينما يرى آخرون بأن مواعيد البرامج الصباحية 

نياء المقرر الدراسي أو مسايرة الخطة المقترحة إتعيقيم عن 
لممواضيع الدراسية حيث أنيا من أىم ما يسأل عنو المشرف 
التربوي أثناء الزيارة, بينما يحمل البعض من المعممين مسئولية 

برامج التدريبية لمدراء المدارس حيث يمنعون عدم حضور ال
حضور البرامج التدريبية بحجة أن ذلك يسبب في ارباك اليوم 

برامج الوجود  قمةىذا التباين لى الدراسي داخل المدرسة, ويعز 
مبنية عمى احتياجات المعممين وفقًا آلرائيم التدريبية ال

 ين المعمميندم وجود تنسيق وتنظيم جيد بـواحتياجاتيم, وكذلك لع

 .ومدراء المدارس ومنفذي البرامج بمكاتب التعميم
وبمراجعة استجابات أفراد العينة لمحور معيقات التنمية      

المينية الحظ أن نسبة كبيرة من المعممات والالتي خدمتين 
خمسة سنوات فأقل لم يتمقين تدريب نيائيًا عمى دمج التقنية في 

لى التدريب بداية ر جيد فاألو تعميم الرياضيات وىذا مؤشر غي
مناسبة أوقات البرامج عدم ىذا المعيق إلى  ىالخدمة وقد يعز 

التدريبية لممعممات وكذلك لبعد مقر الدورات التدريبية عن سكن 
 .المعممات

 :خامسا: النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس
لإلجابة عن السؤال الخامس: ىل توجد فروق ذات داللة 

( بين آراء معممي ومعممات 05.0) توى الداللةاحصائية عند مس
عند  Sketchpad الرياضيات حول معيقات استخدام برمجية

تدريس مواضيع اليندسة المضمنة في مقررات الرياضيات 
 لممرحمة المتوسطة يعزى لمتغيري الجنس والخبرة التدريسية؟

لمتعرف عمى الفروق ذات  (t-test) "تم حساب اختبار "ت
اإلحصائية بين متوسطات تقديرات معممي ومعممات الداللة 

الرياضيات وفقا لمتغيري الخبرة التدريسية والجنس, وقد جاءت 
 :( التالي8النتائج كما في جدول)

 8 جدول 

المتوسط  العدد فئة المتغير متغير الدراسة
 الحسابي

 عند داللتيا قيمة )ت( االنحراف المعياري
(55), 

 .00 10.029- 2.683 4652 56 سنوات فأقل 10 الخبرة التدريسية
 66118 17.08 26 سنوات 10أكثر من  دالة

 .049 1.995 6.38 66.57 49 ذكر الجنس
 6.6 63.67 33 أنثى دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة 8يتضح من جدول )     
( في آراء أفراد العينة حول 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

التفاعمية يعزى لمتغير  Sketchpad معيقات استخدام برمجية
الخبرة التدريسية, ويتضح كذلك وجود فروق ذات داللة احصائية 

( في آراء المعممين والمعممات حول 0.05عند مستوى داللة )
يعزى لمتغير الجنس التفاعمية  Sketchpad استخدام برمجية

وىو ضعيف  0.028لصالح المعممات, حيث بمغ حجم األثر 
جدًا, وبالتالي ىذا يعطينا مؤشر حول اتفاق في آراء أفراء العينة 

حول المعيقات, وبطبيعة الحال ىذا تأكيد عمى وجود العديد من 
 .التفاعمية Sketchpad المعيقات التي تحد من استخدام برمجية

[ والتي 8] لدراس الحالية مع نتيجة دراسة النذير,وتتفق نتيجة ا
 توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 

 .الخبرة التدريسية
 التوصيات. 6

استحداث برامج تدريبية نوعية لممعممين والمعممات في مكاتب  -
التربية والتعميم لتدريبيم عمى دمج التقنية في التعميم بصفة عامة 
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وتعميم الرياضيات بصفة خاصة, عمى أن يقدم ىذه البرامج 
 .مدربين محترفين في مجالي التدريب والتقنية

أن تقدم البرامج التدريبية في أوقات تتناسب مع ظروف  -
المعممين والمعممات وبمدة كافية الستيعاب طريقة استخدام 

 .التقنية
بل نشر ثقافة دمج التقنية في تعميم الرياضيات من ق -

المسئولين والمشرفين, من خالل المقاءات العممية والتربوية 
 .والنشرات والدوريات

توفير معمل خاص بمادة الرياضيات مجيزًا بتقنيات التعميم  -
 .الحديثة

توفير جياز حاسب آلي لكل طالب داخل غرفة مصادر  -
 .التعمم أو معمل الحاسب اآللي

معممي ومعممات تفعيل الفصول االفتراضية لتدريب  -
 .الرياضيات عن بعد

التنسيق بين جميع الجيات عند التخطيط لبرامج الدورات  -
 .التدريبية بداية كل فصل دراسي

أن يتم تصميم البرامج التدريبية بناء عمى احتياجات المعممين  -
 .والمعممات
 :المقترحات

دراسة المعيقات التي تواجو المعممين والمعممات عند استخدام  -
 .البرمجيات الحديثة في مراحل التعميم المختمفة

دراسة واقع برامج التنمية المينية المقدمة في مكاتب التعميم,  -
 .ومدى استفادة المعممين والمعممات منيا

التفاعمية في تدريس  Sketchpad دراسة أثر استخدام برمجية -
 .مواضيع اليندسة عمى التحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات

دراسة الميارات التقنية المعاصرة الواجب توافرىا لدى معممي  -
 .ومعممات الرياضيات لتدريس مقررات الرياضيات الحالية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

أثر استخدام برنامج ( 2010الصاعدي, عادل بن سعيد ) [5]
 Geometer's Sketchpad [G Sجومترزسكتش باد )

P] لطالب الصف الثالث ( عمى التحصيل الدراسي
. المتوسط في اليندسة التحميمية واتجاىيم نحو الرياضيات
 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة طيبة.

أثر استخدام برنامج ( 2014دراوشة, روضة عاطف ) [6]
عمى تحصيل طالب الصف  Sketchpadسكتش باد 

ضي التاسع األساسي في الرياضيات ومفيوم الذات الريا
 ,. رسالة ماجستير غير منشورةلدييم في محافظة نابمس

 كمية التربية جامعة النجاح الوطنية: فمسطين.

أثر استخدام برمجية ( 2002أبو عراق, إسماعيل أحمد ) [7]
في  Geometer's Sketchpad [G S P]الحاسوب 

تحصيل طمبة الصف الثالث اإلعدادي في دولة اإلمارات 
. رسالة موضوع ىندسة المثمثالعربية المتحدة في 

ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة اليرموك: 
 األردن.

( معيقات استعمال معممي 2014النذير, محمد بن عبداهلل )[8] 
( في تدريس GeoGebraالرياضيات برمجية الجيوجبرا )

طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض وفقًا آلراء المعممين. 
-6, ص ص 3, ع 17, مج الرياضيات مجمة تربويات

38. 

( واقع استخدام التقنية 2011الرويس, عبدالعزيز بن محمد ) [9]
في تعميم الرياضيات من وجية نظر معممييا لممرحمة 

مجمة رسالة المتوسطة في المممكة العربية السعودية. 
 .56-15, ص ص 121ع  الخميج العربي,

 (G.S.P)أثر استخدام برنامج ( 2000المقدادي, فاروق ) [10]
Geometer's Sketchpad  عمى فيم الطالب األردنيين
رسالة ماجستير غير منشورة, لبعض المفاىيم اليندسية, 

 جامعة اليرموك: عمان.

برنامج تدريبي قائم ( 2012البموي, عايد بن عمي محمد ) [13]
 . رسالة عمى البرامج التفاعمية في تعميم الرياضيات وتعمميا
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 دكتوراه غير منشورة, كمية التربية, جامعة أم القرى.

( معوقات 2011ياسين, بسام محمود؛ ممحم, محمد أمين ) [16]
استخدام التعميم اإللكتروني التي تواجو المعممين في مديرية 

المجمة الفمسطينية التربية والتعميم بمنطقة إربد األولى. 
-115, ص ص 5, ع 3, مج لمتربية المفتوحة عن بعد

136. 

؛ الشيخ, عاصم عبدالرحمن؛ عطية, محمد, جبرين عطية[17] 
( معوقات استخدام التعمم االلكتروني 2006أنس جبرين )

مجمة العموم من وجية نظر طمبة الجامعة الياشمية. 
 .206-183, ص ص 4, ع 7, مج التربوية والنفسية

واقع تنفيذ معممي ( 2014خميل, إبراىيم بن الحسين )[18] 
رياضيات مكونات الدرس المقترحة في كتب المرحمة ال

. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, االبتدائية العميا
 جامعة الممك سعود.

, عبد الولي حسين؛ الشمراني, سعيد محمد؛ الدىمش [19] 
( واقع 2013القضاة, باسل محمد؛ الرشود, جواىر سعود )

التطور الميني لمعممي العموم في المممكة العربية السعودية 
 (,126) , عمجمة رسالة الخميج العربيمن وجية نظرىم. 

 .291-215ص ص 
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CONSTRAINTS FACING MATHEMATICS 

TEACHERS IN USING INTERACTIVE 

SKETCHPAD SOFTWARE WHEN 

TEACHING GEOMETRY TOPICS 

INCLUDED IN THE MIDDLE SCHOOL 

COURSES 

IBRAHIM ALHOUSSAIN KHALIL             AHMAD ZAID ALMASSAAD 

King Saud University                                                  

ABSTRACT_ The study aimed to identify the Constraints facing mathematics teachers in using 

interactive Sketchpad software when teaching geometry topics included in the middle school 

courses in Sabia Education administration from their point of view, The researcher used a 

questionnaire composed of four axes (constraints related to the physical environment school 

equipment, constraints related to the teacher, constraints related to the student, constraints related 

to professional development programs. The number of members of the study sample (82) male and 

female teachers. The study reached a set of results, most notably: The large number of students in 

the classroom, unavailability of device for each student, the lack of training programs for training 

in using Sketchpad software in teaching mathematics, inconvenient times of professional 

development programs related to training on the integration of technical education. As well as the 

study concluded that there were no statistically significant differences at the level (0.05) between 

the views of respondents about the constraints due to the variables of gender and years of 

experience teaching. The study recommended necessity of training mathematics teachers on the 

use of modern software in teaching mathematics, providing special laboratory of mathematics 

methodology including modern technologies. 

KEY WORDS: Constraints, Interactive Sketchpad Software, Male and Female Teachers of 

Mathematics, the Middle Stage. 

 
 
 
 
 

 


