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اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

املقدمة:
امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة لتق�صي �أثر «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ
تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،و�إىل التعرف على الفروق ذات الداللة
الإح�صائية ،بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،وفق ًا للمتغريات:
اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
ولتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة؛ ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي،
مت ت�صميم ا�ستبانة تكونت من ( )40فقرة؛ جلمع املعلومات
حيث ّ
من عينة الدرا�سة التي ت�ضمنت ( )152معلم ًا ومعلمة ملادة
الريا�ضيات ،و�أظهرت النتائج �إىل �أن ت�أثري «التعليم عن ُبعد» ،كان
متو�سط ًا على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ب�شكل عام ،وعلى
م�ستوى املحاور الفرعية ،جاءت كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد
وتعلمها باملرتبة الأوىل ،ثم الإجراءات الإدارية والفنية ،ثم توفر
�أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائيةُ ،تعزى للمتغريات :اجلن�س ،واملرحلة
الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وعلى �ضوء النتائج
قدمت الدرا�سة عدداً من التو�صيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن ُبعد ،تعلم الريا�ضيات ،تكاف�ؤ
الفر�ص ،جائحة كوفيد.19-

Abstract:
The current study aimed to investigate the impact
of distance learning on the equality of mathematics
educational opportunity during the COVID-19
Pandemic in the Palestinian northern Governorates.
Moreover, it aimed to identify the statistically
significant differences among the answers provided
by the participants of the study based on the variables
of gender, teaching grade, qualification, and teaching
experience. To achieve the objectives of this study, the
researchers employed the descriptive approach where
they articulated a 40 - item questionnaire to gather
data from the 152 participants, who are mathematics
teachers. The study results revealed that the level of
mathematics equal learning opportunities in distance
learning as perceived by teachers in Palestinian
northern Governorates was generally intermediate. At
the level of sub - topics, the efficacy of teaching and
learning of mathematics distantly came in first place,
followed by technical and administrative procedures,
and then the availability of mathematics distance
teaching tools. The results also revealed no statistically
significant differences attributed to the variables of
gender, teaching grade, qualifications, and teaching
experience. Based on these results, the current study
presented some suggestions and recommendations.
Keywords: Distance learning, mathematics
educational , equality opportunities, COVID-19
Pandemic.

يعتقد كثري من الرتبويني ب�أن منظومة التعليم يف الوطن
العربي ب�شكل عام ،ويف فل�سطني ب�شكل خا�ص ،تعاين عدداً من
الثغرات امل�ؤثرة يف جودة التعليم وخمرجاته ،فالإمكانيات املادية
والفنية املتوفرة بني يدي املعلمني والطلبة متفاوتة بدرجة كبرية
جداً ،وم�صادر التعلم املختلفة ال تراعي امل�ستويات املختلفة بني
الطلبة ،وال ت�ستطيع الو�صول �إىل جميع الطلبة باجلودة نف�سها ،ون�سبة
التعليم العام يف املدار�س خمتلفة ما بني منطقة و�أخرى ،مما ي�سهم
بالتايل يف �إيجاد فجوات حقيقية ما بني فئات الطلبة ،ب�صورة ت�ؤثر
�سلب ًا على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص التعلم ،الذي ُيع ّد من املبادئ الأ�سا�سية
الواجب مراعاتها؛ لكي يت�صف التعليم بالعدالة والإن�صاف.
لقد ت�أثرت الدول العربية منذ القدم ،بالدعوات املطالبة
بتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الأفراد ،حيث كان
هناك معوقات و�صعوبات يف حتقيق ذلك؛ �سواء �أكانت �صعوبات
اجتماعية (كامل�ساواة بني اجلن�سني بالتعليم) �أو نظرة املجتمعات
لتعليم الإناث على وجه اخل�صو�ص ،ناهيك عن ال�صعوبات اجلغرافية
واالقت�صادية ،ولذلك اتخذت بع�ض الدول العربية ،جمموعة من
الإجراءات الهادفة لإ�صالح منظومة التعليم والتعلم من خالل توفري
امل�صادر التعليمية املتنوعة ،وا�ست�صدار قوانني تلزم الطلبة بالتعلم،
والتو�سع يف بناء املدار�س ،والتوجه نحو تنويع التخ�ص�صات
املطروحة يف املرحلة الثانوية� ،سعي ًا ال�ستقطاب �أكرب عدد من
الطلبة ال�ستكمال مراحل التعليم املدر�سي (حوالة. )2007 ،
وت�شري وثيقة املعايري اخلا�صة مبعلمي الريا�ضيات (NCTM,
� )2000إىل مبد�أ امل�ساواة والعدالة يف تعليم الريا�ضيات ،والذي
مت�ساو ،وكذلك توفري الدعم
يتطلب الإن�صاف بني جميع الطلبة ب�شكل
ٍ
لهم بغ�ض النظر عن خ�صائ�صهم الذاتية وخلفياتهم ،حتى تتاح لهم
الفر�ص ب�شكل منا�سب لتعلم الريا�ضيات ،وا�ستيعاب الفروق الفردية
بني الطلبة حتى يتم تعلم الريا�ضيات جلميع الطلبة.
وباملقابل ،تو�صف �آليات التعليم يف الدول النامية،
باتخاذها مبد�أ االنتقائية ،والفرز للفئات املهم�شة والفقرية يف
املجتمع ،حيث ظهرت عدة م�شكالت تعليمية خمتلفة عانى ب�سببها
الطلبة لفرتات زمنية طويلة ،مثل :عدم امل�ساواة يف متابعة التعليم
(ظواهر الغ�ش ،والر�سوب ،والت�رسب ،والدرو�س اخل�صو�صية)  ،وعدم
امل�ساواة يف الفر�ص املتاحة لاللتحاق بالتعليم ،وعدم امل�ساواة
يف الناجت التعليمي (اختبارات وامتحانات وفر�ص التحاق
مب�ستويات تالية)  ،وعدم امل�ساواة بالتوظيف بعد �إكمال التعليم
الر�سمي (عدم امل�ساواة يف الناجت النهائي للتعليم)  ،وبالرغم من
املحاوالت العديدة لإ�صالح النظام التعليمي� ،إ َّال �أنه ما زال يعاين
من العديد من امل�شكالت ،واحلاجة للمزيد من اجلهود الكبرية
للإ�صالح (بايل. )2015 ،
لقد �أ�شارت نتائج برنامج التقييم الدويل للطالب عام 2018
�إىل �أن الطلبة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يعانون من
�أو�ضاع �سيئة ،فنتائج التعلم متدنية �إىل �أق�صى ح ّد يف معظم البلدان
العربية ،وم�ستوى القراءة لدى الطلبة البالغني يتخلف مبعدل (– 2
� )4سنوات من التعليم عن املتو�سط العام ،الذي و�ضعته منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية العاملية ،وخمرجات التعليم غري
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

متكافئة �إىل درجة كبرية ،مما ي�سهم يف تعري�ض ماليني الطلبة يف
البلدان العربية ،خلطر الت�أخر عن الركب �أكرث من بع�ض الفئات التي
متتلك كثرياً من املقومات الأ�سا�سية للتعليم ومتطلباته ،ب�صورة
حتقق مبد�أ العدالة وامل�ساواة بني خمتلف �رشائح الطلبة (& Miwa
. )Blom, 2021
�إن الأو�ضاع يف معظم البلدان متو�سطة الدخل والأكرث فقراً
لي�ست على ح ّد �سواء ،وذلك ناجت عن تفاوت الإمكانيات والقدرات
املتوفرة فيها ،فالكثري من الأطفال يعانون من �صعوبة ات�صالهم
بالإنرتنت �أو عدم امتالكهم للحوا�سيب املحمولة يف املنازل،
بالإ�ضافة �إىل عدم امتالكهم مكتب ًا �أو كتب ًا تتنا�سب مع مرحلة التعليم
عن ُبعد ،بينما يحظى �آخرون مبعظم ما �سبق ،ولذلك يتعني تفادي
ات�ساع الفوارق يف الإمكانيات بني �رشائح الطلبة املختلفة ،وجتنب
ازدياد الآثار ال�سلبية على تعلُّم الأطفال الفقراء ،من خالل توظيف
ا�سرتاتيجيات تتنا�سب مع الإمكانيات واخلدمات املتوفرة يف الدول،
خا�صة اال�سرتاتيجيات القائمة على التعليم عن ُبعد ،فيمكن ا�ستغالل
املوارد املتوفرة عرب الإنرتنت يف �إتاحة الدرو�س التعليمية امل�سجلة،
ومقاطع الفيديو ،وغريها من املوارد ملعظم الطلبة ،وينبغي العمل
مع ال�رشكات التي تهتم بالبنية التحتية التكنولوجية ،خا�صة يف
جمال االت�صاالت على تطبيق �سيا�سات عادلة تعفي امل�ستخدمني
من الر�سوم؛ لتي�سري و�صول الطلبة �إىل مواد التعلُّم عرب الأجهزة ،التي
يقتنيها ويتقن ا�ستخدامها جممل الطلبة يف الغالب (ال�شجرواي،
2020؛ . )Saavedra, 2020
وعلى الرغم من حالة ال�رصاع التي ت�شهدها دولة فل�سطني،
التي ُتعد من �أقدم ب�ؤر ال�رصاع يف العامل ،فقد ا�ستطاعت وزارة الرتبية
والتعليم تطوير عدد من اال�سرتاتيجيات ملواجهة و�إدارة الأزمات
املختلفة ،الناجتة عن �سيا�سة االحتالل املزمن لأرا�ضيها� ،إال �أنه
يف حقيقة الأمر� ،أن الأزمات ال�سابقة قد �أثرت على �إمكانيات الدولة
ومواردها ،ويظهر ذلك من خالل :الأبنية املدر�سية غري املالئمة
ال�ستيعاب �أعداد التالميذ املتزايدة �سنوياً ،واكتظاظ ال�صفوف،
وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي للطلبة ،وانقطاع التعليم لفرتات خالل
العام الدرا�سي ،ون�سبة ح�ضور الطلبة منخف�ضة ،خا�صة يف جانب
الذكور ،كما يواجه املعلمون عجزاً يف �إمتام املقررات الدرا�سية وفق ًا
للخطة الدرا�سية املو�ضوعة ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة بع�ض املعلمني
والطلبة على الو�صول �إىل مدار�سهم؛ نتيجة ملمار�سات االحتالل
 Ma-؛ Affouneh, Salha, & Khlaif, 2021؛(Arar & Orucu, 2021

). hamid, 2021
ومنذ مطلع عام 2020م� ،أ�سهمت جائحة كوفيد 19-يف
�إحداث عدد من الأزمات الإ�ضافية ملنظومة التعليم يف الوطن العربي
ب�شكل خا�ص ،ومعظم دول العامل ب�شكل عام ،فقد �أ�ضافت اجلائحة
الكثري من الأعباء على م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ،فحالة �إغالق املدار�س
ت�سهم يف ازدياد الفجوات التعليمية بني الطلبة ،و�إىل ت�ضخم م�ستوى
الفاقد التعليمي ،و�إىل �إحداث حالة من عدم تكاف�ؤ فر�ص التعليم بني
الطلبة ،ويف خ�ضم حالة فريدة مل ي�شهدها عاملنا املعا�رص ،منذ
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ظهرت احلاجة لتوظيف التعليم عن
ُبعد بو�صفه املنقذ حلالة التوقف التعليمي امل�ستمر منذ بداية عام
2020م ،وكو�سيلة ل�ضمان ا�ستمرار التعليم خالل فرتة اجلائحة.
لقد �أ�صبح التعليم عن ُبعد هو النمط التعليمي ال�سائد خالل

جائحة كوفيد ،19-ونظراً لعدم وجود خربات حول طريقة التعليم
عن ُبعد ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر كثري من الإمكانيات املادية
لدى عدد من دول العامل ،ظهرت احلاجة �إىل �رضورة االهتمام
مبختلف فئات الطلبة (من مرحلة ريا�ض الأطفال وحتى نهاية
التعليم الثانوي)  ،من خالل تدريب الطلبة على ا�ستخدام تطبيقات
الإنرتنت ،وتوفري جميع املتطلبات املادية ،كمحاولة ل�سد
التفاوت بني الطبة ،ب�صورة قد ت�سهم يف زيادة م�شاركة الطلبة،
ولدفعهم على بذل اجلهد والن�شاط وال�سلوك؛ لتحقيق الأهداف
املرجوة ،ولالحرتاز من الآثار ال�سلبية حلالة التحول املفاجئ يف
التعليم ،ومنها :الت�رسب املدر�سي ،وانعزال املتعلم ،وقلة التفاعل
وامل�شاركة بالدرو�س الرقمية ،وم�شكلة عدم تكاف�ؤ الفر�ص
التعليمية ). (Zuo, Ma, Hu, & Luo ,2021
لقد ك�شفت اجلائحة ب�شكل وا�ضح �أهمية حتقيق التكاف�ؤ يف كل
تقدم
من التعليم والتدريب ،ويف حني ا�ستطاعت عدد من الدول حتقيق ٍ
كب ٍري يف حت�سني ر�أ�س املال الب�رشي على مدى ال�سنوات املا�ضية� ،إال
�أن هذه اجلائحة تهدد بخ�سارة املكا�سب التي �أُجنزت ب�شق الأنف�س،
ال �سيما اخلطوات الهادفة لت�ضييق الفجوات بني الطلبة ،فالأرقام
ت�شري �إىل زيادة معدالت الت�رسب املدر�سي ،وانعدام الأمن الغذائي،
وتنامي الفقر ،وقد ت�ؤدي هذه الآثار ال�سلبية �إىل خ�سارة التعلم،
نتيجة توقف ذهاب الطلبة �إىل املدار�س ،وعدم اكت�ساب املهارات
العملية ال�رضورية؛ لنمو �إمكانيات الطلبة و�شخ�صهم يف �سوق
العمل ،مما يحتم على الرتبويني و�صانعي القرار اال�ستثمار يف البنية
التحتية للتعلم الإلكرتوين؛ لت�شجيع التعلم مدى احلياة ،و�رضورة
�إ�صالح املناهج الدرا�سية و�إدارتها ،ب�صورة ت�سهم يف تقدمي مهارات
رقمية واجتماعية متنوعة ،و�رضورة اختيار حمتوى تعليمي
يت�صف باملرونة وال�شمول؛ ليتالءم مع مقت�ضيات الع�رص
ومتغرياته الطارئة & (SOSALE, BUNKER, MCDONALD
). RUBIANO, 2021
وي�شري �أبو �سارة ودويكات و�أبو �سارة (� )2021إىل وجود
الكثري من امل�شكالت التي تواجه التعليم العام يف فل�سطني ،خالل
جائحة كوفيد ،19-منها� :ضعف الإمكانيات والقدرات املتوفرة
لدى وزارة الرتبية والتعليم ب�شكل عام ،فدولة فل�سطني ُتعد من
الدول حمدودة املوارد املادية واالقت�صادية ،و ُتعاين يومي ًا من �آثار
االحتالل وال�رصاع ،مما ينعك�س على قدرتها يف توفري املتطلبات
الأ�سا�سية ،ال�ستمرار التعليم عن ُبعد ،خالل جائحة كوفيد،19-
فعدد املدار�س ب�شكل عام قليلة مقارنة ب�أعداد الطلبة ،وال�صفوف
الدرا�سية مكتظة ،وال يتوفر لدى الطلبة �أجهزة احلا�سوب ،بال�صورة
املنا�سبة ملتطلبات التعليم عن ُبعد ،وتكاليف خدمة الإنرتنت
مرتفعة ،مقارنة مع م�ستوى الدخل ،وعبء املعلم الأ�سبوعي كبري،
بالإ�ضافة �إىل عدم توافر خربات �سابقة لدى معظم املعلمني ،حول
�آلية ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم عن ُبعد� ،أو ت�صميم املحتوى
التعليمي الرقمي ،مما �أ�سهم يف بروز حتدي �صعب ومفاجئ لدى
�صانعي القرار؛ ملعاجلة طريقة �إعادة امل�سرية التعليمية خالل فرتة
اجلائحة ،من حيث امل�شكالت التكنولوجية الكثرية التي ظهرت خالل
ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم عن ُبعد ،وحاجة جميع املعلمني
والطلبة للتدريب ،و�رضورة توفري البنية التحتية التكنولوجية
الالزمة ،و�رضورة العمل على زيادة ثقة املعلمني والطلبة ب�أهمية
توظيف التكنولوجيا الرقمية يف التعليم ،خالل فرتة اجلائحة وما
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بعدها.
�إن حتقيق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف جمال التعليم،
ُيعد من �أهم املتطلبات التي �شغلت العامل �أجمع ،فال�س�ؤال املطروح
دائم ًا يتعلق بقدرة دول العامل على ت�أمني مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
بالتعليم جلميع �أفرادها ،بغ�ض النظر عن دخلهم �أو جن�سهم �أو لونهم
�أو غري ذلك ،و�إن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ال ي�شتمل يف جوهره على فر�صة
القبول بالتعليم فقط ،و�إمنا يتطلب �أي�ض ًا فر�ص ًا ال�ستمرارية التعليم،
وهذا يتطلب اهتمام ًا �أكرث بالفئات املجتمعية الأقل حظ ًا اجتماعيا
وثقافي ًا واقت�صادي ًا وتعليمي ًا (وهبه ، )2016 ،وتقوم الرتبية يف
املجتمعات املتقدمة على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وذلك ب�أنه حق تكفله
الدولة ،من خالل توفري فر�ص التعليم املتكافئ لتنمية قدرات كل
فرد ،لأق�صى درجة ممكنة ميكن �أن ي�صل �إليها ح�سب قدراته ،بغ�ض
النظر عن امل�ستوى االقت�صادي �أو املايل �أو االجتماعي لذلك الفرد
(القحطاين. 2019( ،
وتكمن �أهمية تكاف�ؤ الفر�ص ،بتحقيقه مبد�أ العدالة وامل�ساواة
يف التعلم ،عن طريق التناف�س بني الطلبة للح�صول على املنافع
املن�شودة ،وكذلك �إزالة العقبات التي حتول دون ذلك ،وتكون
املناف�سة وفق ًا ملعايري ت�ساعد الطلبة باحل�صول على املنافع ،وال
متيل �إىل طلبة �أو جماعات دون غريهم لأي �سبب كان ،فتكاف�ؤ
الفر�ص يف التعليم ي�ؤدي لتحقيق حياة كرمية ورفاهية اجتماعية
جلميع الطلبة ،على اختالف م�ستوياتهم �أو �إمكانياتهم �أو �أماكن
�سكنهم (ح�سن. )2019 ،
وميكن امل�ساهمة يف حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من
خالل ال�رشاكة املجتمعية مل�ؤ�س�سات املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات
الأهلية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات العمالية واملهنية ،و�أولياء
الأمور ،واملجال�س املحلية وال�شعبية ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية،
وغريها من امل�ؤ�س�سات التي لها �رشاكة مع الدولة� ،إذ ت�سهم يف توفري
التعليم املنا�سب لقدرات املتعلمني ،وامل�ساهمة يف العدالة للقبول
بامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وتهيئة املناخ املنا�سب للتعليم (وهبه،
� ، )2016إذ ت�شري درا�سة بريد�سل (� )Birdsall, 2014إىل �أن �سبب
تقدم التعليم يف دول النمو الآ�سيوية (تايوان و�سنغافورة وهوجن
كوجن وكوريا اجلنوبية) هو حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من
خالل ال�رشاكة املجتمعية يف جماالت :التمويل والتخطيط والتطوير،
واال�ستثمار يف التعليم ،ويف �صنع قرارات التعليم وحتقيق جودته.
�إن تطبيق ال�رشاكة املجتمعية ،وتوثيق العالقات بني
امل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،هي منهج حديث،
ت�أخذ به الدول املتقدمة حلل م�شكالتها التعليمية وحتقيق مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني �أفرادها ،ولالرتقاء والتميز بجودة
العملية التعليمية (وهبه . )2016 ،وي�شري ديفيد ()David, 2013
�إىل �أن العوامل املجتمعية النابعة من خارج املدر�سة ،هي ال�سبب
يف امل�شكالت الرتبوية ،وف�شل جهود الإ�صالح املدر�سي ،وذلك لعدم
امل�ساواة يف دخل الأفراد ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على انخفا�ض م�ستويات
املعي�شة لأغلب �أ�رس الطلبة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أف�ضل طريقة
لتح�سني املدار�س الأمريكية ،هو توفري فر�ص العمل للأ�رس الفقرية،
وذلك لالرتقاء مب�ستوى معي�شتهم ،وتقدمي م�ساعدات لأبناء هذه
الأ�رس من خالل الربامج التي تعنى بهم ،وذلك مل�ساعدتهم للتغلب
على الفقر والبطالة ،ومتكني �أبنائهم للح�صول على فر�ص تعليمية

مكافئة لأقرانهم.
وعطف ًا على ما �سبق ،تناولت الكثري من الدرا�سات والأبحاث
ال�سابقة ،مو�ضوع م�ستوى تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،والعوامل امل�ؤثرة
فيها ،يف خمتلف دول العامل ،منها :درا�سة عبد احلميد و�شوقي
( )2021التي هدفت �إىل حتديد الفر�ص الرتبوية لأزمة كورونا
امل�ستجد ( )COVID-19من وجهة نظر طالبات جامعة حفر الباطن،
يف املجال التعليمي واالجتماعي والثقايف والريا�ضي والرتويحي،
وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ،حيث وزعا ا�ستبانة على
عينة قوامها ( )205طالبات من طلبة جامعة حفر الباطن ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة زيادة يف معدل حت�صيل الطالبات �أثناء الأزمة
واكت�سابهن مهارات التعلم الإلكرتوين ،واكت�ساب مهارات التكيف
الإيجابي مع الأزمة ،وامل�شاركة يف �أن�شطة تطوعية خلدمة املجتمع،
�إ�ضافة �إىل تنمية م�ستواهن الثقايف ،وزيادة وعيهن ب�أهمية ممار�سة
الريا�ضة؛ لتح�سني ال�صحة اجل�سمية والعقلية ،وكذلك الوعي ب�أهمية
ا�ستثمار وقت الفراغ والرتويح.
ودرا�سة عليوي ،جوابرة ،وعلوان ( )2021التي هدفت
للتعرف على واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية
يف ظل جائحة كوفيد ،19-وت�أثريه على خمرجات التعليم من
وجهة نظر الطلبة ،وا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي التحليلي،
وتكونت عينة الدرا�سة ( )88طالب ًا من طلبة اجلامعات الفل�سطينية،
و�أ�شارت الدرا�سة لوجود عدد من ال�سلبيات منها :عدم مالئمة التعليم
الإلكرتوين لطبيعة املقررات العملية ،وتقليل العالقات االجتماعية
والتفاعل الإيجابي بني الطلبة ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن ت�أثري
التعلم الإلكرتوين على خمرجات التعليم كان متو�سط ًا ب�شكل عام،
و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ُتعزى للمتغريات :اجلن�س والكلية واملرحلة الدرا�سية.
ودرا�سة �سليمان ،املغازي ،وال�سعودي ( )2020التي هدفت
�إىل التعرف على واقع تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي بجمهورية م�رص العربية ،وذلك من خالل ر�صد ما حققه
املجتمع امل�رصي يف هذا املجال ،من خالل بيانات تطور �أعداد
الطلبة واملدار�س وال�صفوف يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي (االبتدائية
والإعدادية) يف القرى واملدن ،وهدفت الدرا�سة كذلك �إىل التو�صل
ملجموعة من الإجراءات والآليات؛ لتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
التعليمية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وقد ا�ستخدم الباحثون
املنهج الو�صفي ،وقد تو�صل البحث �إىل �أنه برغم جهود الدولة نحو
تطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص يف التعلم� ،إ َّال �أنه ما زال هناك الكثري
من ال�صعوبات التي تقف �أمام حتقيق التعليم الأ�سا�سي ،وتو�صل
البحث كذلك �إىل ر�صد بع�ض التحديات التي حتول دون حتقيق
ذلك ،منها :التحديات العن�رصية واالجتماعية ،وحتديثات ترتبط
باجلن�س واالنتماءات احلزبية �أو الأيدولوجية ،كذلك و�ضع جمموعة
من الآليات لتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي الذي يعترب هو املرحلة الدرا�سية التي يتج�سد فيها املعنى
احلقيقي لتكاف�ؤ الفر�ص.
ودرا�سة ال�شجراوي ( )2020التي هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من خالل التعليم عن بعد ،يف ظل
جائحة كوفيد 19-من وجهة نظر الطلبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،كما ا�ستخدم ا�ستبانة مكونة من ( )24فقرة،
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

تكونت الدرا�سة من ( )300طالب وطالبة من طلبة حمافظة الزرقاء
يف الأردن ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن الدرجة الكلية مل�ستوى
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ح�صلت على درجة متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي ( ، )2.31و�أظهرت نتائج الدرا�سة كذلك عدم وجود فروق
تعزى ملتغري اجلن�س ،وملتغري البيئة اجلغرافية ،كما �أظهرت نتائج
الدار�سة �أي�ض ًا وجود فروق تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي للأهل
وامل�ستوى املادي.
ودرا�سة �صالح ( )2020التي هدفت �إىل التعرف على مدى
جودة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة عرب نظام التعلم عن بعد،
يف كلية الرتبية (ب�سوهاج) من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب ،وعالقته ببع�ض املتغريات� ،إذ ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي ،وا�ستخدم ا�ستبانة وزعها على ( )50ع�ضواً من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،و ( )200طالب وطالبة ،من طلبة دبلوم الت�أهيل
الرتبوي� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى جودة اخلدمات
الإلكرتونية للتعلم عن بعد ،من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س حتققت بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،تعزى �إىل متغري اجلن�س،
وم�ستوى دورات احلا�سوب املختلفة ،كما �أظهرت النتائج فروق تعزى
�إىل متغري الرتبة الأكادميية ،ل�صالح املدر�سني امل�ساعدين ،ووجود
فروق تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�صات الأدبية،
ووجود فروق تعزى �إىل م�ستوى دورات احلا�سوب املكت�سبة ،ل�صالح
امل�ستويات املتقدمة ،ومل تظهر النتائج فروق ًا بني تقديرات الطلبة
و �أع�ضاء هيئة التدري�س على الأداة ككل ،و�أن اخلدمات الإلكرتونية
اخلا�صة يف برنامج التعليم عن بعد ،ب�أم�س احلاجة �إىل املزيد من
عمليات البناء والتطوير.
وا�ستق�صت درا�سة �صباح ( )Sabbah, 2020تقييم التعليم
الإلكرتوين ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم االبتدائي
والثانوي يف فل�سطني ،يف �ضوء املبادرات التي تنتهجها املدار�س يف
مناهج التعليم الإلكرتوين ،واتبع الباحث املنهج النوعي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من :مديري املدار�س واملعلمني والطلبة و �أ�رسهم يف
( )353مدر�سة و ( )283مبادرة ،وا�ستخدم الباحث املقابلة ك�أداة
للدرا�سة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن التعلم الإلكرتوين و التكنولوجي
�شكال حتو ًال يف �سلوكيات املعلمني والطلبة ،و�إن ا�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط بوا�سطتها جعلت التعليم �أكرث فاعلية ومتعة ،و�أ�شار املعلمون
�إىل �أنهم ما زالوا بحاجة �إىل مزيد من التدريب على مهارات القرن
احلادي والع�رشين ،و�أ�شارت كذلك �إىل وجود عقبات تتعلق بالبنية
التحتية للمدر�سة ،وكثافة املناهج والثقافة املدر�سية ،ولإحداث
التغيري يتوجب �إ�رشاك اجلميع يف اجلهود املبذولة؛ لتعزيز املهارات
املطلوبة ،و�إعادة ت�صميم املناهج الدرا�سية ،مع مراعاة املعرفة
وطرق التعليم والتقييم.
ودرا�سة م�رشف ( )2018التي هدفت �إىل و�ضع ت�صور
م�ستقبلي لدور التعليم املدمج ،يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم
اجلامعي امل�رصي ،وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن التعليم النظامي
ب�صورته الراهنة ال يحقق هذا التكاف�ؤ ،و�أن الرتبية ب�شكلها التقليدي،
غري قادرة على �إتاحة الفر�ص التعليمية للجميع من �أجل التميز ،و�أن
مرهون باتباع مناذج و�صيغ تعليمية جديدة خمتلفة للتعليم،
الأمر
ٌ
بحيث يكون تعليم ًا للجميع تعاوني ًا عاد ًال مفتوح ًا ومتجدداً ،وتع ّد

�صيغة التعليم املدمج ،من ال�صيغ التي ا�ستطاعت الق�ضاء على
امل�شكالت التي تواجه التعليم اجلامعي امل�رصي ،وت�ؤدي الدور
الأمثل يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،و�أ�شارت الدرا�سة كذلك
�إىل �رضورة �إجراء املزيد من البحوث حول كيفية تفعيل التعليم
املدمج ،وبيان �أهميته ،مبا ي�سهم يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية.
ودرا�سة ( )Aksu & Canturk, 2015التي هدفت �إىل التعريف
مبعنى تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،والت�أكيد على �أن اخلدمات التعليمية
يجب �أن تكون متاحة لكل �شخ�ص دون متييز ،واعتبار ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم �أمراً هام ًا للو�صول �إىل املعرفة من قبل
الطلبة ،وت�سليط ال�ضوء على ما يتعلق بـت�أثري التكنولوجيا على
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي،
حيث ا�ستخدما �أ�سلوب املقابلة الفردية مع �أ�سئلة مفتوحة ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن التكنولوجيا كو�سيلة لتكاف�ؤ الفر�ص ،ت�ؤدي �إىل
زيادة الو�صول للمعرفة ،وزيادة يف جودة التعليم وفعاليته ،وتوفري
امل�ؤونة يف الو�صول �إىل املعرفة من خالل التعلم عن بعد.
ودرا�سة كنوبل و بروور ( )Kneppel & Brwwer,2011التي
هدفت �إىل الك�شف عن اجلهود املبذولة؛ لتوفري تكاف�ؤ الفر�ص
التعليمية يف والية كنتاكي ،وقد ا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب �إجادة
القراءة والريا�ضيات كم�ؤ�رش للبيانات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة:
�أن املدار�س التي تقع �ضمن املناطق الغنية التي متتلك الرثوات
املحلية ،يرتفع فيها حت�صيل الطلبة ب�صفة عامة ويف الريا�ضيات
خا�صة ،مقارنة بالطلبة يف املناطق الفقرية ،ويرجع ذلك �إىل امتالك
املدار�س الغنية للإمكانات املادية والتجهيزات ،ب�شكل �أكرب و�أف�ضل
من املدار�س يف املناطق الفقرية ،كما �أن املدر�سني ذوي اخلربات
العالية يعملون يف املدار�س الغنية ،يف حني يذهب املدر�سون من
ذوي اخلربات القليلة وغري امل�ؤهلني �إىل املدار�س الفقرية.
وتظهر مراجعة الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة ،وجود الكثري
من العقبات والتحديات التي تواجه م�ساعي الدول يف ال�رشق
الأو�سط ب�شكل عام ،والدول العربية ب�شكل خا�ص ،نحو حتقيق مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة ،من بينها� :ضعف اخلدمات
الرقمية املقدمة للطلبة ،وعدم توفر متطلبات التعليم الذي يت�صف
«بالعدالة» ،وم�شكلة عدم امل�ساواة يف التعليم ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أبرزت الدرا�سات ال�سابقة للدور الهام والفاعل للإجراءات الهادفة
لتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة ،يف حت�سني
خمرجات التعليم ،وحتقيقها للأهداف الرتبوية املن�شودة ،وقد
�أو�ضحت الدرا�سات ال�سابقة� ،أهمية ا�ستخدام التطبيقات الرقمية،
وبيئات التعليم عن ُبعد ،يف زيادة و�صول املعرفة واملعلومات
واخلربات �إىل جميع الطلبة ،بغ�ض النظر عن املكان �أو الزمان الذي
يتواجدون فيه.
وا�ستكما ًال للجهود البحثية ال�سابقة ،ت�أتي هذه الدرا�سة
لتتق�صى �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني.

مشكلة الدراسة:
نبعت م�شكلة هذه الدرا�سة ،من واقع املتغريات والتحديات
التي تع�صف بالتعليم العام ب�شكل عام� ،أو ب�سبب ما فر�ضته جائحة
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كوفيد 19-ب�شكل خا�ص ،فقد �أ�شار تقرير منظمة اليوني�سكو� ،إىل
ت�أثر �أكرث من مليار ون�صف طالب يف العامل ،جراء �إغالق امل�ؤ�س�سات
التعليمية على �ضوء جائحة كوفيد ،19-وهو ي�شكل ما ن�سبته
( )87%من عدد الطلبة يف العامل ،و�أن ( )706مليون طالب ال
ي�ستطيعون االت�صال بالإنرتنت ،و�أن هذا التحول املباغت واملفاجئ
يف التعليم ،قد و�ضع الدول النامية ب�شكل عام �أمام حتديات كبرية،
حتتاج �إىل الكثري من الإجراءات واخلطوات؛ ل�ضمان حتقيق مبد�أ
عدالة التعليم بني خمتلف �رشائح الطلبة ؛ )UNESCO, 2020 A
). UNESCO, 2020 B
ويف تقرير جلهاز الإح�صاء الفل�سطيني ،فقد �أ�شار �إىل حوايل
ن�صف الأ�رس الفل�سطينية قد حرم �أطفالهم من امل�شاركة بالتعليم عن
ُبعد ،وذلك يعود �إىل عدم توافر متطلبات التعليم عن ُبعد ،وبالتحديد
�شبكة الإنرتنت ،و�أ�شار التقرير �أي�ضاً� ،إىل عدم م�شاركة ()22%
من الطلبة ب�سبب عدم قيام املعلمني بتنفيذ �أن�شطة تعليمية ،و
( )13%من الأ�رس كان عدم م�شاركة �أطفاهم عائداً �إىل عدم رغبتهم
واقتناعهم بجدوى التعليم عن ُبعد (اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني. )2020 ،
ويف تقرير لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،فقد
�أ�شار لعدد من التحديات التي تواجه جتربة التعليم عن ُبعد ،منها:
نق�ص اخلربات والتدريب للكوادر التعليمية ،وعدم توفر من�صات
تعليم �إلكرتوين فعالة ،وبطء �رسعة الإنرتنت ،و�صعوبة تنفيذ التقييم
الإلكرتوين ،و�ضعف مواكبة منظومة التعليم للثورة املعلوماتية
والتكنولوجية ،وعدم توافر تعليمات و�سيا�سات �سابقة تدعو �إىل
تفعيل العمل بالتعليم الإلكرتوين واملدمج (وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية. )2021 ،
وبالرجوع �إىل عدد من الدرا�سات ال�سابق ة �(Aksu & Can
 Arar؛ Kneppel & Brwwer,2011؛ Antoninis, 2018؛turk, 2015

) & Orucu, 2021فقد �أ�شارت �إىل �رضورة االهتمام مببد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص التعليمية لدى الطلبة ،من خالل توفري تعليم حديث يت�صف
بالعدالة والإن�صاف ملختلف �رشائح الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة
بناء �سيا�سات تربوية ،ت�سهم يف توفري امل�صادر التعليمية جلميع
الطلبة ،بغ�ض النظر عن الزمان واملكان الذي يتواجدون فيه ،مع
�رضورة االهتمام بالكثري من اجلوانب ،مثل :التدريب والدعم الفني
والتقني ،البنية التحتية الرقمية ،توفر امل�صادر املادية ال�رضورية،
وغريها من اجلوانب املرتبطة بالتعليم.
وباملقابل فقد �أو�صت الكثري من الدرا�سات ال�سابقة� ،إىل
�رضورة ا�ستخدام التطبيقات الرقمية يف فل�سطني وتوفري متطلباتها؛
لتحقيق مبد�أ العدالة والإن�صاف يف التعليم ،منها�( :أبو �سارة،
2021؛ Sabbah, 2020؛ عليوي ،جوابرة ،وعلوان2021 ،؛ �أبو �سارة
و�صاحلة2019 ،؛ �أبو �سارة ويا�سني. )2018 ،
وبناء على ما �سبق ،تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية ،يف
ً
احلاجة ملعرفة �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني.

أسئلة الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

● ●ما �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،تعزى للمتغريات :اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
واملرحلة الدرا�سية ،و�سنوات اخلربة؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س ،الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري �سنوات اخلربة؟

فرضيات الدراسة:
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري اجلن�س.
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
● ●التعرف على �أثر «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني.
● ●معرفة الفروق بني �أثر «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،وفق ًا لعدة متغريات.

أهمية الدراسة:
نبعت �أهمية هذه الدرا�سة من تقييمها جلانب �أ�سا�سي يف
ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،الهادفة ملواجهة
الآثار ال�سلبية جلائحة كوفيد ،19-وما نتج عنها من �إغالق
للم�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل كامل ،حيث ت�سعى الدرا�سة للوقوف
على درجة حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية يف
مادة الريا�ضيات ،مما قد ي�سهم يف توفري معلومات مهمة ل�صانعي
القرار واملخططني الرتبويني ،حول اجلوانب الإيجابية وال�سلبية التي
يت�ضمنها التعليم عن ُبعد ،يف �ضوء مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص املتاحة
�أمام الطلبة ،مما قد ي�ساعدهم الحق ًا يف تطوير القرارات وحت�سينها،
و�صو ًال للتعليم الذي يت�صف بالعدالة جلميع الطلبة.
وعالوة على ذلك ،قد ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف لفت �أنظار
الباحثني يف العامل العربي ب�شكل عام ،ويف فل�سطني ب�شكل خا�ص،
نحو االهتمام مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من خالل املعلومات
والنتائج واملقرتحات التي ت�سهم يف فتح املجال �أمام درا�سات
�أخرى ،تتعلق بالعملية التعليمية يف الظروف االعتيادية والطارئة.

حدود الدراسة:
مت جمع البيانات خالل الفرتة ما بني
�Ú Úأوالً :احلد الزماينّ :
2021 /4 /16م – 2021 /6 /26م.
Ú Úثانياً :احلد الب�رشي :طبقت الدرا�سة على جميع معلمي
ومعلمات الريا�ضيات ،العاملني يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم،
يف حمافظات �شمال فل�سطني.
مت حتديد ثالثة حماور �أ�سا�سية،
Ú Úثالثاً :احلد املو�ضوعيّ :
لأثر التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات خالل
جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال فل�سطني ،وهي :الإجراءات
الإدارية والفنية ،وكفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها ،وتوفر
�أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد.

مصطلحات الدراسة:
◄◄�أوالً :التعليم عن ُبعدُ :يعرف املحمادي ( )2018مفهوم
التعليم عن ُبعد ،ب�أنه :تو�صيل املحتوى التعليمي واملعلومات
وال�رشوحات �إىل الطلبة عرب و�سيط تعليمي �إلكرتوين هو الإنرتنت،
بحيث يتمكن من الو�صول �إىل كل املعلومات يف �أي زمان ومكان.
و ُيعرف الباحثون مفهوم التعليم عن ُبعد ،ب�أنه� :إتاحة اخلربات
التعليمية واملحتوى الدرا�سي عرب و�سائل التكنولوجيا املختلفة؛
لكي ي�ستطيع الطلبة من ا�ستمرار التعلم يف �أي مكان �أو زمان
يتواجدون به.
◄◄ثانياً :تكاف�ؤ الفر�ص :يعرف الزعبي ( )2021م�صطلح
تكاف�ؤ الفر�ص ،ب�أنه� :أحد املبادئ املرتكزة على توفري فر�ص التعليم
لكافة �أبناء املجتمع ،من خالل مواجهة كافة العقبات الزمانية
واملكانية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية والعمرية ،والتي
حت ّد من قدرتهم على احل�صول على الفر�ص ب�صورة مت�ساوية،
ويمُ كن حتقيق ذلك من خالل �إ�ضافة �صيغ تعليمية قائمة على

التكنولوجيا الرقمية احلديثة .و ُيعرف تكاف�ؤ الفر�ص �إجرائياً ،ب�أنه:
�أحد مبادئ التعليم الأ�سا�سية ،التي ت�شري �إىل توفري جميع اخلربات
الرتبوية ،وم�صادر املعلومات جلميع الطلبة ب�صورة مت�ساوية
وعادلة ،بغ�ض النظر عن �أماكن تواجدهم �أو الإمكانيات املادية
وامل�ستويات االجتماعية والثقافية املختلفة بني الطلبة .ويقا�س
�إجرائي ًا با�ستبانة تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،والتي ت�ضمنت
ثالثة جماالت ،وهي :الإجراءات الإدارية والفنية ،وكفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها ،وتوفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن
ُبعد.
◄◄ثانياً :جائحة كوفيد – � :19أزمة �صحية عامة تهدد
العامل بانت�شار �رسيع لفايرو�س كورونا �أو ما ا�صطلح على ت�سميته
كوفيد– ،19و ُيع ّد فايرو�س كورونا من ف�صيلة الفايرو�سات التاجية
التي ت�سبب املر�ض للكائنات احلية ،وبالتحديد للإن�سان ،وينتقل
املر�ض عن طريق اال�ستن�شاق �أو االت�صال بقطرات م�صابة ،وتت�ضمن
الأعرا�ض الأكرث �شيوع ًا احلمى وال�سعال و�ضيق التنف�س و�أالم ال�صدر،
ترتاوح حدتها من نزالت الربد ال�شائعة� ،إىل الأمرا�ض الأ�شد فتك ًا
خا�صة ،مثل :متالزمة ال�رشق الأو�سط التنف�سية (،)Hejaz, 2020
و ُتعرف جائحة كوفيد–  19يف �ضوء هذه الدرا�سة �إجرائياً ،ب�أنها:
�أزمة عاملية� ،سببها فايرو�س كورونا يحدث عدوى �شديدة باجلهاز
التنف�سي ،مما �أدى �إىل حدوث ا�ضطراب غري م�سبوق يف التعليم العام
يف فل�سطني ،وذلك من خالل �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وابتعاد
الطلبة عن مدار�سهم.

إجراءات الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي؛ بهدف
● ●�أوالً :منهج الدرا�سةّ :
ا�ستق�صاء م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات ،من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
● ●ثانياً :جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة احلالية،
من جميع معلمي ومعلمات الريا�ضيات العاملني يف مدار�س وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،يف املحافظات ال�شمالية ،حيث بلغ
عددهم حوايل ( )34609معلم ًا ومعلمة (وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية . )2020 ،خالل العام الدرا�سي 2021 - 2020م.
● ●ثالثاً :عينة الدرا�سة :مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة ،حيث قام الباحثون بت�صميم اال�ستبانة ب�صورة
مت �إن�شاء رابط �إلكرتوين خا�ص بها؛ نظراً للظروف
�إلكرتونية ،و ّ
اخلا�صة التي احدثتها جائحة كوفيد ،19-التي حتتم التوا�صل مع
مت التوا�صل مع معلمي الريا�ضيات وم�رشفيها
املعلمني عن ُبعد ،و ّ
ك ّل يف منطقته ،عرب الربيد الإلكرتوين �أو املجموعات التي قامت
وزارة الرتبية والتعليم ب�إن�شائها عرب تطبيق التيمز (� ، )Teamsأو
با�ستخدام املجموعات اخلا�صة باملعلمني ،عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وت�ألفت العينة ب�صورتها النهائية من ( )152معلم ًا
ومعلمة ملادة الريا�ضيات ،ويو�ضح اجلدول ( )1و�صف عينة الدرا�سة
تبع ًا ملتغرياتها اخلارجية.
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املتغري
اجلن�س

املرحلة
الدرا�سية

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة

جدول ()1

جدول ()3

توزيع أفراد عينة الدراسة

تقدير فترات مستوى تكافؤ الفرص التعليمية

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

الفرتة

التقدير

ذكر

62

40.8%

2.33 - 1

منخف�ض

�أنثى

90

59.2%

3.67 - 2.34

متو�سط

�أ�سا�سية دنيا

30

19.7%

5 - 3.68

مرتفع

�أ�سا�سية عليا

71

46.7%

ثانوية

51

33.6%

دبلوم متو�سط

10

6.6%

بكالوريو�س

94

61.8%

درا�سات عليا

48

31.6%

�أقل من � 5سنوات

24

15.8%

من � 10 – 5سنوات

28

18.4%

�أكرث من � 10سنوات

100

65.8%

● ●رابعاً� :أداة الدرا�سة (ا�ستبانة تكاف�ؤ فر�ص  تعليم
الريا�ضيات)  :قام الباحثون بت�صميم اال�ستبانة ،ك�أداة للدرا�سة
من خالل الرجوع �إىل عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي لها عالقة
مبو�ضوع الدرا�سة منها( :عبداحلميد و�شوقي2021 ،؛ ال�شجراوي،
2020؛ �أبو �سارة ودويكات و�أبو �سارة  )2021وتكونت ا�ستبانة
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،يف �صورتها الأولية من ق�سمني �أ�سا�سيني،
هما:

● ●�صدق �أداة الدرا�سة :قام الباحثون بالت�أكد من �صدق
ا�ستبانة تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،يف حمافظات �شمال
فل�سطني ،من خالل ا�ست�شارة جمموعة من املتخ�ص�صني يف علم
الرتبية ،من حملة درجتي :الدكتوراة واملاج�ستري ،بلغ عددهم ()7
حمكمني ،من بينهم �أع�ضاء هيئة تدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية،
بالإ�ضافة �إىل م�رشفني تربويني يف وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،وقد طلب منهم �إبداء �آرائهم ومقرتحاتهم ،حول عدد
من اجلوانب املرتبطة باال�ستبانة ،مثل :ال�صياغة اللغوية للمفردات،
ومدى انتماء املفردات لكل حمور من حماور اال�ستبانة الثالثة ،وعما
مت جمع مالحظات
�إذا كان هناك اقرتاح لإ�ضافة فقرات جديدة ،و ّ
بناء عليها.
املحكمني واقرتاحاتهم ،و ّ
مت تعديل اال�ستبانة ً
مت التحقق من ثبات ا�ستبانة تكاف�ؤ
● ●ثبات اال�ستبانةّ :
الفر�ص التعليمية يف مادة الريا�ضيات ،من خالل ح�ساب معادلة
(�ألفا كرونباخ)  ،واجلدول ( )4يبني معامالت ثبات اال�ستبانة ككل،
ويف كل حمور من حماورها ،ك ّل على حدة.
جدول ()4
معامالت الثبات تكافؤ الفرص التعليمية ،وفي كل محور من محاورها ّ
كل على حدة.

رقم املحور

 الق�سم الأول :ت�ضمن معلومات عامة عن املعلم ،وهي:
اجلن�س ،املرحلة الدرا�سية ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة.
 الق�سم الثاين :تكون من ( ، )40فقرة موزعة على ثالثة
حماور رئي�سية ،واجلدول ( )2يو�ضح تلك املحاور.

عدد الفقرات جمال الفقرات

1

الإجراءات الإدارية والفنية

10

10 - 1

2

كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها

19

29 - 11

3

توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد

11

40 - 30

2

كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها

.94

3

توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد

.90
.95

يت�ضح من اجلدول (� ، )4أن معامالت الثبات تراوحت بني
( ، )0.94 - 0.87بينما بلغت قيمة معامل الثبات ال�ستبانة تكاف�ؤ
الفر�ص التعليمية ككل ( ، )0.95وهي قيمة مقبولة تربوي ًا لأغرا�ض
الدرا�سة (�شعيب و�شعيب. )2016 ،

المحاور التي تضمنتها استبانة تكافؤ الفرص التعليمية

الرقم

1

الإجراءات الإدارية والفنية

.87

اال�ستبانة ككل

جدول ()2

ا�سم املحور

ا�سم املحور

معامل الثبات

متغريات الدراسة:

مت حتديد ثالث فرتات (منخف�ض ،متو�سط ،مرتفع) ؛ للف�صل
و ّ
بني امل�ستوى املرتفع واملنخف�ض حيث بلغ طول الفرتة (، )1.33
واعتمد الباحثون التقديرات الآتية للف�صل بني الدرجات:

Ú Úاملتغريات امل�ستقلة:
 اجلن�س ،وله م�ستويان (ذكر و�أنثى) .
 املرحلة الدرا�سية ،ولها ثالثة م�ستويات (�أ�سا�سية دنيا،
�أ�سا�سية عليا ،ثانوية) .
 امل�ؤهل العلمي ،وله ثالثة م�ستويات (دبلوم متو�سط،
بكالوريو�س ،درا�سات عليا) .
 �سنوات اخلربة ،ولها ثالثة م�ستويات (�أقل من � 5سنوات،
من � 10 – 5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) .
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

Ú Úاملتغري التابع :م�ستوى تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات،
من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف حمافظات �شمال فل�سطني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً :للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة البحث ،ون�صه:
«ما �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات ،من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني
مت ا�ستخراج
ككل ،ويف ك ّل حمور من حماورها الفرعية ،ك ّل على حدة» ّ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية لأثر
التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ككل ،ويف
كل جمال من جماالت اال�ستبانة ،ك ّل على حدة.
وي�شري اجلدول ( )5التايل �إىل املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف
املعياري ،والن�سبة املئوية والرتتيب ،لأثر التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ
تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات
�شمال فل�سطني ككل ،ويف ك ّل حمور من حماورها الفرعية ،ك ّل على
حدة.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ألثر التعليم عن بُعد ،على مبدأ تكافؤ
فرص تعلم الرياضيات من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال فلسطين ككل ،وفي ّ
كل
محور من محاورها الفرعيةّ ،
كل على حدة.

رقم
املجال
1
2
3

ا�سم املحور
الإجراءات الإدارية
والفنية
كفايات تعلم الريا�ضيات
عن ُبعد وتعلمها
توفر �أدوات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد

الدرجة الكلية لال�ستبانة

الرتتيب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

2

3.15

.72

متو�سط

1

3.72

.67

مرتفع

3

3.12

.82

متو�سط

3.33

.63

متو�سط

يتبني من اجلدول (� )5أن الدرجة الكلية مل�ستوى حتقيق
التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني ككل ،قد �أتت بدرجة متو�سطة،
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( ، )3.33وانحراف معياري بلغ
( ، )0.63وفيما يتعلق باملحاور الفرعية ،جاء حمور «كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها» يف املرتبة الأوىل من حيث م�ستوى
حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.72بانحراف معياري ( )0.67وبدرجة
تكاف�ؤ متو�سطة ،يليه حمور «الإجراءات الإدارية والفنية» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.15وانحراف معياري ( )0.72وبدرجة تكاف�ؤ متو�سطة،
يليه حمور «توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد» مبتو�سط ح�سابي
( )3.12وانحراف معياري ( )0.82وبدرجة تكاف�ؤ متو�سطة.
ويمُ كن تف�سري ت�أثري التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعلم الريا�ضيات بدرجة متو�سطة ،لوجود الكثري من العوامل
والتحديات ،التي ت�ؤثر ب�صورة حقيقية على تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية،
وي�أتي يف مقدمتها :الفجوة الرقمية بني خمتلف �رشائح الطلبة يف
فل�سطني ،فالإمكانات املادية متباينة �إىل درجة كبرية بني الطلبة،
مما ي�ؤثر بالتايل على قدرتهم يف توفري املتطلبات الأ�سا�سية للتعلم
عن ُبعد ،مثل� :أجهزة احلا�سوب ،واال�شرتاك ب�رسعة الإنرتنت املالئمة

للتعليم خالل فرتة اجلائحة ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،ف�إن
دولة فل�سطني ُتع ّد من الدول القليلة يف العامل التي تعاين من �آثار
االحتالل وال�رصاع ب�صورة م�ستمرة منذ �سنوات طويلة ،مما ي�ؤثر
على قدرة الدولة و�إمكانياتها يف توفري تعليم يت�صف بالعدالة،
من حيث الإمكانيات واخلدمات املقدمة للمعلمني والطلبة ،ويظهر
ذلك جلي ًا يف �ضعف البنية التحتية الرقمية ،وقلة عدد املدار�س،
واكتظاظ ال�صفوف الدرا�سية ،وزيادة عبء املعلم ،بالإ�ضافة �إىل
عدم توفر خربات �سابقة ،لدى املعلمني والطلبة ال�ستخدام الأدوات
الرقمية يف التعليم عن ُبعد ،نتيجة قلة التدريب امل�سبق ،على
مواجهة ظروف ت�شبه الأزمة احلالية امل�ؤثرة يف م�سرية التعليم،
مما �أ�سهم بالتايل يف �إيجاد حالة من التخبط ،واحلرية ،وعدم
اليقني حول �آليات ا�ستخدام الأدوات الرقمية ،وطرقها يف التعليم
ب�شكل عام ،وتعليم الريا�ضيات ب�شكل خا�ص .وين�سجم هذا التف�سري
مع نتائج الكثري من الدرا�سات ال�سابقة (عليوي ،جوابرة ،وعلوان،
2021؛ ال�شجراوي2020 ،؛ ؛Affouneh, Salha, & Khlaif, 2021
 Arar & Orucu, 2021؛ )Shraim & Crompton, 2020التي �أ�شارت
�إىل الكثري من التحديات التي ت�ؤثر �سلبي ًا على جودة التعليم ،وتكاف�ؤ
الفر�ص خالل جائحة كوفيد 19-يف فل�سطني ،منها :انخفا�ض
املوارد املادية واالقت�صادية ،الناجتة عن معاناة فل�سطني من �آثار
االحتالل وال�رصاع مما انعك�س على قدرة الدولة و�إمكانياتها نحو
توفري املتطلبات الأ�سا�سية ،ال�ستمرار التعليم يف مثل هذه الظروف
الطارئة ،فالعدد الكلي للمدار�س التعليمية قليل مقارنة بعدد الطلبة،
وال�صفوف مكتظة ،وال تتوفر فيها �أجهزة احلا�سب الآيل ،بال�صورة
املنا�سبة ملتطلبات التعليم عن ُبعد ،بالإ�ضافة �إىل م�شكلة عدم توافر
خربات �سابقة لدى كثري من املعلمني والطلبة ،حول كيفية توظيف
التطبيقات الرقمية يف التعليم عن ُبعد� ،أو طريقة ت�صميم املحتوى
التعليمي التفاعلي.
ويف جمال تعليم الريا�ضيات ،ف�إن امل�شكلة تزداد و�ضوحاً،
وتزداد من خاللها الفجوات بني الطلبة ،فتعليمها عن ُبعد يتطلب
حمتوى تعليمي تفاعلي يتالءم مع كل مرحلة درا�سية على حدة،
وتوفري لوح تفاعلي ريا�ضي ،ي�ساعد املعلمني على كتابة املعادالت
الريا�ضية و�رشحها ومتثيلها ،والذي يقابله �ضيق وقت اللقاءات
املتزامنة� ،أو عدم توفر برامج ميكنها من معاجلة هذا املحتوى� ،أو
�صعوبة متابعة التغذية الراجعة لدى جميع الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل
مت ا�ستخدامها خالل
�أن كثرياً من التطبيقات الرقمية الريا�ضية التي ّ
مت ت�صميمها على هيئة قوالب تعليمية عامة ،ال
فرتة اجلائحة ،قد ّ
تخت�ص مبرحلة درا�سية معينة �أو در�س معني ،مما ي�ستلزم تدريب
الطلبة على كثري من املهارات ،التي تكون خارج املحتوى الدرا�سي
املطلوب من الطلبة �إتقانه ،ويتفق هذا التف�سري مع نتائج درا�سة
كنوبل و بروور ( )Kneppel & Brwwer,2011التي �أ�شارت �إىل �أن
تعليم الريا�ضيات وخمرجاتها ،تت�أثر ب�صورة كبرية مبدى توافر
الإمكانات املادية والتجهيزات اخلا�صة بتعلمها وتعليمها.
�أما من حيث ما �أظهرته نتائج الدرا�سة حول كل حمور من
حماور «م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات ،من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني»
فقد �أتت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب
ودرجة التكاف�ؤ ،للفقرات املكونة لكل حمور على حدة ،كما ي�أتي:
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احملور األول :اإلجراءات اإلدارية والفنية:
ي�شري اجلدول (� )6إىل املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتتيب ،وم�ستوى التكاف�ؤ للفقرات املكونة للمحور
الأول من حماور م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات (الإجراءات الإدارية والفنية) من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ومستوى التكافؤ لمحور اإلجراءات
اإلدارية والفنية

رقم
الفقرة

الفقرة

مدة اللقاءات املتزامنة
 1منا�سبة لتعليم الريا�ضيات
عن ُبعد
ُيبلغ الطلبة م�سبق ًا مبوعد
 2اللقاءات املتزامنة بفرتة
كافية
ُتعدل �أوقات اللقاءات
 3املتزامنة ب�صورة تراعي
ظروف الطلبة املختلفة
يراعي عدد اللقاءات
املتزامنة الأ�سبوعية
4
خ�صو�صية تعليم الريا�ضيات
عن ُبعد
حمتوى الرزم التعليمية
( 5املتمازجة) منا�سب لتعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
�أتلقى الدعم فني للم�شكالت
 6التي تواجهني خالل فرتة
التعليم عن ُبعد
تراعي قرارات الإدارة
 7الرتبوية خ�صو�صية تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية
م�صادر تعليمية خا�صة
8
بالطلبة ذوي القدرات
املنخف�ضة
يح�صل الطلبة على تدريب
متوا�صل حول �آلية ا�ستخدام
9
�أدوات تعليم الريا�ضيات
عن ُبعد
تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية
برامج تعليمية خا�صة
10
بالطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة
الدرجة الكلية ملحور الإجراءات
الإدارية والفنية

الرتتيب

وتظهر نتائج اجلدول ( )6ال�سابق ،الكثري من اجلوانب التي
�أ�سهمت يف جعل م�ستوى تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،ال ت�صل
�إىل امل�ستوى امل�أمول من جانب الإجراءات الإدارية والفنية ،ومنها:
عدم و�ضوح الر�ؤية الرتبوية ،حيث ات�صفت بع�ض الإجراءات خالل
الفرتة الأوىل للجائحة بال�ضبابية ،وعدم الو�ضوح ،والتخبط يف
بع�ض القرارات والإجراءات ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم،
بالإ�ضافة �إىل عدم مالءمة بع�ض القرارات الرتبوية ،خل�صو�صية
تعلم مادة الريا�ضيات عن ُبعد ،من حيث :مدة اللقاءات املتزامنة
التي ال تكفي لتعليم الريا�ضيات ب�صورة مالئمة ،وعدم توفر الدعم
الفني للمعلمني والطلبة على ا�ستخدام التطبيقات الريا�ضية الرقمية،
خالل فرتة التعليم عن ُبعد ،وقلة امل�صادر التعليمية املخ�ص�صة
للطلبة ذوي القدرات املنخف�ضة �أو ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ويتفق هذا التف�سري مع نتائج درا�سة (Affouneh, Salha, & Khlaif,
 )2021التي �أ�شارت �إىل �أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،خالل بداية اجلائحة كانت تفتقر للتعليمات
الوا�ضحة �أو التوقعات امل�ستقبلية لآلية تنفيذها ،مما ترك الباب
مفتوح ًا �أمام امل�ؤ�س�سات التعليمية لتطوير خطط تعليمية خا�صة
بها ،وتتفق هذه النتيجة �أي�ضاً ،مع نتائج درا�سة �أبي �سارة ودويكات
مت اتخاذها
و �أبي �سارة ( )2021التي �أ�شارت �إىل �أن الإجراءات التي ّ
خالل فرتة جائحة كوفيد 19-كانت تت�صف بالغمو�ض واالرتباك،
وعدم مالءمتها لواقع الإمكانيات املتاحة على �أر�ض الواقع ،مما
�أ�سهم يف ت�ضارب �أ�سلوب التعليم عن ُبعد امل�ستخدم يف كل مدر�سة،
و�إىل وجود تفاوت يف �أداء املعلمني ،وفق ًا لإمكانياتهم وقدراتهم
يف توظيف �أدوات التعليم عن ُبعد ،و�إىل �إحداث حالة من الإرباك
لدى املعلمني والطبة ،و�أ�شارت �أي�ض ًا �إىل �أن التدريب الذي تلقاه
الطلبة ال ُيعد كافي ًا لتطبيق التعليم عن ُبعد ب�صورة �شاملة ،حتقق
�رشوط التحول من التعليم الوجاهي �إىل التعليم عن ُبعد ،مما ي�سهم
بالتايل يف عدم حتقيقها لكثري من اجلوانب املرتبطة مببد�أ العدالة
يف التعليم.

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ

5

3.13

1.14

متو�سط

1

4.39

.75

مرتفع

3

3.49

1.05

متو�سط

2

3.51

1.04

متو�سط

4

3.23

1.04

متو�سط

6

3.09

1.14

متو�سط

7

2.93

1.07

متو�سط

9

2.57

1.07

متو�سط

8

2.63

1.10

متو�سط

10

2.51

1.04

متو�سط

3.15

.72

متو�سط

الطلبة م�سبق ًا مبوعد اللقاءات املتزامنة بفرتة كافية « ك�أكرث
متو�سط ح�سابي ،حيث بلغ قيمتها ( )4.39تلتها الفقرة رقم (، )2
ون�صها« :يراعي عدد اللقاءات املتزامنة الأ�سبوعية خ�صو�صية تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد» مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )3.51بينما
ح�صلت الفقرة رقم ( ، )10ون�صها« :تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية برامج
تعليمية خا�صة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة» ،والفقرة رقم
( ، )8ون�صها« :تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية م�صادر تعليمية خا�صة
بالطلبة ذوي القدرات املنخف�ضة» على �أقل متو�سط ح�سابي ،بلغت
قيمتهما ( )2.51و ( )2.57على الرتتيب.

احملور الثاني :كفايات تعلم الرياضيات عن بُعد وتعليمها:

يت�ضح من اجلدول (� ، )6أن درجة الكلية ملحور الإجراءات
الإدارية والفنية ،كانت متو�سطة ب�شكل عام ،وتراوحت قيم
املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكونة لهذا املحور ما بني (2.51
  ، )4.39وهذه املتو�سطات احل�سابية تقع �ضمن فئات اال�ستجابة:منخف�ضة ومرتفعة جداً ،وقد جاءت فقرة رقم ( )2ون�صهاُ « :يبلغ

ي�شري اجلدول (� )7إىل املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتتيب ،وم�ستوى التكاف�ؤ ،لفقرات املحور الثاين من
حماور م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات (كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعليمها) من وجهة
نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

جدول ()7

رقم
الفقرة

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ومستوى التكافؤ لمحور كفايات
تعلم الرياضيات عن بُعد وتعليمها

رقم
الفقرة
11

12

13
14

15
16
17

18
19
20

21

22
23
24
25

26

27

28

الفقرة
لدي القدرة على م�شاركة
املحتوى التعليمي على �شبكة
الإنرتنت
�أمتلك اخلربة الكافية؛
لت�صميم مواقف تعليمية
تراعي خمتلف م�ستويات
الطلبة
يتمكن الطلبة من الدخول �إىل
اللقاءات املتزامنة ب�سهولة
�أحر�ص على حتديث الأن�شطة
التعليمية؛ لتوافق قدرات
الطلبة املختلفة
�أقوم بت�سجيل اللقاءات
املتزامنة لي�شاهدها الطلبة
الحق ًا
�أ�ستطيع �إدارة اللقاءات
التعليمية املتزامنة عن ُبعد
�أ�ستخدم التطبيقات
التفاعلية؛ ل�رشح املحتوى
خالل اللقاءات املتزامنة
لدي القدرة على مواجهة
امل�شكالت التقنية خالل
اللقاءات املتزامنة
�أ�شارك الطلبة يف تنفيد
الأن�شطة الريا�ضية عن ُبعد
�أتوا�صل مع الطلبة الذين
يتغيبون عن اللقاءات
املتزامنة
�أمتلك املهارات الالزمة
للتعامل مع خمتلف املواقف
التعليمية خالل اللقاءات
املتزامنة
لدى الطلبة القدرة على
التفاعل مع املحتوى
التعليمي عن ُبعد
�أحر�ص على تنمية مهارات
التعلم الذاتي لدى الطلبة
�أ�ستخدم �أدوات متنوعة
لقيا�س �أداء الطلبة عن ُبعد
�أراعي تنوع املثريات
التعليمية خالل اللقاءات
املتزامنة
�أراعي الفروق الفردية بني
الطلبة خالل التح�ضري
للح�ص�ص التعليمية عن ُبعد
ميتلك الطلبة القدرة على
اال�ستجابة للإختبارات
الريا�ضية عن ُبعد
�أ�ستمع �إىل امل�شكالت التي
تواجه الطلبة خالل اللقاءات
املتزامنة

الرتتيب

�أعمل على ح ّل امل�شكالت
 29التي تواجه الطلبة خالل
تعلم الريا�ضيات عن ُبعد
الدرجة الكلية ملحور كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعليمها

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ

2

4.10

.83

مرتفع

14

3.66

1.04

متو�سط

12

3.69

1.01

متو�سط

7

3.79

.84

مرتفع

13

3.67

1.14

متو�سط

1

4.18

.81

مرتفع

4

3.85

.95

مرتفع

15

3.63

1.03

متو�سط

8

3.78

1.00

مرتفع

18

3.40

1.04

متو�سط

11

3.71

.900

مرتفع

19

3.39

1.09

متو�سط

6

3.80

.86

مرتفع

17

3.55

.980

متو�سط

9

3.77

.92

مرتفع

5

3.82

.91

مرتفع

20

3.21

1.06

متو�سط

3

3.95

.80

مرتفع

الفقرة

الرتتيب
10

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ
3.76

.85

مرتفع

3.72

.67

مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� ، )7أن درجة الكلية ملحور كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعليمها ،كانت مرتفعة ب�شكل عام ،وتراوحت
قيم املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكونة لهذا املحور ما بني
( ، )4.18 - 3.21وهذه املتو�سطات احل�سابية تقع �ضمن فئات
اال�ستجابة :متو�سطة ومرتفعة ،وقد جاءت فقرة رقم ( )16ون�صها:
“�أ�ستطيع �إدارة اللقاءات التعليمية املتزامنة عن ُبعد” ك�أكرث متو�سط
ح�سابي ،حيث بلغت قيمتها ( )4.18تلتها الفقرة رقم ( )11ون�صها:
“لدي القدرة على م�شاركة املحتوى التعليمي على �شبكة الإنرتنت”
مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )4.10بينما ح�صلت الفقرة رقم
( )27ون�صها“ :ميتلك الطلبة القدرة على اال�ستجابة لالختبارات
الريا�ضية عن ُبعد” ،والفقرة رقم ( )22ون�صها“ :لدى الطلبة القدرة
على التفاعل مع املحتوى التعليمي عن ُبعد” على �أقل متو�سط
ح�سابي ،بلغت قيمتها ( )3.21و ( )3.39على الرتتيب.
وبت�أمل النتائج الواردة يف اجلدول ( )7ال�سابق ،ن�ستنتج ب�أن
املعلم الفل�سطيني ب�شكل عام ،ميتلك الكثري من الكفايات التي تخوله
تعليم مادة الريا�ضيات عن ُبعد ،منها� :إدارة اللقاءات املتزامنة
عن ُبعد ،وم�شاركة املحتوى التعليمي ،وحل امل�شكالت التي تواجه
الطلبة ،وم�شاركة الطلبة يف تنفيذ الن�شاطات التعليمية ،وذلك قد
يعود �إىل اخلربات التي اكت�سبها املعلمون من الدورات التدريبية
التي قامت بها وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،والتي �شملت
جميع املعلمني يف فل�سطني ،لرفع قدراتهم نحو ا�ستخدام التطبيقات
والأدوات الرقمية يف التعليم عن ُبعد ،ويتفق هذا التف�سري مع نتائج
درا�سة �أبي �سارة ودويكات و �أبي �سارة ( )2021التي �أ�شارت �إىل
�أن خطة وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،للعودة �إىل املدار�س
ت�ضمنت جانب التدريب وتعزيز قدرات املعلمني على ت�صميم التعليم
عن ُبعد ،بالإ�ضافة �إىل توظيف تطبيقات ( )OFFICE 365خالل
اللقاءات التعليمية املتزامنة.
وعلى الرغم من �أن النتائج �أ�شارت �إىل امتالك (املعلمني)
لكفايات التعليم عن ُبعد بدرجة مرتفعة يف جمملها� ،إ َّال �أن نتائج
الفقرات ( )27( ، )22( ، )20ت�شري �إىل �أن م�ستوى امتالك (الطلبة)
لكفايات التعليم عن ُبعد ،قد �أتت بدرجة متو�سطة ،وذلك قد يعود �إىل
�أن الدورات التدريبية قد �شملت املعلمني جميع ًا دون الطلبة ،حيث
مل تقم وزارة الرتبية والتعليم ،بتخ�صي�ص دورات تدريبية موجهة
للطلبة� ،أو تعميم خطة وا�ضحة تت�ضمن تدريبهم على ا�ستخدام
التطبيقات الرقمية يف التعليم ،مما �أثر بالتايل على كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد من جانب الطلبة ،ويتفق هذا التف�سري مع ما
�أ�شارت �إليه درا�سة �أبي �سارة ودويكات و �أبي �سارة (� )2021إىل �أن
مت االكتفاء
الطلبة يف فل�سطني ،مل يح�صلوا على دورات تدريبية ،و ّ
بت�صميم بع�ض الدرو�س املرئية �أو الإر�شادات الهادفة حول ا�ستخدام
التطبيقات الرقمية يف التعليم.
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احملور الثالث :توفر أدوات تعليم الرياضيات عن بُعد:
ي�شري اجلدول (� )8إىل املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتتيب ،وم�ستوى التكاف�ؤ ،لفقرات املحور الثالث من
حماور م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات (توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد) من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
جدول ()8

وتظهر نتائج اجلدول ( )8ال�سابق ،الكثري من اجلوانب
واملتطلبات الرئي�سة ،التي مل تتوفر بال�صورة التي جتعل م�ستوى
تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،ي�صل �إىل احلد امل�أمول ،منها :اللوح
التفاعلي للمعلمني والذي ي�ساعدهم على كتابة الرموز واملعادالت
الريا�ضية ،و�رسعة الإنرتنت غري املالئمة ملتطلبات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد ،وملحقات �أجهزة احلا�سوب ال�رضورية للتفاعل
واالت�صال خالل اللقاءات املتزامنة ،وتطبيقات خمت�صة بقيا�س
م�ستوى �أداء الطلبة الريا�ضي عن ُبعد ،وغريها من اجلوانب التي مل
تتوفر بال�صورة التي جتعل تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،يحقق �رشوط
التعلم متكافئ الفر�ص ،وتن�سجم هذه النتائج مع نتائج درا�سة
خليف و�صاحلة ( )Khlaif & Salha, 2020التي �أ�شارت �إىل عدد
من التحديات التي تواجه التعليم يف دولة فل�سطني ،منها :احلاجة
�إىل ت�صميم بيئات تعلم تت�صف بالفاعلية ،وعدم توفر حمتوى
رقمي يت�صف باجلودة ،وم�شكلة عدم امل�ساواة الرقمية ،و�ضعف
الإمكانيات املتاحة ب�شكل عام يف فل�سطني ،ونتائج درا�سة �صباح
( )Sabbah, 2020التي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني يف فل�سطني ما زالوا
بحاجة �إىل مزيد من التدريب على مهارات القرن احلادي والع�رشين،
و�أ�شارت كذلك �إىل وجود عقبات تتعلق بالبنية التحتية للمدر�سة،
وكثافة املناهج والثقافة املدر�سية ،وتتفق �أي�ض ًا مع نتائج درا�سة
�أبي �سارة ودويكات و �أبي �سارة ( )2021التي �أ�شارت �إىل م�شكلة
�ضعف الإمكانيات واخلدمات املتوفرة لدى وزارة الرتبية والتعليم،
من حيث :جودة الإنرتنت وتكاليفه املرتفعة ،وتوفر �أجهزة احلا�سوب
والهواتف الذكية وملحقاتها ،فعدد املدار�س ،وتزاحم ال�صفوف،
وغريها من امل�شكالت ،التي ت�ؤثر �سلب ًا على فر�ص تعليم الريا�ضيات
ب�صورة عادلة.

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ومستوى التكافؤ ،لمحور توفر
أدوات تعليم الرياضيات عن بُعد.

رقم
الفقرة

الفقرة

الرتتيب

يتوفر اللوح الإلكرتوين؛
 30ل�رشح حمتوى الريا�ضيات
خالل اللقاءات املتزامنة
تتوفر تطبيقات رقمية؛
9
 31لقيا�س مهارات الطلبة
الريا�ضية عن ُبعد
تتوفر تطبيقات خمت�صة
2
32
بت�سجيل اللقاءات املتزامنة
تتوفر �أجهزة حا�سوب
7
33
مبوا�صفات منا�سبة
يتوفر االت�صال ال�رسيع
10
 34بال�شبكة العاملية للمعلومات
(الإنرتنت)
تتوفر �أجهزة هاتف ذكي
4
35
مبوا�صفات منا�سبة
تتوفر ملحقات احلا�سوب
ال�رضورية (�أجهزة ت�سجيل،
11
 36القلم التفاعلي ،ما�سح
�ضوئي ،طابعة ،كامريات
رقمية)
يتوفر حمتوى تعليمي
6
37
تفاعلي ينا�سب جميع الطلبة
تتوفر م�صادر عرب الإنرتنت،
1
 38يمُ كن ا�ستخدامها لتعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
تتوفر تطبيقات رقمية،
3
 39تخت�ص بكتابة الرموز
الريا�ضية املتنوعة
تتوفر �أدلة تو�ضح كيفية
8
 40التعامل مع �أدوات التعليم
عن ُبعد
الدرجة الكلية ملحور توفر �أدوات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
5

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ
3.13

1.33

متو�سط

3.04

1.12

متو�سط

3.45

1.10

متو�سط

3.07

1.20

متو�سط

2.85

1.20

متو�سط

3.17

1.09

متو�سط

2.72

1.11

متو�سط

3.09

1.19

متو�سط

3.48

1.01

متو�سط

3.25

1.14

متو�سط

3.07

1.11

متو�سط

3.12

.82

متو�سط

رقم ( ، )32ون�صها« :تتوفر تطبيقات خمت�صة بت�سجيل اللقاءات
املتزامنة» مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )3.45بينما ح�صلت
الفقرة رقم ( ، )36ون�صها« :تتوفر ملحقات احلا�سوب ال�رضورية
(�أجهزة ت�سجيل ،القلم التفاعلي ،ما�سح �ضوئي ،طابعة ،كامريات
رقمية) » ،والفقرة رقم ( )34ون�صها« :يتوفر االت�صال ال�رسيع
بال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) » على �أقل متو�سط ح�سابي،
بلغت قيمتهما ( )2.72و ( )2.85على الرتتيب.

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ون�صه« :هل توجد فروق
بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم
الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال فل�سطني،
تعزى للمتغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
مت �صياغة الفر�ضية ال�صفرية الآتية:
والتخ�ص�ص؟ » ّ

يت�ضح من اجلدول (� ، )8أن الدرجة الكلية ملحور توفر �أدوات
تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،كانت متو�سطة ب�شكل عام ،وتراوحت قيم
املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكونة لهذا املحور ما بني (2.72
  ، )3.48وهذه املتو�سطات احل�سابية تقع �ضمن فئات اال�ستجابة:متو�سطة ومرتفعة ،وقد جاءت فقرة رقم ( )38ون�صها« :تتوفر
م�صادر عرب الإنرتنت ،يمُ كن ا�ستخدامها لتعليم الريا�ضيات عن ُبعد»
ك�أكرث متو�سط ح�سابي ،حيث بلغ قيمتها ( ، )3.48تلتها الفقرة

«ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى للمتغريات :اجلن�س وامل�ؤهل العلمي و�سنوات
اخلربة والتخ�ص�ص».
والختبار �صحة الفر�ضية ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية للمتغريات اخلارجية كما يو�ضحها اجلدول
( )9الآتي:
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

جدول ()9

املتغري

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستويات التي تتضمنها المتغيرات المستقلة

املتغري
اجلن�س

املرحلة
الدرا�سية

امل�ؤهل العلمي

امل�ستوى

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

3.345

.753

�أنثى

3.327

.543

�أ�سا�سية دنيا

3.252

.600

�أ�سا�سية عليا

3.427

.608

ثانوية

3.254

.685

دبلوم متو�سط

3.199

.787

بكالوريو�س

3.401

.615

درا�سات عليا

3.232

.635

امل�ستوى

�سنوات اخلربة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�أقل من � 5سنوات

3.453

.695

من � 10 – 5سنوات

3.094

.585

�أكرث من � 10سنوات

3.373

.623

وملعرفة داللة الفروق الظاهرة يف اجلدول ( )9ال�سابق ،ما بني
مت ا�ستخدام اختبار املقارنة بني املتو�سطات
املتو�سطات احل�سابيةّ ،
لعينات م�ستقلة ( )One Way ANOVAعند الدرجة الكلية لأثر
«التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،تبع ًا
ملتغريات :اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة ،والتخ�ص�ص ،واجلدول ( )10الآتي يو�ضح ذلك:
جدول ()10

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألثر “التعليم عن بُعد” ،تبعاً للمتغيرات المستقلة

املتغري

اجلن�س

املرحلة الدرا�سية

امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ( )Fاملح�سوبة

بني املجموعات

.012

1

.021

.031

خالل املجموعات

60.92

150

.406

املجموع

60.94

151

بني املجموعات

1.143

2

.571

خالل املجموعات

59.799

149

.401

املجموع

60.941

151

بني املجموعات

1.107

2

.554

خالل املجموعات

59.834

149

.402

املجموع

60.941

151

بني املجموعات

2.108

2

1.054

خالل املجموعات

58.834

149

.395

املجموع

60.941

151

يتبني من جدول ( )10ال�سابق ،عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ،يف الدرجة الكلية لأثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ
تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،تبع ًا للمتغريات :اجلن�س ،واملرحلّة
الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،وهذا يدل على �أن م�ستوى
مت تناولها يف
تكاف�ؤ الفر�ص مل يت�أثر باملتغريات اخلارجية ،التي ّ
هذه الدرا�سة ،ويمُ كن تف�سري هذه النتيجة لت�شابه الظروف وتكاف�ؤ
املتطلبات املتوفرة والكفايات لدى املعلمني والطلبة ،بالإ�ضافة
�إىل تعميم الإجراءات الإدارية والفنية املتخذة يف وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،على جميع املدار�س يف خمتلف املحافظات،
بغ�ض النظر عن متغريات :اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ويرى عليوي ،جوابرة ،وعلوان (� )2021أن
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أثر التعليم عن ُبعد يعود
�إىل حداثة التجربة يف فل�سطني ،وا�ستخدامها ب�صورة عاجلة و�شاملة

الداللة
.861

غري دالة
1.424
.244

غري دالة
1.378
.255

غري دالة
2.669
.073

غري دالة

جلميع املراحل وامل�ستويات ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر خربات �سابقة
لدى معظم املعلمني �أو الطلبة ،بغ�ض النظر عن النوع االجتماعي �أو
املرحلة الدرا�سية ،مما �أدى بالتايل يف عدم تواجد تباين يف وجهات
نظرهم ،و�إىل عدم ت�أثر خمرجات التعليم عن ُبعد ،مبتغريي :اجلن�س
واملرحلة الدرا�سية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ال�شجراوي
( )2020التي �أ�شارت �إىل �أن تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،ال تت�أثر
مبتغري اجلن�س لدى الطلبة.

التوصيات:
على �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سةُ ،يو�صي
الباحثون مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة مراعاة الإدارات الرتبوية على اختالف
م�ستوياتها ،باجلوانب التي ت�سهم يف حتقيق العدالة والتكاف�ؤ يف
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فر�ص تعلم الريا�ضيات عن ُبعد ،وبالتحديد يف جانبي :الإجراءات
الإدارية والفنية املتخذة ،وتوفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد
وتعلمها.
�2 .2رضورة مراجعة جممل الإجراءات الإدارية والفنية
املتخذة خالل فرتة اجلائحة؛ لرتاعي خ�صو�صية تعليم الريا�ضيات
عن ُبعد ،مثل� :أوقات اللقاءات املتزامنة ومدتها وعددها ،وتوفري
الدعم التقني املتوا�صل للم�شكالت التي تواجه الطلبة واملعلمني،
وبناء �آليات ت�سهم يف تدريب الطلبة على ا�ستخدام �أدوات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد ب�شكل متوا�صل.
�3 .3رضورة توفري جميع الأدوات التي ت�سهم يف تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد ،مثل :املحتوى الريا�ضي التفاعلي ،واالت�صال
ال�رسيع ب�شبكة الإنرتنت ،واللوح الإلكرتوين التفاعلي ،والتطبيقات
الرقمية الريا�ضية ،و�أجهزة احلا�سوب املنا�سب ،والأدلة الرتبوية
امل�ساعدة ،وغريها من الأدوات ال�رضورية لتعلم الطلبة ملادة
الريا�ضيات ب�صورة متكافئة.
�4 .4رضورة توفري م�صادر تعليمية ريا�ضية ،تراعي فئات
الطلبة املختلفة ،وبالتحديد الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وذوي القدرات الريا�ضية املنخف�ضة.
5 .5وبالن�سبة للباحثني ،يمُ كن تقدمي بع�ض املقرتحات،
لإجراء البحوث الآتية:
 متطلبات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،من وجهة نظر
معلمي املرحلة الأ�سا�سية.
 �صعوبات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،خالل جائحة
كوفيد.19-
 واقع تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،خالل جائحة كوفيد.19-
 تقومي جتربة تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،خالل جائحة
كوفيد.19-

نتائج م�سح �أثر جائحة كوفيد ( 19كورونا) على الظروف االجتماعية
واالقت�صادية للأ�رس الفل�سطينية�( ،آذار � -أيار  ، )2020تاريخ �إطالع
الباحث على الإنرتنت ،202124 /9 /من خالل رابط املوقع الإلكرتوين
https:// www.pcbs.gov.ps/ postar.aspx?lang=ar&ItemID=3824

-

ح�سن� ،أ�سماء ح�سن  . )2019( .جمانية التعليم اجلامعي وعالقتها بتكاف�ؤالفر�ص التعليمية يف �ضوء التحديات الراهنة و�أزمة التحول .املجلة
الرتبوية  -جامعة �سوهاج.492 – 450 ،59 ،

-

حوالة� ،سهري حممد  . )2007( .ال�سيا�سية التعليمية باململكة العربيةال�سعودية يف �ضوء مفهوم تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية درا�سة حتليلية .جملة
العلوم الرتبوية  -جامعة القاهرة.164 - 106 ، )4( 15 ،

-

�سليمان ،ال�سعيد بدير واملغازي ،منى ال�سيد وال�سعودي ،رم�ضان حممد )2020( .حت�سني تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي
بجمهورية م�رص العربية .جملة كلية الرتبية – جامعة كفر ال�شيخ)3( 2 ،
.561 - 530 ،

-

ال�شجراوي� ،صباح �صالح  . )2020( .تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية من خاللالتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا “ كوفيد  ”19من وجهة نظر الطلبة،
املجلة العربية للن�رش العلمي.154 - 123 ، )23( 2 ،

-

�صاحلة� ،سهيل و�أبو �سارة ،عبدالرحمن ( . )2019فاعلية ا�ستخدام منحىالعلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMيف حت�صيل
طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات .جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية- 101 ، )28( 10 ،
.113

-

�صالح� ،شعيب حممد  . )2020( .تقومي جودة اخلدمات االلكرتونية للتعليمعن بعد بكلية الرتبية ب�سوهاج من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب .املجلة الرتبوية  -جامعة �سوهاج ،عدد (.252 - 205 ، )74

-

العا�صي ،ا�سالم م�ؤمن . )2018( .مدى ت�ضمن كتب الريا�ضيات املطورةلل�صفني الثالث والرابع الأ�سا�سي ملعايري املجل�س الوطني ملعلمي
الريا�ضيات  .NCTMر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .اجلامعة الإ�سالمية،
غزة.

-

�أبو �سارة ،عبدالرحمن حممد . )2021( .ت�صميم �أن�شطة تعليمية قائمة علىالربجمة لتنمية املعرفة الإجرائية والدافعية نحو تعلم الريا�ضيات لدى
طلبة ال�صف الأول الثانوي التكنولوجي يف فل�سطني .جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية.53 - 40 ، )33( 12 ،

-

عبد احلميد� ،أ�سماء عبد الفتاح و�شوقي ،جنية عبد الفتاح . )2021( .الفر�ص الرتبوية لأزمة كورونا امل�ستجد ( )COVID-19من وجهة نظر
طالبات جامعة حفر الباطن ،املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية،
.393 - 353 ، )2( 4

-

�أبو �سارة ،عبدالرحمن ودويكات ،ل�ؤي و�أبو �سارة ،عبداهلل . )2021( .ر�ضا املعلمني يف فل�سطني عن �إجراءات العودة �إىل املدار�س خالل جائحة
كوفيد .19-جملة العلوم الرتبوية.517 - 489 ، )33( 3 ،

-

-

�أبو �سارة ،عبدالرحمن ويا�سني� ،صالح � . )2018( .أثر ا�ستخدام ثالثةبرامج حا�سوبية على التح�صيل الدرا�سي لطلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف الريا�ضيات يف مديرية قباطية (درا�سة مقارنة)  .جملة جامعة النجاح
الوطنية للأبحاث  -ب (العلوم االن�سانية) .1023 - 1003 ، )6( 32 ،

عليوي ،معاذ ،جوابرة ،رمي ،وعلوان� ،صهيب . )2021( .التعليم الإلكرتوينوت�أثريه على خمرجات التعليم يف ظل جائحة كورنا (اجلامعات
الفل�سطينية بغزة �أمنوذجاً)  .املجلة العلمية للتكنولوجيا وعلوم الإعاقة،
.49 - 21 ، )3( 3

-

-

بايل ،حممود علي . )2015( .العالقة بني املنظم االجتماعي بوحداتتكاف�ؤ الفر�ص وعدالة حتقيق الفر�ص التعليمية لطالب املدار�س الثانوية.
جملة درا�سات يف اخلدمة االجتماعية . )39( 5 ،جملة جامعة حلوان -
كلية اخلدمة االجتماعية.109 - 13 ،

القحطاين ،حياة بنت ناجي  . )2019( .واقع تكاف�ؤ الفر�ص التعليميةباملرحلة االبتدائية يف ظل تنامي التعليم الأهلي مبدينة الريا�ض من
وجهة نظر �أولياء الأمور :درا�سة مطبقة على مدينة الريا�ض .جملة القراءة
واملعرفة .العدد (.233 - 274 . )209

-

-

-اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( . )2020الإح�صاء الفل�سطيني يعلن

املحمادي ،غدير علي  . )2018( .تقومي واقع ا�ستخدام نظام التعليمالإلكرتوين ( )EMESيف برنامج التعليم عن ُبعد بجامعة امللك عبدالعزيز
من وجهة نظر الطالب .جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية للعلوم الرتبوية
والإن�سانية – جامعة بابل ،عدد (.196 - 177 ، )39

املصادر واملراجع العربية:

120

 حسام توفيق حرز اهلل.د
 عبد الرحمن محمد أبو سارة.د
 لؤي منر دويكات.أ

أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
 في محافظات شمال فلسطني19 -خالل جائحة كوفيد

(AJSP) , 2 (23) , 123 - 154.


Al - Mahmadi, G. A. (2018) . Evaluating the reality of using
e - learning management system (EMES) in KAAU from
the students. Journal of the College of Basic Education for
Educational and Human Sciences - University of Babylon,
No. (39) , 177 - 196.



Hassan, A. (2019) . Free of university education and its
relation to the equalization of educational opportunities in
light of the current challenges and the crisis of transformation.
Journal of Education - Sohag University, 59, 450 – 492.



Hawala, S. (2007) . The educational policy in the Kingdom of
Saudi Arabia in the light of the concept of equal educational
opportunities, an analytical study. Journal of Educational
Sciences - Cairo University, 15 (4) , 106 - 164.



Musharraf, S. (2018) . The role of blended education in
achieving equal opportunities Egyptian university education:
a future vision. Journal of the Faculty of Education - Benha
University, 29 (113) , 173 - 256.



Sabbah, Y. (2020) . E - Learning and ICT in Education at
Palestinian Schools: The Path Towards 21st Century Skills.
Palestinian Journal of Open Learning & e - Learning, 8 (14)
, 1 - 16.



Saleh, S. (2020) . Evaluating the Quality of Electronic Services
for Distance Education at Sohag Faculty of Education from
the Viewpoint of Faculty members and Students and its
Relation to Some Variables. Educational Journal - Sohag
University, Issue (74) , 205 - 252.



Salha, S. H., & Abu Sara, A. A. M. (2019) . The effectiveness
of using science, technology, engineering, and mathematics
(STEM) approach on the achievement of students of the tenth
grade in mathematics. Journal of Al - Quds Open University
for Educational & Psychological Research & Studies, 10 (28)
, 101 - 113. http:// doi.org/ 10.5281/ zenodo.3474118





Suleiman, A., Al - Maghazi, M. and Al - Saudi. (2020)
Improving equal educational opportunities in the basic
education stage in the Arab Republic of Egypt. Journal of the
College of Education - Kafrelsheikh University, 2 (3) , 530 561.
Wehbe, I. (2016) . A future vision of the requirements to
achieve the principle of equal educational opportunities in
the basic education stage through community partnership: a
field study. Journal of Culture and Development Association.
Issue (105) , 102 - 216.

 دور التعليم املدمج يف حتقيق تكاف�ؤ. )2018( .  �رشين مر�سي،م�رشف–  جملة كلية الرتبية. ت�صور م�ستقبلي:الفر�ص التعليم اجلامعي امل�رصي
.256 - 173 ، )113( 29 ،جامعة بنها

-

 الكتاب الإح�صائي الرتبوي. )2020( . وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية. فل�سطني، رام اهلل.2020 /2019 ال�سنوي للعام الدرا�سي

-

 اال�سرتاتيجية. )2021( وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية. فل�سطني، رام اهلل.القطاعية للتعليم العايل والبحث العلمي

-

 ت�صور م�ستقبلي ملتطلبات حتقيق مبد�أ. )2016(  عماد �صموئيل،وهبهتكاف�ؤ الفر�ص التعليمية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي من خالل ال�رشاكة
)105(  العدد. جملة جمعية الثقافة والتنمية. درا�سة ميدانية:املجتمعية
.216 - 102 ،

-

:املصادر واملراجع العربية مرتمجة


Abdelhamed, A. & Shawky, N. (2021) . Educational
Opportunities for Crisis of Coronavirus (COVID-19) from
the Viewpoint of the Student of Hafar AL - Batin University.
International Journal of Research in Educational Sciences. 4
(2) , 353 - 393.



Abu Sarah, A. M. (2021) . Designing Programmed - Based
Educational Activities to Develop Procedural Knowledge and
Motivation Towards Learning Mathematics Among Eleventh
Grade Technology - Stream Students in Palestine. Journal of
Al - Quds Open University for Educational & Psychological
Research & Studies, 12 (33) , 4.



Abu Sarah, A., Dweikat, L. & Abu Sarah, A. (2021) .
Palestinian Teachers’ Satisfaction with Procedures of
Reopening Schools During the COVID-19 Pandemic. Journal
of Educational Sciences. 33 (3) , 489 - 517.



Abu Sarah, A., & Yaseen, S. (2018) . The Impact of Using
Three Computer Programs on the Academic Achievement
of Tenth Grade Students in Math in Qabatia Directorate
(Comparative Study) . An - Najah University Journal for
Research - B (Humanities) , 32 (6) , 1003 - 1032..
http:// doi.org/ 10.13140/ RG.2.2.23159.98720/ 1



Al - Asi, I. (2018) . The Degree of the Inclusion of the
Developed Mathematics Books for 4th Grades the Standards
of the National Council of Teachers of Mathematics NCTM.
Unpublished Master Thesis. Islamic University of Gaza.



Aliwi, M., Jawabreh, R. and Alwan, S. (2021) . E - learning
and its Impact/ Effects on the Educational Outcomes during
the COVID-19 (Pandemic in the Palestinian Universities in
Gaza Strip a Model) .The Scientific Journal of Technology
and Disability Sciences, 3 (3) , 49 - 21. doi: 10.21608/
skje.2021.19546



Al - Maghouwi, A. (2011) . The system of distance education
in the secondary school - a proposed program. Unpublished
Ph.D. Thesis, The Islamic University, Medina, Saudi Arabia.



Al - Qahtani, H. (2019) . The reality of equal educational
opportunities in the primary stage in light of the growth of
private education in the city of Riyadh from the point of view
of parents: a study applied to the city of Riyadh. Journal of
reading and knowledge. Issue (209) . 274 - 233.



Al - Shajrawi, S. (2020) . The Equality of Educational
Opportunities throughout Distance Learning during the
Coronavirus Pandemic. Arab Journal for Scientific Publishing

:املصادر واملراجع األجنبية


Affouneh, S., Salha, S., & Khlaif, Z. (2021) . The Bright
and Dark Sides of Online Learning in Palestine During the
Pandemic. In Khan, B., Affouneh, S., Salha, S., & Khlaif,
Z (Ed.) , Challenges and Opportunities for the Global
Implementation of E - Learning Frameworks (1 - 328) , USA:
IGI Global Publisher of Timely Knowledge. DOI: 10.4018/
978 - 1 - 7998 - 7607 - 6.ch003



Aksu, T., & Canturk, G. (2015) . Equality of
educational opportunity: the role of using technology in
education. International Journal of Academic Research in
Progressive Education and Development, 4 (4) , 79 - 93.



Arar, K.,
Educational

& Orucu, D. (2021) . Rethinking
Leadership and Policy in Schools in

121

م2022  كانون الثاني- )16(  العدد- اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني

Challenging Circumstances: Inter/ Intra - Continental
Perspectives. Leadership and Policy in Schools, 20 (1) , 1
- 5. Retrieved 30/ 4/ 2021, From: https:// doi.org/ 10.1080/
15700763.2020.1838555


Birdsall, N. (2014) . A study of the impact of inequality on
productivity growth. https:// scholar.google.com/ .



Berliner, D. (2013) . Effects of inequality and poverty vs.
teachers and schooling on America’s youth. Teachers College
Record, 115 (12) .



Hejaz, H. A. (2020) . Palestinian strategies, guidelines,
and challenges in the treatment and management of
coronavirus disease - 2019 (COVID-19) . Avicenna Journal
of Medicine, 10 (4) , 135 - 162. Retrieved 18/ 7/ 2021, From:
DOI: 10.4103/ ajm.ajm_171_20



Knoeppel, R., & Brewer, C. (2011) . Education Reform, Equal
Opportunity and Educational Achievement: Do Trend Data
Adequately Report Progress. Education Policy Analysis
Archives/ Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 19,
1 - 31.



Mahamid, F. (2021) . Concurrent Disorders and Digital
Challenges in Palestine. Journal of Concurrent Disorders,
3 (2) . 1 - 6, retrieved 30/ 4/ 2021, From https:// www.
researchgate.net/ publication/ 351096310



Miwa, K. & Blom, A. (2021) . Accelerating the EdTech
ecosystem in the Middle East and North Africa. retrieved on
2/ 7/ 2021 from the website: https:// blogs.worldbank.org/
arabvoices/ accelerating - edtech - ecosystem - middle - east
- and - north - africa



NCTM . (2000) . Principles and standards for school
mathematics, VA.: National Council of Teacher of
Mathematics.



Saavedra, J. (2020) . Educational challenges and opportunities
of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. retrieved on
2/ 7/ 2021 from the website https:// blogs.worldbank.org/
education/ educational - challenges - and - opportunities COVID-19 - pandemic



SOSALE, S., BUNKER, S., MCDONALD, L., & RUBIANO, E.
(2021) . The opportunity to build back better from COVID-19:
Fostering gender parity in education and skills development
for a larger workforce. retrieved on 2/ 7/ 2021 from the
website: https:// blogs.worldbank.org/ ar/ opendata/ frst laadt - albna - ly - nhw - afdl - bd - jayht - kwrwna - tzyz altkafw - byn - aljnsyn - fy - altlym - wtnmyt



UNESCO (2020 A) . UNESCO rallies international
organizations, civil society and private sector partners in a
broad Coalition to ensure “Learning Never Stops”. retrieved
10/ 7/ 2021 from: https:// en.unesco.org/ news/ unesco rallies - international - organizations - civil - society - and
- private - sector - partners - broad



UNESCO (2020 B) . Startling digital divides in distance
learning emerge. retrieved 10/ 7/ 2021 from: https://
en.unesco.org/ news/ startling - digital - divides - distance learning - emerge.



Zuo, M., Ma, Y., Hu, Y., & Luo, H. (2021) . K - 12 Students’
Online Learning Experiences during COVID-19: Lessons
from China. Frontiers of Education in China, 16 (1) , 1.

122

