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اأدوات فتح الحوار
تعليم:  ملحق "اأدوات فتح الحوار" هو جزء من كتاب "التعاون من اأجل تحويل وتحسين اأنظمة ال

 Center for Universal كتاب اإرشادي عن مشاركة الأسرة مع المدرسة " الصادر من مركز

تناول هذه الأدوات  تابع لمعهد Brookings. وهذا الكتاب بالإضافة اإلى اأنه ي Education (CUE) ال
يلقي الضوء على اأهداف مشاركة الأسرة والمدرسة وطبيعتها المتغيرة ويعرض خريطة لفهم اأنواع 

راتيجيات  يانات تفاعلية لمجموعة من الست راتيجيات مشاركة الأسرة والمدرسة ويقدم قاعدة ب است

ناء الجائحة. كما يعرض  التي اتبعت في شتى اأنحاء العالم والتي ظهرت قبل جائحة كوفيد19- واأث

ياء الأمور في مقومات  تائج البحث الستقصائي الذي اأجراه مركز CUE عن اآراء المعلمين واأول ن

تعليم في مدرستك اأو دائرتك  تعليم الجيد. وهذه الأدوات تساعدك في فهم رؤى مختلف اأطراف ال ال

ا اأفضل. كما تساعد هذه الأدوات من خالل  تعليم عالي الجودة فهًم اأو مجتمعك وتصوراتهم عن ال

اإرشادك في كيفية اإجراء النقاشات الجماعية مع هذه الأطراف المختلفة حول وجهات نظرهم. ويؤكد 

توافق بين الأسرة والمدرسة فيما يخص المعتقدات والقيم  مركز CUE اأن هذه خطوة اأولى نحو تعزيز ال

تعليمية، واأن هذا التضافر دافع قوي نحو التحول في النظام التعليمي. ال

تشمل الأدوات ما يلي:
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 "قائمة مرجعية محددة للسياقات" تتضمن خطوات مالءمة الأدوات لسياقات معينة  	

اأو لالأطراف الفاعلة.

ياء الأمور" يمكن مالءمته لأطراف التعليم الأخرى،  	 "استبيان استقصائي موجز لأول

كالطالب.

 "استبيان استقصائي موجز للمعلمين" يمكن مالءمته لأطراف التعليم الأخرى،  	

كمديري المدارس واأصحابها.

"دليل لمناقشة وتحليل نتائج الستبيانات" في مجتمعك المحلي. 	

ا  تعليمية فهًم هذه الأدوات تناسب جميع من يرغب في فهم وجهة نظر اأي فئة من اأطراف العملية ال

يانات على اإدارات المدارس والدوائر وقادة  ب اأفضل. فالمستخدم لهذه الأدوات يمكنه اأن يجري الست

ياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني العاملة في  الشبكات المدرسية ورابطات المعلمين ورابطات اأول

تغير في النظام التعليمي. شؤون المدارس لدعم ال

الية:  ت تساعد الأدوات في تحديد النقاط ال

تعليمية 	 النسبة لكل فئة من اأطراف العملية ال تعليم المدرسي ب اأهم غرض من اأغراض ال

تقييم  	 تعليمية التي تعول عليها كل فئة من الأطراف في المقام الأول ل عناصر تجربة الطفل ال

مقومات "جودة المدرسة"

تعليم والتعلم التي تفضلها كل فئة 	 اأنواع خبرات ال

تعبير عن معتقداتها بخصوص التعليم 	 الأطراف الفاعلة التي تعتمد عليها كل فئة في ال

توافق بين اأطراف التعليم 	 درجة الثقة وال

 Family Engagement هذه الأدوات هي نماذج اأولية صممت من خالل الحوار مع اأعضاء شبكة

يانات لما يقرب  ب in Education Network (FEEN) بمركز CUE واعتمدت في اإعدادها على است
من 25000 ولي اأمر واأكثر من 6000 معلم من اأنحاء العالم. ونحن ندعوكم اإلى تجربة هذه الأدوات 

اأراءكم  باتكم اإلى leapfrogging@brookings.edu. ف واإبداء تعقيباتكم عليها واإرسال تعقي

توافق بين  ا للوقوف على مستويات ال ستساعدنا على تصميم المزيد من الأدوات المعتمدة عالمًي

المجتمعات والمدارس.
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التعريفات

"ولي الأمر" و"الأسرة": المصطلح "ولي الأمر" هو اختصار لأي فرد من اأفراد الأسرة اأو اأي قائم 

الرعاية اأو وصي مكلف برعاية طفل اأو شاب. يستخدم مركز CUE المصطلحين "ولي الأمر"  ب

يانات، فنرجو منك استخدام المصطلحات المفهومة في  ب و"الأسرة" بنفس المعنى. اأما في الست

مجتمعك المحلي.

تربوي المدرسي  لتفريق بين ال تربوي" ل المعلم: نستخدم مصطلح "المعلم" بدياًل لمصطلح "ال

بر المربي الأول للطفل ومن  )الذي يمتهن تعليم واإرشاد التالميذ( وبين ولي الأمر )الذي يعت

يساعده في النمو والتعلم منذ لحظة مولده حتى يكبر(.

"الإشراك" مقابل "المشاركة": استفدنا من تعريف Ferlazzo وتفريقه بين "اإشراك" و"مشاركة" 

ا لتعريفه. وتعريفه: "المدرسة التي تسعى اإلى اإشراك  ًق الأسرة واستخدمنا هذين المصطلحين وف

ا ما تتولى الأمر "بلسانها" – اأي تحدد المشاريع والحتياجات والأهداف ثم تبلغ الأسرة  ًب الأسرة غال

ياء الأمور تتولى الأمر  بكيفية المساهمة." وعلى النقيض، "المدرسة التي تسعى اإلى مشاركة اأول

ياء الأمور وما يحلمون به وما يقلقهم. فالهدف من مشاركة  اأذنيها" – اأي تستمع اإلى اأفكار اأول "ب

.(Ferlazzo, 2011, p. 12) "الأسرة ليس خدمة العمالء واإنما كسب الشركاء

مشاركة الأسرة مع المدرسة: نستخدم مصطلح "مشاركة الأسرة والمدرسة" بدياًل عن المصطلح 

لتعبير عن الطبيعة المزدوجة للمشاركة فحسب، بل  الشائع "المشاركة الأسرية" وذلك ليس ل

اأيًضا لتسليط الضوء على اأن كال الجانبين يمكنهما المبادرة بعملية المشاركة. 

مشاركة الأسرة مع المدرسة: نستخدم مصطلح "مشاركة الأسرة والمدرسة" بدياًل عن المصطلح 

لتعبير عن الطبيعة المزدوجة للمشاركة فحسب، بل  الشائع "المشاركة الأسرية" وذلك ليس ل

اأيًضا لتسليط الضوء على اأن كال الجانبين يمكنهما المبادرة بعملية المشاركة.

تعليم  "التوافق" و"فجوة التوافق": عندما تكون رؤية الأسرة ورؤية المدرسة في الغرض من ال

المدرسي هي نفسها، تتوافق بذلك معتقدات وقيم كل منهما، وهذا التضافر دافع قوي للتحول 

توافق" فتحدث اإما حينما ل تتوافق رؤية الأسرة ورؤية المدرسة  في النظام التعليمي. اأما "فجوة ال

ريان اأن رؤيتهما غير متوافقة، ومن ثم تختلف  تعليم المدرسي، واإما حينما ت حول الغرض من ال

نائهم ومجتمعاتهم. تعليم الجيد لأب الرؤية حول مقومات ال
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ا: القائمة المرجعية المحددة للسياقات 	 اأوًل
ينة في القائمة المرجعية  رئيسية المب بيان، عليك اأن تحدد القرارات ال قبل استخدامك لأدوات الست

ية. ال ت ال

حدد كيف ستستخدم اأدوات الستبيان.  المفترض اأن الغرض الأول والأهم من اإجراء  	
توافق. كما اأن غرضك اأيًضا قد  يانات هو خدمة اأغراضك الداخلية الخاصة بقياس ال ب هذه الست

يكون التعرف على المقارنة بين مدرستك اأو دائرتك اأو مجتمعك وبين نظيراتها في دراسة مركز 

.CUE

ما غرضك من اإجراء هذا الستبيان؟

لالأغراض الداخلية  	

الخاصة بقياس 

توافق  ال

لمعرفة الفرق بين  	

يانات  اناتي وب ي ب

الآخرين

غرض اآخر 	

يانات المجتمعات المحلية الأخرى وفي مشاركة  اناتك وب ي اإذا كنت ترغب في معرفة الفرق بين ب

فادتهم في عمليات  بيانك المخفية الهوية مع مركز CUE ومع المجتمعات الأخرى لإ يانات است ب

لكتروني leapfrogging@brookings.edu. واإذا قررت اأن تشترك  بريد الإ نا على ال التعلم، اتصل ب

بيانك على الوضع الأساسي للسياقات، حتى يمكن  نا، فنرجو اأن تحافظ على تغيرات است في دراست

 CUE بمركز FEEN تائج بين المدارس والدوائر والمجتمعات بسهولة. فاأعضاء شبكة ن مقارنة ال

يانات غيرهم. اناتهم وب ي لطالما اأكدوا على قيمة استعراض المقارنة بين ب

يانات  	 ب ية است بيان الحال حدد الفئات التي ستضمها لالستبيان.  تشمل اأدوات الست
ر اأنه يمكنك مالءمة اأي اأداة من هذه الأدوات وتطبيقها على فئات  ياء الأمور والمعلمين. غي اأول

اأخرى. حدد الفئات التي ترغب في اأن تتعرف على وجهات نظرها وتود مشاركتها الحوار.

ما هي الأطراف التي تود اأن تجري الستبيان عليها؟

ياء الأمور 	 اأول

المعلمون 	

الطالب 	

دارة 	 الإ

قادة المجتمع  	

المحلي

اأصحاب المدارس 	

فئة اأخرى 	

ار اللغة اأو اللغات التي  	 حدد اللغات التي ستقدم الستبيان بها.  يجب اأن تخت
ناء على سياق مجتمعك المحلي. يوفر مركز CUE ترجمات لأداتي  بيان بها ب ستقدم الست

ا توفيرها لك. اإما اإذا لم تكن لغتك موجودة  ن ياء الأمور والمعلمين بعدة لغات، ويمكن بيان اأول است

في هذه القائمة، فابحث عن مترجم متخصص في منطقتك يمكنه اأداء الترجمة العكسية 

بار دقة النص. ول تنس في اأي ترجمة اأن تطلب من مجموعة من الأشخاص المتحدثين  لخت

بيان لضمان وضوح صياغته.  للغة التي اخترتها اأن يقوموا بالإجابة عن الست
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الية: ت اللغات ال ياء الأمور ب بيان اأول يوفر مركز CUE است

الأفريقانية 	

نجليزية الأمريكية 	 الإ

العربية 	

بريطانية 	 ال نجليزية  الإ

الفارسية 	

الفرنسية 	

تية 	 الهاي ية  الكريول

الهندية 	

نية 	 الماندرين الصي

الماراثية 	

انية 	 سب الإ

السواحيلية 	

نامية 	 ت الفي

الكوسية 	

الية: ت اللغات ال بيان المعلمين ب يوفر مركز CUE است

نجليزية الأمريكية 	 الإ

بريطانية 	 ال نجليزية  الإ

الهندية 	

الماراثية 	

انية 	 سب الإ

برتغالية 	 ال

ناء على سياقك اأفضل قنوات ووسائل التواصل التي  	 قرر كيف ستوزع الستبيان.  حدد ب
ستمكنك من الوصول اإلى فئات الأطراف المعنية. ويمكنك اأيًضا تشجيع المشاركة من خالل 

ا. فقد اأظهرت الدراسات اأن  ية بسيطة كشحن رصيد للهاتف اأو بطاقة هداي عرض حوافز مال

ية الكبيرة )في مقابل  ا والنقدية والمدفوعات المال ًق الحوافز المختلفة ل سيما المدفوعة مسب

 (Church, 1993; Singer يانات ب الصغيرة( تساعد في رفع معدل المشاركة والإجابة عن الست

(et al., 1999. فيمكنك اأن تعرض حوافز صغيرة لجميع المشاركين اأو حافز مالي كبير يعطى 
بيان، وذلك ليس من ناحية  من خالل سحب عشوائي. على اأن تضع في اعتبارك ميزانية الست

بيان.  الحوافز نفسها فحسب، بل اأيًضا من ناحية عملية توزيع الحوافز بعد انتهاء الست

كيف ستوزع الستبيان؟

نترنت فقط 	 عبر الإ

عبر الرسائل القصيرة  	

فقط

عبر المكالمات  	

الهاتفية فقط

وسيلة اأخرى 	

هل ستعرض حوافز تشجيعية لالإجابة عن الستبيان؟

ل 	نعم 	

ا، فمن الذي سيحصل عليه؟ اإذا كنت ستعرض حافزًا تشجيعًي

جميع من يجيب  	

عن الستبيان

الفائز بالسحب  	

العشوائي
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بيان معدلة بشكل  	 دوات بشكل يالئم مجتمعك.  يجب اأن تكون اأسئلة الست عدل الأ
يالئم السياق.

خطوات مالءمة الأدوات للسياق:

اية. 	 بيان بعن راأ اأدوات الست اق

امالأ الفراغات في خانات النص المقترح بالمقدمة 	

بيان ولماذا تطلب من الناس الإجابة عنه في النص  	 قرر اإذا ما كنت ستغير سبب اإجراء الست

الفتتاحي.

عدل صياغة الأسئلة والإجابات بشكل يضمن فهم الفئات المستهدفة لأسئلتك. قد يكون  	

ر اإلى مستويات الدرجات وتغييرها  من الضروري اأن تعدل المصطلحات المستخدمة التي تشي

اإلى المصطلحات المستخدمة في مجتمعك. ومن الأمور التي تساعد المشاركين اأيًضا اإضافة 

اه اإلى النقاط التي يشار عندها  ب ت اأمثلة توضيحية بين اأقواس في خيارات الإجابة. كما يجب الن

الدقة اأو  التعديل لأسباب تتعلق ب التعديل فيها والنقاط التي ل يرحب فيها ب ا نرحب ب ن اأن ب

بيان. بتصميم الست

نترنت اأو  	 بيان )على سبيل المثال، عبر الإ عدل الصياغة بحيث تناسب وسيلة توزيع الست

الية مصممة بصيغة اإلكترونية على  ت بيان ال الرسائل النصية اأو الهاتف(. لحظ اأن اأدوات الست

نترنت. الإ

يانات. فعلى سبيل المثال،  	 ب ير بالمحتوى كيف تخطط لتحليل ال اأكد اأن تراعي في كل تغي ت

ار  النسبة لالأسئلة المتعلقة بالغرض من التعليم، تطلب الصياغة الحالية من المجيب اأن يخت ب

رابع للمجيب، فيمكنك اأن  ثالث وال ثاني وال ار ال ي اإذا رغبت في تحليل الخت يار فقط. ف اأفضل اخت

ا للخيارات.  ًي ب ي رت تعدل السؤال وتجعله سؤاًل ت

ر التي تجري  	 جابات ستكون سرية اأم غير سرية.  المدارس والدوائ حدد هل الإ
اناتهم. ولكن  ي ا ما تطلب منهم اأسماءهم وب ًب ياء الأمور والمعلمين غال يانات مستمرة لأول ب است

ا.  بيان سرًي ا ما يجيبون عن الأسئلة بصراحة وصدق اإذا كان الست ًب ياء الأمور والمعلمين غال اأول

فرغم اأن السرية تؤدي اإلى نوع من التعقيد، اإل اأنها تستحق العناء. 

يانات المشتركين. فحماية  ا، فعليك اأن تضع خطة لحماية ب بيان سرًي اإذا قررت اأن يكون الست

اناتهم اأمر  ي يانات التي تجمع من المجيبين عن الدراسة الذين يوَعدون بسرية ب ب الهويات وال

يانات المشتركين، يجب على  ير الأخالقية وحماية لسرية ب ا للمعاي اًع ب ذو اأهمية قصوى. وات

ا وبشكل  توقيع افتراضًي جميع المشتركين اإبداء الموافقة على المشاركة في الدراسة من خالل ال

يانات في ملفات محمية  ب بيان. ويجب حماية جميع ال متبادل على اإقرار الموافقة قبل بدء الست

بكلمات مرور، ول يسمح بالطالع عليها اإل لفريق العمل المباشر في الدراسة. كما يجب 

يانات معرفة للهوية )كاأسماء المشاركين  يانات، بمعنى حذف اأي ب ب اإخفاء الهويات من هذه ال

يانات. ب يانات اتصالهم( من قاعدة ال اأو ب

تائج الدوائر الأخرى، فيرجى التصال  اإذا اأردت المشاركة في دراسة مركز CUE، والطالع على ن

يانات ونصوص الصياغة الالزمة لإضافتها اإلى المقدمة  ب نناقش معك شروط حماية ال ا ل ن ب

الخاصة بسرية الإجابات.
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بيان قبل  	 بار تجريبي صغير على الست اإجراء اخت جرب الستبيان قبل توزيعه.  قم ب
اأن توزعه على الفئات المنشودة. بمعنى اأن تجربه على مجموعة صغيرة من الأفراد ذوي 

ياء الأمور،  بيان اأول خلفيات مختلفة تختارهم من الفئة التي تستهدفها. فمثاًل، لتجربة است

اء اأمور لديهم اأطفال ذوي اأعمار مختلفة ومن خلفيات اجتماعية واقتصادية  ي ابحث عن اأول

بيان على شرائح متنوعة. ول تنس اأن تطلب  مختلفة وخلفيات ثقافية مختلفة لتجربة الست

بار يمكنك من جمع  بيان. وهذا الخت بلغوا اأحًدا بالست من المشاركين في التجربة األ ي

بيان. قم  جابة عن الست التعقيبات على اأي صياغة مبهمة وكذلك بخصوص المدة المناسبة لالإ

بيان.  التعديالت النهائية الالزمة قبل توزيع الست ب

ية  بيان الإجمال المائة من حجم عينة الست ا حوالي 10 ب ينبغي اأن تكون عينة التجربة عموًم

بيان ستشمل 100 فرد،  نة النهائية لالست التي تخطط لها. على سبيل المثال، اإذا كانت العي

بية الأمثل هي 10 اأفراد (Hertzog, 2008). ولكن اإذا تعذر الحصول على  فالعينة التجري

بيان لكي  ياء الأمور الإجابة عن الست بية كافية، فاطلب من اأكبر عدد ممكن من اأول عينة تجري

بيان النهائي بشرط األ  يانات الست ار التجريبي في ب ب يانات الخت تحصل على اآراء كافية. اأدرج ب

بيان  اإذا كان نص الست ار التجريبي. ف ب بيان بعد الخت تكون قد اأجريت اأي تغييرات على الست

يانات  بيان التجريبي في ب يانات الست بيان النهائي، فال تضم ب ا عن نص الست لًف التجريبي مخت

بيان النهائي. الست

بيان: ار التجريبي لالست ب خطوات الخت

ابحث عن مجموعة متنوعة من المشاركين من الفئة المنشودة واطلب منهم الإجابة عن  	

بيان التجريبي. الست

بيان التجريبي )ننصح بمدة  	 جابة عن الست ام التي ستعطيها للمشاركين لالإ حدد عدد الأي

7 اإلى 10 اأيام(.
ار التجريبي. 	 ب ناء على تعقيبات الخت بيان ب اإجراء التعديالت النهائية على الست قم ب
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اأمور 	 ا: استبيان اأولياء ال ًي ثان

نجليزية الأمريكية  نترنت بالإ استبيان لأولياء الأمور مقدم عبر الإ

ياء الأمور يمكن تعديله  بيان اأول الية حسب الحاجة. يرجى العلم اأن است ت بيان ال ]عّدل عينة الست

لكتروني  بريد الإ نا عبر ال نا، فاتصل ب بسهولة ليالئم فئة الطالب. اأما اإذا قررت اأن تشارك في دراست

نناقش معك نصوص الصياغة الالزمة لإضافتها اإلى المقدمة  leapfrogging@brookings.edu ل
الخاصة بسرية الإجابات.[

استبيان فتح الحوار: ما هي معتقداتك بشاأن التعليم؟

مقدمة 

يان  ب اء الأمور الإجابة عن هذا الست ي تعليم. ولذلك نطلب من اأول نرغب في التعرف على معتقداتك حول ال

تعاون بين الأسرة والمدرسة. نا على تحسين التواصل وال لمساعدت

يان بعد استكماله قبل يوم _____________. ب ا. يرجى اإرسال الست ًب بيان ___ دقيقة تقري يستغرق هذا الست

الغ المسؤول الأول عن رعاية الطفل  ب يان القائم الأساسي برعاية الطفل )اأي الشخص ال ب يجيب عن هذا الست

تركيز على طفلك الأكبر المسجل بالمدرسة )من  ال يان ب ب وصحته ورفاهيته(. يرجى الإجابة عن هذا الست

مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 12). واإذا كان لديك اأكثر من طفل، فنرحب بمشاركتك وقيامك بالإجابة 

بيان مرة منفصلة لكل طفل. عن هذا الست

بيان. ية فور استكمال الست سنبلغك بالإجابات الإجمال

بيان. جابة عن هذا الست شكرًا على ما ستمنحه من وقتك لالإ

مع خالص التقدير،

بيان[  ]يدرج اســم المدرســة اأو المســؤول المرســل لالســت

****

بيان لأن وجهــات  ــكل اســت ــز علــى طفــل واحــد ل تركي ــاء الأمــور ال ي ــه مــن المهــم اأن تطلــب مــن اأول ــم اأن ]يرجــى العل

ــد تختلــف باختــالف الطفل.[  نظرهــم ق
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التركيز على طفلك الأكبر المسجل بالمدرسة )من مرحلة ما قبل  ية ب ال ت يرجى الإجابة عن الأسئلة ال

الروضة حتى الصف 12(.

س 1: ما المرحلة التي يدرس فيها طفلك الأكبر بالمدرسة )من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف  	

12(؟

مرحلة ما قبل الروضة )عادة من 4 اإلى 5 اأعوام( 	

روضة الأطفال )عادة من 5 اإلى 6 اأعوام( 	

الصف الأول )عادة من 6 اإلى 7 اأعوام( 	

ثاني )عادة من 7 اإلى 8 اأعوام( 	 الصف ال

ثالث )عادة من 8 اإلى 9 اأعوام( 	 الصف ال

رابع )عادة من 9 اإلى 10 اأعوام( 	 الصف ال

ا( 	 الصف الخامس )عادة من 10 اإلى 11 عاًم

ا( 	 الصف السادس )عادة من 11 اإلى 12 عاًم

ا( 	 الصف السابع )عادة من 12 اإلى 13 عاًم

ا( 	 ثامن )عادة من 13 اإلى 14 عاًم الصف ال

ا( 	 الصف التاسع )عادة من 14 اإلى 15 عاًم

ا( 	 الصف العاشر )عادة من 15 اإلى 16 عاًم

ا( 	 الصف الحادي عشر )عادة من 16 اإلى 17 عاًم

ا( 	 ثاني عشر )عادة من 17 اإلى 18 عاًم الصف ال

رابع للمجيب، فيمكنك اأن تعدل الســؤال  ثالث وال ثاني وال ار ال ي لة 2 و4، اإذا رغبت في تحليل الخت ]لالأســئ

ا للخيارات.[ ًي ب ي رت وتجعله ســؤاًل ت

س 2: اأعتقد اأن اأهم غرض من المدرسة هو:  	

ثانوي )اأي الجامعي( من خالل المعرفة الوافية للمحتوى  	 لتعليم ما بعد ال اإعداد الطالب ل

الدراسي في جميع المواد الدراسية.

اإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل. 	

اته السياسية والمدنية. 	 ا صالًحا ومستعًدا لحي اإعداد الطالب ليصبح مواطًن

الغاية وفهم قيمه  	 مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية والهتداء اإلى حسه الشخصي ب

ا اأفضل. فهًم

يضاح(: 	 غرض اآخر )يرجى الإ
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ا عن تعليم طفلي عندما: 	 س 3: اأكون راضًي

يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو اأعلى مستوى من الرضا اإلى 6 وهو اأقل مستوى.

بلد 	 اية/ال امتحانات الموحدة على مستوى الول يحصل على درجات جيدة في ال
ينجح على مستوى مرحلته الدراسية اأو فوق مستواها 	
ثانوي )اأي الجامعي( 	 لتعليم ما بعد ال يصبح مستعًدا ل
يكتسب صداقات ومهارات اجتماعية 	
اأنشطة اللاصفية التي تلائم اهتماماته 	 تعطى له الفرص للمشاركة في ال
الدراسة 	 ا ب ًع يكون مستمت

س 4: اأعتقد اأن معلمي طفلي يعتقدون اأن اأهم غرض من المدرسة هو: 	

ثانوي )اأي الجامعي( من خالل المعرفة الوافية للمحتوى  	 لتعليم ما بعد ال اإعداد الطالب ل

الدراسي في جميع المواد الدراسية.

اإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل. 	

اته السياسية والمدنية. 	 ا صالًحا ومستعًدا لحي اإعداد الطالب ليصبح مواطًن

الغاية وفهم قيمه  	 مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية والهتداء اإلى حسه الشخصي ب

ا اأفضل. فهًم

يضاح(: 	 غرض اآخر )يرجى الإ

داريين عن مدرسة طفلي )مثل اإدارة المدرسة والمديرين التعليميين  	 س 5: اأعتقد اأن المسؤولين الإ

الحكوميين اأو المنظمات( يعتقدون اأن اأهم غرض من المدرسة هو:

ثانوي )اأي الجامعي( من خالل المعرفة الوافية للمحتوى  	 لتعليم ما بعد ال اإعداد الطالب ل

الدراسي في جميع المواد الدراسية.

اإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل. 	

اته السياسية والمدنية. 	 ا صالًحا ومستعًدا لحي اإعداد الطالب ليصبح مواطًن

الغاية وفهم قيمه  	 مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية والهتداء اإلى حسه الشخصي ب

ا اأفضل. فهًم

يضاح(: 	 غرض اآخر )يرجى الإ

س 6: اأعتقد اأن معلمي طفلي يكونون راضين عن تعليم طالبهم عندما: 	

يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو اأعلى مستوى من الرضا اإلى 6 وهو اأقل مستوى.

يحصلون على درجات جيدة في المتحانات الموحدة على مستوى الولية/البلد 	

ينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية اأو فوق مستواها 	

ثانوي )اأي الجامعي( 	 لتعليم ما بعد ال يصبحون مستعدين ل

يكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية 	

تعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم 	

يكونون مستمتعين بالدراسة 	
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داريين عن مدرسة طفلي )مثل اإدارة المدرسة والمديرين التعليميين  	 س 7: اأعتقد اأن المسؤولين الإ

الحكوميين اأو المنظمات( يكونون راضين عن تعليم طالبهم عندما:

يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو اأعلى مستوى من الرضا اإلى 6 وهو اأقل مستوى.

يحصلون على درجات جيدة في المتحانات الموحدة على مستوى الولية/البلد 	

ينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية اأو فوق مستواها 	

ثانوي )اأي الجامعي( 	 لتعليم ما بعد ال يصبحون مستعدين ل

يكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية 	

تعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم 	

يكونون مستمتعين بالدراسة 	

س 8: معلمو طفلي يتقبلون اآرائي واقتراحاتي. 	

اأوافق بشدة ل اأوافق بشــدة

5 4 3 2 1 0

	 	 	 	 	 	

بالغ 10 اأعوام. وكان اأمام صديقتك  	 س 9: نفترض اأنك تساعدين صديقة في اختيار مدرسة لطفلها ال

مدرستان تختار اإحداهما، وذهبت معها لزيارة كلتا المدرستين.

في المدرسة الأولى راأيت الآتي:

الأطفال جالسون في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون 

المالحظات في ظل الستماع اإلى المعلم. والمعلم واقف اأمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي 

عليهم محتوى المقرر الدراسي. 

في المدرسة الأخرى راأيت الآتي:

ا على مشروع  ا لوجه ويعملون مًع الأطفال جالسون بحجرة الصف في مجموعات صغيرة وجًه

جابة عن اأسئلتهم. صفي. والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف لالإ

اأي مدرسة من المدرستين ستقترحين لصديقتك اأن تختارها لطفلها؟

المدرسة الأولى – التي يجلس فيها الأطفال في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في  	

مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون المالحظات في ظل الستماع اإلى المعلم. والمعلم واقف 

اأمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي عليهم محتوى المقرر الدراسي.

ا  	 ية - التي يجلس فيها الأطفال بحجرة الصف في مجموعات صغيرة وجًه ان ث المدرسة ال

جابة عن  ا على مشروع صفي. والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف لالإ لوجه ويعملون مًع

اأسئلتهم.
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س 10: معتقدات معلمي طفلي عن مقومات التعليم الجيد هي نفس معتقداتي. 	

اأوافق بشدة ل اأوافق بشــدة

5 4 3 2 1 0

	 	 	 	 	 	

س 11: ما العوامل المؤثرة في وجهة نظرك بشاأن مقومات التعليم الجيد لطفلك؟ 	

رًا. ي اأث رًا اإلى 9 وهو الأقل ت ي اأث يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو الأكبر ت

تعليم الجامعي 	 ال الشروط المطلوبة للقبول ب

ياء الأمور الآخرين 	 اآراء اأول

وسائل الإعالم 	

الآراء العلمية من المجالت العلمية كعلم النفس وعلوم التعلم وعلم الجتماع، وغيرها 	

 اآراء المسؤولين الذين اأنتخبهم 	

اآراء طفلي 	

تعليمية  	 داريين للمدرسة ومديري الدائرة ال اآراء قادة مجتمعي التعليمي )مثل المسؤولين الإ

وواضعي السياسات(

تربويين المتخصصين( 	 تربويين المسؤولين عن طفلي )كالمعلمين وال اآراء ال

نية والمنظمات غير الحكومية  	 اآراء قادة مجتمعي المدني )مثل قادة الجماعات الدي

والجماعات الشعبية(

س 12: ما هي اأعلى درجة تعليمية حصلت عليها؟ 	

انوية 	 ث اأدنى من شهادة ال

انوية اأو ما يعادلها 	 ث شهادة ال

دراسة جامعية بدون شهادة 	

شهادة تدريب فني اأو شهادة جامعية فوق متوسطة )سنتان( 	

بكالوريوس اأو ليسانس 	

ر اأو شهادة مهنية عليا( 	 ي دراسات عليا )ماجيست

اأفضل عدم الإجابة 	

يضاح(: 	 اأخرى )يرجى الإ

س 13: ما هو نوعك الجتماعي؟ 	

اأنثى 	

ذكر 	

يضاح(: 	 اآخر )يرجى الإ

اأفضل عدم الإجابة 	
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ا: استبيان المعلمين 	 ًث ثال

نجليزية الأمريكية نترنت بالإ استبيان للمعلمين مقدم عبر الإ

بيان المعلمين يمكن تعديله بسهولة  الية حسب الحاجة. يرجى العلم اأن است ت بيان ال ]عّدل عينة الست

بريد  نا عبر ال نا، فاتصل ب ليالئم مديري المدارس اأو اأصحاب المدارس. اأما اإذا قررت اأن تشارك في دراست

نناقش معك نصوص الصياغة الالزمة لإضافتها  لكتروني leapfrogging@brookings.edu، ل الإ

اإلى المقدمة الخاصة بسرية الإجابات.[

استبيان فتح الحوار: ما هي معتقداتك بشاأن التعليم؟

مقدمة 

يان  ب تعليم. ولذلك نطلب من المعلمين الإجابة عن هذا الست نرغب في التعرف على معتقداتك حول ال

تعاون بين الأسرة والمدرسة. نا على تحسين التواصل وال لمساعدت

يان بعد استكماله قبل يوم _____________. ب ا. يرجى اإرسال الست ًب بيان ___ دقيقة تقري يستغرق هذا الست

ا معلًما من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف  ًي يان اإل اإذا كنت تعمل حال ب يرجى األ تجيب عن هذا الست

تركيز فقط على خبرتك في التدريس لأعلى مرحلة عمرية تدرس  12. واإذا كنت تدرس لعدة مراحل، فيرجى ال

ا. ًي لها حال

بيان. ية فور استكمال الست سنبلغك بالإجابات الإجمال

بيان. جابة عن هذا الست شكرًا على ما ستمنحه من وقتك لالإ

مع خالص التقدير،

بيان[ ]يدرج اســم المدرســة اأو المســؤول المرســل لالســت

****

ــر  ــة التدريــس لأكث ا )فــي حال ــر طالبهــم ســًن ــى اأكب ــز عل تركي ــن ال ــه مــن المهــم اأن تطلــب مــن المعلمي ــم اأن ]يرجــى العل

ــد تختلــف باختــالف اأعمــار الطــالب.[ ــة( لأن وجهــات نظرهــم ق مــن مرحل
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ا؟ 	 ًي س 1: ما اأعلى مرحلة دراسية تدرس لها حال

مرحلة ما قبل الروضة )عادة من 4 اإلى 5 اأعوام( 	

روضة الأطفال )عادة من 5 اإلى 6 اأعوام( 	

الصف الأول )عادة من 6 اإلى 7 اأعوام( 	

ثاني )عادة من 7 اإلى 8 اأعوام( 	 الصف ال

ثالث )عادة من 8 اإلى 9 اأعوام( 	 الصف ال

رابع )عادة من 9 اإلى 10 اأعوام( 	 الصف ال

ا( 	 الصف الخامس )عادة من 10 اإلى 11 عاًم

ا( 	 الصف السادس )عادة من 11 اإلى 12 عاًم

ا( 	 الصف السابع )عادة من 12 اإلى 13 عاًم

ا( 	 ثامن )عادة من 13 اإلى 14 عاًم الصف ال

ا( 	 الصف التاسع )عادة من 14 اإلى 15 عاًم

ا( 	 الصف العاشر )عادة من 15 اإلى 16 عاًم

ا( 	 الصف الحادي عشر )عادة من 16 اإلى 17 عاًم

ا( 	 ثاني عشر )عادة من 17 اإلى 18 عاًم الصف ال

رابع للمجيب، فيمكنك اأن تعدل الســؤال  ثالث وال ثاني وال ار ال ي لة 2 و4، اإذا رغبت في تحليل الخت ]لالأســئ

ا للخيارات.[  ًي ب ي رت وتجعله ســؤاًل ت

س 2: اأعتقد اأن اأهم غرض من المدرسة هو: 	

ثانوي )اأي الجامعي( من خالل المعرفة الوافية للمحتوى  	 لتعليم ما بعد ال اإعداد الطالب ل

الدراسي في جميع المواد الدراسية.

اإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل. 	

اته السياسية والمدنية. 	 ا صالًحا ومستعًدا لحي اإعداد الطالب ليصبح مواطًن

الغاية وفهم قيمه  	 مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية والهتداء اإلى حسه الشخصي ب

ا اأفضل. فهًم

يضاح(: 	 غرض اآخر )يرجى الإ

ا عن تعليم طالبي عندما: 	 س 3: اأكون راضًي

يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو اأعلى مستوى من الرضا اإلى 6 وهو اأقل مستوى. 

يحصلون على درجات جيدة في المتحانات الموحدة على مستوى الولية/البلد 	

ينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية اأو فوق مستواها 	

ثانوي )اأي الجامعي( 	 لتعليم ما بعد ال يصبحون مستعدين ل

يكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية 	

تعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم 	

يكونون مستمتعين بالدراسة 	
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ياء اأمور طالبي يعتقدون اأن اأهم غرض من المدرسة هو:  	 س 4: اأعتقد اأن اأول

ثانوي )اأي الجامعي( من خالل المعرفة الوافية للمحتوى  	 لتعليم ما بعد ال اإعداد الطالب ل

الدراسي في جميع المواد الدراسية.

اإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل. 	

اته السياسية والمدنية. 	 ا صالًحا ومستعًدا لحي اإعداد الطالب ليصبح مواطًن

الغاية وفهم قيمه  	 مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية والهتداء اإلى حسه الشخصي ب

ا اأفضل. فهًم

يضاح(: 	 غرض اآخر )يرجى الإ

داريين عن مدرستي )مثلما اأن تلك وجهة نظر المعلمين( يعتقدون اأن  	 س 5: اأعتقد اأن المسؤولين الإ

اأهم غرض من المدرسة هو:

ثانوي )اأي الجامعي( من خالل المعرفة الوافية للمحتوى  	 لتعليم ما بعد ال اإعداد الطالب ل

الدراسي في جميع المواد الدراسية.

اإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل. 	

اته السياسية والمدنية. 	 ا صالًحا ومستعًدا لحي اإعداد الطالب ليصبح مواطًن

الغاية وفهم قيمه  	 مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية والهتداء اإلى حسه الشخصي ب

ا اأفضل. فهًم

يضاح(: 	 غرض اآخر )يرجى الإ

ياء اأمور طالبي يكونون راضين عن تعليم اأبنائهم عندما: 	 س 6: اأعتقد اأن اأول

يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو اأعلى مستوى من الرضا اإلى 6 وهو اأقل مستوى.

يحصلون على درجات جيدة في المتحانات الموحدة على مستوى الولية/البلد 	

ينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية اأو فوق مستواها 	

ثانوي )اأي الجامعي( 	 لتعليم ما بعد ال يصبحون مستعدين ل

يكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية 	

تعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم 	

يكونون مستمتعين بالدراسة 	

ياء اأمور طالبي يتقبلون تعقيباتي على اأبنائهم. 	 س 7: اأول

اأوافق بشدة ل اأوافق بشــدة

5 4 3 2 1 0
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بالغ 10 اأعوام. وكان اأمام صديقتك  	 س 8: نفترض اأنك تساعدين صديقة في اختيار مدرسة لطفلها ال

مدرستان تختار اإحداهما، وذهبت معها لزيارة كلتا المدرستين.

في المدرسة الأولى راأيت الآتي:

الأطفال جالسون في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون 

المالحظات في ظل الستماع اإلى المعلم. والمعلم واقف اأمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي 

عليهم محتوى المقرر الدراسي.

في المدرسة الأخرى راأيت الآتي:

ا على مشروع  ا لوجه ويعملون مًع الأطفال جالسون بحجرة الصف في مجموعات صغيرة وجًه

جابة عن اأسئلتهم. صفي. والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف لالإ

اأي مدرسة من المدرستين ستقترحين لصديقتك اأن تختارها لطفلها؟

المدرسة الأولى – التي يجلس فيها الأطفال في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في  	

مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون المالحظات في ظل الستماع اإلى المعلم. والمعلم واقف 

اأمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي عليهم محتوى المقرر الدراسي.

ا  	 ية - التي يجلس فيها الأطفال بحجرة الصف في مجموعات صغيرة وجًه ان ث المدرسة ال

جابة عن  ا على مشروع صفي. والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف لالإ لوجه ويعملون مًع

اأسئلتهم.

ياء اأمور طالبي عن مقومات التعليم الجيد هي نفس معتقداتي. 	 س 9: معتقدات اأول

اأوافق بشدة ل اأوافق بشــدة

5 4 3 2 1 0

	 	 	 	 	 	

س 10: ما العوامل المؤثرة في وجهة نظرك بشاأن مقومات التعليم الجيد لطالبك؟ 	

رًا. ي اأث رًا اإلى 11 وهو الأقل ت ي اأث يرجى ترتيب الخيارات من 1 وهو الأكبر ت

ير قياس التعلم 	 المنهج الدراسي ومعاي

الشروط المطلوبة لقبول الطالب  	

تعليم الجامعي ال ب

اآراء المعلمين الآخرين 	

وسائل الإعالم 	

الآراء العلمية من المجالت العلمية  	

كعلم النفس وعلوم التعلم وعلم 

الجتماع، وغيرها

 اآراء المسؤولين الذين اأنتخبهم 	

اآراء قادة مجتمعي التعليمي )مثل  	

داريين للمدرسة ومديري  المسؤولين الإ

تعليمية وواضعي السياسات( الدائرة ال

اء اأمور طالبي 	 ي اآراء اأول

اآراء طالبي 	

اآراء قادة مجتمعي المدني )مثل قادة  	

ر  نية والمنظمات غي الجماعات الدي

الحكومية والجماعات الشعبية(

دورات التطوير الدراسية المتخصصة 	
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س 11: ما هي اأعلى درجة تعليمية حصلت عليها؟ 	

انوية 	 ث اأدنى من شهادة ال

انوية اأو ما يعادلها 	 ث شهادة ال

دراسة جامعية بدون شهادة 	

شهادة تدريب فني اأو شهادة جامعية  	

فوق متوسطة )سنتان(

بكالوريوس اأو ليسانس 	

ر اأو شهادة  	 ي دراسات عليا )ماجيست

مهنية عليا(

اأفضل عدم الإجابة 	

يضاح(: 	 اأخرى )يرجى الإ

س 12: ما هو نوعك الجتماعي؟ 	

اأنثى 	

ذكر 	

يضاح(: 	 اآخر )يرجى الإ

اأفضل عدم الإجابة 	

رابًعا: دليل مناقشة وتحليل استبيانات فتح الحوار 	

بيانك. فهذه الخطوات سوف تساعدك في فهم  تائج است ية لتحليل ن ال ت اتباع الخطوات ال نوصي ب

اأتي فيما يلي فهو يشير  تعليمية. واأي رقم سؤال ي توافق بين اأطراف العملية ال توافق اأو عدم ال مستوى ال

ياء الأمور. بيان اأول اإلى رقم السؤال في است

ار  	 جابات عن كل ســؤال. وهذه النســبة هي عدد الإجابات لكل خي  احســب النســبة المئوية لالإ

جابات عن هذا الســؤال. على  ا على العدد الإجمالي لالإ من خيارات اإجابة ســؤال معين مقســوًم

ار اأ، ســتكون النســبة المئوية لخيار  ار 60 من بين 150 ولي اأمر الخي ســبيل المثال، اإذا اخت

ار 50 من بين 150 ولي اأمر الخيار ب، ســتكون النســبة المئوية 33%.  الإجابة %40. واإذا اخت

ا. نترنت، فقد تحســب هذه النســب اأوتوماتيكًي بيان عبر منصة على الإ اأما اإذا اأجريت الســت

ا والقصوى لكل اإجابة ســؤال. على ســبيل المثال،  	 ي لحظ النطاقات. النطاقات هي القيم الدن

ــة مــن  ــارات الإجاب ــراوح خي ت ــي."، ت ــي واقتراحات ــون اآرائ ل ــي يتقب ــاًل، وهــو "معلمــو طفل اأخــذ س 8 مث ن

ــاروا  ــى النطــاق، اأي 0 اأو 1؟ وكــم عــدد مــن اخت ــاروا اأدن ــذي اخت ــاء الأمــور ال ي ــى 5. فكــم عــدد اأول 0 اإل
ــاء  ي ــة اأول ي ب ــي يقــع عندهــا اأغل ت ــى الدرجــة ال ــدل عل ــى النطــاق، اأي 4 اأو 5؟ والنطــاق يمكــن اأن ي اأعل

ــا. ــا تصاعدًي ًب ي رت اتــك ت ان ي رتــب ب ــى النطــاق، خصوًصــا عندمــا ت الأمــور عل

ينما يركز النطاق على تمركز اأكثر الإجابات، يتعلق التوزيع بجميع الإجابات  	 لحظ التوزيعات. ب

المختارة. فالتوزيع مهم ل ســيما في الأســئلة التي تســاأل عن عمر الطفل )س 1( ومســتوى 

ا لضمان  ياء الأمور )س 12(. وهذان الســؤالن ينبغي اأن يكون التوزيع فيهما واســًع تعليم اأول

بيان للفئة التي تســتهدفها. على ســبيل المثال، هل اأجاب عن  تمثيل المشــاركين في الســت

تعليم  تعليمية، اأم اأجاب عنه ذوي مســتويات ال اء اأمور من مختلف المســتويات ال ي بيانك اأول اســت

ــع يعكــس  توزي ــي فقــط، فهــل هــذا ال ــم العال ي تعل ــه ذوي مســتويات ال ــي فقــط؟ اإذا اأجــاب عن العال

ــى  اأنــت بذلــك قــد حصلــت عل ــم يكــن كذلــك، ف ــاإن ل ــاء الأمــور فــي مجتمعــك؟ ف ي ــع اأول ســمات جمي

ــع وجهــات النظــر. ــم تحصــل علــى جمي ــي فقــط ول ــاء الأمــور ذوي المســتوى العال ي ــات مــن اأول اإجاب
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ابداأ في تناول الإجابات على المســتوى الكيفي. بعد اســتعراض النســب المئوية والنطاقات  	

اتــك. ان ي ــي تنطــوي عليهــا ب ت ــات لفهــم التجاهــات ال ــارات الإجاب ــداأ فــي تصنيــف خي توزيعــات، اب وال

تعليم الجيد  اأخذ س 11 مثاًل: "ما العوامل المؤثرة في وجهة نظرك بشاأن مقومات ال ن فل

جابة، رغم اأنه يمكنك تصنيفها حسب  لطفلك؟" ستالحظ اأن هناك تسعة خيارات لالإ

ياء الأمور في هذا الأمر. فالمصادر  اهتماماتك. وقد تفيد مالحظة مدى قرب المصادر لأول

ياء الأمور الآخرين، واآراء الطفل، واآراء معلمي الطفل، واآراء  "القريبة" لولي الأمر تكون هي اآراء اأول

تعليمية وواضعي السياسات(،  ر ال قادة المجتمع التعليمي )كمديري المدارس ومديري الدوائ

واآراء قادة المجتمع المدني. اأما المصادر "البعيدة" فتكون الشروط المطلوبة لقبول الطالب 

تعليم الجامعي، ووسائل الإعالم، والآراء العلمية من المجالت العلمية كعلم النفس وعلوم  ال ب

التعلم وعلم الجتماع وغيرها، واآراء المسؤولين المنتخبين. وهناك احتمال اآخر وهو تصنيف 

خيارات الإجابات اإلى مصادر اأكاديمية ومصادر غير اأكاديمية.

ا عن تعليم طالبي عندما: ]...[." والإجابات في هذه  اأخذ س 3 كمثال اآخر: "اأكون راضًي ن ول

الحالة يمكن تقسيمها اإلى مؤشرات اأكاديمية مقابل مؤشرات شخصية. فالمؤشرات الأكاديمية 

هي تحصيل درجات جيدة في المتحانات الموحدة على مستوى المقاطعة اأو البلد، والنجاح 

ثانوي )اأي  لتعليم ما بعد ال على مستوى المرحلة الدراسية اأو فوق مستواها، والستعداد ل

الجامعي(. اأما المؤشرات الشخصية فهي تكوين الصداقات والمهارات الجتماعية، واأخذ 

الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتمامات الطالب، والستمتاع بالمدرسة.

انية بسيطة بالأعمدة. ففي مثال س  	 ي يانات اإنشاء رسوم ب ب ا. من طرائق تمثيل ال ًي ان مثل بياناتك بي

بيان عدد المشــاركين الذين اختاروا المصادر  ياني بالأعمدة ل 11 الســابق، يمكن اإعداد رســم ب

ــرة رئيســية. ــدة" كعوامــل مؤث بعي ــاروا المصــادر "ال ــل مــن اخت ــة" مقاب ب "القري

انية رادار، اأو ما يسميه مركز CUE "خرائط  ي يانات اإنشاء رسوم ب ب ومن الطرائق الأخرى لتمثيل ال

تعليم في  ياني يمكنه وصف وجهات نظر اأطراف ال ب المعتقدات". وهذا النوع من الرسم ال

رشادية عن  تعليم. والأدلة الإ تعليم وفكرتهم عن معتقدات الآخرين في الغرض من ال الغرض من ال

نترنت. ا على الإ رادار على  Excelمتاحة مجاًن ياني ال ب كيفية تصميم الرسم ال

بيان مركز CUE في دائرة  ياء الأمور على است تالي اإجابات اأول رادار ال ياني ال ب يصف مثال الشكل ال

تعليم  ياء الأمور اأن الغرض الأساسي من ال شبكة FEEN. ويبين الشكل اأنه بينما يرى معظم اأول

ية المنحرفة ناحية الأعلى(، نرى معظمهم  برتقال هو الجانب الجتماعي والنفسي )الماسة ال

تعليم هو الجانب  في نفس الوقت يعتقد اأن المعلمين يعتقدون اأن الغرض الأساسي من ال

ياني يبين بوضوح عدم  ب الأكاديمي )الماسة السوداء المنحرفة ناحية اليمين(. وهذا الرسم ال

تالي  ال ياء الأمور اأنفسهم وبين فكرتهم عن معتقدات المعلمين. وب توافق بين معتقدات اأول ال

الغة  نا فكرة ب ياني رادار اآخر من شاأنه اأن يعطي بيان على المعلمين واإنشاء رسم ب اإجراء الست

ا ما  ًب ياء الأمور. وفي ذلك غال الأهمية عن معتقدات المعلمين وفكرتهم عن معتقدات اأول

ياء الأمور والمعلمين عن معتقدات بعضهم البعض مختلفة  يانات اأن فكرة اأول ب لحظنا من الست

يرًا عن حقيقتها. كث
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أولياء ا�مور اا�علمون

الدائرة

26% 45%

22% 23%

39% 15%12% 14%

غرض اجتماعي نفسي

غرض اقتصادي

غرض مدني غرض أكاديمي

رادار: الإجابة القائلة: "مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة  ياني ال ب ملحوظة عن الرسم ال

تعليم، والإجابة القائلة: " اإعداد الطالب  الذاتية" تتعلق بالغرض الجتماعي والنفسي من ال

ثانوي" تتعلق بالغرض الأكاديمي، والإجابة القائلة: "ضمان نجاح الطالب  لتعليم ما بعد ال ل

ا  في سوق العمل" تتعلق بالغرض القتصادي، اأما الإجابة القائلة: "اإرشاد الطالب ليصبح مواطًن

صالًحا" تتعلق بالغرض المدني.

بيان، انظر ورقة الخلفية (background paper) التي  يانات الست لمعرفة طرائق اأخرى لتحليل ب

ياء الأمور والمعلمين في عدة دوائر بشبكة FEEN بالإضافة  يانات مركز CUE لأول ب تناقش است

اء اأمور الطالب. والورقة السابق ذكرها مفيدة للغاية في حالة توفر اأدوات  ي اإلى تقرير اعرف اأول

.R اأو SPSS يانات الإحصائية مثل ب تحليل ال

تائج. وربما  	 ن ال بيان ب اأن تعرّف المشــاركين في الســت يانات نوصي ب ب مناقشــة النتائج. بعد تحليل ال

تائج عقد اجتماع مفتوح مع فئات الأطراف المعنية التي  ن من اأفضل الوســائل لمشــاركة هذه ال

تائج واأســباب  ن ا ومناقشــة ال ياء الأمور والمعلمين مًع بيان. وهذا يعني لقاء اأول اأجابت عن الســت

يانات كمية عن الفئة التي تســتهدفها  يانات ب ب توافق. ســتعطيك الســت توافق اأو فجوة عدم ال ال

يانات تعرفك "اختيارات" المشــاركين. ولكن الحوار  ب وبعض التصورات عن التجاهات – فالســت

ار المشــارك لإجابة معينة. وهذه  ي ير والمزيد عن "ســبب" اخت مع هذه الأطراف يكشــف الكث

ــة  ي تعليمــي عــن رؤى مختلــف اأطــراف العمل ــح" الحــوار فــي مجتمعــك ال ـــ "فت يانات مصممــة ل ب الســت

ــد لالأطفــال.  ــم الجي ي تعل ــة حــول ال تعليمي ال

يانات اأيًضا للنظر نظرة داخلية على المدرسة من قبل اإدارة المدرسة  ب تائج الست يمكن استخدام ن

ا اأن  يانات في اإحدى دوائر شبكة FEEN، لحظن ب ا ال ن وموظفيها. فعلى سبيل المثال، عندما حلل

يا كانت لديهم درجة اأكبر من الثقة في معلمي اأطفالهم،  تعليمية الدن ياء الأمور ذوي المستويات ال اأول

تعليمية العالية درجة اأقل من الثقة في المعلمين. وبعد  ياء الأمور ذوي المستويات ال بينما كان لدى اأول

الوافدين الجدد واأسر المهاجرين الذين  ا اأن الدائرة قد اأنشاأت عدة برامج للترحيب ب المناقشة عرفن

بية  تعليمية في الغالب متدنية، وذلك بعدة طرق منها تسليمهم المواد الترحي كانت مستوياتهم ال

https://www.brookings.edu/essay/know-your-parents/
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وترجمة المواد اإلى لغاتهم الأصلية. فقد لفتت المناقشة نظر الدائرة التي تبين لها اأن جهودها في 

اأنهم  ياء الأمور ذوي الدخل المرتفع شعروا ب دمج هذه العائالت كانت ناجحة اإلى حد كبير ولكن اأول

مهملين.

بيانك، سواء  تائج است فيما يلي اأمثلة لمجموعة من اأسئلة المناقشة تساعد في فتح الحوار عن ن

تائج هو النظرة الداخلية للمدرسة فقط اأم كان بغرض الحوار المجتمعي الأوسع. وهذه  ن كان غرض ال

ياء الأمور، ولكن بعضها موجود على افتراض  بيان اأول تناول اإجابات است ت الأسئلة اأعدت بشكل واسع ل

بيان. ويمكنك تعديل هذه الأسئلة حسب كل فئة من الأطراف  اأن المعلمين اأيًضا قد اأجابوا عن الست

التي تود استهدافها، وننصحك بتعديلها.

اأسئلة المناقشة:

بيان؟ هل هناك ما اأدهشك بخصوص الإجابات عن الست  1
بتغيه من التعليم؟ كيف تحدد الغرض الذي ت  2

اإجابات المعلمين ومديري المدارس  هل اأنت متفاجئ من خرائط المعتقدات الخاصة ب  3
عن اأهم غرض من المدرسة؟

ياء الأمور بشاأن اأهم غرض من المدرسة؟ في راأيك، لماذا )تتفق/تختلف( اآراء المعلمين واأول  4
ياء الأمور عن معتقدات بعضهم  في راأيك، لماذا )تتفق/تختلف( فكرة المعلمين واأول  5

البعض بشاأن اأهم غرض من المدرسة؟

تعليم  ا اأن المؤشر الرئيسي لجودة ال ياء الأمور في مجتمعن في راأيك، لماذا قال معظم اأول  6
هو الجانب )الأكاديمي/الشخصي(؟

تعليم )البتكاري/التقليدي(؟ ا ال ياء الأمور في مجتمعن في راأيك، لماذا يدعم معظم اأول  7
ياء الأمور اأنهم )متفقون/غير متفقين( مع معتقدات المعلمين  في راأيك، لماذا يقول اأول  8

حول الغرض من التعليم؟

ياء الأمور اأن معلمي اأطفالهم )متقبلون/غير متقبلين( لآرائهم؟ في راأيك، لماذا يقول اأول  9
ابعة لمركز CUE اإلى  ت ياء الأمور في دائرة شبكة FEEN ال بيان اأول يانات است تائج ب تشير ن  10
ياء الأمور اأن صوتهم مسموع )اأي اأن المعلمين يتقبلون فعاًل اآراءهم  اأنه عندما يشعر اأول

اء  ي ياء الأمور اأيًضا اإلى اأن تكون لديهم فكرة اإيجابية. بمعنى اأن اأول واقتراحاتهم(، يميل اأول

نائهم الدراسي جيد، واأن اأبناءهم سعداء وراضون عن  الأمور يقولون اإنهم يرون اأن تحصيل اأب

نائهم، واأن المعلمين يشاطرونهم نفس  تعليم، واأنهم اأنفسهم راضون عامة عن تعليم اأب ال

تائج مركز CUE؟ اأو  تائج دائرتك على ن تعليم المدرسي. فهل تنطبق ن معتقداتهم عن ال

تائج مركز CUE؟ اينة عن ن ب يانات دائرتك مت هل هناك جوانب من الإجابات من ب

ابعة لمركز  ت ياء الأمور والمعلمين في دائرة شبكة FEEN ال بيان اأول يانات است تائج ب تشير ن  11
ياء الأمور بشاأن  ر بين معتقدات المعلمين واأول CUE اإلى وجود تماثل في كثير من الدوائ

ريان اأن هذا  ا الفئتين ل ت ت تعليم المدرسي ومؤشرات الجودة. ولكن كل الغرض الأهم من ال

واقع فعاًل، بمعنى اأن كل فئة منهما تعتقد اأن الفئة الأخرى لها اأهداف مختلفة من 

تائج مركز  تائج دائرتك على ن النسبة للجودة. فهل تنطبق ن تعليم ومؤشرات مختلفة ب ال

يانات دائرتك  ياء الأمور من ب CUE؟ اأو هل هناك جوانب من الإجابات المعطاة من اأول
تائج مركز CUE؟ اينة عن ن ب مت
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ية اأن تقرروا  بيان، يمكنك اأنت وفئات الأطراف المعن يانات الست ب بعد المناقشة المستفيضة ل

الخطوات التي ترون اتخاذها بعد ذلك. وقد تشمل هذه الخطوات وضع خطة عمل لسد فجوات 

تعليم  تعليم مع جميع اأطراف ال تزام بعقد مناقشات دورية حول الغرض من ال توافق، بسبل مثل الل ال

راتيجيات  ا لها. وللتعرف على اأفكار مشاركة الأسرة في است ًق الدائرة وف تعليمية ب وتعديل الخطط ال

توافق، يمكنك استشارة the Strategy Finder، وهذا يشمل  تعليم لمعالجة فجوات ال ال

النسبة للطالب.  تعليم ب راتيجيات التي تهدف في المقام الأول اإلى اإعادة تحديد الغرض من ال الست
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األيف واإعداد "اأدوات فتح الحوار" كل من "ريبيكا وينثروب" و"لورن زيغلر" و"ماهسا اإرشادي"  شارك في ت

وهو ملحق لكتاب " التعاون من اأجل تحويل وتحسين اأنظمة التعليم: كتاب اإرشادي عن مشاركة 

الأسرة مع المدرسة"، ويمكن الدخول عليه من هنا: brookings.edu/familyengagement. وهذا 

الكتاب عبارة عن وثيقة قابلة للتعديل والإضافة ينوي معهد Brookings الإضافة عليها باستمرار 

في المستقبل. اإذا كانت لديك اأسئلة عن الكتاب اأو اأردت الطالع على مواضيع ومعلومات اأخرى، 

.leapfrogging@brookings.edu لكتروني بريد الإ نا على ال فاتصل ب

معهد Brookings هو مؤسسة غير ربحية متخصصة في البحوث المستقلة وحلول السياسات. 

اًدا اإلى هذه الأبحاث يقدم  ن ية الجودة واست ورسالة المعهد هي اأن يجري الأبحاث المستقلة العال

اته البتكارية والقابلة للتطبيق على اأرض الواقع. واإن  لواضعي السياسات وعامة الجمهور توصي

الستنتاجات والتوصيات الواردة في اأي اإصدار ينشره معهد Brookings تمثل وجهات نظر مؤلفيها 

فقط ول تعكس وجهة نظر المعهد اأو اإدارته اأو الباحثين الآخرين بالمعهد.

 BHP Foundation انه وتقديره للدعم الذي قدمته مؤسسة ن يعرب معهد Brookings عن امت

.LEGO Foundation ومؤسسة Grable Foundation ومؤسسة

تزامه بالجودة والعمل المستقل والأثر  اأن القيمة التي يقدمها تكمن في ال يؤكد معهد Brookings ب

تزام. يجابي، واأن الأنشطة التي تدعمها الجهات المانحة للمعهد تعكس هذا الل الإ
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