أ�دوات فتح الحوار

••2
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أ�دوات فتح الحوار

ملحق "�أدوات فتح الحوار" هو جزء من كتاب "التعاون من �أجل تحويل وتحسين �أنظمة التعليم:
كتاب � إرشادي عن مشاركة الأسرة مع المدرسة " الصادر من مركز Center for Universal
) Education (CUEالتابع لمعهد  .Brookingsوهذا الكتاب بالإضافة � إلى �أنه يتناول هذه الأدوات
يلقي الضوء على �أهداف مشاركة الأسرة والمدرسة وطبيعتها المتغيرة ويعرض خريطة لفهم �أنواع
استراتيجيات مشاركة الأسرة والمدرسة ويقدم قاعدة بيانات تفاعلية لمجموعة من االستراتيجيات
التي اتبعت في شتى �أنحاء العالم والتي ظهرت قبل جائحة كوفيد -19و�أثناء الجائحة .كما يعرض
نتائج البحث االستقصائي الذي �أجراه مركز  CUEعن �آراء المعلمين و�أولياء الأمور في مقومات
التعليم الجيد .وهذه الأدوات تساعدك في فهم رؤى مختلف �أطراف التعليم في مدرستك �أو دائرتك
فهم ا �أفضل .كما تساعد هذه الأدوات من خالل
�أو مجتمعك وتصوراتهم عن التعليم عالي الجودة
ً
� إرشادك في كيفية � إجراء النقاشات الجماعية مع هذه الأطراف المختلفة حول وجهات نظرهم .ويؤكد
مركز � CUEأن هذه خطوة �أولى نحو تعزيز التوافق بين الأسرة والمدرسة فيما يخص المعتقدات والقيم
التعليمية ،و�أن هذا التضافر دافع قوي نحو التحول في النظام التعليمي.

تشمل الأدوات ما يلي:
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" 1قائمة مرجعية محددة للسياقات" تتضمن خطوات مالءمة الأدوات لسياقات معينة
�أو ل لأطراف الفاعلة.
أ
أ
أ
أ
"2استبيان استقصائي موجز لولياء المور" يمكن مالءمته لطراف التعليم الخرى،
كالطالب.
" 3استبيان استقصائي موجز للمعلمين" يمكن مالءمته لأطراف التعليم الأخرى،
كمديري المدارس و�أصحابها.
"4دليل لمناقشة وتحليل نتائج االستبيانات" في مجتمعك المحلي.
فهم ا
هذه الأدوات تناسب جميع من يرغب في فهم وجهة نظر �أي فئة من �أطراف العملية التعليمية
ً
�أفضل .فالمستخدم لهذه الأدوات يمكنه �أن يجري االستبيانات على � إدارات المدارس والدوائر وقادة
الشبكات المدرسية ورابطات المعلمين ورابطات �أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني العاملة في
شؤون المدارس لدعم التغير في النظام التعليمي.
تساعد الأدوات في تحديد النقاط التالية:
�Jأهم غرض من �أغراض التعليم المدرسي بالنسبة لكل فئة من �أطراف العملية التعليمية
Jعناصر تجربة الطفل التعليمية التي تعول عليها كل فئة من الأطراف في المقام الأول لتقييم
مقومات "جودة المدرسة"
�Jأنواع خبرات التعليم والتعلم التي تفضلها كل فئة
Jالأطراف الفاعلة التي تعتمد عليها كل فئة في التعبير عن معتقداتها بخصوص التعليم
Jدرجة الثقة والتوافق بين �أطراف التعليم

هذه الأدوات هي نماذج �أولية صممت من خالل الحوار مع �أعضاء شبكة Family Engagement
) in Education Network (FEENبمركز  CUEواعتمدت في � إعدادها على استبيانات لما يقرب
من  25000ولي �أمر و�أكثر من  6000معلم من �أنحاء العالم .ونحن ندعوكم � إلى تجربة هذه الأدوات
و� إبداء تعقيباتكم عليها و� إرسال تعقيباتكم � إلى  .leapfrogging@brookings.eduف �أراءكم
عالمي ا للوقوف على مستويات التوافق بين
ستساعدنا على تصميم المزيد من الأدوات المعتمدة
ً
المجتمعات والمدارس.
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التعريفات

"ولي الأمر" و"الأسرة" :المصطلح "ولي الأمر" هو اختصار لأي فرد من �أفراد الأسرة �أو �أي قائم
بالرعاية �أو وصي مكلف برعاية طفل �أو شاب .يستخدم مركز  CUEالمصطلحين "ولي الأمر"
و"الأسرة" بنفس المعنى� .أما في االستبيانات ،فنرجو منك استخدام المصطلحات المفهومة في
مجتمعك المحلي.
ً
بديل لمصطلح "التربوي" للتفريق بين التربوي المدرسي
المعلم :نستخدم مصطلح "المعلم"
(الذي يمتهن تعليم و� إرشاد التالميذ) وبين ولي الأمر (الذي يعتبر المربي الأول للطفل ومن
يساعده في النمو والتعلم منذ لحظة مولده حتى يكبر).

"الإشراك" مقابل "المشاركة" :استفدنا من تعريف  Ferlazzoوتفريقه بين "� إشراك" و"مشاركة"
الأسرة واستخدمنا هذين المصطلحين وفقً ا لتعريفه .وتعريفه" :المدرسة التي تسعى � إلى � إشراك
غالب ا ما تتولى الأمر "بلسانها" – �أي تحدد المشاريع واالحتياجات والأهداف ثم تبلغ الأسرة
الأسرة
ً
بكيفية المساهمة ".وعلى النقيض" ،المدرسة التي تسعى � إلى مشاركة �أولياء الأمور تتولى الأمر
"ب �أذنيها" – �أي تستمع � إلى �أفكار �أولياء الأمور وما يحلمون به وما يقلقهم .فالهدف من مشاركة
الأسرة ليس خدمة العمالء و� إنما كسب الشركاء" ).(Ferlazzo, 2011, p. 12
ً
بديل عن المصطلح
مشاركة الأسرة مع المدرسة :نستخدم مصطلح "مشاركة الأسرة والمدرسة"
الشائع "المشاركة الأسرية" وذلك ليس للتعبير عن الطبيعة المزدوجة للمشاركة فحسب ،بل
يض ا لتسليط الضوء على �أن كال الجانبين يمكنهما المبادرة بعملية المشاركة.
�أ ً
ً
بديل عن المصطلح
مشاركة الأسرة مع المدرسة :نستخدم مصطلح "مشاركة الأسرة والمدرسة"
الشائع "المشاركة الأسرية" وذلك ليس للتعبير عن الطبيعة المزدوجة للمشاركة فحسب ،بل
يض ا لتسليط الضوء على �أن كال الجانبين يمكنهما المبادرة بعملية المشاركة.
�أ ً
"التوافق" و"فجوة التوافق" :عندما تكون رؤية الأسرة ورؤية المدرسة في الغرض من التعليم
المدرسي هي نفسها ،تتوافق بذلك معتقدات وقيم كل منهما ،وهذا التضافر دافع قوي للتحول
في النظام التعليمي� .أما "فجوة التوافق" فتحدث � إما حينما ال تتوافق رؤية الأسرة ورؤية المدرسة
حول الغرض من التعليم المدرسي ،و� إما حينما تريان �أن رؤيتهما غير متوافقة ،ومن ثم تختلف
الرؤية حول مقومات التعليم الجيد لأبنائهم ومجتمعاتهم.
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قبل استخدامك لأدوات االستبيان ،عليك �أن تحدد القرارات الرئيسية المبينة في القائمة المرجعية
التالية.
1حدد كيف ستستخدم أ�دوات االستبيان .المفترض �أن الغرض الأول والأهم من � إجراء
يض ا قد
هذه االستبيانات هو خدمة �أغراضك الداخلية الخاصة بقياس التوافق .كما �أن غرضك �أ ً
يكون التعرف على المقارنة بين مدرستك �أو دائرتك �أو مجتمعك وبين نظيراتها في دراسة مركز
.CUE

ما غرضك من �إجراء هذا االستبيان؟
fل ل أغراض الداخلية
الخاصة بقياس
التوافق

fلمعرفة الفرق بين
بياناتي وبيانات
الآخرين

fغرض �آخر

� إذا كنت ترغب في معرفة الفرق بين بياناتك وبيانات المجتمعات المحلية الأخرى وفي مشاركة
بيانات استبيانك المخفية الهوية مع مركز  CUEومع المجتمعات الأخرى لإ فادتهم في عمليات
التعلم ،اتصل بنا على البريد الإ لكتروني  .leapfrogging@brookings.eduو� إذا قررت �أن تشترك
في دراستنا ،فنرجو �أن تحافظ على تغيرات استبيانك على الوضع الأساسي للسياقات ،حتى يمكن
مقارنة النتائج بين المدارس والدوائر والمجتمعات بسهولة .ف �أعضاء شبكة  FEENبمركز CUE
لطالما �أكدوا على قيمة استعراض المقارنة بين بياناتهم وبيانات غيرهم.
2حدد الفئات التي ستضمها لالستبيان .تشمل �أدوات االستبيان الحالية استبيانات
�أولياء الأمور والمعلمين .غير �أنه يمكنك مالءمة �أي �أداة من هذه الأدوات وتطبيقها على فئات
�أخرى .حدد الفئات التي ترغب في �أن تتعرف على وجهات نظرها وتود مشاركتها الحوار.

ما هي الأطراف التي تود �أن تجري االستبيان عليها؟
�fأولياء الأمور
fالمعلمون
fالطالب

fالإدارة
fقادة المجتمع
المحلي

�fأصحاب المدارس
fفئة �أخرى

3حدد اللغات التي ستقدم االستبيان بها .يجب �أن تختار اللغة �أو اللغات التي
ستقدم االستبيان بها بناء على سياق مجتمعك المحلي .يوفر مركز  CUEترجمات لأداتي
استبيان �أولياء الأمور والمعلمين بعدة لغات ،ويمكننا توفيرها لك � .إما � إذا لم تكن لغتك موجودة
في هذه القائمة ،فابحث عن مترجم متخصص في منطقتك يمكنه �أداء الترجمة العكسية
الختبار دقة النص .وال تنس في �أي ترجمة �أن تطلب من مجموعة من الأشخاص المتحدثين
للغة التي اخترتها �أن يقوموا بالإجابة عن االستبيان لضمان وضوح صياغته.

••6

�أدوات فت ــح الحوار

يوفر مركز  CUEاستبيان �أولياء الأمور باللغات التالية:
fالأفريقانية
fالإ نجليزية الأمريكية
fالعربية
fالإ نجليزية البريطانية
fالفارسية

fالفرنسية
fالكريولية الهايتية
fالهندية
fالماندرين الصينية
fالماراثية

fالإسبانية
fالسواحيلية
fالفيتنامية
fالكوسية

يوفر مركز  CUEاستبيان المعلمين باللغات التالية:
fالإ نجليزية الأمريكية
fالإ نجليزية البريطانية

fالهندية
fالماراثية

fالإسبانية
fالبرتغالية

4قرر كيف ستوزع االستبيان .حدد بناء على سياقك �أفضل قنوات ووسائل التواصل التي
يض ا تشجيع المشاركة من خالل
ستمكنك من الوصول � إلى فئات الأطراف المعنية .ويمكنك �أ ً
عرض حوافز مالية بسيطة كشحن رصيد للهاتف �أو بطاقة هدايا .فقد �أظهرت الدراسات �أن
الحوافز المختلفة ال سيما المدفوعة مسبقً ا والنقدية والمدفوعات المالية الكبيرة (في مقابل
الصغيرة) تساعد في رفع معدل المشاركة والإجابة عن االستبيانات (Church, 1993; Singer
) .et al., 1999فيمكنك �أن تعرض حوافز صغيرة لجميع المشاركين �أو حافز مالي كبير يعطى
من خالل سحب عشوائي .على �أن تضع في اعتبارك ميزانية االستبيان ،وذلك ليس من ناحية
يض ا من ناحية عملية توزيع الحوافز بعد انتهاء االستبيان.
الحوافز نفسها فحسب ،بل �أ ً

كيف ستوزع االستبيان؟
fعبر الإ نترنت فقط
fعبر الرسائل القصيرة
فقط

fعبر المكالمات
الهاتفية فقط
fوسيلة �أخرى

هل ستعرض حوافز تشجيعية للإجابة عن االستبيان؟
fنعم

fال

تشجيعي ا ،فمن الذي سيحصل عليه؟
حافزا
�إذا كنت ستعرض
ً
ً
fجميع من يجيب
عن االستبيان

fالفائز بالسحب
العشوائي
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5عدل أالدوات بشكل يالئم

يالئم السياق.

مجتمعك .يجب �أن تكون �أسئلة االستبيان معدلة بشكل

خطوات مالءمة الأدوات للسياق:
Jاقر�أ �أدوات االستبيان بعناية.
Jام ل أ الفراغات في خانات النص المقترح بالمقدمة
Jقرر � إذا ما كنت ستغير سبب � إجراء االستبيان ولماذا تطلب من الناس الإجابة عنه في النص
االفتتاحي.
Jعدل صياغة الأسئلة والإجابات بشكل يضمن فهم الفئات المستهدفة لأسئلتك .قد يكون
من الضروري �أن تعدل المصطلحات المستخدمة التي تشير � إلى مستويات الدرجات وتغييرها
يض ا � إضافة
� إلى المصطلحات المستخدمة في مجتمعك .ومن الأمور التي تساعد المشاركين �أ ً
�أمثلة توضيحية بين �أقواس في خيارات الإجابة .كما يجب االنتباه � إلى النقاط التي يشار عندها
ب �أننا نرحب بالتعديل فيها والنقاط التي ال يرحب فيها بالتعديل لأسباب تتعلق بالدقة �أو
بتصميم االستبيان.
Jعدل الصياغة بحيث تناسب وسيلة توزيع االستبيان (على سبيل المثال ،عبر الإ نترنت �أو
الرسائل النصية �أو الهاتف) .الحظ �أن �أدوات االستبيان التالية مصممة بصيغة � إلكترونية على
الإ نترنت.
Jت �أكد �أن تراعي في كل تغيير بالمحتوى كيف تخطط لتحليل البيانات .فعلى سبيل المثال،
بالنسبة ل ل أسئلة المتعلقة بالغرض من التعليم ،تطلب الصياغة الحالية من المجيب �أن يختار
�أفضل اختيار فقط .ف إ�ذا رغبت في تحليل االختيار الثاني والثالث والرابع للمجيب ،فيمكنك �أن
ً
ترتيبي ا للخيارات.
سؤال
تعدل السؤال وتجعله
ً
الجابات ستكون سرية أ�م غير سرية .المدارس والدوائر التي تجري
6حدد هل إ
أ
أ
غالب ا ما تطلب منهم �أسماءهم وبياناتهم .ولكن
استبيانات مستمرة لولياء المور والمعلمين
ً
أ
غالب ا ما يجيبون عن السئلة بصراحة وصدق � إذا كان االستبيان سر ًي ا.
�أولياء الأمور والمعلمين
ً
فرغم �أن السرية تؤدي � إلى نوع من التعقيد � ،إال �أنها تستحق العناء.
� إذا قررت �أن يكون االستبيان سر ًي ا ،فعليك �أن تضع خطة لحماية بيانات المشتركين .فحماية
يوع دون بسرية بياناتهم �أمر
الهويات والبيانات التي تجمع من المجيبين عن الدراسة الذين َ
واتباع ا للمعايير الأخالقية وحماية لسرية بيانات المشتركين ،يجب على
ذو �أهمية قصوى.
ً
افتراضي ا وبشكل
جميع المشتركين � إبداء الموافقة على المشاركة في الدراسة من خالل التوقيع
ً
متبادل على � إقرار الموافقة قبل بدء االستبيان .ويجب حماية جميع البيانات في ملفات محمية
بكلمات مرور ،وال يسمح باالطالع عليها � إال لفريق العمل المباشر في الدراسة .كما يجب
� إخفاء الهويات من هذه البيانات ،بمعنى حذف �أي بيانات معرفة للهوية (ك �أسماء المشاركين
�أو بيانات اتصالهم) من قاعدة البيانات.
� إذا �أردت المشاركة في دراسة مركز  ،CUEواالطالع على نتائج الدوائر الأخرى ،فيرجى االتصال
بنا لنناقش معك شروط حماية البيانات ونصوص الصياغة الالزمة لإضافتها � إلى المقدمة
الخاصة بسرية الإجابات.
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7جرب االستبيان قبل توزيعه .قم ب إ�جراء اختبار تجريبي صغير على االستبيان قبل
�أن توزعه على الفئات المنشودة .بمعنى �أن تجربه على مجموعة صغيرة من الأفراد ذوي
ً
فمثل ،لتجربة استبيان �أولياء الأمور،
خلفيات مختلفة تختارهم من الفئة التي تستهدفها.
ابحث عن �أولياء �أمور لديهم �أطفال ذوي �أعمار مختلفة ومن خلفيات اجتماعية واقتصادية
مختلفة وخلفيات ثقافية مختلفة لتجربة االستبيان على شرائح متنوعة .وال تنس �أن تطلب
حدا باالستبيان .وهذا االختبار يمكنك من جمع
من المشاركين في التجربة �أال يبلغوا �أ ً
التعقيبات على �أي صياغة مبهمة وكذلك بخصوص المدة المناسبة للإجابة عن االستبيان .قم
بالتعديالت النهائية الالزمة قبل توزيع االستبيان.
ينبغي �أن تكون عينة التجربة
عموم ا حوالي  10بالمائة من حجم عينة االستبيان الإجمالية
ً
التي تخطط لها .على سبيل المثال � ،إذا كانت العينة النهائية لالستبيان ستشمل  100فرد،
فالعينة التجريبية الأمثل هي � 10أفراد ) .(Hertzog, 2008ولكن � إذا تعذر الحصول على
عينة تجريبية كافية ،فاطلب من �أكبر عدد ممكن من �أولياء الأمور الإجابة عن االستبيان لكي
تحصل على �آراء كافية� .أدرج بيانات االختبار التجريبي في بيانات االستبيان النهائي بشرط �أال
تكون قد �أجريت �أي تغييرات على االستبيان بعد االختبار التجريبي .ف إ�ذا كان نص االستبيان
التجريبي مختلفً ا عن نص االستبيان النهائي ،فال تضم بيانات االستبيان التجريبي في بيانات
االستبيان النهائي.
خطوات االختبار التجريبي لالستبيان:
1ابحث عن مجموعة متنوعة من المشاركين من الفئة المنشودة واطلب منهم الإجابة عن
االستبيان التجريبي.
2حدد عدد الأيام التي ستعطيها للمشاركين للإجابة عن االستبيان التجريبي (ننصح بمدة
 � 7إلى � 10أيام).
3قم ب إ�جراء التعديالت النهائية على االستبيان بناء على تعقيبات االختبار التجريبي.
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ثاني ا :استبيان أ�ولياء ال أ�مور
¬ ً

بالنجليزية الأمريكية
النترنت إ
استبيان لأولياء الأمور مقدم عبر إ
[ع ّدل عينة االستبيان التالية حسب الحاجة .يرجى العلم �أن استبيان �أولياء الأمور يمكن تعديله
بسهولة ليالئم فئة الطالب� .أما � إذا قررت �أن تشارك في دراستنا ،فاتصل بنا عبر البريد الإ لكتروني
 leapfrogging@brookings.eduلنناقش معك نصوص الصياغة الالزمة لإضافتها � إلى المقدمة
الخاصة بسرية الإجابات].

استبيان فتح الحوار :ما هي معتقداتك بش �أن التعليم؟
مقدمة

نرغب في التعرف على معتقداتك حول التعليم .ولذلك نطلب من �أولياء الأمور الإجابة عن هذا االستبيان
لمساعدتنا على تحسين التواصل والتعاون بين الأسرة والمدرسة.
تقريب ا .يرجى � إرسال االستبيان بعد استكماله قبل يوم _____________.
يستغرق هذا االستبيان ___ دقيقة
ً
يجيب عن هذا االستبيان القائم الأساسي برعاية الطفل (�أي الشخص البالغ المسؤول الأول عن رعاية الطفل
وصحته ورفاهيته) .يرجى الإجابة عن هذا االستبيان بالتركيز على طفلك ال أكبر المسجل بالمدرسة (من

مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف  .)12و� إذا كان لديك �أكثر من طفل ،فنرحب بمشاركتك وقيامك بالإجابة

عن هذا االستبيان مرة منفصلة لكل طفل.

سنبلغك بالإجابات الإجمالية فور استكمال االستبيان.
شكرا على ما ستمنحه من وقتك للإجابة عن هذا االستبيان.
ً
مع خالص التقدير،
[يدرج اس ــم المدرس ــة �أو المس ــؤول المرس ــل لالس ــتبيان]

****

[يرج ــى العل ــم �أن ــه م ــن المه ــم �أن تطل ــب م ــن �أولي ــاء الأم ــور التركي ــز عل ــى طف ــل واح ــد ل ــكل اس ــتبيان لأن وجه ــات
نظره ــم ق ــد تختل ــف باخت ــاف الطفل].
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�أدوات فت ــح الحوار

يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية بالتركيز على طفلك الأكبر المسجل بالمدرسة (من مرحلة ما قبل
الروضة حتى الصف .)12
Jس  :1ما المرحلة التي يدرس فيها طفلك الأكبر بالمدرسة (من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف
)12؟
fمرحلة ما قبل الروضة (عادة من  � 4إلى � 5أعوام)
fروضة الأطفال (عادة من  � 5إلى � 6أعوام)
fالصف الأول (عادة من  � 6إلى � 7أعوام)
fالصف الثاني (عادة من  � 7إلى � 8أعوام)
fالصف الثالث (عادة من  � 8إلى � 9أعوام)
fالصف الرابع (عادة من  � 9إلى � 10أعوام)
عام ا)
fالصف الخامس (عادة من  � 10إلى ً 11
عام ا)
fالصف السادس (عادة من  � 11إلى ً 12
عام ا)
fالصف السابع (عادة من  � 12إلى ً 13
عام ا)
fالصف الثامن (عادة من  � 13إلى ً 14
عام ا)
fالصف التاسع (عادة من  � 14إلى ً 15
عام ا)
fالصف العاشر (عادة من  � 15إلى ً 16
عام ا)
fالصف الحادي عشر (عادة من  � 16إلى ً 17
عام ا)
fالصف الثاني عشر (عادة من  � 17إلى ً 18
[ل ل أس ــئلة  2و � ،4إذا رغبت في تحليل االختيار الثاني والثالث والرابع للمجيب ،فيمكنك �أن تعدل الس ــؤال
وتجعله س ـ ً
ترتيبي ا للخيارات].
ـؤال
ً

Jس � :2أعتقد �أن �أهم غرض من المدرسة هو:
 �fإعداد الطالب للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي) من خالل المعرفة الوافية للمحتوى
الدراسي في جميع المواد الدراسية.
 �fإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
ومستعدا لحياته السياسية والمدنية.
صالح ا
 �fإعداد الطالب ليصبح مواط ًن ا
ً
ً
fمساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية واالهتداء � إلى حسه الشخصي بالغاية وفهم قيمه
فهم ا �أفضل.
ً
fغرض �آخر (يرجى الإيضاح):
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راضي ا عن تعليم طفلي عندما:
Jس � :3أكون
ً
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو �أعلى مستوى من الرضا � إلى  6وهو �أقل مستوى.

fيحصل على درجات جيدة في ال امتحانات الموحدة على مستوى ال ول اية/البلد
fينجح على مستوى مرحلته الدراسية �أو فوق مستواها
fيصبح مستع دًا للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي)
fيكتسب صداقات ومهارات اجتماعية
fتعطى له الفرص للمشاركة في ال �أنشطة اللاصفية التي تلائم اهتماماته
fيكون مستمت ًع ا بالدراسة
Jس � :4أعتقد �أن معلمي طفلي يعتقدون �أن �أهم غرض من المدرسة هو:
 �fإعداد الطالب للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي) من خالل المعرفة الوافية للمحتوى
الدراسي في جميع المواد الدراسية.
 �fإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
ومستعدا لحياته السياسية والمدنية.
صالح ا
 �fإعداد الطالب ليصبح مواط ًن ا
ً
ً
fمساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية واالهتداء � إلى حسه الشخصي بالغاية وفهم قيمه
فهم ا �أفضل.
ً
fغرض �آخر (يرجى الإيضاح):
Jس � :5أعتقد �أن المسؤولين الإداريين عن مدرسة طفلي (مثل إ�دارة المدرسة والمديرين التعليميين
الحكوميين �أو المنظمات) يعتقدون �أن �أهم غرض من المدرسة هو:
 �fإعداد الطالب للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي) من خالل المعرفة الوافية للمحتوى
الدراسي في جميع المواد الدراسية.
 �fإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
ومستعدا لحياته السياسية والمدنية.
صالح ا
 �fإعداد الطالب ليصبح مواط ًن ا
ً
ً
fمساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية واالهتداء � إلى حسه الشخصي بالغاية وفهم قيمه
فهم ا �أفضل.
ً
fغرض �آخر (يرجى الإيضاح):
Jس � :6أعتقد �أن معلمي طفلي يكونون راضين عن تعليم طالبهم عندما:
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو �أعلى مستوى من الرضا � إلى  6وهو �أقل مستوى.
fيحصلون على درجات جيدة في االمتحانات الموحدة على مستوى الوالية/البلد
fينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية �أو فوق مستواها
fيصبحون مستعدين للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي)
fيكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية
fتعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم
fيكونون مستمتعين بالدراسة
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�أدوات فت ــح الحوار

Jس � :7أعتقد �أن المسؤولين الإداريين عن مدرسة طفلي (مثل إ�دارة المدرسة والمديرين التعليميين
الحكوميين �أو المنظمات) يكونون راضين عن تعليم طالبهم عندما:
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو �أعلى مستوى من الرضا � إلى  6وهو �أقل مستوى.
fيحصلون على درجات جيدة في االمتحانات الموحدة على مستوى الوالية/البلد
fينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية �أو فوق مستواها
fيصبحون مستعدين للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي)
fيكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية
fتعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم
fيكونون مستمتعين بالدراسة
Jس  :8معلمو طفلي يتقبلون �آرائي واقتراحاتي.
ال �أوافق بش ــدة
0
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�أوافق بشدة

1
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Jس  :9نفترض �أنك تساعدين صديقة في اختيار مدرسة لطفلها البالغ � 10أعوام .وكان �أمام صديقتك
مدرستان تختار إ�حداهما ،وذهبت معها لزيارة كلتا المدرستين.
في المدرسة الأولى ر�أيت الآتي:
الأطفال جالسون في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون
المالحظات في ظل االستماع � إلى المعلم .والمعلم واقف �أمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي
عليهم محتوى المقرر الدراسي.
في المدرسة الأخرى ر�أيت الآتي:
مع ا على مشروع
الأطفال جالسون بحجرة الصف في مجموعات صغيرة
ً
وجه ا لوجه ويعملون ً
صفي .والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف للإجابة عن �أسئلتهم.
�أي مدرسة من المدرستين ستقترحين لصديقتك �أن تختارها لطفلها؟
fالمدرسة الأولى – التي يجلس فيها الأطفال في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في
مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون المالحظات في ظل االستماع � إلى المعلم .والمعلم واقف
�أمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي عليهم محتوى المقرر الدراسي.
وجه ا
fالمدرسة الثانية  -التي يجلس فيها الأطفال بحجرة الصف في مجموعات صغيرة
ً
مع ا على مشروع صفي .والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف للإجابة عن
لوجه ويعملون ً
�أسئلتهم.
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Jس  :10معتقدات معلمي طفلي عن مقومات التعليم الجيد هي نفس معتقداتي.
ال �أوافق بش ــدة
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Jس  :11ما العوامل المؤثرة في وجهة نظرك بش أ�ن مقومات التعليم الجيد لطفلك؟
ثيرا.
ثيرا � إلى  9وهو الأقل ت �أ ً
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو الأكبر ت �أ ً
fالشروط المطلوبة للقبول بالتعليم الجامعي
�fآراء �أولياء الأمور الآخرين
fوسائل الإعالم
fالآراء العلمية من المجاالت العلمية كعلم النفس وعلوم التعلم وعلم االجتماع ،وغيرها
� fآراء المسؤولين الذين �أنتخبهم
�fآراء طفلي
�fآراء قادة مجتمعي التعليمي (مثل المسؤولين الإداريين للمدرسة ومديري الدائرة التعليمية
وواضعي السياسات)
�fآراء التربويين المسؤولين عن طفلي (كالمعلمين والتربويين المتخصصين)
�fآراء قادة مجتمعي المدني (مثل قادة الجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية
والجماعات الشعبية)
Jس  :12ما هي �أعلى درجة تعليمية حصلت عليها؟
�fأدنى من شهادة الثانوية
fشهادة الثانوية �أو ما يعادلها
fدراسة جامعية بدون شهادة
fشهادة تدريب فني �أو شهادة جامعية فوق متوسطة (سنتان)
fبكالوريوس �أو ليسانس
fدراسات عليا (ماجيستير �أو شهادة مهنية عليا)
�fأفضل عدم الإجابة
�fأخرى (يرجى الإيضاح):
Jس  :13ما هو نوعك االجتماعي؟
�fأنثى
fذكر
�fآخر (يرجى الإيضاح):
�fأفضل عدم الإجابة
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�أدوات فت ــح الحوار

¬ثال ثًا :استبيان المعلمين

بالنجليزية الأمريكية
النترنت إ
استبيان للمعلمين مقدم عبر إ
[ع ّدل عينة االستبيان التالية حسب الحاجة .يرجى العلم �أن استبيان المعلمين يمكن تعديله بسهولة
ليالئم مديري المدارس �أو �أصحاب المدارس� .أما � إذا قررت �أن تشارك في دراستنا ،فاتصل بنا عبر البريد
الإ لكتروني  ،leapfrogging@brookings.eduلنناقش معك نصوص الصياغة الالزمة لإضافتها
� إلى المقدمة الخاصة بسرية الإجابات].

استبيان فتح الحوار :ما هي معتقداتك بش �أن التعليم؟
مقدمة

نرغب في التعرف على معتقداتك حول التعليم .ولذلك نطلب من المعلمين الإجابة عن هذا االستبيان
لمساعدتنا على تحسين التواصل والتعاون بين الأسرة والمدرسة.
تقريب ا .يرجى � إرسال االستبيان بعد استكماله قبل يوم _____________.
يستغرق هذا االستبيان ___ دقيقة
ً
معلم ا من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف
حالي ا
يرجى �أال تجيب عن هذا االستبيان � إال � إذا كنت تعمل
ً
ً
 .12و� إذا كنت تدرس لعدة مراحل ،فيرجى التركيز فقط على خبرتك في التدريس لأعلى مرحلة عمرية تدرس
حالي ا.
لها
ً

سنبلغك بالإجابات الإجمالية فور استكمال االستبيان.
شكرا على ما ستمنحه من وقتك للإجابة عن هذا االستبيان.
ً
مع خالص التقدير،
[يدرج اس ــم المدرس ــة �أو المس ــؤول المرس ــل لالس ــتبيان]

****
أ
[يرج ــى العل ــم �أن ــه م ــن المه ــم �أن تطل ــب م ــن المعلمي ــن التركي ــز عل ــى �أكب ــر طالبه ــم س ـ ًن ا (ف ــي حال ــة التدري ــس ل كث ــر
م ــن مرحل ــة) لأن وجه ــات نظره ــم ق ــد تختل ــف باخت ــاف �أعم ــار الط ــاب].
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حالي ا؟
Jس  :1ما �أعلى مرحلة دراسية تدرس لها
ً
fمرحلة ما قبل الروضة (عادة من  � 4إلى � 5أعوام)
fروضة الأطفال (عادة من  � 5إلى � 6أعوام)
fالصف الأول (عادة من  � 6إلى � 7أعوام)
fالصف الثاني (عادة من  � 7إلى � 8أعوام)
fالصف الثالث (عادة من  � 8إلى � 9أعوام)
fالصف الرابع (عادة من  � 9إلى � 10أعوام)
عام ا)
fالصف الخامس (عادة من  � 10إلى ً 11
عام ا)
fالصف السادس (عادة من  � 11إلى ً 12
عام ا)
fالصف السابع (عادة من  � 12إلى ً 13
عام ا)
fالصف الثامن (عادة من  � 13إلى ً 14
عام ا)
fالصف التاسع (عادة من  � 14إلى ً 15
عام ا)
fالصف العاشر (عادة من  � 15إلى ً 16
عام ا)
fالصف الحادي عشر (عادة من  � 16إلى ً 17
عام ا)
fالصف الثاني عشر (عادة من  � 17إلى ً 18
[ل ل أس ــئلة  2و � ،4إذا رغبت في تحليل االختيار الثاني والثالث والرابع للمجيب ،فيمكنك �أن تعدل الس ــؤال
وتجعله س ـ ً
ترتيبي ا للخيارات].
ـؤال
ً

Jس � :2أعتقد �أن �أهم غرض من المدرسة هو:
 �fإعداد الطالب للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي) من خالل المعرفة الوافية للمحتوى
الدراسي في جميع المواد الدراسية.
 �fإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
ومستعدا لحياته السياسية والمدنية.
صالح ا
 �fإعداد الطالب ليصبح مواط ًن ا
ً
ً
fمساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية واالهتداء � إلى حسه الشخصي بالغاية وفهم قيمه
فهم ا �أفضل.
ً
fغرض �آخر (يرجى الإيضاح):
راضي ا عن تعليم طالبي عندما:
Jس � :3أكون
ً
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو �أعلى مستوى من الرضا � إلى  6وهو �أقل مستوى.
fيحصلون على درجات جيدة في االمتحانات الموحدة على مستوى الوالية/البلد
fينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية �أو فوق مستواها
fيصبحون مستعدين للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي)
fيكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية
fتعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم
fيكونون مستمتعين بالدراسة
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Jس � :4أعتقد �أن �أولياء �أمور طالبي يعتقدون �أن �أهم غرض من المدرسة هو:
 �fإعداد الطالب للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي) من خالل المعرفة الوافية للمحتوى
الدراسي في جميع المواد الدراسية.
 �fإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
ومستعدا لحياته السياسية والمدنية.
صالح ا
 �fإعداد الطالب ليصبح مواط ًن ا
ً
ً
fمساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية واالهتداء � إلى حسه الشخصي بالغاية وفهم قيمه
فهم ا �أفضل.
ً
fغرض �آخر (يرجى الإيضاح):
Jس � :5أعتقد �أن المسؤولين الإداريين عن مدرستي (مثلما �أن تلك وجهة نظر المعلمين) يعتقدون �أن
�أهم غرض من المدرسة هو:
 �fإعداد الطالب للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي) من خالل المعرفة الوافية للمحتوى
الدراسي في جميع المواد الدراسية.
 �fإعداد الطالب بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
ومستعدا لحياته السياسية والمدنية.
صالح ا
 �fإعداد الطالب ليصبح مواط ًن ا
ً
ً
fمساعدة الطالب في اكتساب المعرفة الذاتية واالهتداء � إلى حسه الشخصي بالغاية وفهم قيمه
فهم ا �أفضل.
ً
fغرض �آخر (يرجى الإيضاح):
Jس � :6أعتقد �أن �أولياء �أمور طالبي يكونون راضين عن تعليم �أبنائهم عندما:
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو �أعلى مستوى من الرضا � إلى  6وهو �أقل مستوى.
fيحصلون على درجات جيدة في االمتحانات الموحدة على مستوى الوالية/البلد
fينجحون على مستوى مراحلهم الدراسية �أو فوق مستواها
fيصبحون مستعدين للتعليم ما بعد الثانوي (�أي الجامعي)
fيكتسبون صداقات ومهارات اجتماعية
fتعطى لهم الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتماماتهم
fيكونون مستمتعين بالدراسة
Jس � :7أولياء �أمور طالبي يتقبلون تعقيباتي على �أبنائهم.
ال �أوافق بش ــدة
0
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�أوافق بشدة
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circle
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circle
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Jس  :8نفترض �أنك تساعدين صديقة في اختيار مدرسة لطفلها البالغ � 10أعوام .وكان �أمام صديقتك
مدرستان تختار إ�حداهما ،وذهبت معها لزيارة كلتا المدرستين.
في المدرسة الأولى ر�أيت الآتي:
الأطفال جالسون في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون
المالحظات في ظل االستماع � إلى المعلم .والمعلم واقف �أمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي
عليهم محتوى المقرر الدراسي.
في المدرسة الأخرى ر�أيت الآتي:
مع ا على مشروع
الأطفال جالسون بحجرة الصف في مجموعات صغيرة
ً
وجه ا لوجه ويعملون ً
صفي .والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف للإجابة عن �أسئلتهم.
�أي مدرسة من المدرستين ستقترحين لصديقتك �أن تختارها لطفلها؟
fالمدرسة الأولى – التي يجلس فيها الأطفال في صفوف من المقاعد داخل حجرة الصف في
مواجهة مقدمة الحجرة ويكتبون المالحظات في ظل االستماع � إلى المعلم .والمعلم واقف
�أمامهم بمقدمة حجرة الصف يلقي عليهم محتوى المقرر الدراسي.
وجه ا
fالمدرسة الثانية  -التي يجلس فيها الأطفال بحجرة الصف في مجموعات صغيرة
ً
مع ا على مشروع صفي .والمعلم يتجول بينهم في حجرة الصف للإجابة عن
لوجه ويعملون ً
�أسئلتهم.
Jس  :9معتقدات �أولياء �أمور طالبي عن مقومات التعليم الجيد هي نفس معتقداتي.
ال �أوافق بش ــدة
0
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Jس  :10ما العوامل المؤثرة في وجهة نظرك بش أ�ن مقومات التعليم الجيد لطالبك؟
ثيرا.
ثيرا � إلى  11وهو الأقل ت �أ ً
يرجى ترتيب الخيارات من  1وهو الأكبر ت �أ ً
fالمنهج الدراسي ومعايير قياس التعلم
fالشروط المطلوبة لقبول الطالب
بالتعليم الجامعي
�fآراء المعلمين الآخرين
fوسائل الإعالم
fالآراء العلمية من المجاالت العلمية
كعلم النفس وعلوم التعلم وعلم
االجتماع ،وغيرها
� fآراء المسؤولين الذين �أنتخبهم

�fآراء قادة مجتمعي التعليمي (مثل
المسؤولين الإداريين للمدرسة ومديري
الدائرة التعليمية وواضعي السياسات)
�fآراء �أولياء �أمور طالبي
�fآراء طالبي
�fآراء قادة مجتمعي المدني (مثل قادة
الجماعات الدينية والمنظمات غير
الحكومية والجماعات الشعبية)
fدورات التطوير الدراسية المتخصصة
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Jس  :11ما هي �أعلى درجة تعليمية حصلت عليها؟
�fأدنى من شهادة الثانوية
fشهادة الثانوية �أو ما يعادلها
fدراسة جامعية بدون شهادة
fشهادة تدريب فني �أو شهادة جامعية
فوق متوسطة (سنتان)

fبكالوريوس �أو ليسانس
fدراسات عليا (ماجيستير �أو شهادة
مهنية عليا)
�fأفضل عدم الإجابة
�fأخرى (يرجى الإيضاح):

Jس  :12ما هو نوعك االجتماعي؟
�fأنثى
fذكر

�fآخر (يرجى الإيضاح):
�fأفضل عدم الإجابة

رابع ا :دليل مناقشة وتحليل استبيانات فتح الحوار
¬ ً

نوصي باتباع الخطوات التالية لتحليل نتائج استبيانك .فهذه الخطوات سوف تساعدك في فهم
مستوى التوافق �أو عدم التوافق بين �أطراف العملية التعليمية .و�أي رقم سؤال ي �أتي فيما يلي فهو يشير
� إلى رقم السؤال في استبيان �أولياء الأمور.
 1احس ــب النس ــبة المئوية للإ جابات عن كل س ــؤال .وهذه النس ــبة هي عدد الإجابات لكل خيار
ـوم ا على العدد الإجمالي للإجابات عن هذا الس ــؤال .على
من خيارات � إجابة س ــؤال معين مقس ـ ً
أ
أ
س ــبيل المثال � ،إذا اختار  60من بين  150ولي �مر الخيار � ،س ــتكون النس ــبة المئوية لخيار
الإجابة  .40%و� إذا اختار  50من بين  150ولي �أمر الخيار ب ،س ــتكون النس ــبة المئوية .33%
�أما � إذا �أجريت االس ــتبيان عبر منصة على الإ نترنت ،فقد تحس ــب هذه النس ــب �أ
وتوماتيكي ا.
ً
2الحظ النطاقات .النطاقات هي القيم الدنيا والقصوى لكل � إجابة س ــؤال .على س ــبيل المثال،
ن �أخ ــذ س  8مث ـ ًـا ،وه ــو "معلم ــو طفل ــي يتقبل ــون �آرائ ــي واقتراحات ــي ،".تت ــراوح خي ــارات الإجاب ــة م ــن
 � 0إل ــى  .5فك ــم ع ــدد �أولي ــاء الأم ــور ال ــذي اخت ــاروا �أدن ــى النط ــاق� ،أي � 0أو 1؟ وك ــم ع ــدد م ــن اخت ــاروا
�أعل ــى النط ــاق� ،أي � 4أو 5؟ والنط ــاق يمك ــن �أن ي ــدل عل ــى الدرج ــة الت ــي يق ــع عنده ــا �أغلبي ــة �أولي ــاء
ترتيب ــا تصاعد ًي ــا.
خصوص ــا عندم ــا ترت ــب بيانات ــك
الأم ــور عل ــى النط ــاق،
ً
ً
3الحظ التوزيعات .بينما يركز النطاق على تمركز �أكثر الإجابات ،يتعلق التوزيع بجميع الإجابات
المختارة .فالتوزيع مهم ال س ــيما في الأس ــئلة التي تس ـ�أل عن عمر الطفل (س  )1ومس ــتوى
تعليم �أولياء الأمور (س  .)12وهذان الس ــؤاالن ينبغي �أن يكون التوزيع فيهما واس ـ ًـع ا لضمان
تمثيل المش ــاركين في االس ــتبيان للفئة التي تس ــتهدفها .على س ــبيل المثال ،هل �أجاب عن
اس ــتبيانك �أولياء �أمور من مختلف المس ــتويات التعليمية� ،أم �أجاب عنه ذوي مس ــتويات التعليم
العال ــي فق ــط؟ � إذا �أج ــاب عن ــه ذوي مس ــتويات التعلي ــم العال ــي فق ــط ،فه ــل ه ــذا التوزي ــع يعك ــس
س ــمات جمي ــع �أولي ــاء الأم ــور ف ــي مجتمع ــك؟ ف ـ إ�ن ل ــم يك ــن كذل ــك ،ف �أن ــت بذل ــك ق ــد حصل ــت عل ــى
� إجاب ــات م ــن �أولي ــاء الأم ــور ذوي المس ــتوى العال ــي فق ــط ول ــم تحص ــل عل ــى جمي ــع وجه ــات النظ ــر.
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4ابد أ� في تناول الإجابات على المس ــتوى الكيفي .بعد اس ــتعراض النس ــب المئوية والنطاقات
والتوزيع ــات ،اب ــد�أ ف ــي تصني ــف خي ــارات الإجاب ــات لفه ــم االتجاه ــات الت ــي تنط ــوي عليه ــا بيانات ــك.
فلن �أخذ س ً 11
مثل" :ما العوامل المؤثرة في وجهة نظرك بش �أن مقومات التعليم الجيد
لطفلك؟" ستالحظ �أن هناك تسعة خيارات للإجابة ،رغم �أنه يمكنك تصنيفها حسب
اهتماماتك .وقد تفيد مالحظة مدى قرب المصادر لأولياء الأمور في هذا الأمر .فالمصادر
"القريبة" لولي الأمر تكون هي �آراء �أولياء الأمور الآخرين ،و�آراء الطفل ،و�آراء معلمي الطفل ،و�آراء
قادة المجتمع التعليمي (كمديري المدارس ومديري الدوائر التعليمية وواضعي السياسات)،
و�آراء قادة المجتمع المدني� .أما المصادر "البعيدة" فتكون الشروط المطلوبة لقبول الطالب
بالتعليم الجامعي ،ووسائل الإعالم ،والآراء العلمية من المجاالت العلمية كعلم النفس وعلوم
التعلم وعلم االجتماع وغيرها ،و�آراء المسؤولين المنتخبين .وهناك احتمال �آخر وهو تصنيف
خيارات الإجابات � إلى مصادر �أكاديمية ومصادر غير �أكاديمية.
راضي ا عن تعليم طالبي عندما ".]...[ :والإجابات في هذه
ولن �أخذ س  3كمثال �آخر�" :أكون
ً
الحالة يمكن تقسيمها � إلى مؤشرات �أكاديمية مقابل مؤشرات شخصية .فالمؤشرات الأكاديمية
هي تحصيل درجات جيدة في االمتحانات الموحدة على مستوى المقاطعة �أو البلد ،والنجاح
على مستوى المرحلة الدراسية �أو فوق مستواها ،واالستعداد للتعليم ما بعد الثانوي (�أي
الجامعي)� .أما المؤشرات الشخصية فهي تكوين الصداقات والمهارات االجتماعية ،و�أخذ
الفرص للمشاركة في الأنشطة الالصفية التي تالئم اهتمامات الطالب ،واالستمتاع بالمدرسة.
بياني ا .من طرائق تمثيل البيانات � إنشاء رسوم بيانية بسيطة بالأعمدة .ففي مثال س
5مثل بياناتك
ً
أ
 11الس ــابق ،يمكن � إعداد رس ــم بياني بالعمدة لبيان عدد المش ــاركين الذين اختاروا المصادر
"القريب ــة" مقاب ــل م ــن اخت ــاروا المص ــادر "البعي ــدة" كعوام ــل مؤث ــرة رئيس ــية.
ومن الطرائق الأخرى لتمثيل البيانات � إنشاء رسوم بيانية رادار� ،أو ما يسميه مركز " CUEخرائط
المعتقدات" .وهذا النوع من الرسم البياني يمكنه وصف وجهات نظر �أطراف التعليم في
الغرض من التعليم وفكرتهم عن معتقدات الآخرين في الغرض من التعليم .والأدلة الإرشادية عن
كيفية تصميم الرسم البياني الرادار على Excelمتاحة مجا ًن ا على الإ نترنت.
يصف مثال الشكل البياني الرادار التالي � إجابات �أولياء الأمور على استبيان مركز  CUEفي دائرة
شبكة  .FEENويبين الشكل �أنه بينما يرى معظم �أولياء الأمور �أن الغرض الأساسي من التعليم
هو الجانب االجتماعي والنفسي (الماسة البرتقالية المنحرفة ناحية الأعلى) ،نرى معظمهم
في نفس الوقت يعتقد �أن المعلمين يعتقدون �أن الغرض الأساسي من التعليم هو الجانب
الأكاديمي (الماسة السوداء المنحرفة ناحية اليمين) .وهذا الرسم البياني يبين بوضوح عدم
التوافق بين معتقدات �أولياء الأمور �أنفسهم وبين فكرتهم عن معتقدات المعلمين .وبالتالي
� إجراء االستبيان على المعلمين و� إنشاء رسم بياني رادار �آخر من ش �أنه �أن يعطينا فكرة بالغة
غالب ا ما
الأهمية عن معتقدات المعلمين وفكرتهم عن معتقدات �أولياء الأمور .وفي ذلك
ً
الحظنا من االستبيانات �أن فكرة �أولياء الأمور والمعلمين عن معتقدات بعضهم البعض مختلفة
كثيرا عن حقيقتها.
ً
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الدائرة
ااملعلمون

أولياء األمور

غرض اجتماعي نفسي

26% 45%

غرض أكاديمي

غرض مدني

39% 15%

12% 14%

22% 23%
غرض اقتصادي

ملحوظة عن الرسم البياني الرادار :الإجابة القائلة" :مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة
الذاتية" تتعلق بالغرض االجتماعي والنفسي من التعليم ،والإجابة القائلة � " :إعداد الطالب
للتعليم ما بعد الثانوي" تتعلق بالغرض الأكاديمي ،والإجابة القائلة" :ضمان نجاح الطالب
في سوق العمل" تتعلق بالغرض االقتصادي� ،أما الإجابة القائلة �" :إرشاد الطالب ليصبح مواط ًن ا
صالح ا" تتعلق بالغرض المدني.
ً
لمعرفة طرائق �أخرى لتحليل بيانات االستبيان ،انظر ورقة الخلفية ) (background paperالتي
تناقش استبيانات مركز  CUEلأولياء الأمور والمعلمين في عدة دوائر بشبكة  FEENبالإضافة
� إلى تقرير اعرف �أولياء �أمور الطالب .والورقة السابق ذكرها مفيدة للغاية في حالة توفر �أدوات
تحليل البيانات الإحصائية مثل � SPSSأو .R
تعرف المش ــاركين في االس ــتبيان بالنتائج .وربما
6مناقش ــة النتائج .بعد تحليل البيانات نوصي ب �أن ّ
أ
من �أفضل الوس ــائل لمش ــاركة هذه النتائج عقد اجتماع مفتوح مع فئات الطراف المعنية التي
مع ا ومناقش ــة النتائج و�أس ــباب
�أجابت عن االس ــتبيان .وهذا يعني لقاء �أولياء الأمور والمعلمين ً
التوافق �أو فجوة عدم التوافق .س ــتعطيك االس ــتبيانات بيانات كمية عن الفئة التي تس ــتهدفها
وبعض التصورات عن االتجاهات – فاالس ــتبيانات تعرفك "اختيارات" المش ــاركين .ولكن الحوار
مع هذه الأطراف يكش ــف الكثير والمزيد عن "س ــبب" اختيار المش ــارك لإجابة معينة .وهذه
االس ــتبيانات مصمم ــة ل ـ "فت ــح" الح ــوار ف ــي مجتمع ــك التعليم ــي ع ــن رؤى مختل ــف �أط ــراف العملي ــة
التعليمي ــة ح ــول التعلي ــم الجي ــد ل ل أطف ــال.
يض ا للنظر نظرة داخلية على المدرسة من قبل � إدارة المدرسة
يمكن استخدام نتائج االستبيانات �أ ً
وموظفيها .فعلى سبيل المثال ،عندما حللنا البيانات في � إحدى دوائر شبكة  ،FEENالحظنا �أن
�أولياء الأمور ذوي المستويات التعليمية الدنيا كانت لديهم درجة �أكبر من الثقة في معلمي �أطفالهم،
بينما كان لدى �أولياء الأمور ذوي المستويات التعليمية العالية درجة �أقل من الثقة في المعلمين .وبعد
المناقشة عرفنا �أن الدائرة قد �أنش �أت عدة برامج للترحيب بالوافدين الجدد و�أسر المهاجرين الذين
كانت مستوياتهم التعليمية في الغالب متدنية ،وذلك بعدة طرق منها تسليمهم المواد الترحيبية
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وترجمة المواد � إلى لغاتهم الأصلية .فقد لفتت المناقشة نظر الدائرة التي تبين لها �أن جهودها في
دمج هذه العائالت كانت ناجحة � إلى حد كبير ولكن �أولياء الأمور ذوي الدخل المرتفع شعروا ب �أنهم
مهملين.
فيما يلي �أمثلة لمجموعة من �أسئلة المناقشة تساعد في فتح الحوار عن نتائج استبيانك ،سواء
كان غرض النتائج هو النظرة الداخلية للمدرسة فقط �أم كان بغرض الحوار المجتمعي الأوسع .وهذه
الأسئلة �أعدت بشكل واسع لتتناول � إجابات استبيان �أولياء الأمور ،ولكن بعضها موجود على افتراض
يض ا قد �أجابوا عن االستبيان .ويمكنك تعديل هذه الأسئلة حسب كل فئة من الأطراف
�أن المعلمين �أ ً
التي تود استهدافها ،وننصحك بتعديلها.

�أسئلة المناقشة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

هل هناك ما �أدهشك بخصوص الإجابات عن االستبيان؟
كيف تحدد الغرض الذي تبتغيه من التعليم؟
هل �أنت متفاجئ من خرائط المعتقدات الخاصة ب إ�جابات المعلمين ومديري المدارس
عن �أهم غرض من المدرسة؟
في ر�أيك ،لماذا (تتفق/تختلف) �آراء المعلمين و�أولياء الأمور بش �أن �أهم غرض من المدرسة؟
في ر�أيك ،لماذا (تتفق/تختلف) فكرة المعلمين و�أولياء الأمور عن معتقدات بعضهم
البعض بش �أن �أهم غرض من المدرسة؟
في ر�أيك ،لماذا قال معظم �أولياء الأمور في مجتمعنا �أن المؤشر الرئيسي لجودة التعليم
هو الجانب (الأكاديمي/الشخصي)؟
في ر�أيك ،لماذا يدعم معظم �أولياء الأمور في مجتمعنا التعليم (االبتكاري/التقليدي)؟
في ر�أيك ،لماذا يقول �أولياء الأمور �أنهم (متفقون/غير متفقين) مع معتقدات المعلمين
حول الغرض من التعليم؟
أ
آ
في ر�أيك ،لماذا يقول �أولياء المور �أن معلمي �أطفالهم (متقبلون/غير متقبلين) لرائهم؟
تشير نتائج بيانات استبيان �أولياء الأمور في دائرة شبكة  FEENالتابعة لمركز  � CUEإلى
�أنه عندما يشعر �أولياء الأمور �أن صوتهم مسموع (�أي �أن المعلمين يتقبلون ً
فعل �آراءهم
يض ا � إلى �أن تكون لديهم فكرة � إيجابية .بمعنى �أن �أولياء
واقتراحاتهم) ،يميل �أولياء الأمور �أ ً
الأمور يقولون � إنهم يرون �أن تحصيل �أبنائهم الدراسي جيد ،و�أن �أبناءهم سعداء وراضون عن
التعليم ،و�أنهم �أنفسهم راضون عامة عن تعليم �أبنائهم ،و�أن المعلمين يشاطرونهم نفس
معتقداتهم عن التعليم المدرسي .فهل تنطبق نتائج دائرتك على نتائج مركز CUE؟ �أو
هل هناك جوانب من الإجابات من بيانات دائرتك متباينة عن نتائج مركز CUE؟
تشير نتائج بيانات استبيان �أولياء الأمور والمعلمين في دائرة شبكة  FEENالتابعة لمركز
 � CUEإلى وجود تماثل في كثير من الدوائر بين معتقدات المعلمين و�أولياء الأمور بش �أن
الغرض الأهم من التعليم المدرسي ومؤشرات الجودة .ولكن كلتا الفئتين ال تريان �أن هذا
واقع ً
فعل ،بمعنى �أن كل فئة منهما تعتقد �أن الفئة الأخرى لها �أهداف مختلفة من
التعليم ومؤشرات مختلفة بالنسبة للجودة .فهل تنطبق نتائج دائرتك على نتائج مركز
CUE؟ �أو هل هناك جوانب من الإجابات المعطاة من �أولياء الأمور من بيانات دائرتك
متباينة عن نتائج مركز CUE؟

�أدوات فت ــح الحوار

 يمكنك �أنت وفئات الأطراف المعنية �أن تقرروا،بعد المناقشة المستفيضة لبيانات االستبيان
 وقد تشمل هذه الخطوات وضع خطة عمل لسد فجوات.الخطوات التي ترون اتخاذها بعد ذلك
 بسبل مثل االلتزام بعقد مناقشات دورية حول الغرض من التعليم مع جميع �أطراف التعليم،التوافق
 وللتعرف على �أفكار مشاركة الأسرة في استراتيجيات.وتعديل الخطط التعليمية بالدائرة وفقً ا لها
 وهذا يشمل،the Strategy Finder  يمكنك استشارة،التعليم لمعالجة فجوات التوافق
.االستراتيجيات التي تهدف في المقام الأول � إلى � إعادة تحديد الغرض من التعليم بالنسبة للطالب
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شارك في ت �أليف و� إعداد "�أدوات فتح الحوار" كل من "ريبيكا وينثروب" و"لورن زيغلر" و"ماهسا � إرشادي"
وهو ملحق لكتاب " التعاون من �أجل تحويل وتحسين �أنظمة التعليم :كتاب � إرشادي عن مشاركة
الأسرة مع المدرسة" ،ويمكن الدخول عليه من هنا .brookings.edu/familyengagement :وهذا
الكتاب عبارة عن وثيقة قابلة للتعديل والإضافة ينوي معهد  Brookingsالإضافة عليها باستمرار
في المستقبل � .إذا كانت لديك �أسئلة عن الكتاب �أو �أردت االطالع على مواضيع ومعلومات �أخرى،
فاتصل بنا على البريد الإ لكتروني .leapfrogging@brookings.edu
معهد  Brookingsهو مؤسسة غير ربحية متخصصة في البحوث المستقلة وحلول السياسات.
واستنادا � إلى هذه الأبحاث يقدم
ورسالة المعهد هي �أن يجري الأبحاث المستقلة العالية الجودة
ً
لواضعي السياسات وعامة الجمهور توصياته االبتكارية والقابلة للتطبيق على �أرض الواقع .و� إن
االستنتاجات والتوصيات الواردة في �أي � إصدار ينشره معهد  Brookingsتمثل وجهات نظر مؤلفيها
فقط وال تعكس وجهة نظر المعهد �أو � إدارته �أو الباحثين الآخرين بالمعهد.

يعرب معهد  Brookingsعن امتنانه وتقديره للدعم الذي قدمته مؤسسة BHP Foundation
ومؤسسة  Grable Foundationومؤسسة .LEGO Foundation
يؤكد معهد  Brookingsب �أن القيمة التي يقدمها تكمن في التزامه بالجودة والعمل المستقل والأثر
الإيجابي ،و�أن الأنشطة التي تدعمها الجهات المانحة للمعهد تعكس هذا االلتزام.
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