
  جولة حافلة مليئة بالكتب: زيارة مدرسية ومعلومات بحثية

، في غضون أسابيع قليلة، سوف يقوم مؤلفا كتب األطفال / الرسامين الشهيرين ماثيو سوانسون وروبي بير بزيارة مدرستك

سيقضي روبي وماثيو كما سيقوما بعقد إجتماع والتبرع بمجلدات لكل طالب ومعلم. زيارتهم هي جزء من جولة الكتب، حيث 

في كل والية  1في السفر إلى البالد لزيارة المدارس اإلبتدائية المؤهلة من العنوان  2023-2022وأطفالهم األربعة العام الدراسي 

 على أمل تعزيز القراءة واإلبداع و السرد القصصي. -

  معلومات البحث

ويين لفهم تأثير زيارات المؤلف والرسام على الطالب والمعلمين للباحثين التربنادرة  توفر جولة حافلة مليئة بالكتب فرصة

والمدارس بشكل أفضل. تحقيقًا لهذه الغاية، صممنا إستطالًعا يقيس كيف يفكر طالبك وما الذي يشعرون به تجاه القراءة 

شرة، والثالث بعد شهر واحد. دقائق قبل اإلجتماع، وآخر بعده مبا 5والكتابة. سيقوم الطالب المشاركون بإكمال إستطالع مدته 

   و نظًرا ألن اإلستطالعات مجهولة الهوية، فلن يعرف الباحثون إسم طفلك أو أي معلومات تعريفية عنه.

في تشيسترتاون، ماريالند. سيتم مشاركة  يجري هذا البحث من قبل أساتذة في أقسام التربية وعلم اإلجتماع في جامعة واشنطن

   مشروع من خالل وثيقة ثانية وفيديو عبر اإلنترنت.معلومات إضافية حول ال

   الموافقة على المشاركة في اإلستبيان البحثي

مما يعني أنه إذا كنت ال تريد مشاركة الطالب، فيمكنك إخبار ، تستخدم مدرستك نهج عدم القبول مخصص لموافقة الوالدين

سال بريد إلكتروني إلى المعلم. سيتم سؤال الطالب أيًضا إذا كان أو عن طريق إر -معلمه بإستخدام نموذج ستتلقاه من مدرستك 

 كما أنه ال توجد عقوبة إذا رفض. يرغب في إستكمال اإلستبيان،

مة ، ستتلقى نموذج إذن يسمح لك لديك الحق في تحديد ما إذا كان الطالب سيشارك في هذا المشروع البحثي. في األيام القاد

 ستبيانا عما إذا كان يرغب في إكمال اإل. سيتم سؤال الطالب أيضً الفي هذه الدراسة أوسيشارك  الطالب ما إذا كان ختيارإب

 .ذلك ، وال توجد عقوبة إذا رفضالبحثي

  

  األسئلة؟ 

  قم بزيارة موقعهم اإللكتروني أو مواقع التواصل اإلجتماعي الخاصة بهم:، لمعرفة المزيد عن روبي وماثيو

  :الموقع اإللكترونيhttps://robbiandmatthew.com/  

  :إنستغرامhttps://www.instagram.com/robbi.and.matthew/  

   :المنشور أسبوعياإقرأ هذا المقال: ، لمعرفة المزيد عن جولة حافلة مليئة بالكتب

 ان " بقلم جوان أوسوليف"إستكشاف تأثير جولة حافلة مليئة بالكتب  

   فيرجى التواصل مع الفريق البحثي بجامعة واشنطن.، إذا كانت لديك أسئلة بشأن البحث

أو  sclarkedereza2@washcoll.eduالدكتورة كالرك دي ريزا، قائد فريق البحث: 

research@robbiandmatthew.com  
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