
  زيارة مدرسية ومعلومات بحثية -جولة حافلة مليئة بالكتب 

  ما الذي نحاول تعلمه؟

على أن زيارات المؤلف / الرسام لها تأثير إيجابي على مواقف الطالب وسلوكياتهم فيما يتعلق بالقراءة والكتابة.  هناك الكثير من األدلة القصصية

   ط.ومع ذلك، لم يقم أحد على اإلطالق بمعرفة كيفية حدوث هذه التغييرات للطالب بالضبط، أو سبب حدوثها. هذه الدراسة سوف تقوم بذلك بالضب

  لماذا يهم ذلك؟

( مساعدة المعلمين على إعداد 2( مساعدة مسؤولي المدرسة في طلب التمويل لزيارات المؤلف / الرسام المستقبلية، 1 :لنتائج هذه الدراسة يمكن
ء ( مساعدة اإلدارات التعليمية على اتخاذ قرارات واضحة بشأن وضع الميزانية لـ أنشطة إثرا3الطالب لتحقيق أقصى استفادة من هذه الزيارات، و 

 القراءة والكتابة. 

   ماهي هذه اآللية؟

واحد قبل زيارة الحافلة المليئة بالكتب، والثانية بعد الزيارة مباشرة، أما الثالثة فستكون بعد شهر  :سيقوم الطالب بإكمال ثالثة إستطالعات موجزة

تم تنسيقها بطريقة ودية سهل الوصول إليها )أنظر المثال  واحد. تقيس اإلستطالعات السلوك والدوافع حول القراءة، الكتابة والرسم في المدارس.
   دقائق. 10أدناه( ويستغرق إكمالها أقل من 

 

(ممارسات محو 2( كيف أعدوا الطالب لزيارة المؤلف/الرسام و 1تلك الوثيقة  سيُطلب من المعلمين إكمال إستبيانات ما قبل الزيارة وما بعدها

   سية.األمية العامة في الفصول الدرا

إكمال استطالع لمرة واحدة حول دوافعهم للمشاركة في زيارات المؤلف/الرسام وبيئة  سيُطلب من المسؤولين وموظفي المدرسة اآلخرين المعلمين

  محو األمية في مدرستهم.

  ع اآلمنة كوالتريكس(.بين إكمال االستبيانات على الورق أو عبر اإلنترنت )بإستخدام منصة اإلستطال اإلختيار سوف يتاح لمدرستك

  هل يجب علي الطالب المشاركة؟

ون ال. ستتاح الفرصة لكل من الطالب وأولياء األمور اإلنسحاب من هذا البحث في أي وقت. سنقدم نماذج موافقة لآلباء واألوصياء الذين يتبع
لطالب أيًضا فرصة اإلنسحاب. ال توجد أي عواقب في سياسة مدرستك للمشاركة الفعالة. عندما يدير المعلمون اإلستطالعات، فسوف يمنحون ا

  حالة إختيار الطالب أو أسرهم عدم المشاركة.

   كيف سنضمن خصوصية الطالب؟

لن يتمكن الباحثون أبًدا من معرفة أسمائهم الكاملة أو أي معلومات تعريفية أخرى.  .سيتم تعريف الطالب من خالل األحرف األولى من أسمائهم فقط

أن يتم جمع جميع البيانات، سيتم إستبدال األحرف األولى من إسم الطالب برقم هوية. سيستخدم الباحثون أسماء مختلقة عند اإلبالغ عن بمجرد 
   الطالب والمعلمين والمدارس المشاركين.

  من يقوم بالبحث؟

طن: الدكتورة سارة كالرك دي ريزا، الدكتورة بريدجيت في أقسام التربية وعلم االجتماع في كلية واشنيجري هذا البحث من قبل خمسة أساتذة 

  بونت، الدكتور نيك غارسيا، البروفيسور إيرين كونيهان، والبروفيسور ميشيل جونسون.

 



  لمزيد من المعلومات: األسئلة؟
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