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استطالع البحث عن مدير للمديرية التعليمية

ات املرغوبة في االستطالع ُمتاح لجميع أفراد مجتمع مديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية، ويتعلق هذا االستطالع بالصف

.  مدير املديرية التعليمية

.لغات10االستطالع ُمتاح بـ ●

●https://www.bostonpublicschools.org/supt-search

أبريل15-مارس 14: املدة الزمنية للمشاركة في االستطالع●

507: عدد املشاركين في االستطالع

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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املشاركون 
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.حدد كل الخيارات الصحيحة". BPS"األكثر دقة في وصف عالقتك باملديرية التعليمية ( ات)ُيرجى تحديد الخيار: السؤال
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"BPS"اإلثنية التي ينتمي إليها املشاركون في االستطالع وطالب املديرية التعليمية /املجموعة العرقية

ا85رفض
ً
.السؤالهذاعناإلجابةاالستطالعفيمشارك

عدد املشاركين

48آسيوي 

من أصل /أسود

أفريقي
78

58التيني/إسباني

متعدد 

أخرى /األعراق
34

204أبيض
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"BPS"األحياء التي يسكن فيها املشاركون في االستطالع وطالب املديرية التعليمية 



7

لغة املشاركة في االستطالع
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النتائج
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ما أهمية وجود الصفات أو الخصائص التالية في مدير املديرية التعليمية التالي بالنسبة لك؟
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فقط" مهمة للغاية"بيانات خيار -ما أهمية وجود الصفات أو الخصائص التالية في مدير املديرية التعليمية التالي بالنسبة لك؟ 
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املجتمعالتخطيط لحضور إحدى جلسات االستماع إلى/بيانات الصفات أو الخصائص املهمة للغاية وبيانات حضور 
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اإلثنية التي ينتمي إليها املشاركون /بيانات الصفات أو الخصائص املهمة للغاية وبيانات املجموعة العرقية

** *
*
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ا329)1السؤال 
ً
(مشارك

افرها في مدير املد" يرية ما هي الصفات أو الخبرات األخرى املهم تو
"التعليمية التالي؟



افرهااملهماألخرى الخبراتأو الصفاتهيما:1السؤالفيالرئيسيةاملوضوعات التالي؟التعليميةاملديريةمدير فيتو



املفتاحيةالكلماتمجموعات

ا131)املدرس ياملجتمعمشاركة
ً
:(مشارك

مجتمعتزام،دعم،/يدعمراغب،تعليمية،مديريةمساعدة،/يساعد

ا74)الجودةعاليتعليمتقديم
ً
:(مشارك

طالبأطفال،عالي،تعليم،اختبار،جودة،

ا57)اإلداري التعاون 
ً
:(مشارك

قدرةموظفون،/عملطاقمعمل،اتحاد،فعالة،بصورةيؤيد،/يقفيحدد،/يضعفريق،

ا52)بوسطنومدينةالتعليميالنظامفهم
ً
:(مشارك

بوسطنمدينةيعرف،/يعلمأعوام،يفهم،نظام،

:(مشاركين10)الفعالةالقيادة

سياس ينتائج،متعاطف،إدارة،خبرة،/تجربةقدرة،عميق،ضروري،شجاعة،

التالي؟التعليميةاملديريةمديرفيتوافرهااملهماألخرى الخبراتأوالصفاتهيما



املشاركينإجاباتمنمفتاحيةكلماتمجموعةكلعلىأمثلة

:املدرس ياملجتمعمشاركة

".‘BPS’التعليميةاملديريةطالبمللوالكللباليناصرشخص.التغييرعلىمنفتحةعقليةوذوومتعاون فريقبناءعلىوقادرالتعليميالنظامفيالعملفيخبرةولديهحقيقًيافهًمااملجتمعيفهمشخص"

:الجودةعاليتعليمتقديم

ولديهالجودة،عاليتعليمبتوفيراملناديةللدعوةتستجيب‘BPS’التعليميةللمديريةرؤيةلديهشخص.الجودةعاليتعليًما‘BPS’التعليميةاملديريةفيالطالبمنالتاليللجيليوفرأنيستطيعشخص"

".عليهافعلكردتأتيوالاألحداثقراراتهتستبقشخص.كوفيدفيروسجائحةمنالتاليةاملوجةتأتيعندما‘BPS’التعليميةاملديريةستتصرفكيفتحددخطةأيًضا

:اإلداري التعاون 

 دعًمااملدارسمختلففيواملعلمينالقادةويدعماملركزي املكتبتنظيمحسنيضمنشخص"
ً
".فعاال

:بوسطنومدينةالتعليميالنظامفهم

الصفةهذهأنوأعتقد.املحليولسياقهاالتعليميةالعامةبوسطنمدارسملديريةفهمهيظهروأنبوسطنمنالتعليميةاملديريةمديريكون أن-نظري وجهةمن-أهميةعلىشديًداتأكيًداأؤكدأنأريد"

 فهًماالتعليميةمديريتناوتاريخالضعفونقاطالقوةونقاطالتعقيداتففهم.التعليميةاملديريةفيالتعليميةاملديريةمديرنجاحفياألهميةبالغة
ً
هذهيملكالمديرأيوسيكون ًما،أعوايستغرق كامال

".السوءشديدوضعفياملعرفيةالخلفية

:الفعالةالقيادة
ولكنهاأمرهاوتوليبهاالعنايةإلىبشدةتحتاجالتي‘BPS’التعليميةاملديريةفياملجاالتمنالعديدفهناك.للغايةمعقدةحضريةتعليميةمديريةقيادةفيخبرةالتاليالتعليميةاملديريةمديريملكأنأود"

".واضًحافهًمااملعنيةاألطرافجميعتفهمهاورؤيةواثقةقيادةالطالبلجميعالنتائجتحسينوسيتطلب.سياسًياوحساسةللجدلمثيرة



 
م
نينمقارنة بين مجاالت تركيز املشاركين البيض وامل لوين

حدإلىًفاطفيتفاوًتااملشاركينإجاباتتفاوتت●
نيناواملشاركينالبيضاملشاركينبينما لوَّ

ُ
.مل

نون املشاركون كان● لوَّ
ُ
 أكثرامل

ً
تأكيدالإلىميال

مقابل%45)املدرس ياملجتمعمشاركةعلى
38%).

 أكثرالبيضاملشاركون كان●
ً
أكيدالتإلىميال

وسطنبومدينةالتعليميالنظامفهمفهمعلى
.(%11مقابل20%)
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ا318)2السؤال 
ً
(مشارك

ما هو السؤال األهم الذي ترغب في معرفة إجابته من املرشح "
"للمنصب؟



للمنصب؟املرشحمنإجابتهمعرفةفيترغبالذياألهمالسؤالهو ما:2السؤالفيالرئيسيةاملوضوعات



املفتاحيةالكلماتمجموعات

ا166)املتنوعيناملتعلميناحتياجاتدعم
ً
:(مشارك

معلمون دعم،/يدعمأعوام،احتياجات،موظفون،/عملطاقمتعلم،خاص،وظيفة،

ا54)املدرس ياملجتمعاحتياجاتتلبية
ً
:(مشارك

حِضر،/يجلبنظام،أسر،احتياجات، يضمنيعتني،/يتولىفنون،رؤية،مجتمع،يُ

ا47)املنهجياإلصالح
ً
:(مشارك

ن،يضمن،تعليمية،مديرية ِ حس  اختبارعالي،جودة،تعليم،يفكر،على،مبنينظام،يُ

ا31)منصفةتعليمفرصتوفير 
ً
:(مشارك

ن،معلمون،موارد،مدينة،عرقي،رؤية، ِ حس  عامأسر،تغيير،يُ

ا19)التعليمجودةتحسين
ً
:(مشارك

أطفالمساعدة،/يساعديقدم،بوسطن،مشارك،/منخرطعام،األفضل،تعليم،

للمنصب؟املرشحمنإجابتهمعرفةفيترغبالذياألهمالسؤالهوما



املشاركينإجاباتمنمفتاحيةكلماتمجموعةكلعلىأمثلة

:املتنوعيناملتعلميناحتياجاتدعم
"الخاصة؟اجاتاالحتيذوي للطالبيدرسون الذيناملعلمينتدريب/لدعمخطتهموماالخاصة،االحتياجاتذوي للطالبالعقليةبالصحةللرعايةخططهمما"

:املدرس ياملجتمعاحتياجاتتلبية

"؟‘BPS’التعليميةاملديريةفيالعرقيالتباينأوالتفاوتعالجيمكنككيف"

:املنهجياإلصالح
امللتحقينطفالاأل تتجاهلولكنهااملبكرةالطفولةبرامجتوسيععناملدينةعمدةتتحدث.تميًزاأكثروثانوية(إعدادية)متوسطةمدارسإلنشاءخطتكما"

والالطالببهاليلتحقثانويةمدرسةلديناوليس‘k-8’الصفوفتضمالتياملدارسنظاممنالتدريجيالتخلصخططتنفيذيبدأحيثبالفعلالتعليميبالنظام
"املتفوقين؟بمدارسلاللتحاقمساراآلنيوجد

:منصفةتعليمفرصتوفير 
اأكثراملدارسكللجعلاملقترحةخطتكأورؤيتكما"

ً
"الطالب؟لكلإنصاف

:التعليمجودةتحسين
دكيف" ِ

التيوالسياساتواملمارساتبقائهاينبغيالتي‘BPS’التعليميةاملديريةفيالسياسات(الفصول /املدارسوفياملركزي املكتبفي)املمارساتأنتسُتحد 
"البالغين؟حمصالعلىومستقبلهماألطفالاحتياجاتلتقديم-التحديدوجهعلى-ستفعلماذاومستقبلهم؟أطفالناأجلمنتغييرهاأوإلغائهاينبغي



نين لوين
م
مقارنة بين مجاالت تركيز املشاركين البيض وامل

حدإلىًفاطفيتفاوًتااملشاركينإجاباتتفاوتت●
نيناواملشاركينالبيضاملشاركينبينما لوَّ

ُ
.مل

نون املشاركون كان● لوَّ
ُ
 أكثرامل

ً
 ميال

ً
إلىقليال

املتعلميناحتياجاتدعمعلىالتأكيد
.(%51مقابل%57)املتنوعين

 أكثرالبيضاملشاركون كان●
ً
أكيدالتإلىميال

%20)املدرس ياملجتمعاحتياجاتتلبيةعلى
.(%12مقابل
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ملحق



معلومات أساسية عن تكوين مجموعات الكلمات املفتاحية

عطي●
ُ
اتمر عددعلىبناءً قيمةإجابةكلالطبيعيةاللغاتمعالجةخوارزميةت

الكلماتتلكاستخداممراتعددوعلىاإلجابةفيعبارةأوكلمةاستخدام
.اإلجاباتجميعفيوالعبارات

ستخدمثم●
ُ
حليالتالتفريقراجع.مجموعاتفياإلجاباتتجميعفيالقيمهذهت

تحديدلاملجموعاتهذهمنمجموعةكلفياستخداًمااألكثراملفتاحيةالكلمات
.املجموعاتولتسميةالرئيسيةاملواضيعبيناملشتركةالعناصر

منتظهريالتاملواضيععنعامةملحةإعطاءفيللتسميةالقصوى اإلفادةتتمثل●
جموعاتاملبينمختلفاإلجاباتتركيزمجالكانإذاماتحديدوفياالستطالع،

.للمشاركينالفرعية

وتصبح-هابامللحقةاملجموعةإلىتنتميالبمفردهاالواحدةاإلجابةأنيبدوربما●
.اإلجاباتعينةحجمزيادةمعموثوقيةأكثرالنتائج


