
 

 

 المتابعة العلمية

 "تعليم اإلقتصاد التجريبي" 

 معلومات عن اختبارات الطالب في المدارس المختارة 

 

 تعليم اإلقتصاد التجريبي هي مبادرة تابعة لمؤسسة تعليم اإلقتصاد 

Stiftung Wirtschaftsbildung (stiftung-wirtschaftsbildung.at) 

اقتصادي.سيتم دعم المدارس المختارة في النمسا في تطوير تخصص  2022ابتداًءا من خريف عام    

بمتابعة البرنامج التجريبي البنك الوطني النمساوي ومعهد الدراسات العليا كي يتم التعلم من تجارب المدارس، سيقوم فريق من الباحثين من 

م إجراء عدة  بطريقة علمية. الموضوع األساسي للمتابعة العلمية هو التنفيذ العلمي والنتائج المتوقعة والغير متوقعة للبرنامج التجريبي. سيت

اختبارات مع الطالب خالل مدة أربع سنوات وسيتم إجراء استطالع رأي إلدارة المدرسة والمعلمين. وقد وافقت وزارة التربية والتعليم  

 والبحوث على هذا المشروع البحثي.

 أهداف ومواضيع اإلختبارات: 

وإهتماماتهم ومهاراتهم، وكيف يرى الطالب دروس إدارة األعمال واإلقتصاد. سيتم تناول نحن نهتم بتأثير البرنامج التجريبي على الطالب 

 هذه المواضيع عند تحليلنا: 

وجود مهارات كافية كي يتمكن الطالب من اإلجابة على األسئلة اإلقتصادية المهمة وحل الواجبات والمهام،-  

هتمام بها،تمكن الطالب من بناء آراء عن المواضيع اإلقتصادية واإل-  

الكفاءة الذاتية لدى الطالب في التعامل مع التحديات اإلقتصادية في الحياة اليومية،-  

تمكن الطالب من تقييم البرنامج التجريبي وعناصره.-  

 كيف سيتم إجراء اإلختبارات؟ 

تجريبي. باإلضافة إلى اإلستبيان عبر مدرستكم هي من الثالت مدارس التي تم اختيارهم كي يتم متابعتهم بشكل مكثف خالل البرنامج ال

 اإلنترنت، سيتم أيًضا إجراء مجموعات تركيز مع بعض الطالب ومقابالت مع إدارة المدرسة والمعلمين.

 اإلستبيان )لجميع الطالب( 

ات عبر اإلنترنت. عند خالل مدة البرنامج التجريبي، وهي أربع أعوام، سيتم استطالع رأي الطالب في خمس نقاط زمنية بإستخدام اإلستبيان

 كل نقطة زمنية سيتم ملء استبيانين من قبل الطالب. المدة الزمنية لكل استبيان تعادل حصة في المدرسة. 

 مجموعات التركيز )لبعض الطالب(

نظرة ثاقبة على  مجموعة التركيز هي مجموعة من أربعة إلى ستة طالب يقومون باإلشتراك في محادثة بقيادة باحث. الهدف هو اكتشاف 

التنفيذ العملي لحصص اإلقتصاد ومعرفة رأي الطالب عنها. نحن ندعو الطالب للتحدث معنا عن كل ما هو مهم بالنسبة لهم. لن يحضر أي  

 مدرس هذه المحادثات. سنقوم بتسجيل هذه المحادثات وتدوينها. 

 العام الدراسي األول:

2022-23 

اإلستبيان األول: الفصل الدراسي األول  

مجموعة التركيز األولى واإلستبيان الثانيالفصل الدراسي الثاني:   

 العام الدراسي الثاني: 

 معلومات لآلباء
 

• 

https://stiftung-wirtschaftsbildung.at/


2023-24 

مجموعة التركيز الثانية واإلستبيان الثالثالفصل الدراسي الثاني:   

 العام الدراسي الثالث: 

2024-25 

: اإلستبيان الرابعالفصل الدراسي الثاني  

 العام الدراسي الرابع

2025-26 

مجموعة التركيز الثالثة واإلستبيان الخامس الفصل الدراسي الثاني:   

 الخصوصية وأخالقيات البحث 

عند اإلستبيانات   –أي السرية التامة وحرية اإلختيار وإخفاء الهوية والتخزين اآلمن للبيانات  –قانون حماية البيانات ومبادئ أخالقيات البحث 

جًدا بالنسبة لنا:مهم   

سوف يتم التعامل مع جميع البيانات والمعلومات بسرية تامة. الباحثون مطلوب منهم السرية التامة حتى بعد اإلنتهاء من البرنامج. هذا  -

جموعات التركيز. لن يعرف المعلمون أبًدا أي شيء تحدث عنه الطالب خالل هذه المحادثات. ينطبق أيًضا على محادثات م  

تم تخزين جميع البيانات بطريقة آمنة على محركات األقراص الخاصة بنا.سوف ي-  

سيتم استخدام البيانات بشكل مجهول وبدون ذكر أسماء إلعداد منشورات وتقارير بحث وعروض تقديمية إلستخدامها في مؤتمرات علمية. -  

الب.سوف نضمن عند نشر النتائج عدم إتاحة الفرصة ألي استنتاجات حول هويات الط-  

لمشاركة نجلكم في المتابعة العلمية خالل البرنامج التجريبي.للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى خطاب الموافقة   

 

 الموافقة كشرط للمشاركة

ة الحقًا، ستظل موافقتكم  موافقة اآلباء: إذا كنت موافق كولي أمر على المشاركة، يرجى ملء خطاب المشاركة. إذا لم يتم تقديم إلغاء للموافق

سارية لجميع استطالعاتنا في األربع سنوات من البرنامج التجريبي. سيتم جمع خطابات الموافقة من قبل المعلم وإرسالها لمؤسسة تعليم 

 اإلقتصاد. 

بيان. الطالب لديهم الحرية موافقة الطالب: باإلضافة إلى موافقة اآلباء، نطلب من الطالب موافقتهم التطوعية على المشاركة قبل كل است

 إللغاء مشاركتهم في أي وقت، حتى وإن كان أثناء اإلستبيانات.

 

 الحرية والموافقة المستنيرة مهمين بشكل خاص بالنسبة لنا. لهذا السبب يسعدنا إجابة أي أسئلة قد تخطر ببالكم.

 

 طرق اإلتصال بنا 

اتصالكم بفريق مؤسسة تعليم اإلقتصاد في حال وجود أي أسئلة أو اقتراحات. نشكركم على مشاركتكم في بحثنا ويسعدنا   

 سيمونا فاينباَخر تراون:

 رقم الهاتف: 

+43 664 4011442 

 البريد اإللكتروني:

office@stiftung-wirtschaftsbildung.at 
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