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)CESE( مرکز آمار آموزشی و ارزیابی

Tell Them From Me student survey
از قول من به آنها بگو نظرخواهی از دانش آموزان

Frequently Asked Questions (parents and carers)
سوالهایی که اغلب پرسیده می شوند (والدین و مراقبین)

1. نظرخواهی از دانش آموزان از قول من به آنها 
بگو )Tell Them From Me( چیست؟

نظرخواهی از دانش آموزان Tell Them From Me سواالتی را در باره عوامل
شناخته شده ای که روی دست آوردهای علمی و سایر نتایج تاثیر می گذارند

می پرسد. هدف آن این است که نتایج یادگیری دانش آموزان را بهتر کند.
این نظرخواهی به گونه ای طراحی شده است که بینش های دانش آموزان

را در سطح مدرسه و سیستم آموزشی اندازه گیری، ارزیابی و گزارش
نماید. نقطه تمرکز این نظرخواهی در نیو سات ویلز تندرستی دانش آموز،

اشتغال و شیوه های موثر تدریس است.

 2. چه نوع سوالهایی در نظرخواهی پرسیده
می شود؟

سواالت نظرخواهی برای مدارس ابتدایی به معیارهای زیر مربوط می شود:

 شرکت کردن در ورزش 
زمان یادگیری موثر رفتار در مدرسه و فعالیت های فوق برنامه 

کاربری فناوری اطالعاتی 
و ارتباطی در یادگیری

رفتار در مورد تکلیف 
ارتباط و دقت تدریس خانه 

پشت کارعالقه و انگیزه حس تعلق 

جتربه مورد قلدری بودن تالشروابط مثبت 

ارزش قائل بودن برای 
نتایج مدرسه 

مهارتها و چالشهای 
طرفداری در مدرسه یادگیری 

روابط مثبت معلم – 
محیط یادگیری مثبت انتظارات برای موفقیت دانش آموز

سواالت نظرخواهی برای مدارس متوسطه به معیارهای زیر مربوط می شود:

شرکت کردن در ورزش
و فعالیت های فوق برنامه 

رفتار در مورد تکلیف 
انتظارات برای موفقیتخانه

مهارتها و چالشهای 
رفتار در مدرسهخود مفهومی حتصیلی یادگیری

حس تعلقگریز از مدرسهجتربه مورد قلدری بودن

آرمان ها : متام کردن سال زمان یادگیری موثر عالقه و انگیزه
TAFE ،12، دانشگاه

ارتباط و دقت تدریستالشروابط مثبت

ارزش قائل بودن برای تندرستی
محیط یادگیری مثبتنتایج مدرسه

طرفداری در خارج از طرفداری در مدرسهگرایش به ترقی علمی
مدرسه

روابط مثبت معلم – 
دانش آموز

کاربری فناوری اطالعاتی 
پشت کارو ارتباطی در یادگیری 

3. مدارس برای شرکت کردن چگونه انتخاب شده اند؟
این نظرخواهی در اختیار همه مدارس دولتی نیو سات ویلز قرار دارد بدون

اینکه هزینه ای برای آنها داشته باشد. مدرسه فرزند شما تصمیم گرفته
است که شرکت کند.
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4. شرکت کردن در این نظرخواهی چگونه به 
مدرسه فرزند من کمک می کند؟

نظر خواهی Tell Them From Me از دانش آموزان بینشی در باره اشتغال 
دانش آموزان، تندرستی و شیوه های موثر تدریس از دیدگاه دانش آموزان به 

مدیران و رهبران مدرسه می دهد.
داده های به دست آمده در نظرخواهی به سرعت در گزارشهایی برای رهبران 
مدارس گرد آوری می شود. مدیران مدارس سپس می توانند این اطالعات را 

به کار ببرند تا در شناسایی مشکالت نوپا و برنامه ریزی برای بهبود مدرسه 
به ایشان کمک کند.

5. فرزند من برای شرکت کردن در نظرخواهی چه 
کار باید بکند؟

نظرخواهی معموالً کمتر از 30 دقیقه طول می کشد و از طریق یک 
وبسایت امن که تهیه کنندگان نظرخواهی، The Learning Bar آن را اداره 
می کنند، کامالً آنالین انجام می شود. مدارس کامپیوتر یا لپ تاپ هایی را 
تأمین خواهند کرد تا دانش آموزان بتوانند نظرخواهی را در ساعات مدرسه 

تکمیل کنند.

6. آیا فرزند من مجبور است شرکت کند؟
نه، شرکت کردن در نظرخواهی اختیاری است. اگر شما یا فرزندتان نخواهید، 
فرزند شما شرکت نخواهد کرد. اگر در طول نظرخواهی فرزند شما احساس 

ناراحتی کند، می تواند در هر زمان نظرخواهی را متوقف کند. می شود از 
بیشتر سوالهای نظرخواهی گذر کرد. والدین / دانش آموزان حق دارند که برای 

دسترسی و تصحیح اطالعات یک دانش آموز درخواست بدهند.

7. آیا مدرسه خواهد توانست از روی پاسخهای او 
فرزندم را شناسایی کند؟

کارکنان مدرسه نخواهند توانست دانش آموزان را از روی پاسخهای آنان 
شناسایی کنند. برای حتمی کردن محرمانه ماندن اطالعات، دانش آموزان 
شرکت کننده یک نام کاربر و کلمه رمز منحصر به فرد دریافت خواهند 

کرد. در مواردیکه کمتر از پنج دانش آموز به سوالی پاسخ بدهند، نتایج در 
دسترس گذاشته نخواهد شد.

تعداد کمی از کارکنان مرکز آمار آموزشی و ارزیابی 
))Centre for Education Statistics and Evaluation )CESE( اداره برای 
تجزیه و تحلیل سراسر ایالت به پاسخهای انفرادی دانش آموزان دسترسی 

خواهند داشت. داده های انفرادی دانش آموزان در یک کامپیوتر امن نگهداری 
شده و دسترسی به آن اکیداً محدود به پژوهشگران CESE است. 

پژوهشگران فقط به روند ها توجه دارند – نه به پاسخهای انفرادی هر 
دانش آموز. هیچ دانش آموزی در هیچ نشریه ای مشخص نخواهد شد. هیچ 

مدرسه ای مشخص نخواهد شد مگر اجازه داده باشد.

8. چه نوع جتزیه و حتلیلی روی داده ها اجنام خواهد شد؟
وقتی نظرخواهی ها تکمیل شوند، گزارشات تهیه می شوند و در بیشتر 

موارد در ظرف سه روز کاری در دسترس مدارس خواهند بود. رهبران مدرسه 
می توانند از این داده  ها استفاده کنند تا تجربیات و نظرات دانش آموزان 

مدرسه شان را بهتر درک کنند. 
CESE از داده های این نظرخواهی در کنار داده های موجود دانش آموزان که 
اداره دارد، شامل داده های عملکرد، یک تجزیه و تحلیل سراسری در ایالت 

انجام خواهد داد. 
نتایج آن به همه مدارس کمک خواهد کرد تا رابطه بین تندرستی، 

اشتغال، تدریس موثر و یادگیری دانش آموزان را بهتر درک کنند. نتایج تجزیه 
و تحلیل این داده ها توسط CESE به معلمین و میران مدارس نیز کمک 

خواهد کرد تا در باره کارهایی که می تواندنتایج دانش آموزان را بهبود دهد 
گفتگو کنند. این امر از نقطه تمرکز مداوم اداره روی تدریس پر کیفیت و 
رهبری پشتیبانی می کند. داده ها برای تجزیه و تحلیل در آینده نگاه داشته 
خواهد شد تا به ما کمک کند ماهیت اشتغال و تندرستی دانش آموزان را 

در طول زمان بهتر درک کنیم.

9. آیا همه دانش آموزان مدارس می توانند در 
نظرخواهی شرکت کنند؟

نظرخواهی مدارس ابتدایی برای دانش آموزان سالهای 4 تا 6 طراحی 
شده است. مدارس تشویق می شوند که اجازه دهند تا آنجا که امکان 
دارد تعداد بیشتری از گروه دانش آموزان این سالها شرکت کنند. مدارس 
متوسطه تشویق می شوند که اجازه دهند تا آنجا که امکان دارد تعداد 

بیشتری از دانش آموزان سالهای 7 تا 12 شرکت کنند.

10. نظرخواهی Tell Them From Me چه وقتی 
اجنام خواهد شد؟

نظرخواهی ها در همه مدارس شرکت کننده در پایان ترم 1 و )اختیاری( 
ترم 4 انجام خواهد شد.
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CESE چیست؟
مرکز آمار آموزشی و ارزیابی )CESE( بخشی از اداره آموزش است.

CESE تاسیس شده است تا اثر بخشی، کارآیی و جوابگویی آموزش را در نیو سات ویلز بهبود ببخشد. CESE آنچه را که کار می کند شناسایی کرده
و پخش می کند و فرصتهای جدیدی را برای بهبود تدریس و یادگیری در تمام سطح آموزش به وجود می آورد.

www.cese.nsw.gov.au :در این وبسایت موجود است CESE اطالعات بیشتری در باره

The Learning Bar چیست؟
The Learning Bar در طراحی و انجام ارزیابی های دانش آموزان و راه حل های نظرخواهی مبتنی بر پژوهش برای مدارس ابتدایی و متوسطه تخصص دارد.
تیم پژوهشگران داخلی، به رهبری Dr J Douglas Willms، پروژه های گسترده ای را انجام می دهد که در سیستم مدارس بمنظور تاثیر گذاری روی خط
مشی ملی به کار برده می شود. از اعتبارهای این پژوهش این است که نظرخواهی Tell Them From Me، بزرگترین نظرخواهی ملی مدارس در کانادا

شده است و در نه استان از ده استان انجام می شود. در سطح جهانی، بیش از 6300 مدرسه و 5.4 میلیون دانش آموز در طی 12 سال گذشته در این
نظرخواهی شرکت کرده اند.

دکتر ویلیامز اخیراً کرسی رده 1 پژوهش سوادآموزی و توسعه انسانی کانادا را به مدت 14 سال در اختیار داشت. او بک نقش رهبری در تهیه سواالت مربوط
به اشتغال دانش آموزان برای برنامه OECD برای ارزیابی دانش آموزان بین المللی )Programme for International Student Assessment – PISA( دارد.

فقط بمنظور کارهای دفتری The Learning Bar نیز به پاسخهای قابل شناسایی دانش آموزان به سواالت نظرخواهی دسترسی موقت خواهد داشت.
بجز The Learning Bar و پژوهشگران CESE در داخل اداره، پاسخهای قابل شناسایی دانش آموزان نزد هیچ شخص یا سازمان دیگری افشا نخواهد

شد مگر آنطور که قانون ایجاب کند.
www.thelearningbar.com :در این وبسایت موجود است The Learning Bar اطالعات بیشتری در باره

رگا در  با لیمیا اً بافطد لیراد یلاوس نیلداو زا یهانظرخو هرباCESE دیبگیر سامت: TTFM@det.nsw.edu.au ا بای تلفن: 499 131 1300  


