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)CESE( مركز اإلحصاء والتقييم التربوي

Tell Them From Me student survey
استطالع آلراء الطالب بعنوان أخبرهم مّني 

Frequently Asked Questions (parents and carers)
األسئلة الشائعة (الوالدان ومقدمو الرعاية)

1. ما هو استطالع آراء الطالب، أخبرهم مّني 
)Tell Them From Me(؟

يطرح استطالع آراء الطالب Tell Them From Me أسئلة حول العوامل 
التي تُعرف بتأثيرها على التحصيل األكاديمي والنتائج األخرى؛ فهو يهدف 

إلى المساعدة في تحسين نتائج الطالب التعليمية. وقد ُصمم استطالع 
اآلراء هذا لقياس المفاهيم على مستوى المدرسة والنظام التعليمي من 

وجهة نظر الطالب وتقييمها ووضع التقارير حولها. يركز استطالع اآلراء 
الخاص بوالية نيو ساوث ويلز هذا على رفاه الطالب ومشاركاتهم وعلى 

الممارسات الفعالة في التعليم.

2. ما نوع األسئلة التي سيطرحها استطالع اآلراء؟
تتعلق أسئلة االستطالع، بالنسبة للمدارس االبتدائية، بالمقاييس التالية:

املشاركة في األنشطة 
الرياضية واألنشطة 
اخلارجة عن املناهج 

الدراسية 

وقت التعّلم الفعال السلوك في املدرسة 

استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

ألغراض التعّلم 

السلوكيات املتعّلقة 
بالواجبات املنزلية 

مالءمة ودقة عملية 
التدريس 

املثابرةاالهتمامات والدوافع الشعور باالنتماء 

التعرّض للتنّمر اجلهدالعالقات اإليجابية 

تقدير قيمة النتائج 
املدرسية 

املهارات والتحديات 
املناصرة في املدرسة التعليمية 

العالقات اإليجابية بني 
بيئة التعّلم اإليجابية التطلعات للنجاح املعلم والطالب

تتعلق أسئلة االستطالع، بالنسبة للمدارس الثانوية، بالمقاييس التالية: 

املشاركة في 
األنشطة الرياضية 

واألنشطة اخلارجة عن 
املناهج الدراسية 

السلوكيات املتعّلقة 
التطلعات للنجاحبالواجبات املنزلية

املهارات والتحديات 
التعليمية

الثقة بالنفس على 
السلوك في املدرسةالصعيد األكادميي

الشعور باالنتماءالتهرّب من املدرسةالتعرّض للتنّمر

وقت التعّلم الفعال االهتمامات والدوافع
التطلعات: إمتام دراسة 

الصف الثاني عشر، 
TAFE ،اجلامعة

مالءمة ودقة عملية اجلهدالعالقات اإليجابية
التدريس

تقدير قيمة النتائج الرفاه
بيئة التعّلم اإليجابيةاملدرسية

القدرة على التغّلب 
على املشكالت 

األكادميية
املناصرة خارج املدرسةاملناصرة في املدرسة

العالقات اإليجابية بني 
املعلم والطالب

استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

ألغراض التعّلم 
المثابرة

3. كيف متت عملية اختيار املدارس للمشاركة؟
استطالع اآلراء هذا متاح لكافة المدارس الحكومية في نيو ساوث ويلز 

دونما أي كلفة؛ وقد قررت مدرسة طفلكم المشاركة.
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4. كيف ستستفيد مدرسة طفلي من املشاركة 
في استطالع اآلراء هذا؟

سيقّدم استطالع آراء الطالب Tell Them From Me لمدراء وقادة 
المدارس فكرة عن مشاركة الطالب ورفاههم وعن الممارسات الفعالة 

في التعليم في مدارسهم من وجهة نظر الطالب.
يتم إدراج البيانات التي تّم جمعها من اإلجابات على االستطالع على 

الفور في تقارير معّدة لقادة المدارس. بإمكان مدراء المدارس بعد ذلك 
استخدام هذه المعلومات لمساعدتهم على تحديد القضايا المستجدة 

ووضع خطة لتحسين المدرسة.

5. ما الذي يتوّجب على طفلي القيام به 
للمشاركة في استطالع اآلراء؟

يستغرق استطالع اآلراء في المعتاد 30 دقيقة ويتّم إجراؤه بالكامل 
عبر اإلنترنت من خالل موقع إلكتروني آمن بإدارة واضعي االستطالع، 

The Learning Bar. ستقوم المدارس بتوفير أجهزة کمبیوتر أو أجهزة 
كمبيوتر محمولة )Laptops( حتی يتمّکن الطالب من استکمال 

االستطالع خالل ساعات الدوام المدرسي.

6. هل يتوجب على طفلي املشاركة؟
كال، المشاركة في االستطالع اختيارية. لن يقوم طفلكم بالمشاركة في 
حال لم ترغبوا أو لم يرغب هو بذلك. في حال شعر طفلكم بعدم االرتياح 

أثناء استكمال االستطالع، بإمكانه أن يختار التوّقف عن استكماله 
في أي وقت. كما أنّه من الممكن التغاضي عن معظم األسئلة في 

االستطالع. یحق للوالدین/الطالب تقديم طلب للحصول علی المعلومات 
الخاصة بالطالب وتصحیحها.

7. هل ستتمّكن املدرسة من حتديد هوية طفلي 
من إجاباته؟

لن يتمكن الموظفون في المدارس من تحديد هوية الطالب الفردية من 
إجاباتهم. ولضمان السرية، سيحصل الطالب المشاركون على اسم 

مستخدم وكلمة مرور فريدين. وفي حال قام أقل من خمس طالب باإلجابة 
على سؤال ما، لن تتّم إتاحة النتائج.

سيتمكن عدد قليل من الموظفين من مركز اإلحصاء والتقييم التربوي 
))Centre for Education Statistics and Evaluation )CESE( التابع 

للوزارة من النفاذ إلى إجابات الطالب الفردية بهدف إجراء تحليالت على 

صعيد الوالية. سيتم االحتفاظ ببيانات الطالب الفردية على خادم آمن 
مع اقتصار إمكانية النفاذ إليها على الباحثين من مركز CESE. ينصب 

اهتمام الباحثين في التوجهات فقط – وليس في إجابات الطالب الفردية. 
لن يتم تحديد هوية أي طالب في أي منشورات. ولن يتم تحديد أي 

مدرسة ما لم تمنح اإلذن بذلك.

8. ما نوع التحليالت التي سيتم إجراؤها لبيانات 
االستطالع؟

يتّم إعداد التقارير بمجرد انتهاء الطالب من استكمال استطالعات اآلراء 
وتكون في معظم الحاالت متاحة للمدارس في غضون ثالثة أيام من أيام 

العمل الرسمي. بإمكان قادة المدارس استخدام البيانات لفهم تجارب 
وآراء الطالب ضمن مدرستهم بشكل أفضل.

سيقوم مركز )CESE( باالضطالع بتحليل بيانات االستطالع على صعيد 
الوالية باإلضافة إلى بيانات الطالب الحالية التي تحتفظ بها الوزارة، بما 

في ذلك البيانات حول األداء. 
ستساعد هذه النتائج جميع المدارس على الوصول لفهم أفضل للعالقة 
بين رفاه الطالب ومشاركتهم وبين عملية التدريس بشكل فعال والتعّلم 

الطالبي. ستساعد كذلك النتائج التي استخلصها مركز CESE من 
تحليل هذه البيانات المدرسين ومدراء المدارس على مناقشة العمل 
المطلوب لتحسين النتائج الطالبية. كما سيدعم ذلك تركيز الوزارة 

المستمر على جودة التعليم والقيادة. سيتّم االحتفاظ بالبيانات إلجراء 
تحليالت مستقبلية لمساعدتنا على فهم طبيعة المشاركة الطالبية 

ورفاههم مع مرور الوقت بشكل أفضل.

9. هل يستطيع كافة طالب املدارس املشاركة 
في االستطالع؟

تّم تصميم استطالع اآلراء الخاص بالمرحلة االبتدائية لطالب الصفوف 
4 إلى 6. ويجري تشجيع المدارس للسماح ألكبر عدد ممكن من الطالب 

الملتحقين بكل صف من هذه الصفوف بالمشاركة. كما يتّم تشجيع 
المدارس الثانوية للسماح ألكبر عدد ممكن من الطالب في الصفوف 

7 إلى 12 بالمشاركة.

10. متى سيتّم إجراء استطالع اآلراء 
Tell Them From Me؟

سيتّم إجراء استطالعات اآلراء في جميع المدارس المشاركة في أواخر 
الفصل الدراسي األول و )اختيارياً( في الفصلين الثالث/الرابع. 
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ما هو مركز CESE؟
مركز اإلحصاء والتقييم التربوي )CESE( هو جزء من وزارة التربية والتعليم في نيو ساوث ويلز. 

وقد أنشئ مركز CESE لتحسين فعالية النظام التربوي في نيو ساوث ويلز وكفاءته وعملية خضوعه للمساءلة. سيحدد مركز CESE المعلومات 
بشأن األنشطة الفعالة والتشارك بها، مما يسمح بتهيئة فرص جديدة لتحسين عملية التعليم والتعّلم على صعيد المجال التعليمي بأكمله. 

www.cese.nsw.gov.au :على الرابط CESE تتوّفر المزيد من المعلومات حول

من هم The Learning Bar؟
شركة The Learning Bar متخصصة في تصميم التقييمات الطالبية وإيجاد الحلول على صعيد استطالعات اآلراء القائمة على البحوث 

وتيسيرها لكل من طالب المراحل االبتدائية والثانوية. ويضطلع فريق البحث الداخلي بقيادة الرئيس Dr J Douglas Willms بمشاريع واسعة النطاق 
 ,Tell Them From Me يتّم استخدامها في النظام المدرسي للتأثير على السياسات الوطنية. وانطالقاً من هذه البحوث، أصبح استطالع اآلراء

أكبر استطالع وطني على صعيد المدارس الكندية حيث تّم إجراؤه في تسع مقاطعات من أصل عشر. وقد شارك، عالمياً، أكثر من 6,300 مدرسة 
و 5.4 مليون طالب في استطالع اآلراء هذا على مدى اإلثنتي عشر سنة الماضية.

شغل الدكتور ويلمز مؤخراً منصب رئيس قسم البحوث الكندي من المستوى 1 في محو األمية والتنمية البشرية. وهو يلعب دوراً رئيسياً في إعداد 
 .)Programme for International Student Assessment – PISA( للتقييم الدولي للطالب OECD أسئلة متعّلقة بالمشاركة الطالبية لبرنامج
ألغراض إدارية بحتة، ستتمّكن شركة The Learning Bar أيضاً من النفاذ المؤقت إلى إجابات الطالب على أسئلة االستطالع التي يمكن تحديد 

مصدرها. باستثناء شركة The Learning Bar والباحثين من مركز CESE داخل الوزارة، لن يتم الكشف عن إجابات الطالب التي يمكن تحديد 
مصدرها ألي شخص أو هيئة أخرى إال بما يقتضيه القانون. 

www.thelearningbar.com :متاحة على الرابط The Learning Bar المزيد من المعلومات حول

 TTFM@det.nsw.edu.au :عبر البريد اإللكتروني CESE إذا كانت لديكم أي أسئلة حول استطالع اآلراء الخاص بالوالدين، يرجى التواصل مع مركز 
أو عبر الهاتف: 8370 9561 / 8056 9561.


