معلومات ألولياء األمور واألوصياء حول الدراسة
االستقصائية للتالميذ
ما الهدف من الدراسة االستقصائية للتالميذ؟
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮھﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﮭﻢ .ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺪارس
ﱠ
وﻣﻼﻛﮭﺎ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﺤﻔﻆ واﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.وﻗد ﺗم ﻧﺷر ﺑﻌض
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ.www.udir.no/statistikk :
ﻣﺎ ھﻲ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؟
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب إﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ أو اﻟﺨﺮﯾﻒ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻤﺪارس إﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ .أﻣﺎ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺧﻼل ﻓﺼﻞ
اﻟﺮﺑﯿﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻋﻲ.
وﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ واﻟﺨﺮﯾﻒ .وﻗﺪ ﯾﺒﺪأ اﻟﻄﻼب اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺛﻢ ﯾﺘﺨﻄﻮن
أي أﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ.
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ﯾﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻨﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ .وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ
واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﻟﻮاﺋﺢ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ .وﺗﻜﻮن  Conexusﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ
واﻟﺘﺪرﯾﺐ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ .وﺗﺪﯾﺮ  Conexusﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺟﻤﻊ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ .وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل.
ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .إذ ﻻ ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ أﺳﻤﺎءھﻢ،
وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺮان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ إﻗﺮاﻧًﺎ
ً
ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻗﺮان أرﻗﺎم ھﻮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎﺗﮭﻢ .وﺑﻤﺠﺮد إﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ،ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ رﻣﺰ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﺎه اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
وردودھﻢ ﻣﻌﻄﻮﺑًﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن
(ﺗﻌﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ) ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻓﻲ
ھﻨﺎك -ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ -اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
ﱡ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺪﯾﮫ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺻﺎرﻣﺔ ﺣﯿﺎل ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ؛ وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس ﱠ
وﻣﻼﻛﮭﺎ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ (ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺠﺐ اﻟﮭﻮﯾﺔ) ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﻔﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎﺗﺎﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺣﯿﺚ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺟﻌﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻌﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ.

وفي حالة ما إذا قمنا بتوفير البيانات لباحثين ،فيجب عليهم اتباع مجموعة القواعد التي وضعتها المديرية النرويجية للتعليم والتدريب
فيما يخص معالجة البيانات والخصوصية ،ويجب عليهم توقيع اتفاقية عدم إفصاح.
األسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية
تأتي األسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالدراسة االستقصائية للتالميذ من النظام األوروبي العام لحماية البيانات؛
المادة ( )1(6ه) والمادة ( )2(9ز) ،مع األساس القانوني الوطني التكميلي المنصوص عليه في القسم  3-2من اللوائح الخاصة
بقانون التعليم [ ]forskrift til opplæringslovenوالقسم  3-2من اللوائح الخاصة بقانون المدارس المستقلة
[.]forskrift til friskoleloven
هل لديك أي أسئلة؟
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع المدرسة .كما يمكنك العثور على المزيد من المعلومات في الموقع اإللكتروني (في النرويج
فقط) عبر  .www.udir.no/undersokelserإذا كان لديك أي أسئلة تخص حماية البيانات المتعلقة بالدراسة ،فيرجى التواصل
مع مكتب حماية البيانات في المديرية النرويجية للتعليم والتدريب عن طريق البريد اإللكتروني:
.personvernombud@udir.no
إذا كانت ترغب في رفع شكوى حول طريقة معالجة المديرية النرويجية للتعليم والتدريب للبيانات الشخصية فيما يخص الدراسة
االستقصائية للتالميذ ،فيرجى التواصل مع سلطة حماية البيانات النرويجية .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات (فقط في
النرويج) على الموقع اإللكتروني لسلطة حماية البيانات النرويجيةhttps://www.datatilsynet.no/om- :
datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/
تفاصيل التواصل مع المديرية النرويجية للتعليم والتدريب:
العنوان البريديNORWAY ،NO-0135 OSLO ،PO Box 9359 Grønland :
الهاتف+47 23 30 12 00 :
البريد اإللكترونيpost@udir.no :
الموقع اإللكترونيwww.udir.no :

