
دراسة التعليم في قطر ٢٠١٥
تقرير المرافق المدرسية

تقرير موجز، مايو ٢٠١٦
معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

جامعة قطر، ص.ب. ٢٧١٣ ، الدوحة قطر



 
  

1 

 

 

  

 

 2015قطس دولة دزاسة التعليم في 

س اإلاسافق اإلادزسيةث  قٍس

 

 

 

 

 

س   مىحصجٍٓس

 2016ماًى 

 

 

 مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت

 حامهت ْؿس

 ْؿس –الدوخت  ،2713 ص.ب.

 

 

  



 
  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

3 

 

 هبرة عً معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادًة اإلاسحية

س مً ْبل مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت،  مىكمت  يوهجم ئنداد هرا الخٍٓس

أطع مههد البدىر الاحخمانُت  ،2008في نام  ئوشاةهبدثُت مظخٓلت في حامهت ْؿس. مىر 

س بُاهاث نالُت الجىدة حظاند  َى ت ْاةمت نلى اإلاظىح، ٍو والاْخطادًت اإلاسخُت بيُت جدخُت ٍْى

اث وئندادها وجىحيهها، باإلغاَت ئلى جخؿُـ وضُايت الظُاطاث والبدىر  نلى جددًد ألاولٍى

 في دولت ْؿس. 

ا الاْخطادًت، والاحخمانُت والثٓاَُت التي ٌهمل اإلاههد نلى ئحساء البدىر اإلاسخُت خٛى الٓػاً

ت لخىمُت وزَا مً ألاهمُت، ٌظعى  هُت اإلاجخمو الٓؿسي. وبىُع الٓدزلها أهمُت مباشسة وخٍُى

اإلاههد ئلى بىاء الٓدزاث داخل حامهت ْؿس َُما ًخهلٔ باطخخدام مىهجُت البدىر اإلاسخُت 

ا مً الخدماث التي ًٓدمها بانخبازه مىبرً 
ً
ً أنػاء هُئت الخدَزع وؾالب وذلٚ اهؿالْ ِ

ّ
َم٘ ًُ ا 

ب في  س اإلاههد الخدٍز حامهت ْؿس مً ئحساء البدىر الخاضت بهم. ولخدُٓٔ هرا الهدٍ، ًَى

حز  ٗادًمي  مجاٛ البدىر اإلاسخُت مو التٖر بشٙل خاص نلى اإلاىغىناث التي تهم اإلاجخمو ألا

 واإلاجخمو الٓؿسي نلى هؿاّ أوطو.   

  

س مً إعداد:   التقٍس

سالهمادي، زةِع م٘خب  نبدالسخمً دزوَشالدٖخىز/  ، حامهت ْؿس. الاطتراجُجُت والخؿٍى

نبد اللؿُِ طالمي، باخث زةِس ي، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، الدٖخىز/

 حامهت ْؿس.

 الهمادي، نمُد ٗلُت التربُت، حامهت ْؿس. نبدالسخمً أخمدالدٖخىز/

 

 مساجعة:

خطادًت اإلاسخُت، البدىر الاحخمانُت والاْ/ خظً نبدالسخُم الظُد، مدًس مههد ٖخىز دال

 حامهت ْؿس.

ص الدٖخىزة/  ن.  ًاالدزاطاث الظُاطُت، حامهت مِشُ لىدا ُٖمُل، مٖس

ً مىزًٍ طخِبني، ٖبحر مدللي الظُاطاث، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت /الدٖخىزة ئًٍس

 اإلاسخُت، حامهت ْؿس.

ص الاجطاالثالظُد حىن لي بساهمص،  والاْخطادًت  ، مههد البدىر الاحخمانُتمشٍس مٖس

 اإلاسخُت، حامهت ْؿس
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ق البحث:   فٍس

 ٖحن جساهج لى، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس.دٖخىز/ال

ما الشسبجي الٓاطم، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت  ْؿس. ٍز

س، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس.  مازي دًَسع مىهبلحًز

 ، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس.الساٖبهٍى نبد الهادي 

 الٓطاص، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس. شحر خىحن ب

 

 جمع البياهات: 

اإلاًحرة َػل هللا الظُد الهىع، مدًس نملُاث اإلاسح، مههد البدىر الاحخمانُت الدٖخىز/

 .والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس

ضالح ئبساهُم نلي ومدمد نُٓد، مظاندي نملُاث اإلاسح، مههد البدىر الاحخمانُت 

 والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس.

و ج٘ىىلىحُا  اإلاهلىماث، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت أهِع مُالدي، مدًس مشاَز

 اإلاسخُت، حامهت ْؿس.

و ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث، مههد البدىر الاحخمانُت  نطام م. نبد الخمُد، مدًس مشاَز

 والاْخطادًت اإلاسخُت، حامهت ْؿس.

ت أًمً ال٘دلىث، أخطاتي الخ٘ىىلىحُا، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت، حامه

 ْؿس.

 

ازة  و الخالُت، ًسجى ٍش س وملخطاث مً اإلاشاَز لالؾالم نلى اليسخت ؤلال٘تروهُت مً هرا الخٍٓس

و     /http://sesri.qu.edu.qaاإلاْى
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 شكس وثقدًس

ًخٓدم مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت بجامهت ْؿس ببالٌ الش٘س والخٓدًس 

 للمإطظخحن الخالُخحن نلى مظاهمتهما ودنمهما: 

، ْؿس1وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي   

ص الدزاطاث .نًامِشُمههد البدىر الاحخمانُت، حامهت  في الظُاطُت مٖس  

و نلي ال٘بِس ي د. ًخٓدم مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت بالش٘س والامخىان ئلى 

مً و ، مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت بجامهت ْؿس  -أ. أمُىت أخمد البلىش ي

.لؿُُت نلي و أ.مىض ي الهاحسي  وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي أ.  

اإلادازض الرًً مىدىا ال٘ثحر  مدزاءأولُاء ألامىز، واإلادزطحن، و الؿالب، و حمُو ٖما ٌش٘س اإلاههد 

ت في الدزاطت وؤلاحابت نلى ألاطئلت اإلاُطلت خٛى مجمىنت مخىىنت مً  تهم الثمحن للمشاٖز مً ْو

اإلاىغىناث الهامت لخالت الخهلُم في ْؿس. ٖما هخىحه بالش٘س لجمُو ألاشخاص الرًً جىلىا 

حن الرًً ْامىا بادازة الهمل اإلاُداوي. حساء اإلآابال ئمهمت  ث واإلاشَس  

س هي آزاء اإلاإلُحن وال حه٘ع بالػسوزة وحهاث هكس مههد البدىر  آلازاء الىازدة في هرا الخٍٓس

الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت أو حامهت ْؿس، يحر أن مههد البدىر الاحخمانُت 

س. أو طهى  خؿأت اإلاسخُت ًخدمل مظإولُت أي والاْخطادً ِسُد في هرا الخٍٓس ًَ ْد   

 ًمً٘ جىحُه الاطخُظازاث ئلى الهىىان الخالي: 

 مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت

 اإلا٘خبت الجدًدة، الؿابٔ الثالث  -حامهت ْؿس 

  2713ب .ص. الدوخت، ْؿس

م الهاجِ:    +974-4403-3020ْز

م الُاٖع:   + 974-4403-3021ْز

د ؤلال٘ترووي:    sesri@qu.edu.qaالبًر

و ؤلال٘ترووي:    www.sesri.qu.edu.qaاإلاْى

تر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُمههد البدى               2016 ©  

 

mailto:sesri@qu.edu.qa
http://www.sesri.qu.edu.qa/
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 ثمهيد

س هرا  سأضل الثاوي مً  هىالخٍٓس ت جم ئندادها نً الخهلُم  زالزت جٓاٍز في اإلادازض ؤلاندادًت والثاهٍى

والتي ْام بيشسها مههد البدىر الاحخمانُت  "2015دزاطت الخهلُم في ْؿس "غمً  ،دولت ْؿسفي 

س نلى هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس  هخمد هرا الخٍٓس وهي  ،2015لظىت والاْخطادًت اإلاسخُت. َو

مبر التي طلظلت مً الدزاطاث اإلاسخُت  ٍدىاٛو هرا . و 2015ْام بها اإلاههد في شهسي أٖخىبس وهَى

س  حن واإلاهلمحن  ،الؿلبتزاء آالخٍٓس سة في اإلادازض ؤلاندادًت )الطُحن الثامً نً وؤلاداٍز اإلاسأَ اإلاخَى

ت )الطُحن الخادي نشس والثاوي نشس( في دولتاإلادازض والخاطو( و  د ْؿس الثاهٍى  39994 شإز. ْو

 
ً
ت  38مً  شخطا  .2015في مسح دزاطت الخهلُم في ْؿس مدزطت ئندادًت وزاهٍى

حن في دزاطت الخهلُم في ْؿس هبرة ٌهسع الجدٛو الخالي   : 2015نامت نً أنداد اإلادازض واإلاشاٖز

 2015: عدد اإلادازس واإلاشازكين في دزاسة التعليم في قطس 1جدول 

إجمالي عدد اإلادازس 

 التي شملها اإلاسح

   مدزسة 38

 اإلادازس اإلاستقلة 

 مدزسة 24

 اإلادازس ألاخسى 

 مدزسة 14

الطلبة إجمالي عدد 

 الرًً شملهم اإلاسح 

 طالًبا وطالبة 1803

 اإلادازس اإلاستقلة 

 طالًبا وطالبة 1108

 قطسي  604

 غير قطسي  504

 اإلادازس ألاخسى 

 وطالبةطالًبا  695

 قطسي  56

 غير قطسي  639

إجمالي عدد أولياء 

ألاموز الرًً شملهم 

 اإلاسح 

 ولي أمس 1462

 اإلادازس اإلاستقلة 

 ولي أمس  856

 قطسي  434

 غير قطسي  422

 اإلادازس ألاخسى 

 ولي أمس 606

 قطسي  40

 غير قطسي  566
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إجمالي عدد اإلاعلمين 

 الرًً شملهم اإلاسح 

 معلًما ومعلمة 495

 اإلادازس اإلاستقلة 

 معلًما ومعلمة  373

 قطسي  54

 غير قطسي  319

 إلادازس ألاخسى ا

 معلًما ومعلمة  122

 قطسي  0

 قطسي غير  122

ين  2إجمالي عدد ؤلاداٍز

 الرًً شملهم اإلاسح 

ا 234  إدازًٍ

 اإلادازس اإلاستقلة 

ا  153  إدازًٍ

 قطسي  95

 غير قطسي  58

 اإلادازس ألاخسى 

ا  81  إدازًٍ

 قطسي  1

 غير قطسي  80
 

 

س إلادت نامت نً هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس   ،تسأَ اإلادزطُاإلاَُما ًخظ  2015ٌهسع هرا الخٍٓس

في اإلادزطت. وجمثل اإلادازض التي شملتها  وؤلادزاًحنواإلاهلمحن  ،الؿلبت َئاثٖما ٌهٓد مٓازهاث بحن 

ًُ ا الدزاطت اإلاسخُت مٓؿهً  السةِظُت في دولت ْؿس )نلى طبُل اإلاثاٛ، ألهىام اإلادازض حامًها ا نسغ

اإلاخخلؿت ويحر  واإلادازض ،(الجالُاثمدازض الدولُت و اإلادازض و  ،واإلادازض الخاضت ،اإلادازض اإلاظخٓلت

س   ؤلاضداز بيخاةج  2015دزاطت الخهلُم في ْؿس هخاةج اإلاخخلؿت. وباإلغاَت ئلى ذلٚ، ًٓازن هرا الخٍٓس

مىر مظخجداث خطلذ  تأًزضد  بهدٍ (20123ْؿس دولت )دزاطت الخهلُم في  مً اإلاشسوم الظابٔ

 . 20124ئحساء الدزاطت نام 
ً

س حظلُـ الػىء نلى الٓػاًا الهامت بىاءً ونمال نلى  برلٚ، ًداٛو الخٍٓس

حن.  ،واإلاهلمحن ،الؿلبتهكس  اثوحه س وطٍى حظاند وؤلاداٍز زطم  فيالىخاةج الىازدة في هرا الخٍٓس

سة للىغو خُُٓٓت ضىزة  ت، اإلادازض في الساهً للمسأَ الخهلُمُت اإلاخَى  نً ؤلاندادًت والثاهٍى
ً
َػال

س  الخدظحنجىاهب التي جخؿلب الجددًد   .هره اإلاسأَ ما ًخظَُوالخؿٍى
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خجلى الًسع مً سالىخاةج اإلارٗىزة في هرا  ٍو حز  مً خالٛ الخٍٓس نلى أزبهت مسأَ ذاث ضلت التٖر

  الظُاطاث واجخاذ الٓساز، وهي:مباشسة بطىو 

 مخخبراث الهلىم 

  اإلا٘خبت 

 اغُت  اإلاسأَ الٍس

 الخًرًت خدماث و  اإلآاضِ اإلادزطُت 

د الخالي:    sesri@qu.edu.qaهسخب باطخُظازاج٘م وحهلُٓاج٘م التي ًم٘ى٘م ئزطالها ئلى نىىان البًر

  

mailto:sesri@qu.edu.qa
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 اإلاقدمة 

ا مً
ً
الُٓادة طل٘ذ ، اإلاهاًحر الدولُت مظخىي  بلىىلوالسقي به  جدظحن حىدة الخهلُم في السيبت اهؿالْ

ت الخُ٘مت مظازً   حٍس الٓؿٍس
ً
س  ئا وبادزث بخؿبُٔ ندد مً ؤلاضالخاث  ،بالدولتالىكام الخهلُمي لخؿٍى

د أدث ؤلاضالخاث الخهلُم. في ْؿام   ،ْؿس ئلى ُْصاث ضخمت في ْؿام الخهلُم بدولتالخهلُمُت ْو

مداولت ٖ 2002ئؾالّ اإلادازض اإلاظخٓلت في نام في هرا الظُاّ الهامت اإلابادزاث  جلٚ ومً بحن

ت في الخهلُملخؿبُٔ هكام  ٍص اإلاهاًحر نليها الالتزام ببالخالي و  الدولتجمىلها خٙىمُت هي مدزاض و  ،الالمٖس

ٗل ئال أن  ؾٍس الدولت،وبالسيم مً ٗىنها ممىلت مً . الخٙىمت التي جُسغهاوالظُاطاث والىكم 

الهدًد مً جدبنى و  .خاص بهامجلع ئدازة مظخٓل جداز بىاطؿت بمىحب هره اإلابادزة و مدزطت 

ص نلى اإلاخهلم ت وجٓدم دولُالُٓم الهاًحر و اإلااإلادازض اإلاظخٓلت آلان  مهلمحن جمخلٚ ٖما البرامج التي جٖس

 .حدا مخؿىزة ومسأَ مإهلحن

 نالوة نلى اإلادازض اإلاظخٓلت، جلهب اإلادازض الخاضت دوًزا و 
ً
حر الخدماث الخهلُمُت في دولت  مهما في جَى

رٖس أن ْؿس.  ٖما  ،مخهددة َخذ مدازض حدًدةاطخدنذ الخدَٓاث الهاةلت مً الهمالت الىاَدة ٍو

وطٍى  .مىاهج ومٓسزاث مخخلُتوغو أطُس الىحىد ال٘ثُِ لألحاهب في البالد نً الخاحت ئلى 

سحو ذ ،ْؿسدولت للمدازض واإلاسأَ الخهلُمُت الخاضت في بشٙل متزاًد الخاحت حظخمس  لٚ في ٍو

هت الظٙان الىاَدًً ؾٍس مً  ألاطاض ئلى الؿلب اإلاتزاًد د نددهم بىجحرة طَس وما هخج نً الرًً ًٍص

 لمىاهج الدولُت. ذلٚ مً جُػُل ل

في  ًددرال  َالخهلُم، الىجاحلخهلم و ا مً الؿلبت جم٘حنالخهلُم هى  نملُت ٍاهدأ أخد هكًسا ألنو 

لجىدة أن ًٙىن  البدًهيولرلٚ َمً الخهلم. نملُت وئدازة في بِئت مىكمت لدظهُل  ًخم َساى بل

مً جأزحر نمُٔ نلى  لهًٙىن بما ْد  الؿلبت اهنلى الخهلُم الري ًخلٓ اٖبحرً  اجأزحرً اإلاسأَ اإلادزطُت 

ُهت اإلاظخىي ت ُمدزطمسأَ ىحىد أو ندم وحىد َ. خهلمهخاةج ال في نالُت الجىدة جدخُت وبيُت َز

ىاطبت اإلاواإلاىازد الخهلُمُت سأَ اإلادون َب ،وخبراث الخهلمالؿلبت أداء  ًددد شٙلاإلادزطت ًمً٘ أن 

 الخدَزع والخهلم.مىكىمت ْد وشهد نساُْل ٖبحرة أمام 

 مً 
ً
. َدتى ًخدٓٔ الىجاح 5ًخأزسون بالبِئت اإلاادًت اإلادُؿت بهمواإلاهلمحن الؿلبت ومً اإلاهلىم أن ٖال

د  اإلاالةمت واإلاخهت في الخهلُم والخهلم، البد مً جىاَس البِئت الىكُُت والصخُت باإلادزطت. هرا وجٖإ

دزتها  ألابدار أن مً بحن الهىامل الهامت التي ًجب مساناتها في اإلاسأَ اإلادزطُت نمس هره اإلاسأَ ْو

. وفي دولت ْؿس، وغهذ وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي اإلابادب 6الاطدُهابُت وحجمها وما ئلى ذلٚ

ٗاَت البرامج وألاوشؿت  اإلادازض  مسأَ هآدمتي جلخدماث الخهلُمُت الواالخىحيهُت التي جىظ نلى أن 
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حر بِئتوذلٚ مً خالٛ ؽ اإلادددة و شس اإلاخؿلباث والخسي ًجب أن جل ي اإلاظخٓلت واإلادازض ألا   جَى

 .7مادًت هكُُت وآمىت ومخاخت للجمُو

، طُٙىن الًسع مً دزاطت الخهلُم في 2012مسح دزاطت الخهلُم في دولت ْؿس الري أحسي نام  بهد

. َهىد ئنداد دزاطت الخهلُم في 2012جىغُذ آخس اإلاظخجداث التي خدزذ مىر نام  2015ْؿس دولت 

ب  2012دولت ْؿس نام   20168-2011ٗاهذ اطتراجُجُت الخىمُت الىؾىُت واطتراجُجُت الخهلُم والخدٍز

ا في أمًسا ملًخا وغ 2015ْؿس دولت في مساخل الخىُُر اإلاب٘سة مما ًجهل ئنداد دزاطت الخهلُم في  سوزًٍ

ذ   ساحهت وجُُٓم حىاهب الخهلُم اإلاخخلُت. إلاهرا الْى

س ملخًطا بالىخاةج السةِظُت اإلاظخخلطت مً  ٓدم هرا الخٍٓس  مظىح بىاء نلى هاحمهجم البُاهاث التي ٍو

حن نلى الىدى الخالي: الؿلبت   واإلاهلمحن وؤلاداٍز
 

 والخادي نشس والثاوي نشس. ،والخاطو ،في الطِ الدزاس ي الثامًالؿلبت مسح  ( أ

 مسح اإلاهلمحن ( ب

حن  ( ث   مسح ؤلاداٍز

س  ػم هرا الخٍٓس ذ في أٖخىبس الخاص باإلاسح ابُاهاث اطخبُان ٍو مبر  –لدزاطت التي أحٍس  2015هَى

حن حن أو يحر الٓؿٍس ت ندد ٖبحر مً الهُىاث طىاء مً الٓؿٍس  . بمشاٖز

 

س   هيكل التقٍس

س مما ًلي:   ًخٙىن الخٍٓس
 

 ألاٛو ًىاْش الىخاةج اإلاسجبؿت بمخخبراث الهلىمالجصء  ( أ

 باإلا٘خباث خاضتالىخاةج الٖص نلى الجصء الثاوي ًس  ( ب

اغُت ًٓدمالجصء الثالث  ( ث  إلادت نامت نً هخاةج اإلاسأَ الٍس

 خدماث الخًرًتو  باإلآاضِ اإلادزطُتالجصء السابو ًلخظ الىخاةج الخاضت  ( ر

 

 مظانًدا دزاطت آلازاء والخطىزاث واإلاىاِْ مً مخخلِ الجهاث اإلاهىُت جٙىن ومً اإلاإمل أن 
ً

نامال

ْؿس. ولرلٚ، جم أًًػا جػمحن الخىضُاث التي مً شأنها دولت في وغو الخؿـ اإلاظخٓبلُت للخهلُم في 

س الظُاطاث بهد مىاْشت الٓػاًا ذاث الطلت.  جىٍى
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  اإلاسافق اإلادزسية
 

 ، اطدثمسث دولت ْؿس 2002في نام  "حدًدةحهلُم إلاسخلت "مبادزة مىر ئؾالّ 
ً

س أمىالا ؾاةلت لخؿٍى

ت. وفياإلاساخل الخهلُمُت مً اإلاسخلت الابخداةُت ئلى اإلاسخلت مخخلِ في  تالخهلُمُاإلاىكىمت  نام  الثاهٍى

ٗاَت اإلاساخ 2015  الؿلبتئل ُط ، خُث 9مدزطت 500ل الخهلُمُت في البالد بلٌ ندد اإلادازض في 

ىن نً جطىزاتهم للمسأَ الواإلاهلمىن   ،واإلا٘خباث ،مخخبراث الهلىمبما في ذلٚ خهلُمُت وؤلاداٍز

اغُت   .اإلآاضِ اإلادزطُتباإلغاَت ئلى  ،واإلاسأَ الٍس

 الؿلبت وخسًضا نلى الىضٛى لُهم صخُذ لخطىزاث 
ُ
حن جُُٓم نً اإلاسأَ اإلادزطُت ؾ لب مً اإلاشاٖز

 ُٖاًتها. ودزحت اإلاسأَ هره حىدة مدي 
 

 ُّ ككككككحن( ْككككككد أنؿككككككذ  ،الؿلبككككككتالككككككثالر اإلاهىُككككككت )الُئكككككاث يككككككذ الىخككككككاةج أن وبشكككككٙل نككككككام، ب واإلاهلمكككككحن وؤلاداٍز

 
ً
خُث باإلاسأَ في اإلادازض ألاخسي.  جُُٓماث أٖثر ئًجابُت للمسأَ اإلادزطُت في اإلادازض اإلاظخٓلت مٓازهت

  %70 أنهجكككد 
ً
بكككا حن جٍٓس فكككي جُٓكككُم "ممخكككاشة" مساَكككٔ اإلادزطكككت  مىدكككىااإلاكككدازض اإلاظكككخٓلت مكككً مكككً اإلاشكككاٖز

 ألاخسي.  في اإلادازض % 60 خىاليئلى وظبت  ذهخُػا الخٓدًساثأن  خحن

اإلآاضِ وبالىكس ئلى اإلاسأَ خظب هىنها، جىضح الىخاةج أن الخُُٓم الخاص بجىدة الؿهام في 

حن ْد ازجُو بىدى لٙل مً اإلاهلمحن و اإلادزطُت . وفي 2012مىر نام  لخىالينلى ا% 13% و11ؤلاداٍز

اإلاسأَ  وجليها% مً اإلاجمىناث الثالر اإلاهىُت، 57" مً ةجٓدًس "ممخاش  اإلاخىطـ خطدث اإلا٘خباث

اغُت بيظبت   % 51زم مخخبراث الهلىم بيظبت  %54الٍس
ً
خدماث الخًرًت و  اإلآاضِ اإلادزطُت وأخحرا

في خدزذ  ْد ئًجابُت حًداهٓٛى أن هىإ جؿىزاث وبىاًء نلى ذلٚ، َمً اإلاىطِ أن  %.23بيظبت 

 . اإلاسأَ هره لخدظحن ٗل هىم مً ةٖبحر  َسضتصاٛ هىإ لظىىاث الٓلُلت اإلااغُت ولً٘ ال جا
 

 

 

 

 

 



 
  

15 

 

ين في اإلادازس اإلاستقلة الرًً أعطوا ثقييم 1 الشكل : وسبة الطلبة واإلاعلمين وؤلاداٍز

 2015"ممتاشة" للمسافق اإلادزسية ألازبعة في 

 
 

حن في ٖبحر بحن  جىأَ هىإهجد أن  ،2012دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام وبالسحىم ئلى  اإلاهلمحن وؤلاداٍز

خُث أنؿذ ٗلخا اإلاجمىنخان جطيُِ  ،جطيُِ اإلاسأَ اإلادزطُت ما ًخظَُ اإلادازض اإلاظخٓلت

، َٓد جالش ى هرا الخىأَ 2015"ممخاشة" للمسأَ بيظب مخمازلت. أما في دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام 

حن واإلاهلمحن في جطيُُهم إلاخخبراث الهلىم بخطيُِ "ممخاشة"  ٗان هىإ جُاوث ٖبحر بحن ؤلاداٍز خُث 

د ًسحو ال47% و71)بيظبت  ظبب في ذلٚ ئلى اخخٙإ مدزس ي الهلىم اإلاباشس % نلى الخىالي(. ْو

ٗان ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت أْل َئت أنؿذ 1باإلاخخبراث )اهكس شٙل  (. ونلى الىُٓؼ مً ذلٚ، 

  % أو أْل.40جطيُِ "ممخاشة" للمسأَ اإلادزطُت بيظبت نامت جٓترب مً 
 

 

 

 

62% 63% 

30% 

47% 

73% 

60% 

26% 

71% 

37% 
40% 

13% 

36% 

المقاصف المذرسيت  المزافق الزياضيت المكتبت

 وخذماث التغذيت

 مختبزاث العلوم

 الطلبت اإلدارييه  المعلميه
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ين : وسبة الط2جدول  الرًً أعطوا ثقييم "ممتاشة" للمسافق لبة واإلاعلمين وؤلاداٍز

 واإلادازس ألاخسى( اإلادازس اإلاستقلة) 2015ألازبعة في اإلادزسية 

 العىاصس
 اإلادازس اإلاستقلة

% 

 اإلادازس ألاخسى 

% 

اضية    :اإلاسافق الٍس

ىن   48 60 ؤلاداٍز

 28 63 اإلاهلمىن 

 29 40 الؿلبت
 

  
   :اإلاكتبة

ىن   47 73 ؤلاداٍز

 35 62 اإلاهلمىن 

 الؿلبت

 

 

37 24 

   
   :مختبرات العلوم

ىن   55 71 ؤلاداٍز

 24 47 اإلاهلمىن 

 24 36 الؿلبت

   
     :طعام اإلاقاصف

ىن   32 26 ؤلاداٍز

 13 30 اإلاهلمىن 

 12 13 الؿلبت
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 مختبرات العلوم 

ا ألهمُت البدث الهلمي وبىاء الٓدزاث 
ً
، اطدثمسث دولت ممٖمدُصاث أطاطُت للخىمُت وجٓدم ألا ئدزاٗ

و اإلاظخىي اإلاهِص ي و  ت لَس ص الهلم ٖأداة غسوٍز  ؾاةلت في حهٍص
ً

االْخطاد والازجٓاء النهىع بْؿس أمىالا

ت  باإلاجخمو. جخؿلب ومما ال شٚ َُه أن مظاعي دولت ْؿس لالهخٓاٛ ئلى الاْخطاد الٓاةم نلى اإلاهَس

حر اإلاسأَ نالُت الجىدة التيالخهلُم ساخل مً مالاهخمام بالهلم بدًءا  في بدوزها  طخٓىم ألاولى وجَى

ص هرا الاهخمام. ْو  الابخداةُت اإلاساخل ما فيطُّ ال د جم ئؾالّ الهدًد مً اإلابادزاث جم٘حن وحهٍص

ت وؤلاندادًت  ،الخ٘ىىلىحُاو  ،الهلىم ٖما أضبذ حصجُو اإلاهً اإلاخخططت في مجاالث ،والثاهٍى

اغُاث مً ألاهداٍ ب. والهىدطت والٍس  السةِظُت الطتراجُجُت ْؿام الخهلُم والخدٍز

ادة وظبت  2030أهداٍ زؤٍت ْؿس الىؾىُت  وفي هرا الطدد، شملذ ص البدث الهلمي مً خالٛ ٍش حهٍص

اغُاث والهلىم )اطتراجُجُت الخىمُت الىؾىُت لدولت ْؿس، ص.  جي الٍس ذ هُظه  .(143خٍس وفي الْى

ت التي ً٘دظبها ْد  مىهج نبر  جخم ممازطتها وجؿبُٓهافي الُطٛى يحر َهالت ما لم  الؿلبتجٙىن اإلاهَس

هاٛ،  نلمي ذاث جبرش ُْمت مخخبراث الهلىم ٖهىطس حىهسي. َبدون مخخبراث مجهصة  ولرلٚواضح َو

ؤلاهخساؽ  نلى مجدُصه والتي الالشمتالخبراث الهلمُت  ً٘دظبىاأن  الؿلبتلً ٌظخؿُو  حىدة نالُت،

وباخخطاز، البد أن جمخلٚ اإلادازض  .مجاٛ الاْخطاد اإلاهسفي ٖمجاٛ جخطظ ومهىت مظخٓبلُت في

 .ذاث حىدة نالُتمخخبراث نلمُت مهداث و 

  

ا مً ذلٚ، ْامذ دولت ْؿس 
ً
ئلى مجاالث الهلىم  الؿلبتالتي ججرب  اإلاساٖص الهدًد مً  باوشاءواهؿالْ

الىادي الهلمي الٓؿسي. ومإخًسا، أطُس الخهاون اإلاشتٕر بحن الىادي الهلمي الٓؿسي ووشازة  مثل

ت  مُت"الخهلُم والخهلُم الهالي وشٖس ت  "ابخٙاز للخلٛى الْس ىٌ"وشٖس نً َهالُاث مظابٓت "ضاوو"  "بٍى

حن الرًً جتراوح أنمازهم بحن  الؿلبتوالتي حظتهدٍ  ،والابخٙازفي مجاٛ الطىو  طىت  17و 15الٓؿٍس

د اهؿلٓذ اإلاىاَظت اغُاث. ْو ت أزبو  إلزساء حهلُم الهلىم والخ٘ىىلىحُا والهىدطت والٍس بمشاٖز

 للخؿبُٔ 14مدازض بسضُد 
ً

 10.اختراًنا ْابال

ىن نً مدي الهلىم مادة  مهلمىو  الؿلبتئل ، ُط 2015 ْؿس في دزاطت الخهلُم في  ُٖاًتوؤلاداٍز

ىن حاء في اإلادازض اإلاظخٓلت. وبطُت نامت،  مخخبراث الهلىم وحىدة لُئاث ألاٖثر افي ضدازة  ؤلاداٍز

 لخُُٓم مخخبراث الهلىم في اإلادازض اإلاظخٓلت بأنها "ممخاشة" 
ً

 الؿلبت َئت اإلاهلمىن زم ليهم َئتجمُال

ٖشُذ نً وحىد َجىة ٖبحرة  2015ْؿس  ؤلاشازة ئلى أن دزاطت الخهلُم فينلى الخىالي. والبد هىا مً 

ُّ الُئاث بحن  حن الرًً ْ % 71مىا حىدة اإلاخخبراث بأنها ممخاشة الثالر اإلاهىُت. خُث بلًذ وظبت ؤلاداٍز

 نلى الخىالي وهم ألاٖثر اطخخداًما للمخخبراث.  الؿلبت% نىد اإلاهلمحن و 36% و42بِىما لم جبلٌ طىي 
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د  مخخبراث  جُُٓممجاٛ الثالر في  بحن الُئاث وحىد َسوّندم ئلى  2015هخاةج دزاطت  أشازثْو

 (. 2شٙل أو الجيظُت )هىم الجيع بىاًء نلى الهلىم 

 

ين إلاختبرات العلوم في اإلادازس اإلاستقلة2 الشكل  في : ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلاداٍز

2015 

 

  

86% 

42% 

97% 

71% 
74% 

36% 

 جودة المختبزاث ممتاسة عذد المختبزاث كافي

 الطلبت اإلدارييه معلمو العلوم
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ين إلاختبرات العلوم في : ثقييم 3جدول  اإلادازس ) 2015الطلبة واإلاعلمين وؤلاداٍز

 واإلاداس ألاخسى(اإلاستقلة 

 العىاصس
 اإلادازس اإلاستقلة

% 

 اإلادازس ألاخسى 

% 

   عدد اإلاختبرات "كافي" 

ىن   70 97 ؤلاداٍز

 71 86 مهلمى الهلىم

 62 74 الؿلبت

   
   جودة اإلاختبرات "ممتاشة" 

ىن   55 71 ؤلاداٍز

 30 42 11مهلمى الهلىم

 24 36 الؿلبت
 

ُما ًخظ جطىزاث  ٗاهذ هىإ بهؼ الخًحراث  "مسأَ خُاٛاإلاظخٓلت اإلادازض ؾلبت َو الهلىم"، 

. وباليظبت للمساخل 3ٖما ًبحن الشٙل  ،2015 خالٛ دزاطت الخهلُم في ْؿسالتي ؾسأث ؤلاًجابُت 

ت، جكهس  في  الؿلبتأو أْل مً  %40أن خىالي  2015لهام جُُٓماث مخخبراث الهلىم ؤلاندادًت والثاهٍى

ُّ اإلاسخلخحن  ٗلخا د بلًذ وظبت  ".ة"ممخاش  مىن مخخبراث الهلىم نلى أنهآً  ًسون أنالرًً  الؿلبتْو

ت اإلاظخٓلت%32) الؿلبتزلث خىالي " ة"ممخاش  مخخبراث الهلىم  %24مٓازهت مو  ،( في اإلادازض الثاهٍى

ت في ؾلبت مً    اإلادازض ألاخسي.اإلاسخلت الثاهٍى
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" إلاختبرات العلوم ةثقييم "ممتاش  أعطوا: وسبة طلبة اإلادازس اإلاستقلة الرًً 3الشكل 

  2015اإلادزسية في عام 

 

 

مً  %58طإاٛ الؿلبت نً آزائهم في نبازة "أجؿلو ئلى خطظ الهلىم"، أقهسث الىخاةج أن  نىدو 

 ُّ ًىآَىن بشدة نلى هره  "ممخاشة" ن مخخبراث الهلىم بأنهامى ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت الرًً ًٓ

ادة ذاث دالل مً الؿلبت  %8هرا باإلآازهت مو وظبت  %9بيظبت  2012ئخطاةُت نً نام  تالهبازة، بٍص

 ُّ ػىن بشدة هره الهبازة.الرًً ًٓ َس  نً ذلٚ،  مىن مخخبراث الهلىم بأنها "ممخاشة" ٍو
ً

ػال َُما و َو

ؾلبت اإلادازض % مً 66"، أقهسث الىخاةج أن ًخظ نبازة "الهلىم طٍى جٙىن مُُدة لي في مظخٓبلي

 ُّ نلى هره  ًىآَىن بشدة 2015مىن مخخبراث الهلىم بأنها "ممخاشة" في نام اإلاظخٓلت الرًً ًٓ

ادة ذاث داللت ئخطاةُت نً نام وبرلٚالهبازة.  مً وظبت الؿلبت  %4جبلٌ  2012، جٙىن هىإ ٍش

ػىن بشدة هره  في خحن لم جً٘ هىإ أًت َسوّ ذاث داللت ئخطاةُت في جُُٓم ، الهبازةالرًً ًَس

حن بىاءً    (.4نلى هىم الجيع والجيظُت )زاحو الشٙل  اإلاشاٖز

 

 

 

 

 

 

36% 
40% 

32% 

 الثاوويت االعذاديت جميع طالب المذارس المستقلت
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52% 

30% 

 الطلبت معلموالعلوم

ثقييم "ممتاش" إلاختبرات العلوم  أعطوااإلاستقلة الرًً  آزاء طلبة اإلادازس: 4الشكل 

 2015اإلادزسية في عام 

 
 

ٖشُذ الىخاةج نً وحىد  ،إلاخخبراث الهلىم اطخخدامهم مدينً  الؿلبتالهلىم و  مهلمينىد طإاٛ 

% في 43% في اإلادازض اإلاظخٓلت و22بُاّز ًبلٌ  الؿلبتو الهلىم  مىاد يمهلم ئَاداث َجىة بحن

د ٌهىد الظبب اإلادازض ألاخسي.  في في ألاطبىم أٖثر مً خطت لديهم مهلمي الهلىم ئلى أن ْو

الىخاةج أن وظبت مهلمي الهلىم في اإلادازض اإلاظخٓلت الرًً ٌظخخدمىن  أقهسثخُث  ،اإلاخخبراث

ا جبلٌ  ًُ ٗاهذ  َٓد ،ألاخسي . أما في اإلادازض 2015% في 52مخخبراث الهلىم مسجحن أو أٖثر أطبىن

% مً مهلمي الهلىم أنهم ًٓػىن خطخحن 70خُث أَاد  ،واإلاهلمحن أٖبر الؿلبت ئَاداث الُجىة بحن

ا في اإلاخخبر. وباليظبت  ًُ ا الرًً ٌظخخدمىن اإلاخخبر مسجحن للؿلبت أو أٖثر أطبىن ًُ ٗادث أوأطبىن  أٖثر 

 (.4جدٛو الو  5الشٙل % أو أْل( )زاحو 30اليظبت أن جٙىن مخؿابٓت في ٖال الىىنحن مً اإلادازض )

الرًً ٌستخدمون مختبرات العلوم مسثين أو  اإلادازس اإلاستقلة وسبة طلبة: 5الشكل  

 (2015)عام  طلبةالإفادات معلمي العلوم و  وفق ،أكثر أسبوعًيا

 

 

 

58% 

8% 

66% 

7% 

يوافقون بشذة علي عبارة 

 أتطلع لحصص العلوم

يزفضون بشذة عبارة 

 أتطلع لحصص العلوم

يوافقون بشذة علي عبارة 

 العلوم ستكون مفيذة

يزفضون بشذة عبارة 

 العلوم ستكون مفيذة
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د و  مادة ا في ال ينى ننهوطُلت حهلُمُت الهلىم نلى أهمُت اإلاخخبراث الهلمُت بانخبازها  مهلمى ٍٖإ

ىؿىي ال. الهلىم ٓاةمت الباشسة اإلاهملُت الخبرة اٖدظاب النلى إلاادة الهلىم اٛ خهلم الُهّ الخهلُم و ٍو

همها اإلاُاهُم الهلمُت  وإلدزإ. الخهامل مو ألاحظام واإلاىاد الخُُٓٓتو  اإلاالخكتالخجسبت و نلى  َهًما َو

الدوز ًخجلى ، وبشٙل نام. ٓلُديالخدَزع الخال٘خب و  أبهد مً هؿاّ ئلى ىكس ًنلى اإلاسء أن ، حًُدا

ب في  اثاإلاخخبر نلى اإلاظدىد  خهلُمللالسةِس ي  حر اإلاالخكت  نلىالخدٍز نً ُطلت اإلاهلىماث اإلاوجَى

اطخخدام مخخبراث الهلىم في الًاًت مً  انَ، بما ًخهلمىهه. وبالخاليالؿلبت وئزازة اهخمام  اإلاىغىم

اإلاخخبراث أن . ٖما الخدُٓٔالخدسي و مهازاث جىمُت اإلاهازاث بما في ذلٚ الخطظ اإلادزطُت جخػمً 

ُت اإلاخهلٓت  ئدزإنلى  الؿلبتحظاند  س الٓدزاث اإلاهَس  الخُ٘حر الىٓدي وخل اإلاش٘الثباإلاُاهُم وجؿٍى

  .هخاجالا ووالخدلُل  الخؿبُٔو 

% مً مدزاء 87% مً مدزاء اإلادازض اإلاظخٓلت و90ئلى أن  2015حشحر هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس 

نلى  الؿلبتخطًُطا لدصجُو  متممطأوشؿت اإلادازض ألاخسي أٖدوا نلى أن مدازطهم بها بسامج أو 

 مجاالث الاْخطاد اإلاهسفي.  في بمهًوالخُ٘حر الاهخمام بالهلىم 

 

وفق  ت العلوم مسثين أو أكثر أسبوعًيا: وسبة الطلبة الرًً ٌستخدمون مختبرا4جدول 

 )اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس ألاخسى( 2015إفادات معلمي العلوم و الطلبة لعام 

 العىاصس 
 اإلادازس اإلاستقلة

% 

 اإلادازس ألاخسى 

% 

 70 52 مهلمى الهلىم

 27 30 الؿلبت

 43 22 )مهدٛ الخباًً بحن اإلاهلمحن والؿلبت( 
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 اإلاكتبات 

 في مجاالث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخدًثت  خؿىزةاإلا الابخٙازاثمو جطاند 
َ
الخادي الٓسن بها  محزالتي ج

اإلاىازد أهم أخد  حهدم٘خبت اإلادزطت َ. بشٙل ٖبحردوز اإلا٘خباث اإلادزطُت أنُد زطم ، والهشسون

جدنم حهىد الخهلُم َهي  .الخهلمُت ونملُت الخهلُماإلاىكىمت ًخجصأ مً  ال  حصءً و  الخهلُمُت ألاطاطُت

حر مً خالٛ  للخهلم.  اأطاطًُ  ادُصً مُ وبرلٚ جٙىن  ،ؤلانازةاإلاىازد الخهلُمُت واإلاهلىماث وخدماث  جَى

ًٙىن لها جأزحر ئًجابي نلى  ْدبدار السأي الٓاةل بأن اإلا٘خباث اإلادزطُت ألا دنم وفي هرا الطدد، ج

تبداًت الابخداةُت و وال طُما في اإلاسخلخحن  ،الخدطُل الدزاس ي د شهدث 12الثاهٍى دولت ْؿس، مثل . ْو

ا بالعجص  ًُ ا مخىام ًُ ال٘بحر في وظبت الخدطُل الدزاس ي بحن ؾلبت اإلاساخل  ال٘ثحر مً دٛو اإلاىؿٓت، ون

س الخهلُم الظىىي في مدازض ْؿس الري 2014الخهلُمُت اإلاخخلُت في البالد. وفي نام  ، أشاز جٍٓس

 في ؾالب لٙل ال٘خب نددىطـ ئلى أن مخ 2013-2012أضدزه اإلاجلع ألانلى للخهلُم للهام الدزاس ي 

 .13 َٓـ ٖخاًبا 17.4 بلٌ ْد اإلاظخٓلت اإلادازض م٘خباث

ىن نً جىاَس اإلا٘خباث في مدازطهم  الؿلبتئل ، ُط 2015وفي دزاطت الخهلُم في ْؿس  واإلاهلمىن وؤلاداٍز

هسع هرا الجصء مً مدي ونً  س إلادت نامت نً اطخخدامها وحىدتها. َو جطىزاث آزاء و الخٍٓس

حن بخطىص اإلا٘خباث اإلادزطُت حزها هىا نلى  ،اإلاشاٖز ٗل َئت مً الُئاث  ُْامُُُٖت خُث ًىطب جٖس

 . اطخخدامهم لخدماتها مديو  اإلادزطُتالثالر بخُُٓم حىدة اإلا٘خبت 

 ، نىدما 2015في دزاطت الخهلُم في ْؿس 
ُ
م حىدة اإلا٘خبت اإلادزطُت، وضِ جُُٓ اإلاظخجُبحن مً بلؾ

حن  73% " وهي وظبت إلادزطت بأنها "ممخاشةمً اإلاهلمحن في اإلادازض اإلاظخٓلت م٘خبت ا %62ومً ؤلاداٍز

هرا الخُُٓم )زاحو هُع ً أنؿىا ( الرً%37اإلاظخٓلت )أيفي اإلادازض  الؿلبتجٓترب مً غهِ وظبت 

 6 الشٙل
ً

حن في اإلادازض اإلاظخٓلت أٖثر مُال لخُُٓم م٘خبت مدزطتهم نلى أنها (. ٖما هسي أن ؤلاداٍز

حن في اإلادازض الدولُت )ب مٓازهت ،(%73ممخاشة" )" اإلادازض وؾلبت  ، أَاد مهلمى. وباإلاثل(%50اإلداٍز

 %62بيظبت ) في اإلادازض الدولُت مً هكسائهمممخاشة" بيظبت أنلى بأن اإلا٘خبت اإلادزطُت " اإلاظخٓلت

ٖما (، الدولُت في اإلادازض نلى الخىالي %23و %43وبيظبت  في اإلادازض اإلاظخٓلت، نلى الخىالي %37و

 .6الشٙل هى مبحن في 
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ين لجودة مكتبة اإلادزسة بأنها : 6الشكل   في  "ممتاشة"ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلاداٍز

 )اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس الدولية( 2015

 

 

خُث أَاد  الؿلبتمً وباإلغاَت لرلٚ، حشحر الىخاةج ئلى أن اإلاهلمحن أٖثر جسدًدا نلى م٘خبت اإلادزطت 

ًصوزون م٘خبت اإلادزطت مسة واخدة في ألاطبىم  الؿلبتمً مهلمي اإلادازض اإلاظخٓلت بأن  %86خىالي 

ادة ٖبحرة   اإلادازض اإلاظخٓلت في ؾلبتمً  %34باإلآازهت مو  ،(2012نام نً % 15جبلٌ نلى ألاْل )بٍص

د قهس همـ ئخطاتي مما2015دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام   زل بحن اإلادازض الدولُت خُث أَاد. ْو

مٓازهت مو  ،ًصوزون م٘خبت اإلادزطت مسة واخدة نلى ألاْل في ألاطبىم الؿلبتمً اإلاهلمحن أن  83%

 (.7 الشٙلمً الؿالب )اهكس  48%

 الؿلبتاطخخدام  بشأن الؿلبتو اإلاهلمحن لدي  الهامومً الىاضح أن هىإ َجىة بحن الاهؿبام 

 هخبر ٌ اإلا٘خباثندم حاذبُت  وزاء باطبألا  البدث فيو . للم٘خبتالُهلي  الؿلبتاطخخدام بحن و لم٘خبت ل

سالدزاطت ٌظخدٔ  امىغىن   .ول٘ىه خازج هؿاّ هرا الخٍٓس

الرٗىز أن الؿالب  2015م في ْؿس ٖت في دزاطت الخهلُاإلادازض اإلاظخٓلت اإلاشازِ  فيومً اإلاثحر لالهخمام 

 الطخخدام اإلا٘خبت الخط نلى وحه
ً

مٓازهت  ،(%16مسة واخدة نلى ألاْل في ألاطبىم )ىص أٖثر مُال

الرًً أَادوا بأنهم ًمازطىن الٓساءة خازج  الؿلبت ٗان(. وباإلغاَت ئلى ذلٚ، %12بالؿالباث )

43% 

62% 

50% 

73% 

23% 

37% 

 المذارس المستقلت المذارس الذوليت

 الطلبت اإلدارييه المعلمون
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الرًً بالؿلبت مٓازهت  ،(%40)م٘خبت اإلادزطت مسة واخدة نلى ألاْل في ألاطبىم  ٌظخخدمىن  اإلادزطت

 .(%23)ال ًمازطىن الٓساءة خازج اإلادزطت 

 

في  مكتبة اإلادزسة مسة واحدة على ألاقلوسبة الطلبة الرًً ٌستخدمون : 7الشكل  

)اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس  2015الطلبة واإلاعلمين في عام  إفادات ألاسبوع، وفق

 الدولية(

 

 

 

  

86% 
83% 

34% 

48% 

 المذارس الذوليت المذارس المستقلت

 الطلبت المعلمون
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اضية  14اإلاسافق الٍس

ئن ْدًزا متزاًًدا مً ألابدار ْد ٖشُذ نً وحىد ضلت بحن اليشاؽ البدوي لألؾُاٛ واإلاساهٓحن 

ألاْل أحٍسذ في الظىىاث الخمع اإلااغُت ومظخىي أداءهم الدزاس ي، َثالر دزاطاث نلى 

 مً  800 أٖثر مًوشملذ  2013زسخذ هره الهالْت. خُث ٖشُذ دزاطت أحٍسذ نام 
ً

ؾُال

َىلىدا نً أن "هىإ نالْت بحن اليشاؽ البدوي وازجُام مخىطـ الدزحاث ٖما أن هىإ نالْت 

ٗاهخىما  ، ص 2013وآخسون، بحن الظمىت واهخُاع مخىطـ الدزحاث في مسخلت اإلاساهٓت" )

ذ مإخًسا فيذلٚونالوة نلى  15(1918 الهالْت بحن اللُاْت البدهُت وؤلاهجاش  ، بدثذ دزاطت أحٍس

ُ٘ت ٗادًمي لؿلبت اإلادازض ؤلاندادًت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس في جلٚ  هىه الباخثىن  خُث ،ألا

ُت بٓىلهم:  الدزاطت نً جصاًد ندد البدىر التي جسسخ للطلت بحن الٓدزاث البدهُت واإلاهَس

 ً ت، َالخماٍز اغُت في جدُٓٔ اإلاسوهت الٍُ٘س ً الٍس "باإلغاَت ئلى الدوز ال٘بحر الري جلهبه الخماٍز

الهام والراٖسة والخهلم وألاوشؿت البدهُت مهمت حًدا للخؿىز اإلاهسفي وؤلادزاٗي وخالت اإلاصاج 

حزو   .16(832، ص 2013)باض وآخسون، " التٖر

د ٖشُذ دزاطت أحٍسذ لخُُٓم أٖثر مً  ؾالًبا أن ألاوالد الرًً ًىدزحىن غمً الُئت  800ْو

ً اللُاْت البدهُت والخدمل الهػلي  التي جؿلٔ نليها الدزاطت اطم "خحز اللُاْت الطحي" في جماٍز

ىن نلى  ُما  أغهاٍ 3ئلى  2.5 بمهدٛ هكسائهمًخُْى اغُاث أو الٓساءة. َو في احخُاش اخخبازاث الٍس

ًسجح أن ًىجخً في جلبُت أو ججاوش مهاًحر اخخباز الٓساءة ًخهلٔ بالُخُاث، أقهسث الىخاةج أهه 

اغُاث بمهدٛ  ؿت أن ًً٘ في َئت "خحز اللُاْت الطحي"، وذلٚ ما ْاد  4ئلى  2والٍس أغهاٍ شٍس

ا اإلاإلُحن ئلى اطخيخاج دة اليشاؽ البدوي بحن ألاؾُاٛ واإلاساهٓحن ْد جٙىن خاطمت أن "الخاحت لٍص

ٗادًمي". )باض وآخسون،   (.832، ص 2013لخُادي ألامساع الخالُت ولخدظحن ؤلاهجاش ألا

بالظمىت في الهالم باإلغاَت ئلى ازجُام وهكًسا ألن دولت ْؿس بها واخد مً أنلى مهدالث ؤلاضابت 

ب أهماؽ الخُاة وناداث ألاٗل يحر الصخُت مهدالث أمساع الٓلب والظ٘سي بها بظب

اليشاؽ البدوي في اإلادازض ٌهد خاطًما  َان17  اطتراجُجُت الصخت الىؾىُت لدولت ْؿس()

ا في هرا الخددي للصخت الهامت.   وحىهسًٍ

حزها في اإلآام ألاٛو نلى جطىزاث الؿلبت واإلاهلمحن  وفي هرا الجصء مً الدزاطت طٍى ًىطب جٖس

اغُت في اإلادازض ٖما طيىاْش أهىام اإلاسأَ وألاوشؿت اإلاخاخت  حن وجُُٓمهم للمسأَ الٍس وؤلاداٍز

 نً ذلٚ، طخٙىن هره هي اإلاسة الثاهُت التي ججمو َيها دزاطت 
ً

ػال في اإلادازض بدولت ْؿس. َو

اغُت في اإلادازض مما طِظمذ لىا بمٓا زهت هخاةج نام الخهلُم في ْؿس بُاهاث نً اإلاسأَ الٍس
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ت مدي  2012بيخاةج  2015 خالٛ الظىىاث الثالر اإلااغُت َُما ًخهلٔ الري ؾسأ الخدظً ومهَس

اغُت.   باإلاسأَ الٍس

س دزاطت الخهلُم في ْؿس  ، جم اطخخالص اطخيخاحاث خٛى وحىد أو ندم وحىد 2012في جٍٓس

حن باإلادازض،  اغُت في اإلادازض بىاًء نلى زدود ؤلاداٍز خُث أشاز حمُههم ئلى أن مسأَ ٍز

اغُت )دزاطت الخهلُم في ْؿس  وحشحر البُاهاث  18 (.2012مدازطهم بها بهؼ اإلاسأَ الٍس

حن في دزاطت الخهلُم في ْؿس  ئلى أن حمُو اإلادازض مجهصة ببهؼ  2015اإلاظخخلطت مً ؤلاداٍز

اغُت. ومو ذلٚ،  ىد أو ندم بخطىص وح بحن جطىزاث الؿلبت َهىإ اخخالٍ ٖبحراإلاسأَ الٍس

اغُت في اإلادازض حن، مما مٓازهت ،وحىد هره اإلاسأَ الٍس ٌشحر ئلى أن الهدًد  باإلاظإولحن ؤلاداٍز

ًٙىهىا نلى نلم بخىاَس هره اإلاسأَ في اإلادزطت، هاهُٚ نً اطخخدامها. َُي  ْد ال مً الؿلبت

اغُت في  س مسأَ ٍز حن في اإلادازض اإلاظخٓلت بخَى ، 2015مدازطهم نام خحن أَاد حمُو ؤلاداٍز

اغُت اإلاخاخت في  اإلاظخٓلت ًجهلىن في اإلادازض  مً الؿلبت %13هجد أن  وحىد أي مً اإلاسأَ الٍس

ٗان  ،2012مٓازهت بدزاطت الخهلُم في ْؿس  ،ٖبحًرامدازطهم. ومو ذلٚ، ًمثل ذلٚ جؿىًزا  خُث 

ًبا زبو ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت  اغ24)جٍٓس ُت في مدزاطهم. وزمت %( ًجهلىن وحىد اإلاسأَ الٍس

  قاهسة ممازلت
ُ
ما شاٛ ًجهل جىاَس اإلاسأَ  مع ندد الؿلبتججسي في اإلادازض الدولُت خُث أن خ

اغُت مىر نام  حن والؿلبت. وهرا الخىاْؼ في 2012الٍس ٛ  ئحاباث ؤلاداٍز  زبما ٌه٘ع ندم دخى

اغُت واطخخدامها نلى هؿاّ اإلادازض هُظها. ولرلٚ ْد الؿلبت جٙىن اإلاسأَ مخاخت  اإلاسأَ الٍس

 لها. ولً٘ اإلادازض ال حصجو نلى اطخخدامها أو ال جىكم اطخخدام الؿلبت

س بخُُٓم وآلان  اغُت خُاٛن حن وؤلاداٍزحواإلاهلم الؿلبتآزاء طٍى ًٓىم الخٍٓس ٖما  اإلاسأَ الٍس

 ًلي:

ٗاَُت هل ًإمً الؿلبت ( أ) اغُت في اإلادازض  ىن بأن اإلاسأَ الٍس  واإلاهلمىن وؤلاداٍز

 هره اإلاسأَ حُدة أم ممخاشة. ًسون أن له ( ب)

 
ُ
حن جباًًىا ٖبحًرا خظب ٗل مجمىنت خُث جكهس بًؼ الىكس نً هىم اإلادزطت، ج كهس زدود اإلاشاٖز

اغُت، طىاء  الىخاةج وحىد اخخالٍ ٖبحر في آزاء الؿلبت حن بخطىص اإلاسأَ الٍس واإلاهلمحن وؤلاداٍز

ٗاهذ اإلادزطت مظخٓلت أو دولُت أو يحر ذلٚ مً اإلادازض. لرلٚ، ًخم نسع هره الخطىزاث أ

ا لهره الُئاث  ًٓ وجؿىزها نلى مدي الظىىاث الثالر اإلااغُت في زالزت زطىم بُاهُت مىُطلت َو

 مً اإلادازض. الثالر

حن  اإلاظخٓلت، أقهسث الىخاةج أن الؿلبت َُي اإلادازض نلى أن اإلاسأَ  خُٓىن مواإلاهلمحن وؤلاداٍز

مً  %71، ًسي 2015. وفي نام 8اإلادزطُت ْد جدظيذ بشٙل نام، ٖما هى مبحن أدهاه في الشٙل 
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ادة ٖبحرة مٓازهت بيظبت  الؿلبت ٗاَُت وهى ما ًمثل ٍش اغُت اإلاخاخت في مدازطهم  أن اإلاسأَ الٍس

حن في اإلادازض واإلاهلمحن وؤلا  ، حاء جُُٓم الؿلبت2015. وفي نام 2012اإلاسجلت في نام  65% داٍز

اغُت بأنها حُدة أو ممخاشة بىدى   %96للمهلمحن و %95للؿلبت  %77اإلاظخٓلت للمسأَ الٍس

اغُت في   لخُُٓم اإلاسأَ الٍس
ً

ىن أٖثر مُال ٗان اإلاهلمىن وؤلاداٍز حن. ونالوة نلى ذلٚ،  لإلداٍز

ٗان 40مٓازهت بالؿلبت ) ،% نلى الخىالي(61% و62أنها ممخاشة )نلى مدازطهم  %(. ومو ذلٚ 

اغُت بأنها "حُدة" ) الؿلبت  لىضِ هره اإلاسأَ الٍس
ً
%( مٓازهت 19%(، و"مٓبىلت" )37أٖثر مُال

حن.  باإلاهلمحن وؤلاداٍز

حن،  حلُت بحن الؿلبت وباخخطاز، لدًىا في اإلادازض اإلاظخٓلت ما ًبدو أهه َجىة واإلاهلمحن وؤلاداٍز

ٗان الؿلبت  لخُُٓم اإلاسأَ  خُث 
ً

 لخُُٓم أْل مُال
ً

ٗاَُت وأْل مُال اغُت في مدازطهم بأنها  الٍس

ت بحن  ٓت الىخُدة لخُظحر هره الىدُجت هي وحىد زيبت ٍْى اإلاسأَ الخالُت بأنها ممخاشة. والؿٍس

اغت في وحىد هره اإلاسأَ واطخخدامها. ونمىًم  الؿلبت ا هىإ اججاه أٖثر ئًجابُت إلامازطت الٍس

ا في اإلا ًٓ ٗان نلُه الخاٛ طاب  جخمو اإلادزس ي.مما 
 

ون لثقييم : 8الشكل   اضية في اإلادازس اإلاستقلةالطلبة واإلاعلمون وؤلاداٍز ، لمسافق الٍس

 (2015و  2012)مقازهة بين عام 

 

71% 

94% 

90% 
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95% 

96% 

65% 

90% 

86% 

76% 

90% 

89% 

 عذد المزافق الزياضيت كافي

 الطلبت

 المعلمون

 اإلداريون

جودة المزافق الزياضيت جيذة أو 

 ممتاسة

 الطلبت

 المعلمون

 اإلداريون

 2012المذارس المستقلت  2015المذارس المستقلت 
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حن نً  أما باليظبت للمدازض الدولُت، أنسبذ الًالبُت الهكمى مً الؿلبت واإلاهلمحن وؤلاداٍز

س  ٗان بيظبت أْل مً هكسائهم في اإلادازض  زغاهم نً مدي جَى اغُت وئن  وحىدة اإلاسأَ الٍس

اغُت  مً الؿلبت %62، ْاٛ 2015اإلاظخٓلت. َُي نام   ،ٗاَُتفي اإلادازض الدولُت أن اإلاسأَ الٍس

حن في اإلادازض الدولُت بىكسائهم  %71مو  مٓازهت في اإلادازض اإلاظخٓلت. وبمٓازهت اإلاهلمحن وؤلاداٍز

 بىدى في اإلادازض ا
ً

ٗاَُت في مدزطتهم. %20إلاظخٓلت هجد أنهم أْل مُال  لخُُٓم هره اإلاسأَ بأنها 

اغُت ْد جٙىن وبالبدث نً أًت جؿىزاث  لم ج٘شِ  في اإلادازض الدولُت، خطلذباإلاسأَ الٍس

اغُت وحىدتها  ننها الؿلبت ر نبّ الىخاةج التي  ىن َُما ًخظ جىاَس اإلاسأَ الٍس واإلاهلمىن وؤلاداٍز

. ومً هاخُت أخسي، قهس ٖرلٚ 2015و 2012في الُترة ما بحن  نالْتحًُحراث ذاث نً أًت 

نلُه في اإلادازض  ٗاهذبدزحت أْل مما  ٗاهذوئن في اإلادازض الدولُت  الُئاث الثالراخخالٍ بحن 

اغُت في مدازطهم  مً الؿلبت %62اإلاظخٓلت، خُث أن أٖثر مً  أَادوا بأن ندد اإلاسأَ الٍس

حن، نلى الخىالي.67% و75ٗاَُت، مٓازهت مو   % للمهلمحن وؤلاداٍز

اغُت  أقهسث الىخاةج أن هىإ بهؼ الاخخالَاث في جُُٓم الؿلبتئغاَت ئلى ذلٚ،  للمسأَ الٍس

 مً الؿالباث 35)َالؿالب خظب مهُاز الجىدة والُ٘اًت، في اإلادازض اإلاظخٓلت 
ً

%( أٖثر مُال

اغُت اإلاخاخت23) س  %( لخُُٓم اإلاسأَ الٍس ٗاَُت. ونلى الىُٓؼ مً جٍٓس في مدزاطهم بأنها لِظذ 

  2015كهس بُاهاث ج ،2012دزاطت الخهلُم في ْؿس 
ً

أن الؿالباث في اإلادازض اإلاظخٓلت أٖثر مُال

نلى الخىالي( مٓازهت بىكسائهً مً  %40و %43لىضِ اإلاسأَ اإلادزطُت بأنها ممخاشة أو حُدة )

 نلى الخىالي(. %33و %38الرٗىز )

 وجطىزاث الؿلبت وأخحًرا، جكهس الىخاةج وحىد نالْت وزُٓت بحن اإلاظخىي الخهلُمي ألمهاث الؿلبت

اغُت في اإلادازض، َٙلما ازجُو اإلاظخىي الخهلُمي ألم الؿالب ٗلما جساحو مُل  للمسأَ الٍس

ٗاَُت أو ممخاشة. نلى طبُل اإلاثاٛ، ًسي الؿالب لخُُٓم  اغُت بأنها   ئلى% 71 ما بحن اإلاسأَ الٍس

في اإلادازض اإلاظخٓلت ممً ال جمخلٚ أمهاتهم دزحت البٙالىزٍىض أن اإلاسأَ  % مً الؿلبت80

ٗاَُت. ولً٘ نىدما جٙىن ألامهاث خاضالث نلى دزحت البٙالىزٍىض  اغُت في مدازطهم  الٍس

% ونىدما جٙىن ألامهاث خاضالث نلى اإلااحظخحر أو الدٖخىزاه جىخُؼ 67جىخُؼ الىدُجت ئلى 

 %. 51الىدُجت أٖثر لخطل 
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ون ثقييم : 9الشكل   اضية في اإلادازس الدوليةلل الطلبة واإلاعلمون وؤلاداٍز  مسافق الٍس

 (2015و 2012)مقازهة بين 

 

واإلادازض الهسبُت الخاضت، جكهس الىخاةج مهدالث مخدهُت الجالُاث مدازض وأخحًرا، بالىكس ئلى 

مٓازهت باإلادازض اإلاظخٓلت والدولُت. َُي هره اإلادازض، ًسي أْل مً هطِ  ،للًاًت مً السغا

ٗاَُت ونلى ما ًبدو أن اإلاهلمحن ٌهصشون هرا الاطدُاء خُث  %( أن اإلاسا48َٔ) الؿلبت اغُت  الٍس

واإلاهلمحن  وباليظبت لجىدة اإلاسأَ الخالُت، ًتراحو ٖثحًرا مُل الؿلبت % منهم هُع السأي.31ًسي 

اغُت بأنها حُدة أو ممخاشة في حن لخُُٓم اإلاسأَ الٍس الهسبُت  اإلادازضمدازض الجالُاث و  وؤلاداٍز

 الخاضت
ُ
رلٚ ج اغُت في. ٖو مدازض  كهس الىخاةج اهخُاًغا ٖبحًرا في جُُٓم اإلاهلمحن للمسأَ الٍس

 . 2012مىر نام  الهسبُت الخاضت اإلادازضالجالُاث و 

 

 

62% 
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ين ثقييم : 10الشكل  اضية فيلالطلبة واإلاعلمين وؤلاداٍز مدازس الجاليات  لمسافق الٍس

 (2015و 2012 )مقازهة بين العسبية الخاصة اإلادازسو 

 
اغُت في  اإلادازض وهؿاْها، ًبدو أن اإلادازض اإلاظخٓلت وبالبدث في مدي جىاَس ألاوشؿت الٍس

اغُت ٗان مً بحن اإلادازض التي جم اخخُازها  .جٓدم في اإلاخىطـ أزبهت أوشؿت ٍز ومو ذلٚ، 

اغُت نلى ؤلاؾالّ في خحن أن مدزطت أخسي جٓدم  للمسح مدزطت ال جٓدم لؿلبتها أًت أوشؿت ٍز

( جٓدم مً أزبهت ئلى خمظت أوشؿت %78طخت أوشؿت. ونمىًما، خىالي زالزت أزبام اإلادازض )

 مخخلُت. 

ْد انخمدث نلى اطخبُان ئغافي ٌظمى  2012وحدًس بالرٖس أن دزاطت الخهلُم في ْؿس 

اغُت اإلآدمت  "الاطخبُان الخ٘مُلي الخاص باإلاسأَ" لجمو مهلىماث خٛى هؿاّ ألاوشؿت الٍس

س ألاوش في اإلادازض، ولً٘ جم ئدزاج هرا الظإاٛ اغُت في اإلادازضالخاص بمدي جَى في  ؿت الٍس

. َُي خحن ْدم الاطخبُان الخ٘مُلي ألصخاب جساخُظ اإلادازض 2015الاطخبُان السةِس ي نام 

، بما في ذلٚ، نلى طبُل اإلاثاٛ ال 2015 بشٙل نام فيَٓـ، ؾسح الظإاٛ نلى مدًسي اإلادازض 

سها ئلى هخاةج ٗل ، هك2015ولخدلُل البُاهاث التي ُحمهذ في نام  الخطس، أصخاب التراخُظ.
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ت ما ئذا  اغُت مدددة مىحىدة في اإلادازض وذلٚ مدزطت نلى خدة إلاهَس ٗاهذ هىإ أوشؿت ٍز

اإلادازض. ومو ذلٚ، لم هخمً٘ نلى وحه الُٓحن في ئخدي مدازض البىحن مدًسي  مً وحهت هكس 

ت  رلٚ في زالر مدازض دولُت مً مهَس ٗان ًخم جٓدًماإلاظخٓلت ٖو اض ي وشاؽ  ما ئذا   مهحنٍز

حن ئلى ذلٚ. وذلٚ   لهدم ئشازة يالبُت ؤلاداٍز

وبالىكس ئلى اإلادازض اإلاظخٓلت نلى وحه الخطىص، َٓد بُيذ الىخاةج أن اإلادازض مجهصة 

ججهحًزا حًُدا َُما ًخظ ألالهاب الجمانُت ألازبهت ألاٖثر اهدشاًزا في اإلادازض اإلاظخٓلت ٖما هى 

س حدًس بالرٖس أن ٖسة ا، 11مبحن في الشٙل  سة الظلت مخاخت في ٗل اإلادازض بِىما جخَى لُد ٖو

% مً اإلادازض، نلى الخىالي. ومو ذلٚ، نىدما ًخهلٔ 87% و91الؿاةسة في  وال٘سة ٖسة الٓدم

سة بشٙل مددود في اإلادازض اإلاظخٓلت خُث ًخم جٓدًم  ألامس بأوشؿت أخسي هجد أنها مخَى

 نً هطِ مدازض ال
ً

د ْلُال ً الجمباش َُما ًٍص ( وفي زبو مدازض البىحن %55بىاث )جماٍز

اغُت ألاخسي" َهي جٓدم في 25%) َٓـ مً اإلادازض اإلاظخٓلت  %4(. أما باليظبت "لأللهاب الٍس

سة في أي مً اإلادازض اإلاظخٓلت  2015التي شملتها الدزاطت في نام  ٖما أن الظباخت يحر مخَى

ذ في الاطخؿالم.  التي شاٖز

اضية اإلاختازة ثوفس عدد مً: وسبة اإلادازس اإلاستقلة التي 11الشكل   ألاوشطة الٍس

 (2015و 2012)مقازهة بين 

 

100% 100% 

91% 
87% 

39% 

4% 
0% 

100% 100% 96% 96% 

71% 
67% 

4% 

ألعاب رياضيت  *الجمباس  كزة الطائزة كزة القذم كزة السلت كزة اليذ

 أخزى

 السباحت

ين بأن *  ون بأن هرا اليشاط متوفس في اإلادزسة بيىما أفاد الىصف آلاخس مً ؤلاداٍز في إحدى اإلادازس أفاد هصف ؤلاداٍز

 .ذلك غير متوفس، في هره الحالة ثم اعتباز اليشاط متوفس في ثلك اإلادزسة

 2012المذارس المستقلت  2015المذارس المستقلت 
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 وخدمات التغرًةاإلاقاصف اإلادزسية 

وخدماث الخًرًت وحىدة الؿهام دوًزا هاًما في اإلاجخمو اإلادزس ي ٖما اإلادزطُت اإلآاضِ جلهب 

الجُدة. لهرا الظبب، َان اإلاظإولُت جٓو نلى أنها حهصش أهماؽ الخُاة الصخُت وناداث ألاٗل 

هاًحر اإلاأنلى مظخىي مً بُسع الالتزام ل –وخاضت ضىام الٓساز  – ناجٔ الجهاث اإلاهىُت

 مىزديالخاضت بلىاةذ الظالمت باإلادازض ومٓدمي الخدماث التزام لخًرًت وغمان الىؾىُت ل

جػم والتي  – للمٓاضِ اإلادزطُتالداةمت لجىت ْامذ ال، 2013ُي نام َلمدازض. لألايرًت 

 واإلاجلع ألانلى للصخت البلدًت والبِئتوشازة مً اإلاجلع ألانلى للخهلُم و  إولحنمظ

حهمُم اضداز ب –اإلاظخٓلت واإلادازض الخاضت اإلادازض مثلحن نً اإلاواإلاخخططحن في الخًرًت و 

خػمً ئلصامهم ألايرًتمىزدي باإلاهلىماث اإلاخهلٓت ب اإلاهاًحر الصخُت مجمل ببالخمظٚ  ٍو

جىضح اإلاهلىماث اإلابادب الخىحيهُت الًراةُت و . تضِ اإلادزطُالمٓؤلازشادي لدلُل الالىازدة في 

 
ً

 .بها ًجب نلى اإلآاضِ اإلادزطُت الالتزامالتي الصخت والظالمت  اشتراؾاث نً َػال

ص ئؾالّ جم ومً الجدًس بالرٖس في هرا اإلآام أهه ْد  ت وجثُُُٓت مخىىنت لخهٍص خمالث جىنٍى

اإلادازض بأهمُت الىحباث ؾلبت والصخت الهامت في دولت ْؿس وشٍادة وعي  الؿلبتطالمت 

ص  الصخُت مً الىاخُت الًراةُت. نلى طبُل اإلاثاٛ، حشإز الهدًد مً اإلادازض في بسهامج لخهٍص

ت ا  19"الصخت ٌظمى "اإلادازض اإلاهصشة للصخت لصخت البدهُت والىُظُت الري ًدظهدٍ جٍٓى

مً خالٛ جٓدًم مجمىنت مخىىنت مً الخدماث والخبراث ؤلاًجابُت اإلاخٙاملت، بما في ذلٚ 

ص الهاداث الصخُت الظلُمت  الهسوع واإلاظابٓاث اإلاخهلٓت بالصخت، واإلاطممت لخماًت وحهٍص

 والهاملحن في اإلادازض. بحن الؿلبت

 
ً
مو هرا الاججاه، أطُسث شساٖت بحن مإطظت السناًت الصخُت ألاولُت ووشازة الخهلُم  وجماشُا

ت اإلادازض في هرا البرهامج، وخاضت مىر بداًت  والخهلُم الهالي نً ازجُام مظخىي مشاٖز

مدزطت في نام  108 ئلى 2010في مدزطت  11ازجُو ندد اإلادازض مً  2014-2013اإلابادزة. وفي 

ادة الىعي بأهمُت بسامج اإلادازض اإلاهصشة للصخت والظلٕى الطحي ف، مما ًدٛ نل2014 ي ى ٍش

" وهى مبادزة مدتها بهىىان مشسوم آخس  وزمت 20.ي س ألاٗل في اإلاجخمو اإلادزس ي الٓؿ
ً

"صخخٚ أوال

ؿب واًل ٗىزهُل في ْؿس بالشساٖت مو وشازة الصخت الهامت في الخمع طىىاث ؾسختها ٗلُت 

و الىعيمجاٛ الؿهي  في نلى مخخططحناإلابادزة هره جخػمً . 2012نام  الطحي بالًراء  لَس

حمُو أهداء ْؿس باإلغاَت لخىكُم الخمالث ليشس اإلاهلىماث خٛى مً مً اإلادازض  الهدًدفي 

 .أهماؽ الخُاة الصخُت للمجخمو اإلادلي
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حز في هرا الٓظم نلى  جم لخًرًت في اإلادازض بدولت ْؿس،ونىد جُُٓم اإلآاضِ وخدماث ا التٖر

حن في مجالحن مدددًً وهما: )أ( جُُٓم  في اإلادازض اإلاظخٓلت بحن نامي  الىحباثأطهاز اإلاشاٖز

جدلُل البُاهاث،  ونىدحىدة الؿهام اإلآدم في اإلآطِ اإلادزس ي. جُُٓم و)ب(  2015و 2012

حن الرًً ًخأزسون واإلادزطحن  الؿلبتهدزض آزاء طٍى  ، بهره الخدماثمباشس بشٙل وؤلاداٍز

 .2012هام ب 2015 نام دزاطت الخهلُم في ْؿس  هخاةجبحن ٓازهت اإلابهدٍ  وذلٚ

 ثقييم أسعاز الطعام اإلاقدم في اإلاقاصف اإلادزسية

حن مً أن يالبُت  2015 لهام ٖشُذ هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس  اإلادازض اإلاظخٓلت اإلاشاٖز

ًٓدمه اإلآطِ اإلادزس ي. وجبحن  الؿهام الريخُُٓماث ئًجابُت للًاًت بشأن أطهاز أَادوا ب

: تاإلاظتهدَت الثالز لجمُو الُئاثوانخبازها "مهٓىلت"  حداٛو الخُُٓم جطيُُاث نالُت لألطهاز

حن واإلادزطحن  الؿلبت في اإلآابل، ٖشُذ هخاةج دزاطت  نلى الخىالي(. %92و %87و%65)وؤلاداٍز

ا بشأن أطهاز و ئًجابي ئحابت نً همـ  2012الخهلُم في ْؿس  ًُ في اإلآطِ  الؿهامممازل وظب

 اإلادزس ي 
ً
حن اإلادزطحن و  الؿلبتمً  لدي ٖال الشٙل ى الخىالي )نل( %85و %89و %57)وؤلاداٍز

ً(. وبالىكس في 12 حن وهما "يحر مٙلُت" و "مٙلُت"، جم اخخُاز الخُاز "يحر  آخس خُاٍز للمشاٖز

بِىما اهخُؼ ندد  ،2015و 2012في ٗل مً  الؿلبتمً  نشسة باإلائتمٙلُت" مً أْل مً 

. 2015في نام  %26ئلى  2012في نام  %38"مٙلُت" مً الخُُٓم  ُازاخخْامىا بالرًً  الؿلبت

ُما ًخظ  منهم ٌهخبرون اإلآاضِ "مٙلُت"  %10الىخاةج أن خىالي أقهسث ، َٓد اإلادزطحنَو

 . 2012نام  باإلآازهت مو آزائهم في 2015في نام 

دزاطت الخهلُم في مٓاضِ اإلادازض اإلاظخٓلت، أشازث هخاةج  الؿهامَُما ًخهلٔ بأطهاز ، وأخحًرا

حن ؤلا أٖثر مً اإلادزطحن و – الؿلبتئلى أن  2015في ْؿس  الؿهام أطهاز ال ًصالىن ًسون أن  –داٍز

 %30مً ئال أن  "مهٓىلت"الؿهام أطهاز ًسون  الؿلبتأيلبُت أن  السيم مًبو ئذ أهه ، ت"مٙلُ"

 
ً
با د خاَل أطهاز الؿهام "مٙلُت". ًصالىن ًسون ال منهم  جٍٓس  هُع نلىا أًػً اإلادزطىن ْو

ئال أن  2015خُاز "مٙلُت" في نام في ازجُام ؾُُِ وحىد  السيم مًوب ،اإلااغُتمهدالتهم 

ىخاةج ئلى أن أطهاز حشحر الا، . ولً٘ نمىًم ًدكى بدزحت أهمُت ئخطاةُت مىاطبت لمالُاّز 

حن، اإلادزطحن و  الؿلبتفي مخىاٛو  تاإلآدم في اإلادازض اإلاظخٓل الؿهام هؿي ٌْد مما وؤلاداٍز

الهُىت مً الُسوّ في أخر بهحن الانخباز جنليها أن الاهؿبام بأن وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي 

اثخُث   .اإلاهِشت مظخٍى
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 الطلبت المعلمون اإلداريون

 غيز مكلفت معقولت مكلفت

ين ألسثقييم الطلبة : 12الشكل  في عاز الطعام في اإلاقاصف اإلادزسية واإلادزسين وؤلاداٍز

 (2015و 2012)مقازهة بين  اإلادازس اإلاستقلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثقييم جودة الطعام في اإلاقاصف اإلادزسية

 
ُ
د ؾ ت أًًػا جُُٓم حىدة الؿهام اإلآدم في اإلآطِ اإلادزس ي. ْو لب مً الثالر َئاث اإلاشاٖز

ذ أقهسث الىخاةج الخاضت بدزاطت الخهلُم في ْؿس التي  اإلاخهلٓت  2012و 2015في نامي أحٍس

 يلالهخمام. َبِىما زأ وحىد همـ مثحر نً اإلاخاح في مٓاضِ اإلادازض اإلاظخٓلتالؿهام ىىنُت ب

( حىدة الؿهام "طِئت"، ئال 2012في نام  %27و 2015في نام  %28) الؿلبتمً زلث  ما ًٓسب

ما اإلادزطحن مً  باإلااةتخمظت أن أْل مً  حن أنؿىا هُع الخُُٓم. ٖو الشٙل  ًكهس فيوؤلاداٍز

  الؿلبت، ًبدو أن زلث 13
ً
با ْامىا بخُُٓم  (2012في نام  %36و 2015في نام  %33أي )، جٍٓس

ٗاهذ لهم وحهاث هكس ممازلت اإلادزطحن بأنها "مهٓىلت" باإلآازهت مو الؿهام  حىدة ولً٘ الرًً 

مً هاخُت أخسي، شادث و (. 2012في نام باإلااةت  26و 2015في نام باإلااةت  14)بمهدالث أْل 
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حن الرًً   2012هام ب( مٓازهت %26) 2015" في نام ت"مهٓىل ُُْمىا ألاطهاز بأنهاوظبت ؤلاداٍز

(18%.) 

ا في جُُٓم حىدة  وباخخطاز، حهسع البُاهاث ًُ ت دزحاث نالُت وظب مً حمُو الُئاث اإلاشاٖز

 الؿلبت. ومً الىاضح أن 2012و 2015الؿهام في مٓاضِ اإلادازض اإلاظخٓلت في ٗل مً نامي 

د ْل زغا نً الؿهام في اإلآاضِ مٓازهت بًحرهم مً الُئاث وهرا ٌظخدعي هم ألا ئحساء مٍص

 والاطخٓطاء.مً البدث 

 

ين لجودة الطعام اإلاقدم في اإلاقصف  :13الشكل  ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلاداٍز

 )اإلادزاس اإلاستقلة( 2015و 2012اإلادزس ي لعام 

  

 

 في قطس مختلفة مدازس بعدة الفئات الثالث اإلاشازكة قبل ثقييم الطعام مً

ظإالحن الاإلاظخخلطت مً الىخاةج الػىء نلى  أدهاه (5)الىازدة في الجدٛو حظلـ الىخاةج 

جمذ مىاْشتهما أناله وحظمذ باإلآازهت بحن اإلادازض اإلاظخٓلت واإلادازض ألاخسي َُما اللرًً 
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ون   الطالب اإلادزسون  ؤلاداٍز

 سيئة مقبولة جيدة/ ممتاشة
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حن  ُما ًخظ َئاث اإلاشاٖز ًخهلٔ بأطهاز وحىدة الؿهام اإلآدم في اإلآطِ اإلادزس ي. َو

وأطهازها في  الؿهاماإلاخخلُت، جكهس البُاهاث وحىد جٓدم نام َُما ًخهلٔ بٙل مً حىدة 

 ما ًلي: (5). ٖما ٖشُذ الىخاةج الىازدة في الجدٛو 2012اإلادازض مىر نام  مخخلِ

للخدماث اإلآدمت في اإلآطِ اإلادزس ي في طىىاث الدزاطت جُُٓم ئًجابي نام هىإ  .1

حن.2015و 2012)  ( بحن حمُو اإلاشاٖز

ألطهاز الؿهام وحىدجه في أنؿى اإلاهلمىن في اإلادازض ألاخسي هُع الخُُٓم بِىما  .2

ادة لً٘، 2015و 2012اإلادزطُت في نامي اإلآاضِ  ذاث داللت  ملخىقت هىإ ٍش

  .2012مٓازهت بهام  اإلاظخٓلتفي اإلادزاض  هامت سجلذ ئخطاةُت

ىن ي ًس ، 2015ْؿس في دزاطت الخهلُم في  .3 أن أطهاز الؿهام "مهٓىلت"  الؿلبتو  ؤلاداٍز

 وال طُما في اإلادازض اإلاظخٓلت. 2012بشٙل أٖبر مً نام 

حن للخدماث بدزحت ئخطاةُت هامت لم حسجل أًت حًُحراث  .4 َُما ًخظ جُُٓم ؤلاداٍز

في ٍٗل مً اإلادازض اإلاظخٓلت واإلادزاض الاخسي خالٛ  اإلآدمت في اإلآاضِ اإلادزطُت

 .الثالر طىىاث اإلااغُت

في جدٓٔ ْد  جدظً ملخىفهىإ مو الىخاةج أناله، ًبدو أن وبما ًخُٔ  ،وبىاًء نلى ذلٚ

اإلادازض ؾلبت هسي أن ندد ، (5)ٖما ًىضح الجدٛو و . 2012اإلادازض اإلاظخٓلت مىر نام 

 باإلآازهت مو هكاةسهم 2015في دزاطت الخهلُم  "مٙلُت"الؿهام أطهاز الرًً ٌهخبرون اإلاظخٓلت 

في نام  الؿلبتمً  %26 السبو ئلى هدى  %38مً  %12ًبلٌ بتراحو ) 2012دزاطت نام في 

 ظهس وحىدةباليظبت لخُُٓم الفي اإلادازض ألاخسي هُع أَاد اإلادزطىن في اإلآابل، و(. 2015

ُما ًخهلٔ 2015ونام  2012( في نام نلى الخىالي %71% و22) الؿهام في باإلادزطحن . َو

مما  2015في حىدة الؿهام مظخىي أنلى مً السغا نً الىخاةج نً اإلادازض اإلاظخٓلت، ج٘شِ 

 (.نلى الخىالي %71% و85) 2012ٗاهذ نلُه في نام 
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بشأن أسعاز وجودة الطعام في  : مقازهة بين اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس ألاخسى 5جدول 

 (2015و 2012 )مقازهة بين اإلاقاصف

  العىاصس

 اإلادازس اإلاستقلة

(%) 

 اإلادازس ألاخسى 

(%) 

2012 2015 2012 2015 

ون الرًً أعطوا ثقييم )ممتاش /  ؤلاداٍز

 جيد( لجودة الطعام في اإلاقاصف 
77 73 74 84 

ون الرًً أعطوا ثقييم )مكلف(  ؤلاداٍز

 الطعام في اإلاقاصفألسعاز 
14 8 16 17 

الرًً أعطوا ثقييم )ممتاش /  الطلبة     

 جيد( لجودة الطعام في اإلاقاصف 
38 39 40 46 

الرًً أعطوا ثقييم )مكلف(  الؿلبت

 ألسعاز الطعام في اإلاقاصف
38 26 45 41 

اإلادزسين الرًً أعطوا ثقييم )ممتاش /      

 جيد( لجودة الطعام في اإلاقاصف 
71 85 71 71 

اإلادزسين الرًً أعطوا ثقييم )مكلف( 

 ألسعاز الطعام في اإلاقاصف
9 11 22 22 
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 والتوصيات  الخاثمة

نلى هخاةج الخهلُم والخهلم. في نمُٔ زبذ أن اإلاسأَ اإلاخاخت داخل البِئت اإلادزطُت لها جأزحر 

ٗافي مً الىاْو، هىإ أدلت متزاًدة حشهد نلى أن  إزس نلى طلٕى ًاإلاسأَ اإلادزطُت وحىد ندد 

ادة الؿلب نلى اإلادازض الؿلبتوأداء وجدطُل  . وفي ْؿس، ْد حظبب ندد الىاَدًً في ٍش

الٓساز  ضاووالدولُت واإلادازض ألاخسي ذاث اإلاسأَ التي جخمخو بجىدة نالُت. وبالخالي، ًخهحن نلى 

لمىكىز  جبني ومً زم ،الخهلمومدطالث هخاةج حشُ٘ل نلى ت ُسأَ اإلادزطاإلاجأزحر مساناة   ؾٍى

 حهىد مخىاضلت لخدظحن وضُاهت هره اإلاسأَ.برٛ ًخػمً الخٙلُت اإلادي ومىخُؼ 

وغمها ئلى جىضُاث دزاطت الخهلُم في  2015واطدىاًدا ئلى اطخيخاحاث دزاطت الخهلُم في ْؿس 

س ندًدا مً الخىضُاث  2012ْؿس  الهامت َُما ومٓازهتهما ببهػهما البهؼ، ٌهسع هرا الخٍٓس

اجُجُت ًخهلٔ بمجاالث ضىو الظُاطاث والٓسازاث ألازبهت اإلاسجبؿت باألهداٍ اإلادددة في اطتر 

ت ْؿس الىؾىُت س، لدولت ْؿالخىمُت الىؾىُت   :وهي 2030وزٍؤ

  مختبرات العلوم 

 خدمات اإلاكتبة 

 اضية  اإلاسافق الٍس

 اإلاقاصف اإلادزسية وخدمات التغرًة 

 

 خاصة بمختبرات العلوم التوصيات ال ( أ

ا لخهلُم مخخبراث الهلىم في مً خبراث اإلادازض في ْؿس ؾلبت ما ً٘دظبه هخبر ٌ ًُ نىطًسا أطاط

ًمادة  ت الظلُمت اٖدظاب ئلى  الؿلبتًدخاج خُث  ،الهلىم في الٓسن الخادي والهشٍس اإلاهَس

ت بالهلىم ختى ًخم٘ىىا مً  نلى السيم مً أن الىخاةج حشحر و . يجخمو اإلاهسفاإلافي والاهخساؽ اإلاشاٖز

ئال أن ، بشٙل نام 2015و 2012نامي بحن واطخخداماتها ئلى جدظً حىدة مخخبراث الهلىم 

د مً الجهىد اإلاخػاَسةاإلاجاالث بهؼ  مخخبراث الهلىم ة ٓدز للنهىع ب ال جصاٛ جخؿلب برٛ اإلاٍص

ص  بالٌ ألاهمُت  امخخبراث الهلىم أمسً الاطخُادة مً حىدة وحهخبر بالهلم.  الؿلبتاهخمام نلى حهٍص

حر بِئت حهلُمُت ئ  ومهلمي الهلىم. الؿلبتلٙل مً  تودانم تًجابُلخَى

ا هدى الازجٓاء بخهلُم الهلىم )ألاخُاء والُ٘مُاء و  ًُ اء(وطه في  الؿلبتحىدة خبراث وجدظحن  الُحًز

ت لخبراث  في مخخبراث الهلىم. ٖما أن ئزساء  الؿلبتمخخبراث الهلىم، ًجب أن جىلي اإلادازض ألاولٍى

نلى ئدإز اإلاُاهُم الهلمُت بشٙل أَػل والخمخو بخبراتهم  الؿلبتأوشؿت اإلاخخبراث ْد ٌظاند 

بىأَػل الخجهحزاث لخمُ٘نهم  ًدخاجالطدد، الخهلُمُت. وفي هرا  اإلاهلمىن ألخظً َسص الخدٍز
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ب الهملي اإلاباشس" والري ْد ًٙىن حهلُم نالي الجىدة في اإلاخخبراث مً خالٛ "الخدٍز مً جٓدًم

ا باليظبت لهم. ولرلٚ،  ًُ اإلاهلمحن ججهحز جػمً هىإ خاحت ئلى اطخددار آلُاث َان حدًًدا وظب

بهم نلى  والاطخُادة الٙاملت مً اإلاسأَ اإلاخاخت للؿلبت جٓدًم هره الخبرة بشٙل صخُذ وجدٍز

ت الهملُت بُُُ٘ت  اإلاىحىدةآلان للمجخمو اإلادزس ي. َىخده اإلاصج بحن حىدة اإلاسأَ  واإلاهَس

س  حر َسص الخؿٍى اطخخدامها ًمً٘ أن ًدٓٔ هخاةج ئًجابُت. ولرلٚ، َمً اإلاظخدظً أن ًخم جَى

ص نلى  في بٓاء ذلٚ طٍى ٌظاند و . اثالاطتراجُجُاث الخهلُمُت في اإلاخخبر أخدر اإلانهي التي جٖس

تنلى  مؿلهحنالهلىم مهلمي  خؿىزاث في لل ومىاٖبحنوأٖثرها حمانُت  أَػل اإلامازطاث التربٍى

 نً  مجاٛ نملهم
ً

 أوشؿت اإلاخخبر مو اإلاىاهج الدزاطُت في وطاةلمىاءمت اإلاظاندة في َػال

 .الؿلبت الهخمام مجدًت ومثحرة خدًثت

ُما ًخظ اإلاخخبراث هُظها،  ٗاَت َال بد َو في اإلاخخبراث ومً اإلاظخدظً  الؿلبتمً غمان أمً 

شمل ذلٚ  الؿلبتجؿبُٔ جدابحر ألامً والظالمت اإلاىاطبت نىد اطخخدام  نلى  –للمخخبراث. َو

حر مهداث –طبُل اإلاثاٛ ال الخطس  م الظالمت والُٓاشاث اإلآاومت و ٖدز ألامً الظالمت و جَى

ٔ وؤلاطهاَاث ألاولُت. وباإلغاَت لرلٚ، ًجب  للخسازة وهكازاث الخماًت واإلاساًل وؾُاًاث الخٍس

للُٓام بهملها نلى هداث اإلا ُٖاءة هرهلػمان  الدوزٍتالطُاهت بالخدٓٔ مً أن جٓىم اإلادازض 

 . الىحه اإلاؿلىب
 

 اتالتوصيات الخاصة باإلاكتب ( ب

 حصجُومً الهىاضس الخاطمت في البِئت اإلادزطُت وبالخالي البد مً َُه أن اإلا٘خباث  مما ال شٚ

طدثماز في ذلٚ. مو غمان جىاَس بِئت نالُت الجىدة والا  بشٙل أٖبر، إلا٘خباثا ازجُاد نلى الؿلبت

حر هره الدزاطت ىص ي جالظُاّ وفي هرا  دت ومًلٓت لُئاث  بخَى مظاخاث للخهاون اإلاشتٕر مٍس

جب ٖرلٚ  يبغي أن جٙىن جلٚ الًٍس ناشلت للطىث. ٍو أمىاء اإلا٘خباث جىقُِ الدزاطت ٍو

حر َسص أٖبر الخاحتاإلادزبحن إلاد ًد الهىن واإلاظاندة نىد  . وباإلغاَت ئلى ذلٚ، ًجب جَى

لخهلم الُُدًى للؿلبت طاةـ مخهددة ٖص و الىضٛى ئلى ْىاند البُاهاث ؤلال٘تروهُت مو ئوشاء مس ل

س.   وهىدطت الطىث والخدٍس

اضية ( ت  التوصيات الخاصة باإلاسافق الٍس

د نلى غسوزة برٛ  2012ئن الخىضُاث التي خسحذ بها دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام  والتي جٖإ

د مً الجهىد  اغُت في اإلادازض ما اإلاٍص . 2015في نام ْاةمت  شالذبخطىص البيُت الخدخُت الٍس

اغُت اإلادزطُت. َُي وطٍى حظخُُد دولت ْؿس بشٙل ٖبحر مً الاطدثماز  الطخم في اإلاسأَ الٍس



 
  

41 

 

اغُت.  الؿلبتالىاْو، جكهس الىخاةج زيبت  مً الجيظحن في وحىد ندد أٖبر مً ألاوشؿت الٍس

ٗاَت اإلادازض  حتاخوهىإ  اغُت في  س البيُت الخدخُت الٍس ت لخؿٍى في اإلادازض  وال طُما –ٍْى

جددًاتها.  ىهداٍ الخاضت بالصخت الهامت في دولت ْؿس والخًلب نلألا لخلبُت  –اإلاظخٓلت 

ت   في طبُلْد بدأو في اطخخدام هره اإلاسأَ بمهدالث أنلى ٌهد خؿىة هامت  الؿلبتأن َمهَس

اغت ؾىاٛ الهمس بحن الظٙان واإلاىاؾىحن  ص زٓاَت ممازطت الٍس خُؼ مهدالث الظمىت وحهٍص

 وضح البدث. اس ي ٖما أوؤلاطهام في جدظحن الخدطُل الدز 

و البيُت  نىدفي وغو ًإهلها لخدُٓٔ ال٘ثحر مً اإلاٙاطب مً الىاضح أن ْؿس  جدظحن وجىَى

اغاالخدخُت  مً مسأَ اإلادزطت ٗل ؾالب  الخأٖد مً اطخُادة والبد مًفي البالد. اإلادزطُت ت ُلٍس

اغت بطخمخام ت نلى الا ُحخمانالخيشئت الا ألن  نلى أطاض مىخكم في طً مب٘سة اإلادزطت في الٍس

ُاث ألاطس مهخاةج أَػل مً مداولت ًٙىن له ْد  الخٙىمت ة ٖٙل، خُث أن جأزحر هالجت طلٖى

ذهاداث مٓازهت بالا مددود حًد   ل ؾُل أو مساهٔ ًرهب ئلى اإلادزطتٗوبما أن . وؾّس ْػاء الْى

لجهىد اإلابرولت الطتهداَهم في البِئت اإلادزطُت طخطل ئلى ٗل الشباب مً ٗل خلُُت وهمـ َا

ا ئلى ظحر حىبً َوبىاء البيُت الخدخُت اإلاىاطبت ًجب أن ًخىاٖب خُاة لألحُاٛ الٓادمت. ومو ذلٚ، 

ً نل  .للؿلبتحرابت و بل مخاخت ى حهل هره ألاوشؿت حىب مو جىقُِ اإلاهىُحن اإلاإهلحن الٓادٍز

 دمات التغرًةالتوصيات الخاصة باإلاقاصف اإلادزسية وخ ( ث

نً جؿىزاث ئًجابُت مىر  2015ج٘شِ الاطخيخاحاث اإلاظخخلطت مً دزاطت الخهلُم في ْؿس 

َُما ًخهلٔ بىىنُت الؿهام الري ًٓدم في اإلآاضِ اإلادزطُت في ْؿس. وجكهس الىخاةج  2012نام 

واإلاهلمحن لجىدة الؿهام في اإلآاضِ اإلادزطُت ال ٌه٘ع مظخىي ناٛ مً الؿلبت أن جُُٓم 

ٛ  ٍمً٘و السغا.  لىمـ خُاة  تخاطمالصخُت مً ألامىز الىحباث الالخىنُت بأهمُت أن  الٓى

هد ذلٚ مً ألامىز الهامت 21 وطلُم ضحي هكًسا ألن الظمىت في مسخلت الؿُىلت في دولت  ،للًاًتَو

ْؿس ْد أضبدذ مطدز ْلٔ ٖبحر للصخت الهامت. وحدًس بالرٖس أن الُخُاث والُخُان ًدىاولىن 

هت التي ًخم التروٍج  ت نالُت جخٙىن أطاًطا مً الىحباث الظَس وحباث يراةُت ذاث طهساث خساٍز

ىن باإلغاَت ئلى الخلىي و  ت واإلاشسوباث اإلاداله ألن لها نلى شاشاث الخلٍُص اإلاشسوباث الًاٍش

 22آباءهم ًم٘نهم بظهىلت دَو زمً هره ألاؾهمت ".

للخًلب نلى هره اإلاشٙلت في طً مب٘سة.  الالشم الخدخلالُٓام بولرلٚ، مً اإلاظخدظً البدء في 

ُاث ا في ئنادة جلهب دوًزا هامً  وبرلٚ ًم٘نها أن ،الؿالب وحهخبر اإلادازض اإلاٙان اإلاثالي لخًُحر طلٖى

الًراةُت. وهدً هىص ي باطخخدام  لدي الؿالب وزيباتهم حشُ٘ل خُازاث الىكام الًراتي

مً خؿس ؤلاضابت  الخدفي ظاند حاإلادازض في التروٍج للهاداث الًراةُت التي حهصش الصخت و 
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جب أن جػو صمىت. اإلامساع األ ب يني بالُىاٖه  جبام هكام يراتيجسوج الاإلادازض مبادب جىحيهُت ٍو

لُلت الدطم مىخجاث ألالبانوالخػسواث والخبىب و   ًجب نلى اإلادازض حهٍسِ. ٖما مجزونت ْو

الابخهاد لؿالب ًدظنى لألؾهمت اإلاطىهت والجاهصة ختى لبداةل لرًرة نلى وحىد الؿلبت  اؾالمو 

 منها ًرًتاإلاؿاشحت و الىحباث نً هره الخُازاث واخخُاز ال
ً

هره اإلابادب جٓىم ٍجب أن و . بدال

اث الؿلبت بخدرًس الخىحيهُت  مً مخاؾس الدهىن الطلبت والٙىلِظتروٛ والطىدًىم والظٍ٘س

 ت.اإلاػاَ
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 : مىهجية اإلاسحاإلالحق

حظخمد هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس مً أزبهت مظىح ًجسيها ْظم نملُاث اإلاسح في مههد 

د جم ئزطاٛ اإلاظىح للجهاث اإلاهىُت السةِظُت في  .البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ْو

ت )الطِ الخادي نشس والثاوي نشس(:  اإلادازض ؤلاندادًت )الطِ الثامً والخاطو( والثاهٍى

ٗاهذ الؿلبت  د  حن. ْو مً هره الجهاث اإلاهىُت أمًسا  اإلاظخمدةالخهلُٓاث وآلازاء واإلاهلمحن وؤلاداٍز

ٗاهذ  هداٍ اإلادددة في خاث التي جم جىُُرها لخدُٓٔ ألا ال ضؤلا بالٌ ألاهمُت في جُُٓم ما ئذا 

وفي خالت ْد خٓٓذ الىجاح اإلاؿلىب،  2016-2011اطتراجُجُت الخىمُت الىؾىُت لدولت ْؿس 

دنم جٓدًم الو ها ئنادة جُُٓماإلاؿلىب جىاهب الَما هي  غهُها نً جدُٓٔ الىجاح اإلاؿلىب

ًسطم ألهه ئن الخطمُم الخاص بهرا اإلاسح مىاطب . وشازة الخهلُم والخهلُم الهاليمً لها غافي ؤلا 

حن في اإلادزطت.   ضىزة واضخت نً ججازب اإلاشاٖز

 ثصميم العيىة

أخر الهُىاث هي نملُت اخخُاز ألاَساد مً مجخمو طٙاوي لخٓدًس خطاةظ مجخمو الظٙان 

بشٙل نام. ئن اخخُاز الهُىت ًلهب دوًزا خاطًما في أي مسح مدزس ي ألن الٓدزة نلى الىضٛى ئلى 

ا انخماًدااطخيخاحاث صخُدت خٛى الظٙان والري ٌهد الهدٍ ألاطاس ي مً البدث ٌهخمد  ًُ  ٗل

ُما ًلي، هىاْش ْػاًا جخهلٔ بخطمُم الهُىاث نلى الٓدزة  نلى جطمُم الهُىت بشٙل دُْٔ. َو

 اإلاظخخدمت في دزاطت الخهلُم في ْؿس.

ٗان  د  هم مجخمو البدث اإلاظتهدٍ الخخُاز نُىاث اإلاسح، أما ئؾاز الهُىت، وهى نبازة الؿلبت ْو

مههد البدىر  وغهه مً ْبلنً ْاةمت بجمُو ألاَساد الرًً ًمً٘ اخخُازهم، َٓد جم 

جمُو اإلادازض الخٙىمُت والخاضت في بْاةمت شاملت بىاًء نلى  الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت

ٗاَت اإلادازض في نلى للخهلُم. في هرا ؤلا ْؿس والتي جم الخطٛى نليها مً اإلاجلع ألا  ؾاز ًخم وغو 

نها  ( ن، بىاث، مخخلـبىح)الؿلبت وهىم ْىاةم مو ئغاَت مهلىماث نً أطماء اإلادازض ونىاٍو

الثامً الطِ في الؿلبت ، وندد (مظخٓلت، دولُت، خاضت أو يحرها مً اإلادازض)وهكام اإلادزطت 

 والخاطو والخادي نشس والثاوي نشس. 

، ْمىا تالدزاطُ َطىلهااطدىاًدا ئلى اإلاهلىماث اإلآدمت نً حجم اإلادزطت وهكامها وهىنها و 

ئلى ندة مجمىناث طٙاهُت َسنُت )أي ؾبُٓت(. هرا الخطيُِ الؿبٓي  الهُىتبخٓظُم ئؾاز 

ا ْبل البدء في أخر الهُىاث.  ًُ ْظم أَساد مجخمو البدث ئلى مجمىناث َسنُت مخجاوظت وظب
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د خاولىا الخأٖد مً أن ٗل َسد في مجخمو البدث ًدكى بىُع الُسضت التي جإهله ل ىم ْو ْى

ولرلٚ جم اطخخدام همـ اخخُاز الهُىت الخىاط ي في أخر  )أي الترحُذ الراحي(،نلُه خخُاز الا 

والهُىت. وهرا ٌهني أن ندد اإلادازض  ؤلاؾاز بحنفي ٗل ؾبٓت مخمازلت الؿلبت الهُىاث لجهل وظبت 

الداخلت في الهُىت ًجب أن ًٙىن مخىاطًبا مو ندد اإلاظخجُبحن في حمُو الؿبٓاث في ؤلاؾاز )نلى 

 مً ٗل مدزطت(. الؿلبت اَتراع أهه جم اخخُاز هُع الهدد مً 

ٓت نشىاةُت باجبام نملُت مٙىهالؿلبت جم اخخُاز مً هره الؿبٓاث وداخل ٗل ؾبٓت  ت مً بؿٍس

ت )اإلاههد الدولي ٓمسخلخحن في اخخُاز الهُىت وهي الؿٍس ت ألاٖثر شُىًنا في البدىر التربٍى

ولى، جم اخخُاز اإلادزطت باخخمالُت (. في اإلاسخلت ألا 2009للخخؿُـ التربىي الخابو للُىوظٙى 

ت  مو الظماح باخخُاز ندد مشابه الؿلبت خخُاز ال مخىاطبت مو حجمها، وهرا ٌهؿي َسضت مدظاٍو

ولدظهُل الهمل ، في اإلاسخلت الثاهُت. ومً ٗل مدزطت لٙل ؾبٓت مً ؾبٓاث الهُىتالؿلبت مً 

لٙل ضِ دزاس ي في اإلادزطت وجم جػمحن ٗل بشٙل نشىاتي ْمىا باخخُاز َطل واخد  اإلاُداوي

 .في ذلٚ الُطل في اإلاسحالؿلبت 

الثاوي نشس في اإلادازض الطِ و  ؾالب الطِ الخادي نشس، جم اخخُاز الؿلبتوباليظبت لدزاطت 

ت وؾالب الطِ الثامً والخاطو في اإلادازض ؤلاندادًت. أما في دزاطت أولُاء ألامىز َٓد جم  الثاهٍى

 جم ئزطاٛ. ٖما الؿلبتئزطاٛ اطخبُاهاث ألولُاء أمىز الؿلبت الرًً جم اخخُازهم في دزاطت 

حن في  اإلاظإولحن نًللمهلمحن اطخبُاهاث  الُطٛى التي اخخحرث للدزاطت وهى ما ج٘سز مو ؤلاداٍز

 .اإلادزطت

حدًس بالرٖس أهىا هأخر في الانخباز الخطمُم اإلاهٓد للهُىاث في جدلُل البُاهاث وذلٚ لخُادي 

مخًحر الترحُذ إلاساناة اخخمالُت وغو جم وجددًًدا الخدحز ولػمان ُٖاءة الخٓدًساث ؤلاخطاةُت، 

اض ي ٌظخخدم .  ومً اإلاهلىم أن الترحُذ نبازة نً طخجابتندم الا و الاخخُاز  إلنؿاء جصخُذ ٍز

حن بهؼ  جدلُل البُاهاث. وأخُاها جبرش الخاحت لهرا في في أي مسح جأزحر أٖبر مً يحرهم اإلاشاٖز

  .بشٙل أَػل حه٘ع الهُىت مجخمو البدث ُْد الدزاطتألامس ٗي 
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 واهحسافات اإلاعاًىة ستجابة الا حجم العيىة وعدم 

ػذ ؾلبىا  4مدزطت، يحر أن  42بلٌ حجم الهُىت في اإلاسح  ت في اإلاسحبامدازض َز . إلاشاٖز

ت  38وباليظبت للمدازض اإلاخبُٓت البالٌ نددها  حن الؿلبت بلٌ ندد مدزطت مشاٖز  1803اإلاشاٖز

ت مً هره اإلادزاض 234مهلًما ومهلمت و 495ولي أمس و 1462ؾالًبا وؾالبت، و ا وئداٍز  .ئدازًٍ

بالُهل ًٙىن الخد ألاْص ى لهامش  اطخ٘ملذوبهره ألانداد اإلارٗىزة أناله مً الاطخبُاهاث التي 

الانخباز  ا ًخم ألاخد فيخظاب هامش الخؿنملُت  نىد. و الؿلبتإلاسح % 2.4 -+/  الخؿأ هى 

الىشن والخٓظُم الؿبٓي والخجمُو(. أخد الخُظحراث  نىامل الخطمُم )أي جأزحر  جأزحرنامل 

مسة باطخخدام ؤلاحساء هُظه، َان  100 اإلام٘ىت الهدساٍ اإلاهاًىت هى: ئذا جم ئحساء اإلاسح

مسة مً اإلاظىح اإلااةت. ومً اإلاالخل أن  95اهدساٍ اإلاهاًىت طِخػمً "الُٓمت الخُُٓٓت" في 

أخؿاء أخر الهُىت ًمً٘ أن جدظب في هرا اإلاسح وذلٚ ألن الهُىت جٓىم نلى هكام الخخُاز 

نىطس أطاس ي ًمحز الهُىاث الهُىت له اخخماالث مهسوَت. وهره الخاضُت للهُىت الهشىاةُت هي 

أو أخر  ُتهُىاث الخططالالاخخمالُت نً يحرها مً أطالُب اخخُاز الهُىاث ألاخسي، مثل أخر 

 .اإلاخاختالهسغُت الهُىاث 

 

 إعداد الاستبيان

حن.  ت زم جمذ جسحمتها ئلى اللًت الهسبُت مً ْبل مترحمحن مدتَر ضممذ ألاطئلت باللًت ؤلاهجلحًز

باخثحن في مههد ومساحهتها بىاطؿت بهد الترحمت، جم الخدٓٔ بهىاًت مً اليسخت الهسبُت و 

ت ًخٓىىن اللًخحن ؤلا الرًً  ْخطادًت اإلاسخُتحخمانُت والاالبدىر الا  بهد ذلٚ  والهسبُت.هجلحًز

ًُ الاخخباز طخبُان في مسخلت ما ْبل الا جم اخخباز  س ا. في أزبو مدازض جم اخخُازها نشىاة د َو ث ْو

ئاث  طئلتجدظحن ضُايت ألا زمُىت م٘ىدىا مً خخباز مهلىماث الا مسخلت ما ْبل  الاطخجابت َو

ا اإلآابلت. واطدىادً ومدة  والخهلُماث الخاضت بالصخظ الري ًجسي اإلآابلت والُىاضل واإلآدماث

طخبُان ومً زم بسمجتها لًسع ئدخاٛ ئلى هره اإلاهلىماث، جم وغو اليسخت النهاةُت مً الا 

مبر في شهس الجهاث اإلاهىُت طخبُاهاث ئلى جم ئزطاٛ الا و ُاهاث. الب واطخلم أولُاء . 2015مً نام هَى

مىز لُخم طخبُان الخاص بأولُاء ألا ا الا أًػً الؿلبت الرًً خطلىا نلى اطخبُان الؿلبت أمىز 

 . د جم ححهبئخه في اإلاجٛز حن مً خالٛ اإلآابالث التي حسث في ْو مو البُاهاث مً اإلاهلمىن وؤلاداٍز

 .اإلاخخازةاإلادازض 
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 إدازة اإلاسح

ىا في ئحساء مٓابالث اإلاسح في بسهامج جدٍز ي ًٌؿي أطاطُاث  الخدٔ ٗل شخظ مً الرًً شاٗز

ىالث الُٓاطُت إلدازة أدواث  اإلاسح ٖما ْام اإلاسح اإلادزس ي وجٓىُاث ئحساء اإلآابالث والبروجٗى

حمُو ألاشخاص الرًً ًجسون اإلآابالث بالخدزب نلى الاطخبُان ْبل الرهاب ئلى اإلادازض. 

و مً الرًً ْامىا باحساء اإلآابالث ما ًلي ٗان ًخْى  :وبشٙل نام، 

  الؿلبتالخهاون مً اإلادازض و  جدُحز 

  نلى ألاداء الجُد والدُْٔ الؿلبتجدُحز اإلاهلمحن و.  

  مخاٍو جىغُذ أي لبع / أو 

 مالخكت هىنُت السدود. 

د جم حمو البُاهاث مً  وأولُاء ألامىز باطخخدام اطخبُان وزقي ٖما خػو اإلاهلمىن الؿلبت ْو

ىن مً اإلادازض اإلاخخازة إلآابلت أحساها مههم مخخص ي الهمل اإلاُداوي في مههد البدىر  وؤلاداٍز

 .الصخطُت بمظاندة ال٘مبُىجسالاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت باطخخدام جٓىُت اإلآابالث 

 إدازة البياهات

الؿلبت ن الرًً أحسوا اإلآابالث بادخاٛ زدود اإلاىقُى ، ْام البُاهاثبهد اهتهاء نملُت حمو 

ا  مىز أولُاء ألا و  ومهالجت اإلاظىح بمظاندة اإلآابالث وهى هكام ئحساء ، BLAISE في بسهامج بلحزًدوًٍ

وجسمحزها  بُاهاث بلحز مىخد، زم جم جىكُِ هره البُاهاثجم دمج السدود في ملِ و الخاطىب. 

 السدود النهاةُت، جم جدلُل البُاهاث باطخخدامجسحُذ لخدلُلها. بهد   STATAوخُكها في ضًُت

STATA 14    ٖما  حخمانُت. في الهلىم الا ٌشُو اطخخدامه يساع الهامت لأل  هامج ئخطاتيبس وهى

 ئٖظل وووزد.  في بسهامججم ئوشاء الجداٛو والسطىم البُاهُت 
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