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آراء أولياء األمور حول تعليم أبنائهم في دبي

نتائج االستبانة - 21/2020

يعتقد أولياء األمور أن أفضل سبيٍل إلعداد أبنائهم لوظائف المستقبل هو من خالل التعلم في المجاالت اآلتية:

بيانات عامة

73,919 من أولياء األمور
شـــــاركــــــــوا فـــــي االســـــــتبـــانــــــة

89% من أولياء األمور قالوا إن أبناءهم
 يشعرون باألمان في المدرسة

شكر� لكم

33% من أولياء األمور يدفعون
 رسوم£ إضافية، للحصول على خدمات
 مناسبة ألبنائهم من ذوي االحتياجات

 التعليمية الخاصة 

75% من أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم
 قالوا إنهم راضون عن جودة الدعم

 الذي يحظى به أبناؤهم

85% من أولياء األمور أفادوا أن مدرسة 
أبنائهم تعزز الهوية الوطنية
 لدولة اإلمارات وتحافظ عليها

67% من أولياء األمور راضون عن مستوى
  تقدُّم أبنائهم في اللغة العربية

%56   
أمهات

 %44   
آباء

46% من أولياء األمور لديهم
 طفل واحد في المدرسة

40% لديهم طفالن في 
المدرسة

 

10% لديهم ثالثة أطفال
 في المدرسة

4% لديهم أربعة أطفال أو
 أك« في المدرسة

عدد الطلبة الملتحق½ بالمدارس الخاصة بدبي

نسبة الدخل السنوي التي يتم إنفاقها على التعليم

90% من أولياء األمور قالوا إن المدرسة تمنح
 أبناءهم فرص£ تعليمية في جميع المواد األساسية

75% من أولياء األمور يشعرون أن المدرسة تساعد
 في تعزيز الجوانب المختلفة لجودة حياة أبنائهم (البدنية،

 والعاطفية، واالجتماعية، وغÁها)

83% من أولياء األمور قالوا إن أبناءهم يحظون بقسٍط
 جيد من النوم ليًال، 5 مرات على األقل أسبوعي£

 
54% من األطفال كان لهم رأي مشابه*

88% من أولياء األمور قالوا إن أبناءهم يتناولون طعام
 الفطور 5 مرات أسبوعي£ على األقل 

 
75% من األطفال كان لهم رأي مماثل*

 
*هذه البيانات مستقاة من المسح الشامل لجودة حياة الطلبة بدبي

87% من أولياء األمور يعيشون في دبي و 13% يعيشون في إمارات أخرى

نسبة أولياء األمور

 نسبة الدخل التي ينفقونها على التعليم

جودة الخدمات التعليمية

جودة الحياة

التعليم الدامج

83% من أولياء األمور قالوا إن أبناءهم ينظرون نظرة إيجابية إلى المستقبل

71% من أولياء األمور قالوا إن المدرسة ُتِعد أبناءهم إعداد� جيد� الختيار
 مسارهم المهني في المستقبل 

84% من أولياء األمور قالوا إن أبناءهم يشعرون أن
 لديهم مجموعة من األصدقاء الذين يقومون معهم

 بالكثÁ من األشياء

أولياء األمور اإلماراتيون

ألنكم ترون أن الجودة هي العامل األهم في اختيار مدارس أبنائكم،  فسنعمل 
مع القيادات المدرسية لنقّدم لكم معلومات أك« وأفضل حول جودة الخدمات 

التعليمية في المدارس

وألنكم مهتمون بالتعرف على أساليب بديلة لتعليم أبنائكم، فسنعمل 
معكم ومع المؤسسات التعليمية لمنحكم طيف£ أك« تنوع£ من 

الخيارات التعليمية

وألنكم راضون عن إجراءات السالمة التي اعتمدناها للتعامل مع جائحة كورونا، 
فسنواصل العمل مع المدارس للتأكد من أن أبناءنا الطلبة والكوادر 

المدرسية يتمتعون باألمن والسالمة في المدرسة

المستقبل

%28
الجودة

األكاديمية

%26
المنهاج التعليمي

%20
موقع المدرسة

%16
الرسوم

%4
 تقييمات الرقابة

المدرسية

%6
عوامل أخرى

77% من أولياء األمور قالوا إن عقد ولي األمر والمدرسة
 ساعدهم في فهم حقوقهم ومسؤولياتهم فهم£ أفضل

86% من أولياء األمور قالوا إن المعلم½ يقدِّمون
 ألبنائهم الدعم الذي يحتاجونه

53% من أولياء األمور قالوا إنهم مهتمون بالتعرف على 
أساليب بديلة عن أسلوب التعليم التقليدي ألبنائهم

%87%13

87% من أولياء األمور راضون عن جودة الخدمات
 التعليمية التي تقّدمها المدرسة ألبنائهم

يعتقد أولياء األمور أن الجودة األكاديمية هي العامل
 األهم عند اختيار مدرسة ألبنائهم

 الجوانب التي سنعمل على تعزيزها

#KHDADUBAI       #KHDA

@KHDA             @KHDADUBAI             /KHDAOFFICIAL

69% من أولياء األمور يعتقدون أن جودة التعليم التي
 يحظى بها أبناؤهم جيدة بالنسبة للرسوم
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ينفقونها على التعليم 
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%21
حل المشكالت

واتخاذ القرارات

%19
اإلبداع

%17
المهارات

الحياتية

%15
 المهارات االجتماعية

وبناء العالقات

%12
التعاون

%3
المواد الدراسية

التقليدية 

%12
 المعرفة الرقمية

ومهارات الحاسوب

%8
مهارات تعزيز

جودة الحياة 

76% من أولياء األمور قالوا إنهم واثقون بإجراءات الصحة والسالمة
 المعتمدة في مدرسة أبنائهم للوقاية من فÁوس كورونا
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