
 
 

 

م للتعليم الدولي املسح نتائج
ّ
 2018 لعام( TALIS) والتعل

م الذي تجريه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
ّ
ا واسع النطاق للمعلمين وقائدي املدراس والبيئات OECDيعد املسح الدولي للتعليم والتعل ( مقياًسا دوليًّ

 وقائدي مدارسهم في التعليم العام واملدارس الخاصة. املرحلة املتوسطةعلى إجابات معلمي  يستعرض هذا التقرير بعض النتائج بناءً و التعليمية في املدراس، 

 المملكة العربية السعودية 

 واملعلمون والطالب اليوم؟من هم مديرو املدارس 

  من املعلمين في دول  %67من معلمي اململكة العربية السعودية، بينما كانت االختيار األول ملا نسبته  %83كانت مهنة التعليم االختيار املنهي األول ملا نسبته

 
ّ
م، أما فيما يتعلق بسبب التحاقهم بمهنة الدراسة، فقد ذكر على واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح الدولي للتعليم والتعل

 املجتمع. خدمة من معلمي اململكة أن السبب األساس ي اللتحاقهم بمهنة التعليم هو اإلسهام في التأثير على تطور األطفال ونموهم أو اإلسهام في %93األقل 

  ن متوسط أعمار املعلمين في دول واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في عاًما وهو أقل م 38يبلغ متوسط أعمار املعلمين في اململكة

م والذي يبلغ 
ّ
عاًما فأكثر )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي  50من املعلمين في اململكة يبلغون من العمر  %5عاًما، كما أن  44املسح الدولي للتعليم والتعل

 ني أنه يتعين على اململكة استبدال أقل من واحد من كل عشرة أعضاء من الطاقم التعليمي خالل العقد القادم.(، مما يع%34والتنمية 

 الخصائص االجتماعية الديموغرافية وسنوات الخبرة للمعلمين ومديري املدارس -1الشكل 

 املتوسطةاملرحلة النتائج املوضحة في الشكل بناًء على إجابات معلمي ومديري          

 

 مالحظة: تم تضمين املعلومات التي تخص الدول واالقتصادات التي لديها معلومات متاحة فقط.
 .OECD, TALIS 2018 Database, Tables I.3.17, I.3.21, I.3.1, I.3.5, I.3.9 and I.3.13املصدر: 
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  وهو أقل من متوسط أعمار مديري املدارس في دول واقتصادات منظمة عاًما،  43يبلغ متوسط أعمار مديري املدارس في اململكة العربية السعودية

م )الذي يبلغ 
ّ
عاًما(، كما أن نسبة مديري مدارس اململكة من الفئة العمرية  52التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح الدولي للتعليم والتعل

 باملتوسط في منظمة التعاون االق %0عاًما فأكثر  60
ً
 .%20تصادي والتنمية الذي يبلغ مقارنة

   اة بين تساعد املعلومات الخاصة بتوزيع املعلمين ومديري املدارس بحسب الجنس على تقدير مدى اختالل التوازن في مهنة التعليم وإشكالية املساو

ق بالترقيات للمناصب القيادية، حيث نجد أن 
ّ
 فقط من مديري املدراس في اململك %51الجنسين فيما يتعل

ً
ة العربية السعودية من النساء مقارنة

من مديري املدارس نساء،  %47، وبعمل مقارنة مرجعية مع معدالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نجد أن %52بنسبة املعلمات التي تبلغ 

 .%68بينما تبلغ نسبة املعلمات 

 من املعلمين في اململكة متفقون على  %96علمين إيجابية في العموم حيث نجد أن أما فيما يتعلق بالبيئة الصفية، فنجد أن العالقة بين الطالب وامل

من مديري املدارس أن هناك حاالت متكررة من التنمر بين الطالب األمر الذي ال  %10أن عالقة الطالب واملعلمين يسودها التفاهم، بينما يجد 

 (.%14نمية )يختلف كثيًرا عن املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والت

  على األقل )املعدل في منظمة  %10من املعلمين في اململكة في مدارس تبلغ نسبة الطالب الذي يصنفون من أصول مهاجرة أو الجئة فيها  %7يعمل

موا أن من قائدي املدارس أن املعلمين يعتقدون أنه على الطالب والشبا %77(، وفي الوقت ذاته، يجد %17التعاون االقتصادي والتنمية 
ّ
ب أن يتعل

 (.%95تجمعهم في الواقع جوانب كثيرة مشتركة )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ص ذوو الثقافات املختلفة األشخا

 ما املمارسات التي يتبناها املعلمون في الفصول؟

  عنى بتعزيز اإلدارة الصفية والتعليم مطبقة على نطاق
ُ
واسع في اململكة، وهي من ضمن املمارسات الصفية املدرجة في املسح نجد أن املمارسات التي ت

م، كما أنها مطبقة في دول واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح، فعلى سبيل املثال
ّ
 %84، يقوم الدولي للتعليم والتعل

ين بالنظام )امل
ّ
منهم يربطون بين  %90(، كما نجد أن %65عدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من املعلمين في اململكة بتهدئة الطالب املخل

 (.%84املوضوعات الجديدة وتلك التي سبق تدريسها )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 م الطالب، ح
ّ
عنى بالتحفيز املعرفي الذي ُيعرف بأهميته لعملية تعل

ُ
يث يطبق حوالي نصف املعلمين هذه املمارسات في يقل تطبيق املمارسات التي ت

من املعلمين يتركون لطالبهم حرية تحديد طرق حل املهام املعقدة مقارنة  %56منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وفي اململكة خاصة نجد أن 

 في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. %45بمعدل 

  م والتعليم الفعلية وهو أقل من معدل منظمة التعاون االقتصادي  من زمن %65يستغل املعلمون في اململكة
ّ
الحصة الدراسية في عمليات التعل

 .%78والتنمية الذي يبلغ 

 م والتعليم الفعلية في تراجع بحوالي نصف دول واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية امل
ّ
شاركة نجد أن الزمن املستغل في عمليات التعل

م، وذلك خالل خمس إلى عشر سنوات ماضية.في املسح 
ّ
 الدولي للتعليم والتعل

  ا من خالل مراقبتهم وتزويدهم بالتغذية الراجعة املباشرة )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي  %81يقّوم من املعلمين في اململكة طالبهم دوريًّ

ويم خاصة بهم مع الطالب )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من املعلمين يستخدمون أدوات تق %84(، بينما نجد أن %79والتنمية 

 (.%41من املعلمين يتركون املجال لطالبهم لتقويم أنفسهم )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  %35(، و77%

 ارسهم على استعداد لتبّني املمارسات املبتكرة، ففي اململكة العربية يجد الغالبية العظمى من املعلمين وقائدي املدارس أن زمالءهم متقبلون للتغيير وأن مد

من املعلمين أن زمالءهم يدعمون بعضهم بعًضا في تطبيق األفكار الجديدة، وهو أعلى من املعدل في دول واقتصادات منظمة التعاون  %84السعودية، يجد 

م )االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح الدولي للتعليم وال
ّ
 (.%78تعل
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 ما آلية تدريب املعلمين ومديري املدارس؟

  ارسات من املعلمين في اململكة خالل املراحل األولى من دراستهم وتدريبهم تدريًبا حول محتوى املواد الدراسية وأصول التربية والتعليم واملم %72تلّقى

م الصفية، وهذه النسبة تعد أقل من املعدل في دول واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح الدولي لل
ّ
تعليم والتعل

أنهم شاركوا في األنشطة التحضيرية الرسمية أو غير الرسمية عند التحاقهم بالعمل في املدرسة التي إلى من املعلمين في اململكة  %37(، ويشير 79%)

ا مقارنة بـ  م.من املعلمين في دول واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة ف %42يعملون بها حاليًّ
ّ
 ي املسح الدولي للتعليم والتعل

 ء الطالب، في حين أن مديري املدراس في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يرون أن التلمذة على يد معلم أكثر خبرة عملية مهمة لعمل املعلم وأدا

وقد بلغ املعدل في اململكة العربية السعودية  سنوات( خاضوا هذه التجربة، 5فقط من املعلمين الجدد )الذين تصل سنوات خبرتهم إلى  %22إال أن 

19%. 

 صفهم في العموم، نجد أن قائدي املدراس في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عادة ما يحملون درجة أكاديمية أعلى من املعلمين، ولكن حضر ن

ا مخصًصا ملديري املدارس مرة واحدة على األقل قبل  يهم مهام مدير املدرسة، فقد حضر فقط دورة أو برنامًجا تدريبيًّ
ّ
من مديري املدارس  %27تول

(، كما %54مية في اململكة برنامًجا تدريبيا في اإلدارة املدرسية أو دورة تدريبية مخصصة ملديري املدارس )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والتن

يهم مهام مدير %54عدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منهم برنامًجا أو دورة تدريبية عن القيادة املدرسية )امل %31حضر 
ّ
( قبل تول

 املدرسة.

 

 التدريب التحضيري واملستمر -2الشكل 

 املرحلة املتوسطةالنتائج املوضحة في الشكل بناًء على إجابات معلمي ومديري 

 

 معلومات متاحة فقط.مالحظة: تم تضمين املعلومات التي تخص الدول واالقتصادات التي لديها 
 .OECD, TALIS 2018 Database, Tables I.4.14, I.4.28, I.4.39, I.4.64, I.5.2 and I.5.10املصدر: 
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  تعد املشاركة في برامج التدريب على رأس العمل 
ً
 شائع ًأمرا

ً
ا بين املعلمين ومديري املدراس في اململكة، حيث نجد أن  ا من املعلمين )املعدل  %86جدًّ

ا %99من مديري املدارس )املعدل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  %95( و%94في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ً
( قد حضروا نشاط

 سنة التي سبقت إجراء املسح.واحًدا من أنشطة التطوير املنهي على األقل في ال

  نسبة إن حضور الدورات والندوات من أكثر أنشطة التطوير املنهي التي يقبل عليها املعلمون في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وقد بلغت

م من األقران والتوجيه، ومن من املعلمين في التدريب القائم ع %54، بينما شارك %73املعلمين في اململكة الذين حضروا مثل هذه األنشطة 
ّ
لى التعل

تدريس أكثر الجدير بالذكر فإن املعلمين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يجدون أن التطوير املنهي القائم على التعاون والطرق التعاونية لل

 فائدة من غيره بالنسبة لهم.

 ا على ممارساتهم في التعليم، وهذه  %75، حيث ذكر يشعر املعلمون في اململكة بالرضا تجاه التدريب الذي يتلقونه منهم أن للتدريب أثًرا إيجابيًّ

م )
ّ
(، كما أن املعلمين %82النسبة أقل من املعدل في دول واقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح الدولي للتعليم والتعل

 فّعال يتمتعون بمستويات أعلى من الكفايات الذاتية والرضا الوظيفي.الذين شاركوا في مثل هذا النوع من التدريب ال

ي منظمة ولكن ماتزال بعض جوانب التطوير املنهي قاصرة من وجهة نظر املعلمين، حيث نجد أن املهارات املتقدمة في تقنية املعلومات واالتصاالت ف

حاجتهم للمزيد من التدريب فيها، باإلضافة إلى التعليم في الفصول املتعددة الثقافات التعاون االقتصادي والتنمية من الجوانب التي يذكر املعلمون 

تعلق واللغات وتدريس الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، وقد أعرب املعلمون في اململكة العربية السعودية عن حاجتهم املاسة إلى التدريب امل

 املجاالت الثالثة املذكورة آنًفا. بتدريس الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة من بين

 تدريس الطالب ذوي القدرات واالحتياجات املتباينة

  من طالبها على األقل من ذوي االحتياجات الخاصة )أي ممن  %10من املعلمين في اململكة العربية السعودية في فصول دراسية  %9يعمل في املعدل

ا نت عقلي أو جسدي أو نفس ي(، وهذه النسبة أقل من املعدل في دول واقتصادات منظمة  عجزيجة تم تحديد احتياجات تعليمية خاصة بهم رسميًّ

م )
ّ
 (.%27التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة في املسح الدولي للتعليم والتعل

  من  %70ريبهم الرسمي، وقد وجد من املعلمين في اململكة على التعليم في الفصول ذات القدرات املتباينة من ضمن تدريسهم أو تد %77تم تدريب

 املعلمين أنهم مستعدون للتدريس في مثل هذه الفصول عند تخرجهم.

  التي اجات الخاصة في السنة من املعلمين شاركوا في أنشطة تطوير منهي بما في ذلك التدريب على تدريس الطالب من ذوي االحتي %26بالرغم من أن

هذا املجال )أي تدريس الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة( هو املجال األكثر طلًبا، حيث إن نسبة مرتفعة سبقت إجراء املسح، إال أن التدريب في 

 في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(. %22في اململكة العربية السعودية )مقارنة بـ  %29 –لهذا النوع من التدريب  عبروا عن حاجتهممن املعلمين 

  رس في اململكة أن التعليم الفّعال في مدارسهم يعاني بسبب نقص املعلمين املؤهلين في تدريس الطالب من ذوي االحتياجات من مديري املدا %52وجد

 (.في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية %32الخاصة )مقارنة بـ 
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 نبذة عن تدريس الطالب ذوي القدرات واالحتياجات املتباينة -3الشكل 

 .املرحلة املتوسطةالنتائج املوضحة في الشكل بناًء على إجابات معلمي ومديري 

 
 مالحظة: تم تضمين املعلومات التي تخص الدول واالقتصادات التي لديها معلومات متاحة فقط.

 .OECD, TALIS 2018 Database, Tables I. 3.28, I. 4.13, I. 4.20, I. 5.18, I. 5.21 and I. 3.63املصدر: 

 

م لعام 
ّ
 2018أبرز ما ورد في املسح الدولي للتعليم والتعل

م في جمع البيانات على االستبانات التي توّزع على املعلمين ومديري مدارسهم، حيث إن الهدف األسا
ّ
س ي من املسح الحصول يعتمد املسح الدولي للتعليم والتعل

ا متعلقة بتطوير وتطبيق  م على معلومات متماثلة دوليًّ
ّ
سياسات تخص قائدي املدارس واملعلمين والعملية التعليمية، مع التركيز على الجوانب التي تؤثر على تعل

 مما يتيح لهم اإلسهام في تحليل السياسات التعليمية وتطوير الجوانب األساسية. ،الطالب، كما يتيح املسح للمعلمين وقائدي املدراس فرصة التعبير عن آرائهم

: يساعد 
ً

م صّناع القرار في عمليات مراجعة وتطوير سياسات من شأنها تعزيز مهنة التعليم باإلضافة إلى تحسين الظر أوال
ّ
وف التي املسح الدولي للتعليم والتعل

م الفاعلين.
ّ
 تدعم التعليم والتعل

 تها وتطويرها.على مراجعة ممارساتهم ومناقش واملهتمين بالتعليمثانًيا: يساعد املسح املعلمين وقائدي املدارس  

م عل الدراسات السابقة مع اإلسهام في إثراء الدراسات املستقبلية. 
ّ
ا: يقوم املسح الدولي للتعليم والتعل

ً
 ثالث

  م لعام
ّ
، وهي: املمارسات الصفية للمعلمين، والقيادة املدرسية، 2018تم اختيار تسعة مجاالت أساسية لتناولها في املسح الدولي للتعليم والتعل

سائل مارسات املهنية للمعلمين، وتدريب املعلمين وتحضيرهم، والتغذية الراجعة للمعلمين وتطويرهم، والبيئة املدرسية، والرضا الوظيفي، واملوامل

االبتكار، ، والكفايات الذاتية للمعلمين، وأضيف مجاالن لهذه القائمة، هما: املهتميناملتعلقة باملوارد البشرية الخاصة باملعلمين والعالقات مع 

 والعدل والتنوع.
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  م من معلمي
ّ
وقائدي مدارسهم في التعليم العام واملدارس الخاصة، وقد  املرحلة املتوسطةيتكون مجتمع الدراسة للمسح الدولي للتعليم والتعل

م لعام 
ّ
 15اس في املدارس االبتدائية في ثالثة خيارات أخرى، هي: جرى استطالع املعلمين وقائدي املدر  2018أضاف املسح الدولي للتعليم والتعل

دولة واقتصاًدا في املرحلة الثانوية العليا  11(، وقامت بذلك أيًضا ISCEDدولة واقتصاًدا )املستوى األول من املعيار الدولي للتصنيف في التعليم 

املدارس التي شاركت في برنامج التقويم الدولي )املستوى الثالث من املعيار الدولي للتصنيف في التعليم(، وأجرت تسع دول واقتصادات املسح في 

 التابع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 2018( لعام PISAللطالب )

  معلم على املسح بجميع  260000مدرسة في كل دولة، وقد أجاب حوالي  200معلم ومديري مدارسهم من  4000تم اختيار عينة عشوائية مكونة من

ل أكث
ّ
ا، وقد أجاب عن املسح  48مليون معلم في  8ر من أجزائه، مما يمث

ً
 املرحلة املتوسطةمدير مدرسة من  192معلًما و 2744دولة واقتصاًدا مشارك

 في اململكة العربية السعودية.

  م لعام
ّ
 Teachers and School Leadersفي مجلدين، سيصدر املجلد األول الذي يحمل عنوان " 2018سُتنشر نتائج املسح الدولي للتعليم والتعل

as Lifelong Learners ويتناول املجلد الجانب املعرفي واملهاري ملهنية املعلمين وقائدي املدراس، أما املجلد الثاني، واملعنون 2019يونيو  19" بتاريخ ،

"Teachers and School Leaders as Valued Professionals اول املكانة، والفرص الوظيفية، ، وسيتن2020"، فمن املقرر أن يصدر في بداية عام

 وثقافة التعاون، واملسؤولية، واالستقاللية. 

فيه عن اآلراء الرسمية  تم نشر هذا التقرير تحت مسؤولية األمين العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وليس بالضرورة أن تعبر اآلراء والعبارات الواردة

 والتنمية. للدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادي

 ال يخل هذا املستند باإلضافة إلى أي بيانات أو خرائط مرفقة به بمكانة أو سيادة أي منطقة أو حدود دولية أو أي مقاطعة أو مدينة.
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عد وال ، (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة مع بالتنسيق الترجمة هذه نشر * تنويه: تم
ُ
 للوثيقة األصلي النص مع وتطابقها الترجمة جودة مسؤولية وتقع. للمنظمة رسمية ترجمة ت

 .للوثيقة األصلي فيتم اعتماد ما ورد في النص والترجمة، األصلية الوثيقة بين تباين أي وجود حالة وفي. من قام بترجمتها على
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