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تقدم الدراسة الدولية عن التعليم والتعلم  -TALISواليت أجرتها منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  -OESDأول رؤية مقارنة لظروف التعليم والتعلم استنادا إىل بيانات أكثر من  70.000معلم
ومدير مدرسة ثانوي يف  23دولة مشاركة يف الدراسة .تقوم الدراسة املسحية ببحث اجلوانب اهلامة
للتنمية املهنية؛ معتقدات واجتاهات وممارسات املعلمني؛ التقييم الوظيفي للمعلم والتغذية الراجعة؛
والقيادة املدرسية -من وجهة نظر املعلمني ومديري املدارس .وقد مت اختيار هذا النهج املبتكر من أجل
دراسة املدى الفعلي الذي تُستوعب وتُطبق به سياسات املدرسة واملعلم املتعلقة بنظم التعليم داخل
املدارس والفصول الدراسية ،مع االعرتاف بأن أفضل النوايا لن تسفر عن نتائج إال إذا نفذت فعليا بشكل
فعال ومستمر.
تركز هذه الدراسة املسحية -واليت متثل أكثر من  2مليون معلم -على التقييم الوظيفي
للمعلمني والتغذية الراجعة ،والتنمية املهنية ،وممارسات ومعتقدات التدريس والقيادة املدرسية.
ويكمن اهلدف الرئيس للدراسة يف حتديد معوقات التعلم الفعال .كما يقدم التقرير معلومات كمية
لصانعي السياسات .وتشمل الدول املشاركة يف الدراسة كال من :أسرتاليا ،النمسا ،بلجيكا ،الربازيل،
بلغاريا ،الدمنارك ،استونيا ،اجملر ،أيسلندا ،إيرلندا ،إيطاليا ،كوريا ،ليتوانيا ،ماليزيا ،مالطا ،املكسيك،
النرويج ،بولندا ،الربتغال ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،اسبانيا وتركيا.
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يتقبل املعلمون بهمة العديد من التحديات اليت مت تسليط الضوء عليها يف هذه الدراسة .ففي معظم
البلدان ،أظهر الغالبية العظمى من املعلمني رضاًً عن وظائفهم ،واعتربوا أنفسهم عامل هام ألحداث
فرق كبري يف تعليم طالبهم .كما يستثمر املعلمون الوقت وغالبا املال أيضا يف تطوير أنفسهم
مهنياًً ،وهو استثمار يسري جنبا إىل جنب مع ذخرية االسرتاتيجيات الرتبوية اهلائلة املستخدمة يف
الفصول الدراسية .إال أن ما يثري القلق هو أن ثالثة أربا املعلمني يف املتوسط ال دجدون أي تقدير
على جتويدهم عملهم أو لكونهم أكثر ابداعا يف تدريسهم .يف الواقع ،يعتقد ثالثة أربا املعلمني أن
أكفأ املعلمني يف مدارسهم ال حيصلون على التقدير املناسب وأن مدير املدرسة ال يتخذ اخلطوات
الالزمة لتغيري املكافآت املالية للمعلمني سيئ األداء باستمرار.



هناك حاجة إىل تقديم دعم أفضل للتدريس الفعال من خالل التقييم الوظيفي للمعلم والتغذية
الراجعة .ويعترب التقبل اإلدجابي من قبل املعلمني للتقييم الوظيفي والتغذية الراجعة اليت يتلقونها
على عملهم مؤشرا على وجود رغبة يف املضي قدما يف املهنة .ليس األمر جمرد عملية بريوقراطية،
ولكن يرى املعلمون عموما أن التقييم الوظيفي والتغذية الراجعة تُحدث فارقا كبريا يف عملهم.



تُسلط الدراسة الضوء على التنمية املهنية األفضل واألكثر استهدافا للمعلمني كأداة مهمة حنو
التحسن .إال أن الدراسة تظهر أيضا أننا حباجة إىل بذل املزيد من اجلهد يف سبيل موائمة النفقات
واملنفعة وكذلك العرض والطلب على التنمية املهنية .يشارك عدد قليل نسبيا من املعلمني يف أنوا
التنمية املهنية اليت يرون أن هلا التأثري األكرب على عملهم ،مثل برامج التأهيل والبحوث الفردية
واملشرتكة.



يعد حتسني ممارسات التدريس من أصعب القضايا اليت يتم التعامل معها .ويذكر املعلمون يف
معظم بلدان الدراسة أنهم يستخدمون املمارسات التقليدية -اليت تهدف إىل نقل املعرفة يف أماكن
منظمة -أكثر بكثري من املمارسات املتمركزة حول الطالب ،مثل تلبية التدريس لالحتياجات
الفردية للطالب.



تشري الدراسة إىل أن القيادة املدرسية الفعالة تلعب دورا حيويا يف احلياة العملية للمعلمني ،وأنها
ميكن أن تقدم مساهمة هامة يف تشكيل وتطوير املعلمني .كما أظهرت الدراسة أن مدراء املدارس يف
املدارس ذات القيادة التعليمية القوية عادة ما يستخدمون التنمية املهنية ملعاجلة نقاط الضعف لدى
املعلمني اليت يتم حتديدها يف التقييمات الوظيفية .ويف كثري من األحيان ،توضع العالقات اجليدة
بني الطالب واملعلم يف االعتبار ،كما يعطى تقدير أكرب للمعلمني على ممارساتهم التعليمية
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املبتكرة ،ويتم أيضا الرتكيز على النتائج التنموية للتقييم الوظيفي للمعلم ويعطى التعاون بني
املعلمني أهمية مناسبة.


تعترب العالقات القوية اليت تظهرها الدراسة بني مناخ املدرسة اإلدجابي ،وتدريس املعتقدات،
والتعاون بني املعلمني ،والرضا الوظيفي للمعلم ،والتنمية املهنية ،وتبين جمموعة من أساليب
التدريس -تعترب دال ئل تشري إىل أن السياسة العامة ميكن أن ختلق مناخ التعلم الفعال .ومن جهة
أخرى ،هناك حقيقة هامة أال وهي أن التباين يف هذه العالقات يكمن يف الفروق بني املعلمني بشكل
فردي وليس بني املدارس أو البلدان ،مما يؤكد احلاجة إىل برامج فردية وموجهه للمعلمني بدال
من املعا جلات واسعة النطاق (املدرسة ككل أو املنظومة بأكملها) ألن هذه أمور حتكمها سياسة
تعليمية مهيمنة.

املصدر:
http://www.oecd.org/edu/school/creatingeffectiveteachingandlearningenvironmen
tsfirstresultsfromtalis.htm
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