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سر النجاح يف فنلندا :إعداد املعلمني

نبذة قصيرة عن إصالح التعليم في فنلندا
باسي سالبريج*
امللخص
فنلندا دولة رفاه ودميقراطية وعضو مشايل يف االحتاد األورويب ،فهي خري مثال ألمة قادرة على
حتويل اقتصادها التقليدي إىل اقتصاد معرفة حديث خ�لال ف�ترة قصرية نسبياً من ال��زم��ن ،وق��د أدى
التعليم دورا مهماً يف هذه العملية .يقوم هذا البحث مبناقشة تفوق منظومة تعليم الطالب وكيفية القيام
هبا بتكلفة معقولة ،وذلك باستخدام سياسات تعليم ختتلف عن اسرتاتيجيات اإلصالح املوجهة ملا هو
تقليدي وسائد يف العديد من البلدان األخرى ،فعلى العكس من العديد من أنظمة التعليم األخرى،
مل تكن املساءلة على أس��اس االختبار ومعايري التعلم احمل��ددة من اخل��ارج ج��زءاً من سياسات التعليم
الفنلندية ،ومن خالل االعتماد على البيانات الدولية لتقييم الطالب واملؤشرات ودراسات السياسات
السابقة ،يصف هذا الفصل كيفية حتقيق التقدم يف تعليم الطالب من خالل سياسات التعليم الفنلندية
القائمة على اإلنصاف ،واملرونة ،واإلبداع ،واحرتاف املعلمني ،والثقة املتبادلة ،ونستنتج أن اإلصالح
وتشج ُع
التعليمي يف فنلندا قد مت بناؤه على أفكار القيادة اجليدة اليت تضع الرتكيز يف التعليم والتعلُّم،
ّ
املدارس على خلق بيئات تعليمية مثلى ،فضالً عن تنفيذ احملتوى التعليمي الذي يساعد الطالب على
الوصول إىل األهداف العامة للتعليم والقيادة املهنية للمدارس بأفضل الطرق.
1.1األداء التعليمي يف فنلندا منذ أوائل الثمانينيات.
شهدت فنلندا حتوالً اقتصادياً وثقافياً أساسياً خالل العقود الثالثة األخرية من القرن العشرين،
يف ع��ام  ،1950وعلى وف��ق  Routtiو ،)2006( Ylä-Anttilaأصبح اهليكل االقتصادي
الفنلندي يتوافق وذلك املوجود يف السويد يف عام  1910بشكل وثيق ،ومنذ كانت التنمية الصناعية
واالقتصادية يف فنلندا يف اخلمسينيات مستندة إىل االستثمار االقتصادي ال��ذي كانت فيه اآلالت،
واهلندسة ،والصناعات القائمة على الغابات العناصر الرئيسة لإلنتاج االق�ت�ص��ادي ،شهدت أواخ��ر
* مدير ع��ام مركز احل �راك ال��دويل وال�ت�ع��اون ،معلم وكاتب وباحث فنلندي ،يشغل حاليا منصب أستاذ زائ��ر للتعليم التطبيقي بكلية
الدراسات العليا للتعليم جبامعة هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية .وقد عمل يف السابق معلماً مدرسياً ومدرباً للمعلمني ،وباحث ًا
ومستشاراً يف جمال السياسات يف فنلندا .للمزيد انظر:
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/406b87cd.pdf
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الثمانينيات بداية التخصص يف اإلنتاج والتجارة والبحث والتطوير يف االقتصاد الفنلندي ،وتزامن هذا
مع ظهور االقتصاد القائم على املعرفة الناشئ من االنفتاح االقتصادي وحترير تدفقات رأس امل��ال،
التحول من خالل القول بأن هناك :عدداً
وقد وصف  Routtiو )2006( Ylä-Anttilaهذا ّ
قليالً ،إن وجد أصالً ،من األمثلة األخرى لبلدان متتلك وفرة يف املوارد الطبيعية اليت متكنت من حتويل
اهلياكل الصناعية جتاه زيادة كمية املعرفة والقيمة املضافة بسرعة وبنجاح كما فعلت فنلندا (ص .)6
إن االنتقال إىل االقتصاد القائم على املعرفة ازداد وبنح ٍو كبري يف توليد املعارف احمللية ،ويف
أواخر السبعينيات احتلت فنلندا أحد املراتب األدىن يف ترتيب ( OECDمنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية) للدول يف كميات البحوث وكثافة التطور ،وعلى وفق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ف��إن فلندا تستثمر  3.5يف املئة م��ن الناتج احمللي اإلمج��ايل يف البحث والتطوير ( )R & Dوهو
ثاين أعلى معدل يف املنظمة بعد السويد (OECD، 2008؛  Routtiو Ylä-Anttila،
.)2006
ومن املثري لالهتمام أنه وخالل أكرب ركود اقتصادي يف وقت السلم بعيداً عن احلروب يف أوائل
التسعينيات ،متت احملافظة على استثمارات  R & Dيف املستويات املتفق عليها مع زيادة االستثمار
اخل��اص أي�ض�اً ( Castellsو ،)Himanen، 2002وم��ن اجل��دي��ر بالذكر أن بناء نظام التعليم
الفنلندي القائم على األداء اجليد واملساواة حدث مع إنفاق متواضع نسبياً على التعليم ،إذ يتم متويل
نظام التعليم يف املقام األول من املصادر العامة ،ففي عام  2006كان اثنان يف املئة من إمجايل اإلنفاق
على التعليم من مصادر خاصة ،يف حني أن  99يف املئة من اإلنفاق على التعليم األساسي واإلعدادي
مي�َّ�ول من القطاع العام ( ،)OECD، 2008ويف الواقع اخنفض إمج��ايل اإلنفاق على املؤسسات
التعليمية من الناتج احمللي اإلمجايل جلميع مستويات التعليم من  7.9يف املئة يف عام  1992إىل 6.3
يف املائة يف عام  ،1995ومؤخر إىل  6.0يف املئة يف عام  ،)Hirvi، 1996( 2002وهذا يشري
إىل أن الوصول إىل معدالت مشاركة عالية واإلنصاف إىل جانب التحصيل الدراسي اجليد قد حتقق
بدون زيادة اإلنفاق على التعليم بل على العكس متاماً.
منذ األزم��ة االق�ت�ص��ادي��ة يف التسعينيات ،كافحت السلطات التعليمية احمللية بشكل متزايد
بسبب تقلص امل�ي�زان�ي��ات ،مم��ا أدى إىل ت��وس�ي��ع أح�ج��ام ال�ف�ص��ول ،واحل��د م��ن ب�ع��ض خ��دم��ات ال��دع��م
املدرسية ،ويف كثري من احلاالت دمج املدارس وإغالق بعضها للحصول على أكرب قدر من الكفاءة
( Kiviraumaو Simolaو  ،)Rinne، 2002وق��د اخن�ف��ض ع��دد امل ��دارس األساسية
الشاملة (الصفوف  )9-1بنسبة  20يف املئة على مدى السنوات العشر املاضية؛ ومع ذلك فقد مت
ِ
عم أن
إحراز الشروط األساسية للتعليم اإلعدادي اجليد للكل وجعله متاحاً يف مجيع أحناء البالدُ ،وز َ
تأمني املوارد الالزمة لالستثمارات يف التحضري األويل للمدرسني يف اجلامعات ساهم بنح ٍو إجيايب يف
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وقت الحق يف قوة التدريس اليت مل تتكيف فقط مع حتسني املدارس ،ولكنها كانت قادرة أيضا على
البحث عن احللول القائمة على أساس علمي للمشاكل املشرتكة يف مدارسهم.
يف الثمانينيات امتلك نظام التعليم الفنلندي عدداً قليالً من السمات اليت جذبت اهتمام املربني
الدوليني ،إذ كانت معظم جوانب التعليم مستمدة من جارهتا الغربية الغنية السويد ،يف ال�واق��ع ،مت
االعرتاف بنظام التعليم الفنلندي كنظام استثنائي دولياً ألمر واحد فقط :هو أن األطفال الفنلنديني يف
سن  10أعوام هم من بني أفضل القراء يف العامل ( Allerupو Mejding، 2003؛ Elley،
 ،)1992خبالف ذلك تركت مؤشرات التعليم الدولية فنلندا يف ظالل القوى العظمى للتعليم التقليدي
مثل السويد وإجنلرتا والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا .ويبني هذا البحث كيف كانت فنلندا قادرة
على رفع مستوى رأس املال البشري من طريق حتويل نظامها التعليمي إىل أحد أفضل األنظمة منذ
الثمانينيات ،وأيضاً يناقش كيف حتقق هذا النجاح من خالل تنفيذ إصالحات التعليم اليت ختتلف عن
تلك املوجودة يف العديد من الدول األخرى ،وأخرياً يشري البحث إىل بعض مبادئ إصالح التعليم اليت
تعترب الركيزة األساسية لألداء التعليمي اجليد اليوم.
بينما جذبت فنلندا االهتمام العاملي بسبب األداء املتميز يف التعليم ،حيق لنا أن نتساءل ما إذا
كان هناك أي تقدم يف هذا األداء منذ الثمانينيات .إذا كان باإلمكان حتديد ومتييز التقدم التعليمي،
فإن السؤال هو ما العوامل اليت قد تكون وراء اإلصالح الناجح للتعليم؟ يف حتليلي األخري لسياسات
اإلص�لاح التعليمي يف فنلندا ( ،)Sahlberg ، 2007قمت كيفية تغيري فنلندا نظامها التعليمي
التقليدي ،م��ع قليل م��ن امل�ق��ارن��ات ال��دول�ي��ة ،إىل أمن��وذج لنظام تعليم حديث مم��ول م��ن القطاع العام
وذي نوعية جيدة ومشاركة واسعة  -كل هذا بتكلفة معقولة (OECD، 2008؛ Sahlberg،
2007؛  .)Schleicher، 2006إن اجلوهر من هذا التحليل هو التقدم التصاعدي خالل العقود
الثالثة املاضية يف أربعة جماالت رئيسة هي )1( :زيادة مستوى التحصيل التعليمي للسكان البالغني،
( )2العدل بني اجلميع يف نتائج التعلم وأداء امل��دارس ) 3( ،مستوى جيد لتعلم الطالب بالقياس
مع التقييم الدويل للطالب )4( ،اإلنفاق املعتدل والكفاءة بشكل شبه كامل من مصادر عامة .قبل
وص��ف كيف ح��دث التغيري ال�ترب��وي منذ السبعينيات ،سنلخص ب��إجي��از العناصر الرئيسة ال�تي حتدد
مستوى أداء النظام التعليمي الفنلندي.
 1.1مستوى التحصيل العلمي:
أوالً ،كان هناك منو تصاعدي يف املشاركة يف مجيع مستويات التعليم يف فنلندا منذ عام ،1970
وقد كان النمو سريعاً والسيما يف قطاع التعليم اإلع��دادي يف الثمانينيات ،وبعد ذلك يف قطاعات
التعليم العايل يف التسعينيات .لقد رك��زت سياسات التعليم اليت ق��ادت اإلص�لاح التعليمي الفنلندي
منذ عام  1970على خلق تكافؤ للفرص ،ورف��ع اجل��ودة ،وزي��ادة مشاركة اجملتمع الفنلندي يف مجيع
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املستويات التعليمية ،وأن أكثر من  ٪99من الفئات العمرية أكملوا بنجاح التعليم األساسي اإللزامي،
وح �وايل  ٪95منهم واص��ل تعليمهم يف امل ��دارس اإلع��دادي��ة أو يف ال�ص��ف  10اإلض��ايف يف امل��درس��ة
األساسية (حوايل  )٪3على الفور بعد التخرج ،وحيصل ٪90من الذين يدخلون املدرسة اإلعدادية
يف هناية املطاف على شهادة إكمال الدراسة؛ وبالتايل احلصول على فرصة لإلكمال يف التعليم العايل
(إحصائيات فنلندا ،)2008 ،بعد إكمال ثلثي الدارسني يف اجلامعات األكادميية أو املعاهد الفنية
لدراستهم ،يبدأون العمل بشكل مهين.
وعالوة على ذلك ،فإن أكثر من  ٪50من السكان البالغني الفنلنديني يشاركون يف برامج
تعليم الكبار ،وما هو جوهري يف هذا التوسع هو أن املشاركة يف التعليم حدثت دون زيادة عبء
التكاليف للطالب أو ألولياء أمورهم .وعلى وفق ملؤشرات التعليم العاملية احلديثة فإن  ٪2فقط من
اإلنفاق الفنلندي على املؤسسات التعليمية يأيت من مصادر خاصة مقارنة مبتوسط منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية الذي يعادل حوايل  .)OECD، 2008( ٪13ويظهر الرسم البياين ()1
التقدم العام يف التحصيل العلمي للسكان البالغني ( 15سنة فأكثر) منذ عام  ،1970إن الوضع
احلايل يتطابق مع الصورة النمطية هلرم رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة املتقدم (OECD،
 ،)2008مع وجود حوايل  30من احلاصلني على شهادات تعليمية عليا أو أقل وحنو  40يف املئة
من حاملي شهادة التعليم اإلعدادي.

الرسم البياين ( :)1مستوى التحصيل العلمي بني السكان البالغني ( 15سنة فأكثر) يف فنلندا منذ عام
 ،1970إن مستويات عام  2010هي تقديرات فقط (.)Sahlberg، 2006b
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إن تطور مستوى التحصيل التعليمي يف فنلندا ،كما هو مبني يف الرسم البياين  ،1يوضح حملة
حول رأس املال البشري األمنوذجي القتصاديات املعرفة احلديثة .إن سياسات التعليم احلالية يف فنلندا
تشجع ثلثي املتخرجني من املدارس اإلعدادية على االلتحاق بالتعليم العايل ،وحىت وقت قريب كان
هذا الرقم �يَُع ُّد حوايل  70يف املئة.
 1.2العدالة يف نتائج التعليم
ثانياً :انتشرت فرص التعليم؛ وبالتايل أصبحت النتائج التعليمية اجليدة بالتساوي يف مجيع أحناء
فنلندا ،وكان هناك فجوة إجناز واضحة بني الشباب يف بداية املدرسة الشاملة يف أوائ��ل السبعينيات
بسبب ال�ت��وج�ه��ات التعليمية املختلفة ج��داً ع��ن ال�ن�ظ��ام امل� �وازي ال�ق��دمي ( Ahoو Pitkänenو
 ،)Sahlberg، 2006وك��ان��ت هناك عالقة قوية ب�ين ه��ذه الفجوة املعرفية والفجوة االجتماعية
واالق�ت�ص��ادي��ة يف اجملتمع الفنلندي يف ذل��ك ال��وق��ت ،على ال��رغ��م م��ن أن ف�ج��وة تعلّم ال�ط�لاب ب��دأت
بالتناقص يف منتصف الثمانينيات ،إال أن القدرات واملعرفة يف الرياضيات واللغات األجنبية أبقت على
فجوة اإلجناز واسعة نسبياً.

بعد إلغاء التمييز بني الطلبة داخ��ل املدرسة الشاملة يف منتصف الثمانينيات ،وبالتايل جعل
توقعات التعلّم مماثلة جلميع الطالب ،بدأت الفجوة بني حمققي اإلجنازات املنخفضة والعالية بالتناقص؛
عملياً وه��ذا يعين أن مجيع التالميذ -بغض النظر عن قدراهتم أو مصاحلهم ،-يدرسون الرياضيات
والعلوم واللغات األجنبية يف الفصول نفسها ،يف وقت سابق كان الطالب يوزعون يف الصفوف حسب
مستويات أدائهم يف هذه املوضوعات الثالثة ،وجاء أول دليل حول نتائج التعلم األكثر إنصافاً من
برنامج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال��ذي يدعي بـ الربنامج ال��دويل لتقييم الطلبة ()PISA
واملسح الذي أجرته يف عام  ،2000ويف هذا املسح امتلكت فنلندا أحد أصغر االختالفات يف األداء
بني املدارس- ،أقل من عشر هذا التباين يف اليابان ،-يف موضوع القراءة بني املدارس يف مجيع الدول
األعضاء يف أنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،استمرت فنلندا باجتاه مماثل يف مسح  2003يف مادة
الرياضيات ،وع��ززت من قدراهتا يف مسح ع��ام  2006للربنامج ال��دويل لتقييم الطلبة (OECD،
 .)2001، 2004، 2007 aويبني الرسم البياين ( )2التباين يف األداء داخل املدارس وبني بعضها
البعض يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام  2006ال��ذي مت إج�راؤه حسب التقييم
العلمي.
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الرسم البياين  :2مستوى الفرق يف األداء بني الطالب داخل املدرسة نفسها وبني املدارس يف دراسة الربنامج
الدويل لتقييم الطلبة لعام .)OECD، 2007 a( 2006

وعلى وفق الرسم البياين  ،2فإن مستوى الفرق يف األداء بني مدارس فنلندا يبلغ أقل من ٪5
يف حني أن متوسط التباين بني امل��دارس يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخ��رى يبلغ
ح�وايل  .٪33إن حقيقة عدم وج��ود املساواة يف فنلندا تتمحور يف الغالب داخ��ل امل��دارس ،كما هو
مبني يف الرسم البياين  ،2ما يعين أن االختالفات املتبقية ترجع يف معظمها إىل االختالفات يف املواهب
الطبيعية للطالب ،ومن هنا فإن التباين بني امل��دارس يتعلق معظمه بعدم املساواة االجتماعية؛ وألن
هذا مصدر صغري للتباين يف فنلندا ،فهو يشري إىل أن املدارس تتعامل بنجاح مع التفاوت االجتماعي
( ،)OECD، 2007 bوه��ذا يشري أي�ض�اً ،كما الح��ظ  )2007( Grubbإىل أن اإلص�لاح
التعليمي الفنلندي قد جنح يف بناء نظام تعليمي ع��ادل يف وق��ت قصري نسبياً ،وه��ذا اهل��دف الرئيس
لربنامج إصالح التعليم يف فنلندا الذي مت العمل عليه يف بداية السبعينيات.
 1.3تعلّم الطلبة:

ثالثا :إن تعلّم الطالب الفنلنديني يف مستوى دويل ٍ
عال على وفق الدراسات املقارنة للتحصيل
العلمي للطالب ،وعلى ال��رغ��م م��ن أن��ه م��ن الصعب مقارنة النتائج تعلم ال�ط�لاب ال�ي��وم م��ع تلك يف
ع��ام  1980إال أن ب�ع��ض األدل ��ة مي�ك��ن أن ت�ق��دم ب��اس�ت�خ��دام اس�ت�ط�لاع��ات اجل�م�ع�ي��ة ال��دول�ي��ة لتقييم
التحصيل الرتبوي ( )IEAوالربنامج الدويل لتقييم الطلبة  PISAالتابع ملنظمة التعاون االقتصادي
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وال�ت�ن�م�ي��ة م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ( Kupariو Välijärvi، 2005؛  Martinوآخ ��رون،
2000؛ OCED ، 2001؛  Robitailleو  .)Garden، 1989وبناءً على
هذه املعطيات ،ذَ َكرت يف مكان آخر ملخصاً ألداء الطالب الفنلنديني يف مادة الرياضيات
منذ عام  1981مقارنة مع أقراهنم يف ال��دول األخ��رى ( ،)Sahlberg ، 2007وتشمل
الدراسات املستخدمة الدراسة الدولية الثانية للرياضيات ( )SIMSيف عام  1981للصف
 8يف  20دولة ،إن اجتاهات تباين األداء يف االجتاهات يف الدراسة العاملية للرياضيات والعلوم
( )TIMSS-Rيف عام  1999للصف  8يف  38دول��ة ،واملسح الذي أج�راه الربنامج
ال��دويل لتقييم الطلبة يف ع��ام  2000ال��ذي��ن ت�تراوح أعمارهم ب�ين  15ع��ام�اً يف مجيع ال��دول
األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وإن هذه هي االستطالعات الدولية لتقييم
الطالب اليت شاركت فيها فنلندا منذ عام .1980
ومبا أن الدول املشاركة يف كل دراسة دولية ختتلف عن بعضها البعض واختالف منهجية
املسح للجمعية الدولية لتقييم التحصيل ال�ترب��وي عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية،
لذلك جند أن املعدل العاملي كقيمة مرجعية ال يوفر دائماً صورة كاملة للمقارنة ،إن مقاييس
مسح الربنامج الدويل لتقييم الطلبة �تُّع ُّد اآلن وسيلة عاملية لقياس التحصيل العلمي لطالب
الدول يف هناية التعليم اإللزامي ،ففي عام  2006مت إجراء دورة ثالثة من هذا املسح العاملي
يف مجيع الدول الثالثني األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،مع إضافة  27دولة
أخرى ،ويركز املسح يف:
«ق��درة الشباب على استخدام معارفهم ومهاراهتم ملواجهة حتديات احلياة احلقيقية ،ويعكس
التغري يف أهداف وغايات املناهج نفسها ،وهذا يزيد من خماوف ما ميكن للطالب القيام
هذا التوجه ُّ
به مع ما تعلموه يف املدرسة وليس فقط مع ما إذا كانوا قد أتقنوا حمتوى املناهج الدراسية احمل��ددة»
( ،OECD، 2007 aص .)16
يف دراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة لعام  ،2006حافظت فنلندا على أدائها العايل يف مجيع
اجملاالت املقررة لتحصيل الطالب ،ففي العلوم -املوضوع الرئيس لدراسة عام  -2006تفوق الطالب
الفنلنديني على أقراهنم يف مجيع البلدان الـ  56اليت تظهر بعضها يف الرسم البياين.3
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الرسم البياين  :3النسبة املئوية للطالب يف كل مستوى كفاءة يف العلوم ( )OECD، 2007aويشري
املستوى  2إىل احلد األدىن من اإلجادة يف مادة العلوم ومستوى  6إىل اإلجادة املمتازة يف املادة نفسها يف بعض دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

يشري الرسم البياين  3إىل أن التحصيل الدراسي للطالب الفنلنديني يف مادة العلوم قد ارتفع
عما كان معروفاً يف املقارنات الدولية يف وقت سابق من املعدل العاملي للنجاح على مدى السنوات
الـ  25املاضية ،ومن املهم أيضا أن نسبة أولئك الذين هم يف املستوى  6يف فنلندا هي األعلى بني
الدول ،ونسبة أولئك الذين هم يف املستوى  1هي األدىن يف فنلندا بني الدول ،ويبني الرسم البياين ،3
بأن أكثر من نصف الطالب الفنلنديني هم يف املستوى  4يف أدائهم يف مادة العلوم ،متفوقني بذلك
على معظم الطالب اآلخرين من الدول األخرى.
ت�ش�ير مج�ي��ع ال��دراس��ات ال�ث�لاث ل�ل�برن��ام��ج ال ��دويل لتقييم الطلبة م�ن��ذ ع��ام  2000ب��أن األداء
التعليمي الفنلندي يتفق مع كل اجملاالت التعليمية املقررة ،وأن الطالب الفنلنديني حصلوا على درجة
عالية يف كل استطالع حول مجيع املواد الدراسية ،يف الرياضيات والعلوم والقراءة والكتابة.
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الرسم البياين  :4أداء الطالب الفنلنديني ذوي الـ  15عاماً يف الرياضيات يف ثالثة مسوح أجراها الربنامج الدويل
لتقييم الطلبة بني عامي  2000و  2006يف دول خمتارة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

الرسم البياين  :5أداء الطالب الفنلنديني ذوي الـ  15عاماً يف مادة العلوم يف ثالثة مسوح أجراها الربنامج الدويل
لتقييم الطلبة بني عامي  2000و 2006يف دول خمتارة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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تظهر الرسوم البيانية  4و  5اختالفاً آخر يف اجتاه األداء التعلمي للطالب الفنلنديني حسب
مقاييس معايري الرياضيات والعلوم يف الربنامج ال��دويل لتقييم الطلبة باملقارنة مع بعض دول منظمة
التعاون االقتصادي األخرى ،ومن اجلدير باملالحظة أن التحصيل العلمي للطالب يف هذه املوضوعات
يظهر تقدم فنلندا أيضاً على وفق بيانات الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ،وهذا خيتلف من غريها من
قوى التعليم األخ��رى ومن املهم أن نالحظ أن أي تأثري للتعليم على هذه النتائج يف أنظمة التعليم
املذكورة آنفاً قد تأثر يف املقام األول بسياسات التعليم واإلصالحات اليت مت تنفيذها يف التسعينيات.
هناك يف الواقع نقاش متزايد حول ما الذي تقيسه هذه االختبارات الدولية حقا ،وهذا البحث
ال يناقش تلك القضايا أو صحة هذه ال��دراس��ات ،إن النقد واحلجج موجودة ،على سبيل املثال يف
 Adams (2003)، BautierوRayon (2007)، Dohn (2007)، Goldstein
 (2004)، Nagy (1996)، Prais (2003، 2004)، Rileyو ( Torrance
 .)2003)، Sahlberg (2007)، Schleicher (2006، 2007جيب على القارئ أيضا
مالحظة أن الربنامج ال��دويل لتقييم الطلبة ليس هو التقييم ال��دويل الوحيد هلم ،وأن الربامج األخرى
تقيس جوانب خمتلفة من التعليم والتعلّم من تلك اليت يركز فيها برنامج التقييم الدويل ،ومع ذلك ،فإن
دراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة هي الصك املرجعي الدويل الوحيد الذي يغطي كل دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،ويركز أيضاً يف الكفاءات خ��ارج املنهج الدراسي العادي ،ومن اجلدير
بالذكر أن هناك كمية متزايدة من االنتقادات أيضاً من بني املربني الفنلنديني حول تقييم جناح أداء
الطلبة والنظم التعليمية باستخدام التقييم الدويل هلم.
 1.4اإلنفاق املعقول على التعليم
يبدو أن فنلندا كانت قادرة على إصالح نظامها التعليمي من خالل زيادة املشاركة على مجيع
املستويات؛ مما جيعل احلصول على تعليم جيّد أمراً ممكناً لكل السكان ،ويسهل من حتقيق نتائج تعلم
عالية نسبياً يف معظم امل��دارس يف مجيع أحناء البالد ،وقد مت إجناز كل هذا من خالل متويل التعليم،
مب��ا يف ذل��ك التعليم ال�ع��ايل وتعليم ال�ك�ب��ار ،م��ن م�ص��ادر مالية عامة فقط ،ويبقى هناك س �ؤال واح��د
بشأن األداء التعليمي اجليد :كم هي تكلفة الضرائب اليت يدفعها الفنلنديون؟ يف دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية اليت تتوافر فيها بيانات عن اجتاهات مماثلة ومتاحة جلميع املستويات التعليمية،
زاد االستثمار العام واخلاص يف التعليم الفنلندي بنسبة  ٪34بني عامي  2004-1995من حيث
القيمة احلقيقية ،يف حني كان متوسط منظمة التعاون والتنمية للمدة نفسها  .٪42إن اإلنفاق على
املؤسسات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف فنلندا قريب من متوسط دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،الذي بلغ  % 6.0يف عام  ،)OECD، 2008( 2005متول املصادر
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اخلاصة أقل من  ٪2من إمجايل اإلنفاق الفنلندي على مؤسسات التعليم ،وال يزال التعليم العايل مموالً
بالكامل من األموال العامة يف الوقت احلايل ،وبالتايل فهو جماين لكل من يعيش يف فنلندا.

الرسم البياين  :6العالقة بني األداء حسب الربنامج الدويل لتقييم الطلبة يف العلوم يف سن  15واإلنفاق الرتاكمي
للطالب الواحد ما بني عمر  6و )2006 ،2005( 15يف بعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

يلخص الرسم البياين ( )6األداء املتوسط للطالب يف العلوم حسب الربنامج ال��دويل لتقييم
الطلبة فيما يتعلق باإلنفاق على التعليم للطالب الواحد يف عام  ،2006وتشري هذه البيانات إىل أن
األداء التعليمي اجليد يف فنلندا قد مت حتقيقه بتكلفة معقولة ،إذ يشري الرسم البياين أيضاً لعدم وجود
عالقة بني اإلنفاق الرتاكمي ونوعية نظام التعليم حسب الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ومستوى االستثمار املايل يف التعليم ،فعلى سبيل املثال ،متتلك الواليات املتحدة
والنرويج أعلى مستويات لإلنفاق على التعليم بني تلك البلدان املدرجة يف الرسم البياين ( ،)6ولكن
نتائج الطالب يف هذه البلدان هي األدىن ،وهذا بطبيعة احلال ال يوحي بوجود منطق سبيب بني كمية
اإلنفاق على التعليم ونتائج التعلم؛ لذلك فإن الكفاءة أكثر أمهية من مستوى اإلنفاق.
وقد شجع جناح التعليم الفنلندي الناس على البحث وراء أسباب هذا األداء الدويل املمتاز،
ويرى معظم زوار فنلندا أن املباين املدرسية األنيقة مليئة باألطفال اهلادئني واملعلمني املتعلمني تعليماً
عالياً ،وت�ع�ّ�رف ال��زوار على السلطة الذاتية الكبرية ال�تي تتمتع هبا امل��دارس ،مع تدخل قليل من قبل
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إدارة التعليم املركزية يف احلياة اليومية داخل املدارس ،ويطلعون أيضا على األساليب املنهجية ملعاجلة
املشكالت يف حياة الطالب وإع�ط��اء مساعدة مهنية للمحتاجني ،إ ْذ إن الكثري من ه��ذا قد يكون
مفيداً للزوار ملقارنة ممارسات بالدهم التعليمية مع ال��دول الرائدة يف التعليم مثل فنلندا ،ومع ذلك،
فإن الكثري من سر جناح التعليم يف فنلندا ال يزال غامضاً وهناك عدد من األسئلة تطرح كيفية إدارة
التعليم يف فلندا:
كيف كانت عملية التغيري الرتبوي؟
•كم استفاد املربون الفنلنديون من حركات إصالح التعليم العاملية حينما خلقوا هنجاً خاصاً هبم؟

•ما دور السياسات األخرى يف القطاع العام اليت عملت على مساعدة نظام التعليم على
العمل بشكل جيد؟ وما الدور الذي تؤديه الثقافة؟
قبل مناقشة هذه األسئلة ،دعونا نلقي نظرة على ما يقوم به الطلبة الفنلنديون بعد أن يكملوا
التعليم اإللزامي يف سن الـ  ،16إذ يبدأ معظمهم الدراسة يف املدارس اإلعدادية اليت خيتاروهنا.
 .2التعليم اإلعدادي يف فنلندا:
يستمر التعليم اإلل �زام��ي يف فنلندا مل��دة ت�س��ع س �ن �وات ،وخ�لاف �اً مل��ا حي��دث يف معظم ال�ب�ل��دان
األخ��رى ،يبدأ األطفال الفنلنديون التعليم الرمسي يف سن السابعة ،وكما كتبنا يف أماكن أخرى ،فإن
معظم الطالب الفنلنديني يكملون املدرسة األساسية اليت متتد ملدة تسع سنوات يف الوقت احملدد من
دون ت�ك�رار ال �ص �ف��وف( Välijärviو  ،)Sahlberg ، 2008وسيتضح م��ن اجل��دول ( ،)1أن
 3300ش��اب أو ح�وايل  5يف املئة من مجيع خرجيي امل��دارس األساسية يف ع��ام  2006ق��رروا عدم
مواصلة التعليم مباشرة بعد االنتهاء من التعليم اإللزامي يف سن الـ Committee Report( 16
 ،)، 2005ويُ ُّ
عد ه��ذا العدد الكبري من الشبان الذين يرتكون التعليم أح��د أك�بر املشاكل يف نظام
التعليم الفنلندي اليوم ،ومع ذلك وبدالً من حل هذه املشكلة عن طريق إصدار التشريعات اليت من
شأهنا جعل التعليم اإلع��دادي إلزامياً ،تعمل سلطات التعليم معاً إلجي��اد سبل لتوفري خيار تعليمي
هادف للجميع ،ويبني اجلدول ( )1خيارات خرجيي املدارس األساسية اليت أختريت من قبل التالميذ
ما بني عامي  2000و.2006
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اجلدول :1عدد املسجلني يف التعليم اإلعدادي من خرجيي املدارس األساسية يف فنلندا بني
عامي  2000و .2006
خريجو المدارس األساسية
عدد الشباب الذين واصلوا التعليم بعد المدرسة
األساسية اإلجبارية
•التعليم اإلعدادي
•التعليم المهني
•الصف الـ  10التطوعي
التاركون لنظام التعليم الرسمي

2000

2003

2006

66250
%93.0
61650
%53.7
35600
%36.3
24050
%3.0
2000
%7.0
4600

60850
%94.5

66700
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املصدر :إحصائيات فنلندا (.)2008

يبي اجل��دول ( )1أن حنو  ٪ 95من أولئك الذين أكملوا التعليم األساسي اإللزامي يف عام
نّ
 2006واصلوا إكمال الدراسة يف املرحلة اإلعدادية أو يف الصف  10اإلضايف من املدرسة األساسية،
ويف عام  ،2008بلغت النسبة بني الطالب الذين التحقوا بالتعليم اإلعدادي واملهين  55يف املئة و37
يف املئة على التوايل من جمموع الطلبة املتخرجني من املدرسة األساسية ،ومن املتوقع يف عام  2009أن
أقل من مخسة يف املئة أو  3250من خرجيي املدارس األساسية سيختارون عدم مواصلة الدراسة يف
املرحلة اإلعدادية ،إذ سينخرط بعض منهم يف الربامج التعليمية األخرى بعد املرحلة اإللزامية.
ل�ق��د أث�ب��ت ال�ص��ف ال�ع��اش��ر اإلض ��ايف ال�ط��وع��ي م��ن امل��درس��ة األس��اس�ي��ة أن��ه خ�ي��ار مفيد ملعظم
الشباب الفنلنديني الذين اختاروا هذا اخليار بعد املدرسة األساسية ،ففي عام  2006التحق%85
من جمموع 1800من الذين درسوا سنة إضافية يف املدرسة األساسية ،بالتعليم اإلع��دادي أو املهين
( 35يف املئة و  50يف املئة على ال�ت�وايل) ،وق��د ت��رك  2يف املئة من التالميذ الذين التحقوا بالصف
العاشر اإلض��ايف النظام التعليمي خ�لال العام ال��دراس��ي .إن اهل��دف من سياسة التعليم املتفق عليها
هو تقليل نسبة الطالب الذين يرتكون الدراسة اإلعدادية إىل  ٪2.5على االقل ،وهذا هدف طموح
ويتطلب اختاذ تدابري منهجية من قبل السلطات التعليمية وكذلك من املدارس؛ ألجل تطبيقه ،وعلى
وفق سياسات التعليم احلالية ( ،)Committee Report ، 2005إن الصف العاشر اإلضايف
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الطوعي للمدرسة األساسية سيتم توفريه للمزيد من التالميذ الذين سيستفيدون من ذلك ،وسيكون
التوجيه للطالب واحلصول على املشورة املهنية متاحاً جلميع الطالب ،وسيتم أيضا تطوير طرق التدريس
يف كل من املدارس األساسية واإلعدادية.
 2.1معدالت إكمال التعليم اإلعدادي:
من اجلدير بالذكر أن كل التعليم يف فنلندا ال��ذي ي��أيت بعد امل��درس��ة األساسية ال�تي متتد ملدة
تسع سنوات هو غري إلزامي للطالب ،فبدالً من جعل التعليم اإلع��دادي جزءاً من التعليم اإللزامي،
اعتمدت سياسات التعليم الفنلندية على تطوير فرص متساوية للجميع للمشاركة يف التعليم اإلعدادي
باختيارهم ،ويف الوقت نفسه خلق حوافز للشباب من أجل البقاء يف نظام التعليم بعد االنتهاء من
التعليم اإلل�زام��ي ،ومنذ استحداث املدرسة األساسية الشاملة يف السبعينيات ،ك��ان ه��دف السياسة
التعليمية هو توفري مكان للدراسة يف مؤسسات التعليم غري اإللزامية جلميع الشباب ( Ahoوآخرون،
 ،)2006ومبا أن أكثر املدارس املهنية واإلعدادية اليوم هي حتت إدارة البلديات احمللية ،فستتخذ هذه
املؤسسات قرارات بشأن سياسات توفري املقاعد واالنضمام للتعليم ما بعد اإللزامي ،وهذا ال يعين أن
اجملالس البلدية ستكون هلا احلرية الكاملة يف توفري التعليم ،إذ إن املناهج الدراسية واملتطلبات والتوقعات
املهنية للمعلمني بشأن البيئات الرتبوية الشاملة هي موحدة إىل حد ما يف مجيع أحناء البالد بشكل أدى
إىل خلق ثقافة تعليم مشرتكة يف فنلندا.

الرسم البياين  :7نسبة ط�لاب امل��دارس اإلع��دادي��ة الذين أمت��وا بنجاح دراستهم يف الوقت املستهدف (3.5
سنوات) يف عامي  2003و ( 2004إحصائيات فنلندا.)2008 ،

بسبب الطابع غري اإللزامي للتعليم اإلعدادي ،فإن أحد معايري جودة التعليم وفاعليته ما بعد
اإللزامي هو نسبة اإلجناز ،وكجزء من كفاءة نظام التعليم الذي أدخل حديثاً يف فنلندا ،فقد مجعت
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سلطات الدولة بيانات منهجية وحللت معدالت إكمال التعليم الثانوي منذ عام  1999بعد أن مت
تعيني وقت االنتهاء املثايل من الدراسات اإلعدادية واملهنية بـ  3.5سنوات ،فإن ثالثة من أصل أربعة
طالب يف التعليم اإلعدادي وثالثة من كل مخسة طالب يف التعليم املهين يكملون بنجاح دراستهم يف
ذلك الوقت احملدد (الرسم البياين .)7
ولعدم ارتباط اخلطط الدراسية الفردية بالفئات العمرية ،نرى أن العديد من الطالب يستغرقون
وقتاً أكثر إلكمال دراستهم عن البعض األخر ،والبعض يرتك التعليم دون احلصول على مؤهالت أو
شهادة دبلوم؛ ولذلك فإن النظر على معدالت التسرب يقدم وجهة نظر بديلة حول جودة وكفاءة
التعليم اإلعدادي ،وعلى وفق اإلحصاءات الوطنية ( ،)2005 ، Committee Reportفإن
ح�وايل  %2من ط�لاب امل��دارس ينهون دراستهم يف السنوات األخ�يرة دون االنتقال إىل أي ن��وع من
التعليم اإلعدادي أو التدريب ،ويقوم العدد نفسه تقريباً من الطالب باالنتقال من التعليم اإلعدادي
إىل التعليم املهين وإكمال دراستهم هناك ،أما يف التعليم املهين فإن األم��ر أكثر س��وءاً ،فعلى سبيل
املثال ،يف عام  2008ترك حوايل  9يف املئة من طالب املدارس املهنية دراساهتم األولية وإستمر 1.5
يف املئة منهم يف التعليم يف بعض املدارس أو غريها من املؤسسات.
إن التسرب من التعليم النظامي والتدريب يف فنلندا آخذ يف االخنفاض شيئاً فشيئاً ،ومعدالت
التسرب يف التعليم اإلعدادي أصبحت أقل بكثري باملقارنة مع معظم البلدان األخرى ( OECD،
2008؛  Välijärviو .)Sahlberg ، 2008لقد أهنى  5يف املئة من الطالب دراستهم خالل
العام ال��دراس��ي  2008-2007من دون التخرج من اإلع��دادي��ة ،وإن احلاجة ملنع الفشل الدراسي
والتسرب من النظام التعليمي مهمة بنح ٍو كبري يف التعليم املهين اإلع��دادي والتعليم العايل ،وأصبح
إبقاء الطالب يف التعليم حافزاً خاصاً للمدارس من خالل برنامج متويل احلكومة املركزية على أساس
النتائج ال�تي مت تقدميها يف التعليم املهين يف وق��ت سابق من ه��ذا العقد ،وحينما يتم حساب مؤشر
التمويل القائم على النتائج لتوفري التعليم والتدريب ،فإن اخنفاض معدالت التسرب وحتسني معدالت
إمتام الدراسة يبلغ  28يف املئة ،وعلى الرغم من أن مؤشر التمويل يُ ُّ
عد جزءاً صغرياً نسبياً من ميزانيات
التعليم بنح ٍو ع��ام ،إال أهن��ا رك��زت انتباه امل��دارس واملعلمني يف التدابري ال�تي من شأهنا حتسني القدرة
تسرب الطالب ،ومن ناحية أخرى تعزيز
التعرف املبكر والوقاية من املشاكل اليت قد تؤدي إىل ُّ
على ّ
الدعم املباشر لتعليم الطالب والرفاه بنح ٍو عام يف املدرسة .وقد وضعت امل��دارس املهنية على وجه
اخلصوص حلوالً مبتكرةً هلؤالء الطالب الذين يفضلون منهجاً أكثر عمليةً وموجهاً حنو أساليب التعلّم؛
فأصبحت «ورش عمل االبتكارات» وسيلة شائعة لزيادة أمهية التعليم اإلع��دادي للعديد من الطلبة
الذين هم يف خطر ترك املدرسة.
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 2.2الدراسة يف ما بعد التعليم اإلعدادي:
ال توجد دراسات مقارنة دولية للحكم على مستوى التحصيل للطالب الفنلنديني حينما يرتكون
أمر معقد إذ إن أحد العوامل اليت تشري
املدرسة اإلعدادية؛ لذلك فإن تقييم نوعية التعليم اإلعدادي ٌ
إىل نوعية التعليم جنباً إىل جنب مع معدالت إمتام مرحلة التعليم اإلعدادي هو ميل خرجيي املدارس
اإلعدادية ملواصلة التعلم يف مؤسسات التعليم العايل ،وقد زادت مؤسسات التعليم العايل يف فنلندا
من أعداد الطالب املقبولني ،واهلدف سياسة التعليم اليوم هو توفري متويل عام للدراسات العليا حلوايل
 65يف املئة من الفئات العمرية املختلفة (وزارة الرتبية والتعليم Ministry of Education ،
 ،)2004يف عام  2005كان هناك ما يقرب من  180ألف طالب يف اجلامعات الفنلندية و133
ألفاً يف املعاهد الفنية ،وباملقارنة مع الوضع قبل  20عاماً ،تضاعف عدد طالب التعليم العايل اآلن
بثالث مرات ،ويبلغ متوسط عمر طلبة التعليم العايل اجلدد يف فنلندا  21عاماً ،ويقول النقاد ومن
بينهم أكادمييون ورجال أعمال ،إن الفنلنديني املتعلمني تعليماً عالياً واملتدربني يدخولون سوق العمل
يف وقت متأخر ج��داً ،وأن الدرجات العلمية التقليدية تعاين من تضخم؛ بسبب اخنفاض التوقعات
والشروط األكادميية للراغبني يف الدراسة.
إن معدالت املشاركة عالية يف إكمال التعليم يف مجيع مستوياته يف فنلندا ،فإن هذا ال يعين أن
مجيع الطلبة راضون عن الوضع ،فهناك نوعان من مصادر النقد اليت تتمحور يف الغالب نوعية حول
معارف ومهارات خرجيي املدارس اإلعدادية حني دخوهلم لسوق العمل أو بَ ْدء التعليم اجلامعي ،لقد
شكت اجلامعات باستمرار من أن الكثري من الطلبة يبدأون دراستهم يف اجلامعة مبعرفة أساسية غري
كافية ،وطريقة تفكري غري الئقة ،ومهارات تعلّم مستقل غري مطورة ،وأحد األسباب الكامنة وراء هذا
هو زي��ادة أع��داد الطالب يف معاهد التعليم العايل ،وهناك سبب آخر هو عدم قدرة اجلامعات على
التكيّف مع الكفاءات املختلفة اليت ميتلكها الطلبة حني التعليم العايل.
إن شكاوى أرباب العمل ذات هلجة مماثلة ،على الرغم من عدم وجود دراسات موثوقة لتحديد
كيفية مدى شيوع عدم الرضا بني أرب��اب العمل ،إال أن األدل��ة القولية ل��ردود الفعل من كبار رجال
األعمال تشري إىل أن الرتكيز على املعرفة املهنية واملهارات والكفاءات ال حيظر الطلبة للوظائف اليت
تتطلب مهارات حمددة جداً .إ ْذ إن جعل العمل والتعلم كجزء من مجيع برامج التدريب املهين وإشراك
وحسن
أرباب العمل كطرف ثالث يف التقييم على أساس األداء واملؤهالت قد خفف من االنتقادات ّ
التوافق بني التعليم املهين ومتطلبات سوق العمل.
إن إصالح التعليم العايل أتى يف صميم سياسة التعليم يف عام  ،2009وأدت التغيريات يف
التشريعات إىل تغيرّ إدارة اجلامعات الفنلندية بنح ٍو كبري ،فمن املرجح أن ينخفض عدد اجلامعات،
ويزداد تأثري قطاع األعمال واجملتمع يف احلكم ،ويف هناية املطاف توسع قاعدة مصادر متويل اجلامعات.
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 .3التعليم والتعلم والتنظيم املدرسي:
يشري التميّز يف منظومة تعلّم الطلبة يف املستوى اإلعدادي إىل أن الغالبية العظمى من خرجيي
املدارس األساسية قد حصلوا على ما يكفي من املهارات واملعرفة ملواصلة الدراسة يف املرحلة اإلعدادية
بنجاح .وباالعتماد على بيانات الربنامج الدويل لتقييم الطلبة لعام  ،2006فقد بلغت نسبة الطلبة
الذين هم يف مستوى الكفاءة  1أو  0يف الرياضيات هي  6.8يف املئة يف فنلندا ،وبلغت نسبة املؤشر
نفسه يف الواليات املتحدة األمريكية  25.7يف املئة ،ويف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
كان املتوسط  21.4يف املئة ،وفضالً عن ذلك وصل ما جمموعه  77يف املئة من الطلبة الفنلنديني،
وه��ذه النسبة املئوية األعلى بني دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (إذ يبلغ املتوسط  57يف
املئة) ،إىل مستوى الكفاءة  3أو أعلى ،ويبدو أهنم اكتسبوا مهارات القراءة والكتابة الالزمة للتعامل
م��ع مطالب احل�ص��ول على م�زي��د م��ن التعليم وم�ط��ال��ب العمل ال��ذي تتطلبها جمتمعات امل�ع��رف��ة اليوم
( ،)OECD، 2004وقد لوحظت اجتاهات مماثلة يف حمو األمية يف القراءة يف بيانات الربنامج
الدويل لتقييم الطلبة لعام  )OECD، 2001( 2000ومع ذلك ،فإن بعض الدراسات الوطنية
(اجمللس الوطين للتعليم  )National Board of Education، 2005حتذر من أن 15
إىل  20يف املئة من خرجيي املدارس األساسية ميتلكون ثغرات حادة يف املعارف واملهارات األساسية
واملطلوبة للحصول على املزيد من التعليم اإلعدادي ،وكثرياً ما يقال إن شرط الكفاءة يف املواد الدراسية
األساسية يف فنلندا هو أعلى من مستوى الكفاءة  1للربنامج الدويل لتقييم الطلبة.
 3.1االنتقال إىل التعليم اإلعدادي:
هناك نوعان من العوامل اليت تؤثر على مسار التعلّم للطلبة :أوالً :حني بدء التعليم اإلعدادي ال
ميتلك الطلبة الفنلنديون اخلربة يف اخلضوع لالختبارات املوحدة يف املدارس على عكس أقراهنم يف العديد
من البلدان األخرى حيث أصبح االختبار جزءاً ال يتجزأ من احلياة املدرسية .ويف دراسة مقارنة خلصنا
إىل أن خربات املعلمني يف سياسات املساءلة املختلفة تدل على أن «ضغط األمنوذج التعليمي املنظم
للتدريس والتقييم اخلارجي إلجنازات التالميذ يقود إىل عواقب وخيمة وفقاً لبعض املعلمني»(Berry
و  ،Sahlberg ، 2006ص  .)24وتشري هذه الدراسة أيضا أن معظم معلمي املدارس األساسية
يف فنلندا يعلمون من أج��ل مساعدة الطالب على التعلم وليس الختباراهم ،وتوفر دراس��ة الربنامج
الدويل لتقييم الطلبة لعام  2003بعض األدلة على هذه احلجة :إذ إن الطلبة الفنلنديني ميرون بتجربة
قلق أق��ل يف الرياضيات مقارنة مع أقراهنم يف ال��دول األخ��رى (OECD، 2004؛  Kupariو
Välijärvi، 2005؛  .)Sahlberg ، 2007ثانياً :إن الطلبة مستعدون جيدا الختاذ قرارهم
بشأن خياراهتم ما بعد التعليم اإللزامي بسبب املشورة املتاحة والتوجيه املهين يف املدرسة األساسية،
خالل املدرسة املتوسطة اليت متتد ملدة ثالث سنوات ،وحيق جلميع الطالب احلصول على ساعتني من
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التوجيه الرتبوي واملشورة كل أسبوع ،وه��ذا يقلل من خماطر اخت��اذ الطلبة لقرارات غري مستنرية بشأن
مستقبل دراستهم ،وهذا يساعدهم على بذل املزيد من اجلهد يف مواد دراستهم اليت سيحتاجوهنا بنح ٍو
خاص يف املدرسة اإلعدادية.
يدخل طلبة اليوم مرحلة انتقالية بني التعليم األساسي والتعليم اإلع��دادي مع مستوى معرفة
خمتلف ومهارات ومواقف ختتلف عن ذي قبل ،وأدى تغيرّ عدد الطالب إىل املساعدة يف تطوير نظام
التعليم اإلعدادي ليتوافق مع الوضع اجلديد ،وكان لإلصالحات اليت مت تنفيذها يف التعليم اإلعدادي
حتول تنظيم املدارس
يف فنلندا أثر جوهري على التنظيم املدرسي ،والسيما فيما يتعلق بالتعليم والتعلّمّ ،
التقليدية اليت تقوم على مناذج العرض والتلقني ،واجلمع بني الطلبة حسب األعمار ،وجداول التدريس
الثابتة وواجبات الفصل القائمة على الفصول الدراسية تدرجيياً إىل بيئات تعلم أكثر مرونة ومنفتحة
على التفاعل ال��ذي يشجع الطالب على املشاركة يف املقام األول ( Ahoوآخ��رون  .)2006وقد
تيسر حتسني املدارسة وتطويرها من خالل تنفيذ التغيريات اهليكلية يف امل��دارس اإلعدادية من خالل
ّ
إثراء املدارس والفصول الدراسية مع الرتتيبات التعليمية وطرق التدريس البديلة.
 3.2التعليم اإلعدادي العام:
كانت املدرسة اإلعدادية منظمةً تقليديةً حىت عام  1985حينما ألغى القانون اجلديد النظام
القدمي وقدم هيكالً منهجياً معيارياً ،مكن هذا التغيري املدارس من إعادة ترتيب جدول وقت التدريس،
فقد مت االستعاضه عن الفصلني الدراسيني السنويني خبمسة فصول أو ستة ،وهذا بدوره غري من ختطيط
املناهج احمللية ألن امل��دارس كانت أكثر مرونة يف ختصيص دروس يف أوق��ات خمتلفة (Välijärvi،
 .)2004وكانت املرحلة التالية من التطوير هي استبدال تكوين صفوف الطلبة حسب الفئة العمرية
مع نظام غري متدرج تنظيمي ،جلبت املدرسة اإلعدادية العامة غري املتدرجة املزيد من اخليارات للطالب
الذين خيططون لدراسات خاصة هبم  -سواءٌ فيما يتعلق باحملتوى أم ْ يف الوقت والتسلسل.
زاد إط��ار املنهج اجل��دي��د م��ن الرتكيز على فهم التطور امل�ع��ريف ل��دى ال�ط�لاب ،وك��ذل��ك دع��وة
املدارس لتحقيق أفضل استفادة من ما متلكه من قوة هي واجملتمع ،وعلى الرغم من امتالك الطلبة حلرية
أكثر من حيث دراستهم ،إال أن اجلميع ملزم بدراسة  18مادة إجبارية ضمن احلد األدىن من 75
مادة اليت جيب إكماهلا يف التعليم اإلعدادي.
ومن العوامل املهمة اليت تؤثر على طبيعة التعليم والتعلّم يف املدرسة اإلعدادية هي طبيعة تقييم
الطالب وتقييم املدرسة ،إذ يقيّم املعلمون إجناز كل طالب يف هناية كل دورة مما يعين حوايل مخس أو
ست مرات لكل موضوع يف العام الدراسي ،إن االمتحانات الوطنية اليت خيضع هلا الطلبة بعد االنتهاء
بنجاح من مجيع املقررات املطلوبة متتلك تأثرياً واضحاً على املناهج وطرق التدريس ،ومع ذلك ،ميكن
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أن تتميز اإلعدادية من خالل وجود تركيز قوي على التعلم واإلبداع واألساليب املختلفة للدراسة بدالً
من الرتكيز على اجتياز االختبارات واالمتحانات.
 3.3التعليم املهين اإلعدادي:

لقد مت تكييف التعليم اإلعدادي املهين ليتناسب بنح ٍو أفضل مع األوضاع االقتصادية والسياسية
اجلديدة ،ومت جتديد هيكل التعليم املهين ومناهجه ومنهجيته وفقا لتوقعات االقتصاد القائم على املعرفة
وال��ذي يتطلب توافر املعرفة ومهارات العمل ،كان أحد األه��داف الرئيسة للسياسة العامة هي زيادة
جاذبية التعليم املهين يف املرحلة اإلعدادية العليا (وزارة الرتبية والتعليم ،)2004 ،وقد جنحت يف ذلك،
ف��اآلن ما يقرب من  37.5يف املئة من طلبة امل��دارس اإلع��دادي��ة اجل��دد يبدأون دراستهم يف امل��دارس
املهنية.
مت تيسري هيكل التعليم املهين ،إذ تتكون كل املؤهالت املهنية األولية اليوم من  120ساعة
معتمدة أي ما يعادل مدة ثالث سنوات من الدراسة بدوام كامل ،ويتم ختصيص ربع وقت الدراسة
إىل الدورات العامة أو االختيارية ،وقد مت ختفيض عدد املؤهالت املهنية إىل  52ساعة معتمدة وتلك
املتعلقة بربامج الدراسة إىل  113ساعة معتمدة ،ومن حيث املبدأ يكون طالب املدارس املهنية مؤهلني
ولكن عدداً قليالً منهم يقومون بأخذ هذا االمتحان ،وفضالً عن
إلجراء امتحان الشهادة اإلعدادية َّ
ذلك ،يطلب من املسؤولني عن التعليم اإلعدادي تعزيز متكن الطلبة من احلصول على تعليم إعدادي
مهين ،والعكس بالعكس ،إذا كانوا يرغبون يف إدراج مقررات تعليمية من م��دارس أخ��رى يف برنامج
املواد اليت يريدون تعلمها.
مت تنقيح تقييم املناهج الدراسية والطلبة ليتناسب والتغيريات اهليكلية وكذلك احتياجات أسواق
العمل وجمتمعات املعرفة ،ومت موازنة املنهج اجلديد بني االحتياجات املهنية احملددة وتوقعات زيادة املرونة
املهنية واملتعلقة بسياسات التعلم طويلة امل��دى ،يتم ترتيب تقييم أداء املعارف واملهارات املهنية اليت
حتققت بالتعاون مع ثالثة أصحاب مصلحة رئيسيني :املدرسة وأرباب العمل وممثلي العمال.
إن طرق التدريس والتدريب تتغيرّ تدرجيياً يف امل��دارس اإلع��دادي��ة املهنية ،إذ ال ب�ُ ّد من ترتيب
سدس برنامج التدريب كجزء من تعلم العمل اليت هي جزءٌ ال يتجزأ من املنهج الدراسي ،لقد أصبحت
ورش العمل البديلة والتدريب املهين والتعلم الظاهري شائعة يف التعليم اإلعدادي ،إ ْذ إن اجلزء القائم
على النتائج من نظام التمويل خيصص  6يف املئة من اجلزء العلوي من التمويل األساسي يف املدرسة
لتنمية قدرات املوظفني ،وتزيد املدارس املهنية من استثمار هذه األموال لرفع مستوى املعرفة واملهارات
الرتبوية للمعلمني.
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 .4حركة اإلصالح الرتبوي العاملية:
ترّكز بعض نظم التعليم املتطورة على امل��رون��ة واملخاطرة واإلب��داع وح��ل املشكالت من خالل
األساليب احلديثة يف التدريس كالتعلّم ال�ت�ع��اوين ،وذل��ك م��ن خ�لال تشكيل اجملموعات والشبكات
االجتماعية والتكنولوجيا يف التعليم وإن ع��دد األمثلة آخ��ذ يف االزدي��اد ،مثل الصني ال�تي تُ ُّ
عد القوة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�تي خففت م��ن سيطرهتا على التعليم م��ن خ�لال جعل امل�ن��اه��ج امل��درس�ي��ة م��ن أول��وي��ات
السياسة الوطنية ،وتبنت اليابان وسنغافورة فكرة «األق��ل هو األكثر» يف التدريس من أجل إفساح
اجملال لإلبداع واالبتكار ،حىت يف إجنلرتا -وهي املنطقة األكثر حساسية جتاه االختبارات يف العامل-
وضعت احلكومة ح��داً جلميع االختبارات املوحدة يف امل��دارس اإلع��دادي��ة ،وك��رد فعل على املبالغة يف
الرتكيز على التعليم القائم على املعرفة واملساءلة من خالل االختبارات ،عملت السلطات يف ألربتا
(كندا) ،وويسكونسن (الواليات املتحدة األمريكية) وبعض دول االحتاد األورويب على تطوير مناهج
دراسية أكثر ديناميكية ،من خالل تقدمي أشكال أكثر ذكاءً للتقييم واملساءلة وتعزيز القيادة املستدامة
يف جمال التعليم؛ من أجل العثور على املناهج التعليمية البديلة اليت تشجع على التعلم املثمر املطلوب
يف اقتصاد املعرفة ،وبدالً من الرتكيز على مؤسسات واحدة ،بدأت إصالحات التعليم بالتشجيع على
مجع املدارس واجملتمعات احمللية معاً ،إن جوهر هذه الفكرة هو التكامل ،أي التعاون والسعي للتعلم
بنح ٍو أفضل يف اجملموعة ،إن التجمع والرتابط الشبكي يظهر أيضاً على أنه أحد العوامل األساسية يف
املنافسة االقتصادية واجلهود للتعامل مع العوملة.
يف الواقع أن العوملة مفارقة ثقافية فهي توحد الشعوب والثقافات وتفرقهم يف الوقت نفسه إذ
تُوحد سياسات التعليم الوطنية من طريق دجمها مع االجتاهات العاملية األوسع نطاقاً ،ومبا أن املشاكل
وال�ت�ح��دي��ات متشاهبة يف أنظمة التعليم ،ف��إن ح�ل��ول إص�لاح التعليم وب�راجم��ه أصبحت مماثلة أي�ض�اً،
وبسبب القياس ال��دويل لنظم التعليم باستخدام امل��ؤش�رات املشرتكة وامل�ق��ارن��ات الدولية يف التحصيل
العلمي للطالب ،ف��إن السمات املميّزة لنظم التعليم املختلفة أصبحت أكثر وض��وح�اً ،فعلى سبيل
املثال ،قام الربنامج الدويل لتقييم الطلبة التابع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية شجع العشرات من
خ�براء التعليم على زي��ارة بلدان أخ��رى من أجل معرفة كيفية إع��ادة تعريف سياسات التعليم اخلاصة
ببلداهنم ،وسارعت العوملة أيضاً من التعاون الدويل وتبادل األفكار ونقل سياسات التعليم بني نظم
التعليم املختلفة.
إن حتليل التطورات السياسية العاملية وإصالحات التعليم أصبح ممارسة شائعة يف العديد من
وزارات الرتبية ووك��االت التنمية واإلدارات اإلقليمية؛ ولذلك أصبحت نظم التعليم يف العامل حتمل
طرح نفسه ما إذا كانت زيادة
حتماً بعض القيم األساسية والوظائف واهلياكل املماثلة ،والسؤال الذي يُ َ
التفاعل العاملي بني واضعي السياسات واملربني واملقارنة بني نظم التعليم من خالل املؤشرات املتفق
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عليها واالقرتاض واإلقراض يف السياسات التعليمية قد عمل على تعزيز املناهج املشرتكة املتبعة إلصالح
التعليم يف مجيع أحناء العامل.
على الرغم من أن حتسني نظم التعليم هو ظاهرة عاملية ،إال أنه ال يوجد حتليل مقارن حديث
موثوقة حول الكيفية اليت يتم هبا إع��داد اإلصالحات التعليمية يف البلدان املختلفة وكيفية تنفيذها،
حتول من اإلصالحات اهليكلية
ومع ذلك تشري األدبيات املهنية إىل أن الرتكيز على تطوير التعليم قد ّ
إىل حتسني نوعية التعليم وأمهيته ( Hargreavesو Goodson ، 2006؛ Sahlberg ،
 ،)2007ونتيجة لذلك أصبح تطوير املناهج ،وتقييم الطلبة ،وتقييم املعلمني ،ودم��ج تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم ،والكفاءة يف الكفاءات األساسية (أي القراءة والكتابة) وحمو
األمية يف الرياضيات واملواد العلمية األخرى من األولويات املشرتكة يف اإلصالحات التعليمية يف مجيع
أحناء العامل ،وقد دعوت يف أعمايل السابقة ( )Sahlberg ، 2009هذا باحلركة العاملية إلصالح
التعلّيم (.)GERM
هناك ثالثة مصادر أساسية لظهور احلركة العاملية إلصالح التعليم :األوىل هي أمنوذج التعليم
اجلديد الذي أصبح مهيمناً يف الثمانينيات ،إذ إن تقسيم املناهج املعرفية والبنائية للتعلم تدرجيياً حول
تركيز اإلصالحات التعليمية من التعليم إىل التعلُّم ،تؤكد النتائج املرجوة من الدراسة يف املدارس على
زي��ادة الفهم ،وحل املشكالت ،والذكاء العاطفي ،واملهارات املتعددة يف التعامل مع اآلخرين ،بدالً
من تلقني الوقائع أو تعلُّم مهارات غري ذات صلة ،ويف الوقت نفسه أصبحت احلاجة إىل الكفاءة
يف القراءة والكتابة واحلساب أيضاً هدفا رئيساً إلصالحات التعليم ،أما املصدر األساسي الثاين فهو
ٍ
الطلب العام على تعلّم ٍ
ومضمون جلميع التالميذ ،ومت تقدمي ترتيبات التعليم الشاملة وتطبيق
فعال
معايري التعلم املشرتكة للجميع كوسيلة لتعزيز املثل األعلى للتعليم للجميع ،أما املصدر الثالث فهو
حركة املساءلة يف جمال التعليم اليت صاحبت موجة عاملية من الال مركزية يف اخلدمات العامة ،فإخضاع
امل��دارس واملعلمني للمساءلة ع��ن عملهم أدى إىل إدخ��ال معايري وم��ؤش�رات للتعليم والتعلّم وتقييم
االختبارات واملناهج امل�ق��ررة ،وكما الح��ظ  ،)2007( Pophamفقد ظهرت أشكال خمتلفة من
املساءلة على أساس االختبارات ،إذ يرتبط األداء املدرسي ورفع جودة التعليم ارتباطاً وثيقاً بعمليات
االعتماد والرتقية والعقوبات والتمويل ،ويعرض اجل��دول ( )2وصفاً أكثر مش��والً للتمييز بني «احلركة
العاملية إلصالح التعليم» و»حركة اإلصالح البديلة» بالطريقة اليت وصفها .)2009( Sahlberg
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اجلدول  :2امليزات العاملية لتنمية التعليم والبدائل منذ أوائل الثمانينيات.
سياسات التعليم ومبادئ اإلصالح
الحركة العالمية إلصالح التعليم

الحركة البديلة لإلصالح

معايير صارمة:
معايير فضفاضة:
وضع معايير أداء واضحة ومنصوص وضع إطار وطني واضح ومرن للتخطيط
عليها مركزيا لجميع المدارس للمناهج المدرسية ،وتطبيق حلول محلية مشجعة
والمعلمين والطلبة لتحسين الجودة في تحقيق األهداف الوطنية من أجل العثور على
والمساواة في النتائج.
أفضل السبل لخلق فرص التعلم المثلى للجميع.
التركيز في القراءة والحساب:
التركيز على التعلم العميق والواسع النطاق:
إذ تُ ُّ
عد المعارف والمهارات األساسية
يركز التعليم والتعلّم في التعلّم واسع النطاق،
في القراءة والكتابة والرياضيات
وإعطاء قيمة متساوية لجميع جوانب نمو
والعلوم الطبيعية الهدف الرئيس
شخصية الفرد وإبداعة ومعرفته ومهاراته.
إلصالح التعليم.
التدريس لنتائج محددة سلفاً:
السعي للوصول إلى مستويات أعلى
كمعيار للنجاح وحسن األداء ،والتقليل
من المخاطرة التعليمية ،وتضيق
التدريس ليركز على محتوى المادة
واستعمال وسائل مفيدة لتحقيق النتائج
المحددة مسبقا.
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تسهل المناهج المملوكة للمعلم العثور على طرق
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نقل االبتكارات الخارجية للثورات
التعليمية:
تقديم مصادر التغيير التربوي
واالبتكارات الخارجية إلى المدارس
والمعلمين من خالل التشريعات أو
البرامج الوطنية ،وهذه غالباً ما تحل
محل استراتيجيات تحسين التعليم
القائمة.
المساءلة على أساس االختبار:
يرتبط األداء المدرسي ورفع مستوى
بنحو وثيق
التحصيل العلمي للطلبة
ٍ
بعمليات الترقية والتفتيش ومكافأة
المعلمين والمدارس ،ويحصل
الفائزون عاد ًة على مكافآت مالية ،في
حين يتم معاقبة المدارس والمعلمين
الذين فشلوا.

الماضي

واحترام

التربويين

التعلم من
المحافظين:
تعليم القيم التربوية التقليدية ،مثل دور المعلم
وعالقته مع الطلبة .وثبتت المصادر الرئيسة
وتحسين المدارس يعتمد على الممارسات القديمة
الجيدة والموافق عليها.

المسؤولية والثقة:
البناء التدريجي لثقافة المسؤولية والثقة في نظام
التعليم التي تقدر مهنية المعلم في الحكم على
ما هو أفضل للطالب وفي اإلبالغ عن التقدم
المحرز في تعلمهم ،وتقديم الموارد والدعم
للمدارس والطالب الذين يواجهون خطر الفشل.

يصف اجلدول  2بعض آثار احلركة العاملية إلصالح التعليم على املدارس ،والسيما يف التعليم
والتعلُّم (Hargreaves ، 2003؛  Hargreavesو Fink ، 2006؛ Sahlberg ،
.)2006a، 2007، 2009
كانت للحركة العاملية إلص�لاح التعليم عواقب وخيمة على عمل املعلمني وتعلّم الطلبة يف
املدارس ،وألن هذه األجندة تعد مبكاسب كبرية يف كفاءة التعليم ونوعيته ،فقد مت قبوهلا على نطاق
واسع كوهنا أيديولوجية أساسية للتغيري السياسي واملهين ،وحتدد هذه احلركة املبادئ البديلة لإلصالح
اليت مت اعتمادها يف أماكن مثل بلدان الشمال األورويب.
تؤكد احلركة العاملية إلصالح التعليم على بعض التوجهات األساسية اجلديدة للتعلّم واإلدارة
الرتبوية ،وتقرتح ثالثة اجتاهات قوية لتحسني نوعية التعليم وعدالته وفاعليته ،وهذه االجتاهايت هي()1
وضع أولوية للتعلم ( )2السعي حلصول مجيع الطلبة علي تعليم جيد )3(،جعل التقييم جزءا ال يتجزأ
من عملية التعليم والتعلّم ،ومع ذلك ،فإن هذه احلركة تقوي أيضاً طريقة التفكري االقتصادية يف جمال
التعليم.
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تفرتض احلركة العاملية إلصالح التعليم أن معايري األداء اخلارجية اليت تصف ما ينبغي للمعلمني
تعليمه وم��ا جي��ب على ال�ط�لاب ال�ق�ي��ام ب��ه ت��ؤدي إىل تعليم أف�ض��ل للجميع ،وم��ن خ�لال ال�ترك�ي��ز يف
األساسيات وحتديد أه��داف التعلّم الواضحة للطبة واملعلمني ،فإن هذه املعايري تضع تأكيدات قوية
على إتقان امل�ه��ارات األساسية يف ال�ق�راءة والكتابة والرياضيات وامل �واد العلمية ،وت��رى احلركة العاملية
إلصالح التعليم أن الطريقة األكثر فعالية لتحسني نظم التعليم تكمن يف جلب االبتكارات املتطورة إىل
املدارس والفصول الدراسية ،و�يَُع ُّد التدريب املنتظم للمعلمني واملوظفني عنصراً أساسياً يف هذا النهج،
وتفرتض احلركة العاملية إلصالح التعليم أن املنافسة بني املدارس واملعلمني والطلبة هي الطريقة األكثر
إنتاجا لرفع نوعية التعليم ،وهذا يتطلب أن يتمكن أولياء األمور من اختيار مدارس متتلك ما يكفي
من االستقاللية وختضع هي واملعلمون العاملون فيها إىل املساءلة حول مدى تعلّم الطالب.
إن أي جمتمع معريف مستدام يرتكز يف القدرة على التفكري والتعلم واالبتكار ،وذل��ك يعتمد
على الطرق الفردية واجلماعية لفعل هذه األشياء ،إن تعلّم التفكري واالبتكار يتطلب ما هو أكثر من
التنفيذ املنظم للوائح التكليف اخلارجية واإلصالحات الفنية ،وخلق األفكار اجلديدة ،والقدرة على
العيش مع اآلخرين بسالم ووئام ،وهذه كلها ميزات يتطلبها التعليم احلديث ،يف سياق خمتلف متاماً
عن ما تقدمه بعض من املدارس وبعض املعلمني اليوم للطلبة .ستلقي الصفحات القادمة نظرة على
جوانب نظام التعليم الوطين الفنلندي ال��ذي وض��ع البلد حتت دائ��رة الضوء وأث��ار اهتمام الكثري من
املربني وصانعي السياسات.
 .5املالمح الرئيسة لنظام التعليم الفنلندي:
إن شرح جناح أو فشل أي نظام اجتماعي صعب جداً ،فما يتعلمه الطلبة يف املدارس هو يف الواقع
نتيجة جملموعة معقدة من العوامل ،ومعظمهما خارج رقابة املدرسة أو املعلمني ،وفنلندا ليست استثناءً من
هذه القاعدة ،فثقافة البلد والرفاه واخلصائص العرقية للناس تؤدي دوراً أيضاً يف كيفية عمل نظام التعليم
( )Kوباختصار ،فإنه من املستحيل إعطاء وصف دقيق أو اإلجابة على س�ؤال قيام فنلندا بعمل جيّد
يف التعليم؛ لذلك فإن القادم ما هو إال حماولة لتحديد العوامل احملتملة اليت سامهت يف بناء نظام التعليم
الفنلندي وحتقيقه ل�ل�أداء اجليد يف امل��دارس واألف �راد ( Välijärviوأخ ��رونLinnakylä،2002 ،
 .)،2004، Simola،2005، Sahlberg، 2006 a، 2006 b، 2007ويوفر هذا التحليل
مزيداً من الدعم ملا مت تأكيده آنفاً بأن فنلندا تبنّت مناهج بديلة يف سياسات التعليم لرفع مستوى التحصيل
العلمي للطلبة ،مع ذلك وقبل الشروع يف هذا التحليل الحظ  Välijärviوفريق حبثه ( )2002اآليت:
يبدو أن إجنازات فنلندا تُعزى إىل شبكة كاملة من العوامل املرتابطة املتحدة بعضها وبعض مثل:
أنشطة الطلبة الرتفيهيه وما يهمهم ،وف��رص التعلّم املقدم من قبل املدرسة ،ودع��م الوالدين ومشاركتهم،
وكذلك السياق االجتماعي والثقايف للتعليم ،وكامل نظام التعليم (ص .)46
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أوالً :املدرسة األساسية الشاملة تكون للجميع

يبدأ مجيع األطفال الفنلنديني التعليم األساسي اإللزامي ملدة تسع سنوات يف شهر آب من العام
الذي يصلون فيه إىل سن سبع سنوات ،عادة ما تدوم املدرسة االبتدائية ست سنوات تليها املدرسة
املتوسطة ملدة ثالث سنوات -على الرغم من أن القانون اجلديد يسمح ببعض االختالف -واليوم هناك
اعرتاف واسع بأن جتربة املدارس االبتدائية ملدة ست سنوات تضع حجر األساس لتعليم عايل اجلودة
ويبي البحث (على سبيل املثال ،يف  Biddleو)Berliner، 2002
جلميع املواطنني الفنلنديني ،نّ
أن االستثمار األمثل لتعليم الطلبة يكون يف التعليم االبتدائي ،إذ يتعلم األطفال املعارف واملهارات
األساسية ويتبنون طرقاً تعلمية تفيدهم مدى احلياة ،وسيؤيت مثاره يف املراحل الالحقة من خالل حتسني
مهارات االستعداد والتعلم ،وكذلك من خالل النتائج اإلجيابية عموماً .
جيب على مجيع مدرسي املدارس األساسية احلصول على شهادة املاجستري للعمل بشكل دائم،
ومت تغيري عملية إع��داد مدرسي املرحلة االبتدائية من الربنامج ال��ذي ي��دوم ث�لاث سنوات يف كليات
املعلمني إىل الربنامج اجلامعي الذي مدته أربع أو مخس سنوات يف أواخر السبعينيات ،وهذا أدى إىل
امتالك معظم معلمي املدارس االبتدائية اليوم شهادات جامعية عليا .ويشري  Westburyوزمالؤه
( )2005إىل أن إع��داد املعلمني ملهنة قائمة على البحوث كانت الفكرة املركزية من تطوير إع��داد
املعلمني يف فنلندا منذ منتصف السبعينيات.
املمول من القطاع العام بالكامل ،ومتثل أيضا
إن املدرسة الفنلندية الشاملة متثل النظام الرمسي و ّ
«مسألة فلسفية وممارسة تربوية» ( Välijärviوآخ��رون ،2002 ،ص  )29تكون املدارس اجملهزة
جتهيزاً جيداً صغرية عادة وترتاوح أعداد الطلبة بني  30-20طالباً يف الفصل .وعادة ما تتكون املدارس
االبتدائية مبراحلها الست من أقل من  300تلميذ ،وأحجام الفصول مبنية على وفق املعايري الدولية،
ففي عام  ،2008احتوى ثلث املدارس الشاملة الفنلندية على أقل من  50تلميذاً ،و ٪4فقط من
مجيع املدارس حتتوي على  500تلميذ أو أكثر.
ويف كثري من األحيان -جمتمعات تعليمية قريبة بني املعلمني والطلبة ،إ ْذ إن معظم املعلمني يفاملدارس االبتدائية ميتلكون درجة عالية من التعليم وحيدثون معلوماهتم ومهاراهتم املهنية بنح ٍو مستمر ،
وأدى إصالح املناهج الدراسية باملدارس االبتدائية إىل خلق مكان يتم اجلمع فيه بني اللعب والتعلّم مع
أساليب تربوية بديلة ملساعدة األطفال على إتقان املعارف واملهارات األكادميية األساسية ،وبالنتيجة
أصبحت العديد من املدارس االبتدائية جمتمعات للتعلّم والرعاية بدالً من مؤسسات تعليمية تعد الطلبة
للمرحلة الثانية من التعليم فقط.
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لقد نتج عن التحاق مجيع األطفال ب��امل��دارس الشاملة املتطابقة -بغض النظر عن خلفيتهم
االجتماعية واالقتصادية أو القدرات الشخصية -إنشاء نظام تكون فيه املدارس والفصول الدراسية غري
متجانسة من حيث شخصية الطلبة ومتنوعة من حيث االحتياجات والتوقعات التعليمية (Välijärvi
و )Malin، 2003وتعين الشمولية الفكرة الرائدة يف تطبيق القيم األساسية للمساواة يف التعليم ،إذ
ميكن جلميع الطالب احلصول وجبة دافئة يومياً ،ورعاية صحية جمانية ،ونقل ،ومواد تعليمية ،والقدرة
على احلصول على مشورة يف مدارسهم.
يبدأ األطفال الفنلنديون التعليم اإللزامي بعد سنة أو ثالث من بَ ْدء األطفال التعليم يف معظم
الدول األخرى ،وهذا يشري إىل أن الطلبة الفنلنديني يتعلمون بنح ٍو أفضل نسبياً يف غضون مدة زمنية
أقصر مقارنةً مع نظرائهم الدوليني ،ومل ختاطر سياسة التعليم الفنلندية أبداً مببدأ متديد الطفولة على
حساب زيادة الوقت املخصص للتعليم الرمسي.
ثانيا :معلمون ُم َعدون بشكل جيّد للعمل يف املدرسة االبتدائية:

مهنة ال�ت��دري��س يف اجملتمع الفنلندي تتمتع دائ�م�اً ب��إح�ترام اجلمهور وتقديرهم (Simola ،
 ،)2005وميتلك اآلباء ثقة جتاه املعلمني كمهنيني يعرفون ما هو األفضل ألطفاهلم ،وهذا أدى إىل
امتالك املعلمني االستقاللية يف الفصول الدراسية فيما يتعلق باختيار األساليب الرتبوية األكثر مالءمة؛
ونتيجة لذلك فإن امل��دارس االبتدائية مستقلة متاماً يف تصميم املناهج الدراسية اخلاصة هبا ،وطريقة
التدريس وترتيبات التعليم ،واستخدام األم �وال العامة ،وي�ُع� ُّ�د التدريس املستقل مهنة مرموقة جتذب
بعضاً من أفضل خرجيي املدارس اإلعدادية ( Välijärviوآخرون2002 ،؛ Simola، 2005؛
 Westburyوآخرون .)2005 ،إ ْذ يتم قبول حوايل  ٪10فقط من حنو  6000متقدم سنوياً إىل
كليات الرتبية يف اجلامعات الفنلندية ،وهذا يعين أن أقسام الرتبية والتعليم اجلامعية ميكنها اختيار بعض
من أفضل الطلبة يف البالد من بني الذين حصلوا على أعلى الدرجات يف امتحانات القبول اجلامعية.
والسبب الرئيس وراء الرغبة يف التعليم يف املدارس االبتدائية الفنلندية هي أن شهادة املاجستري
ش��ر ٌط أس��اس لكل ُمعلّم يريد التعليم يف مدرسة فنلندية ،وك��ان هل��ذا ع��دة نتائج إجيابية للمعلمني يف
املدارس االبتدائية وللمجتمع ككل ،إن أحد العوامل املهمة هو أن درجة املاجستري يف التعليم ال تؤهل
الشخص للتعليم يف املدرسة فحسب ب� ْ�ل تفتح الباب لفرص العمل يف اإلدارة العامة أو يف القطاع
التخرج بأن حياهتم املهنية تقتصر
اخلاص ،وال يشعر معلمو املدارس االبتدائية الذين يبدأون العمل بعد ّ
فقط على العمل يف املدارس االبتدائية ،ففي الواقع أن إدارات املوارد البشرية يف الشركات والصناعات
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الفنلندية تسعى وراء الشباب احلاصلني على شهادة املاجستري يف التعليم يف املدارس االبتدائية ،واألهم
من ذلك أن شهادة املاجستري تقدم ضمانات إكمال الدراسات العليا يف معظم اجلامعات الفنلندية
ال�ي��وم؛ هل��ذا يغتنم العديد م��ن املعلمني -والس�ي�م��ا يف امل��دارس االب�ت��دائ�ي��ة -الفرصة ملواصلة دراستهم
األكادميية ،وشهدت املدارس الفنلندية تصاعداً خالل العقد املاضي يف أعداد مديري املدارس واملعلمني
الذين ميتلكون شهادة الدكتوراه يف جمال التعليم.
تتميز برامج إعداد املعلمني الفنلندية-من خالل املقارنات الدولية -بعمق أهدافها (Jussila
و Saari، 2000؛  Westburyوأخرون ،)2005 ،إ ْذ إن التوازن بني التطبيق النظري والعملي
يف هذه الربامج يساعد املعلمني الشباب على إتقان أساليب تدريس خمتلفة ،وكذلك تُعلِّم علم التدريس
ِ
�لاح املناهج الدراسية يف منتصف التسعينيات َّ
أن املعلمني ذوي
الفعال ،و َ
وع�لّ��م التعليم ّ
كشف إص ُ
الكفاءة املهنية العالية ميتلكون دوافع لالخنراط يف عمليات التنمية املدرسية يف املدارس اليت يعملون فيها
وكذلك يف املشاريع الوطنية والدولية ،وتبني أهنم مييلون إىل العمل جبد على تطوير معرفتهم الشخصية
ومهاراهتم املهنية.
إن املعلمني الفنلنديني واع��ون ويعملون على االستفادة من خدمات التطوير والتدريب أثناء
اخلدمة املهنية ،إ ْذ ارتفع املستوى املهين للكادر التدريسي على مدى العقدين املاضيني وكذلك ازدادت
نوعية دعم التطوير املهين للمعلمني ،فقد اختفى التدريب التقليدي من اخلدمة ،وحل حملها برامج
تدريس يف املدارس قائمة على املدى الطويل وفرص التطوير املهين ،وأصبح التحسني املستمر لالحرتاف
الرتبوي للمعلمني حقاً وليس إلزاماً ،وأدى هذا التحول يف الظروف التعليمية وأساليب املعلمني إىل
عكس الطرق اليت يتم فيها إعداد الفصول الدراسية للتالميذ ،ونتيجة لتعزيز الكفاءة املهنية يف املدارس،
فقد أصبح مفهوماً أن املعلمني وامل��دارس هم املسؤولون عن عملهم وأيضاً عن حل معظم املشاكل
بأنفسهم ب��دالً م��ن حتوليها إىل ج�ه��ات أخ ��رى ،ومي�ك��ن ل�ل�م��درس�ين تشخيص امل�ش��اك��ل يف صفوفهم
ومدارسهم ،وتطبيق احللول املستندة إىل األدلة ،وتقييم آثار اإلجراءات املنفذة وحتليلها.
ثالثا :املساءلة الذكية:
مل تتبع فنلندا طريقة املساءلة العاملية يف التعليم اليت تفرتض أن القيام بتعريض املدارس واملعلمني
للمساءلة عن أدائهم هو املفتاح لرفع مستوى حتصيل الطلبة ،فكان تقييم نتائج الطالب مسؤولية
كل من املعلم الفنلندي واملدرسة .وأن التقييم املوحد والصعب للطلبة هو امتحان شهادة اإلعدادية
يف هناية املرحلة قبل بدء الطلبة التعليم العايل ،وقبل هذا االمتحان ،ال يتم فرض إجراء أي اختبارات
خارجية داخل الفصول الدراسية الفنلندية.
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أدت اإلدارة الال مركزية للتعليم وزيادة استقالل املدارس إىل جعل السلطات التعليمية والقادة
السياسيني مسؤولني يف قراراهتم حول تنفيذ السياسات التعليمية ،وقد خلق هذا املساءلة املتبادلة يف
إدارة نظام التعليم ،إذ ختضع املدارس للمساءلة حول نتائج التعليم ،بينما ختضع السلطات التعليمية
للمساءلة ح��ول جعل حتقيق النتائج املتوقعة أم �راً ممكناً ،وك��ان للمساءلة امل�رن��ة أث� ٌ�ر إجي��ايب كبري على
التعليم ،وبالتايل على تعلّم الطالب ،ويستند كل تقييم للطلبة اختبارات من صنع املعلم ب��دالً من
االختبارات اخلارجية القياسية ،وحينما يصل الطلبة إىل الصف اخلامس ،يبدأون بعدم تلقي درجاهتم
اليت من شأهنا أن ختلق مقارنة بينهم بنح ٍو مباشر ،ويف الواقع أن القانون حيظر إعطاء الدرجات ،ويتم
االعتماد فقط على التقييم الوصفي وردود الفعل ،إ ْذ ليس من غري امل��أل��وف قيام املعلمني بتحديد
مواعيد منتظمة إلجراء اختبارات من صنعهم يف الفصول الدراسية خللق فرص للتعلّم ولتقييم التحصيل
العلمي للطلبة.
إن املدرسة االبتدائية الفنلندية «منطقة خالية من االختبارات» إىل حد كبري وخمصصة لتعلّم
املعرفة ،وكيفية القيام باألمور ،واحلفاظ على الفضول الطبيعي ،ويتمتع املعلمون أيضاً باحلرية احلقيقية
لتخطيط املناهج ،إ ْذ ال حيتاجون يف الرتكيز على االختبارات السنوية أو االمتحانات ،وقد أدت زيادة
أعداد املعلمني واستقاللية املدارس يف التسعينيات إىل احلالة اليت ال تقوم فيها املدارس بالتدريس على
وفق املوارد املمكنة ،ولكن أيضاً لتخصيص ٍ
وقت للتدريس يف إطار املنهج الدراسي الوطين بنح ٍو خمتلف
من مدرسة إىل أخرى ،وهذا نادراً ما يكون ممكناً يف نظام تعليمي أكثر مجوداً ويعتمد على االختبارات
بنح ٍو ثقيل.
إن حم��ور التعليم يف ف�ن�ل�ن��دا ه��و ال�ت�ع�لّ��م ،ب ��دالً م��ن ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى إع ��داد ال �ط�لاب ل�لاخ�ت�ب��ارات
( Berryو  ،)Sahlberg، 2006ويتم تطبيق طرائق التدريس املختلفة ع��ادة يف مجيع أحناء
النظام املدرسي ،وتقبل االبتكارات اجلديدة بسهولة من قبل املعلمني حينما يروها مناسبةً لتعزيز تعلّم
طلبتهم ،وأن التوتر والقلق بني الطالب واملعلمني ليس شائعاً بنفس القدر الذي هو شائع فيه داخل
النظم التعليمية اليت تعتمد على هياكل املساءلة املركزة.
وبطبيعة احل��ال ف��إن االعتماد على ق��درات املعلمني وامل��دارس على تقييم الطلبة ال ت��أيت دون
عيوب ،إذ يظن بعضهم الذين يغادرون الصف التاسع وينخرطون يف التعليم اإلعدادي يُعاملون على
صنع املعلم وال��درج��ات ال�تي حصل
ق��دم امل�س��اواة ك�ث�يراً ذل��ك ألن اختيارهم يتم ب�ن��اءً على تقييم م��ن ُ
عليها ،وهناك اختالفات كبرية بني املعايري اليت يستخدمها املعلمون لتقييم الطلبة أحياناً ،حىت داخل
املدرسة نفسها ،وتنشأ مشكلة مماثلة حينما ينتقل الطلبة إىل مدارس جديدة مع درجات اكتسبوها يف
ظل توقعات ومعايري خمتلفة عن تلك املعمول هبا يف املدارس اجلديدة املختلفة ،وبغض النظر عن هذه
القضايا وغريها يبدو أن اآلباء الفنلنديني ،والطلبة ،واملعلمني يفضلون األشكال املرنة من املساءلة اليت
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متكن املدارس من احلفاظ على الرتكيز على التعلم وتسمح باملزيد من احلرية يف ختطيط املناهج الدراسية
مقارنة مع ثقافة االختبارات اخلارجية السائدة يف بعض الدول األخرى.
رابعاً :الثقافة الثقة:
إن ما لوحظ آنفاً مل يكن باإلمكان حصوله من دون ثقة أولياء األمور والطلبة والسلطات جتاه
ٍ
بشكل شديد قبل
املعلمني وامل��دارس ،ومن الضروري أن ندرك أن نظام التعليم الفنلندي كان مركزياً
إدخال اإلصالحات الكبرية يف السبعينيات اليت مت تنفيذها على الصعيد الوطين وظلت حتت السيطرة
املركزية حىت عام  ،1985إذ كانت املدارس ختضع يف السابق لرقابة صارمة من قبل اهليئات املركزية،
التحول التدرجيي حنو الثقة
إذ نظمت جمموعة كبرية من القواعد واألوامر العمل اليومي للمعلمني ،وبدأ ّ
باملدارس واملعلمني يف الثمانينيات ،حينما نفذت املراحل الرئيسة من أجندة اإلصالح األويل وتطبيقها
ضمن نظام التعليم .ويف بداية التسعينيات بدأت حقبة الثقافة املدرسية القائمة على الثقة رمسياً يف
فنلندا.
تعين ثقافة الثقة أن السلطات التعليمية وال�ق��ادة السياسيني يعتقدون أن املعلمني -جنباً إىل
جنب مع مديري امل��دارس وأولياء األم��ور وجمتمعاهتم احمللية -يعرفون كيفية تقدمي أفضل تعليم ممكن
التحول من اإلدارة املركزية البريوقراطية إىل ثقافة الال مركزية والثقة يف
لألطفال والشباب ،حدث هذا ّ
فنلندا خالل األزمة االقتصادية واملوازنة العامة الضيقة يف التسعينيات ( Ahoو آخ��رون)2006 ،
وقيل إن ثقافة الثقة قد قُدِّمت ألن السلطات احمللية ال تريد أن يتخذ البريوقراطيون املركزيون القرارات
املالية الصعبة اليت من شأهنا أن تؤثر على األطفال واملدارس ،وحلسن احلظ يبدو أن حكمة الشعب
يف حتديد ما هو أفضل للناس تعمل بنح ٍو جيد حىت مع القضايا األكثر صعوبة أيضاً ،مثل خفض
النفقات ،وإعادة تنظيم العمليات القائمة مع امليزانية اجلديدة.
ال ميكن لثقافة الثقة أن تزدهر إال يف بيئة مبنية على احلكم الرشيد وشبه خالية من الفساد ،حتتل
فنلندا مركزاً جيداً يف التصنيف العاملي ألحسن الدول يف جمال احلكم التابع ملنظمة الشفافية الدولية،
وتتمتع املؤسسات العامة عموماً بثقة اجلمهور العالية يف فنلندا؛ لذلك فإن الثقة باملدارس واملعلمني هي
نتيجة طبيعية جملتمع املدين يعمل بنح ٍو جيد ،وأن الصدق والثقة -كما يالحظ -)2005( Lewis
غالباً ما يُنظر إليها على أهنا من بني أهم القيم األساسية للمجتمع الفنلندي.
كان لدعوة املعلمني واملدارس للمشاركة يف التنمية االجتماعية أثر إجيايب كبري على قطاع التعليم
الفنلندي يف التسعينيات ،إذ متكن املعلمون من رؤية َّ
أن النظام يعتقد أن امل��دارس واجملتمعات احمللية
هي األماكن اليت جيب أن يتم فيها اختاذ القرارات بشأن املناهج الدراسية والرتتيبات العامة للتعليم،
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رح��ب معظم املعلمني من ذوي امل��ؤه�لات املهنية واألخالقية العالية هب��ذه املسؤوليات اجلديدة،
وق��د ّ
واحتضنت املدارس بسرعة كبرية األدوار اجلديدة يف قيادة التغيري ضمن ثقافة الثقة.
إن حتسني املدارس مل يظهر فقط يف فنلندا كنتيجة هلذه الثقة اجلديدة ،ولكن أيضاً أصبح أكثر
تنوعاً مما كان يف السابق ،فمن الناحية النظرية ميكن لكل مدرسة تصميم اسرتاتيجيتها اخلاصة للتغيري
مع أهدافها ومنهجيات الرؤية والتنفيذ واجل��داول الزمنية ،وقد أدت هذه الثقة إىل دفع نظام التعليم
الفنلندي لتجاوز العديد من األنظمة التعليمية يف الدول األخرى.
خامساً :القيادة األخالقية املوزعة:
إن جناح التعليم الفنلندي مل يكن نتيجة ألي إصالح تعليمي وطين كبري ،فقد استند إصالح
التعليم وتطويره يف فنلندا إىل التكيف املستمر لالحتياجات الدراسية املتغيرّ ة لألفراد واجملتمع .يرى
 Rinneوزمالؤه ( )2002أنه على الرغم من َّ
أن ظهور إدارة جديدة يف القطاع العام يعين حدوث
تغيريات ثورية يف اخلطاب الرتبوي الفنلندي إال أن هذا اخلطاب اجلديد مل يكن قادراً على ترسيخ هذه
املمارسات اجلديدة يف التعليم بسهولة كما حدث يف األجزاء األخرى من اجملتمع .ومع ذلك -وكما
يقول  Ahoوزمالؤه ( -)2006ظلت القيم األساسية والرؤية الرئيسة للتعليم من دون تغيري منذ عام
 ،1968واحرتمت احلكومات من اليسار واليمني السياسي التعليم كونه خدمةً عامة أساسية جلميع
املواطنني واحلفاظ على االعتقاد بأن األمة ذات التعليم العايل واسع النطاق هي اليت ستكون ناجحة
يف األسواق العاملية.
وقد مكنت القيادة الرتبوية املستدامة املدارس الفنلندية واملعلمني من الرتكيز يف تطوير التعليم
والتعلّم يف األماكن اليت يرون أن هناك حاجةً للعمل عليها ،واعتمدت القيادة يف قطاع التعليم -على
حنو متزايد -على فكرة القيادة املوزعة من خالل تقاسم املسؤوليات بني مجيع األط�راف الفاعلة يف
التعليم؛ لتحقيق النتائج املتوقعة ( Hargreavesوآخرون .)2007 ،بدالً من ختصيص املوارد املالية
والوقت لتنفيذ اإلصالحات اجلديدة مراراً وتكراراً ،أعطي املعلمون يف فنلندا احلرية املهنية لتطوير املعرفة
الرتبوية واملهارات ذات الصلة الحتياجاهتم الفردية ،وبعد عشر سنوات من التدريب املركزي خلدمة
حتول الرتكيز من برامج التطوير املهين إىل تلبية املطالب احلقيقية والتوقعات للمدارس واألفراد يف
املعلمّ ،
أعقاب البدء باإلصالح املدرسي الشامل يف السبعينيات.
يف نظم التعليم اخلاضع إلصالحات متعددة ،يكون الرتكيز املتكرر يف كثري من األحيان على
تنفيذ ال�ت�غ�ي�يرات املصممة خ��ارج�ي�اً وت�ع�زي��زه��ا ،هب��ذا ت�ك��ون النتيجة الرئيسة يف كثري م��ن األح�ي��ان هي
اإلحباط ومقاومة التغيري بدالً من الرغبة يف حتسني املدارس ،أما يف فنلندا فقد دعت سياسات التعليم
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امل��دارس لتصميم خطط التنمية واسرتاتيجيات التنفيذ اخل��اص��ة هب��ا على أس��اس املنهج ال��وط�ني وأُط��ر
السياسات والنظم الرقابية ،وهذه األطر مبثابة مبادئ توجيهية للمدارس والبلديات يف تقدمي خدمات
التعليم ،ونتيجة لذلك ،مل تقدم الالمركزية وزيادة احلكم الذايت احمللي املزيد من احلرية للمدارس إلنشاء
طرق التدريس وبيئات التعلم األمثل فقط ،ولكن وفرت هلم أيضا قيادة حقيقية ومسؤولية يف تطوير
التعليم وحتسني املدارس.
 .6اخلامتة
ينظر إىل رأس امل��ال البشري ،ع��ادةً كأحد عوامل النجاح الرئيسة لتحقيق التنمية االقتصادية
وال��رف��اه االجتماعي ،و�ي�ُ َ�ع� ُّ�د التعليم هو وسيلة مهمة لتعزيز رأس امل��ال البشري واحل�ف��اظ على الوحدة
الثقافية وعائدات العوملة؛ ولذا فقد كان التعليم من أولويات اخلدمة العامة الفنلندية منذ اليوم الذي
صدر فيه القانون الوطين األول حول التعليم العام يف بداية العشرينيات ،لذلك فإنه من غري املستغرب
أن حتسني النوعية وتعزيز املساواة يف التعليم أيضا كانتا إحدى املوضوعات الرئيسة يف سياسات التعليم
الفنلندية احلديثة منذ الثمانينيات.
وق��د مت تطبيق اسرتاتيجيات خمتلفة تركز يف سياسات التعليم لرفع التحصيل العلمي للطلبة،
وترتكز بعض االسرتاتيجيات املوصى هبا إىل القوائم من عناصر أو وظائف ضمن نظام حتسني التعليم
(كما هو احل��ال يف بالكستني لعام 2004ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال) ،أم��ا على الصعيد العاملي ،فغالباً ما
يتم العمل باملمارسات اجلديدة من خالل إص��دار القوانني ولوائح جتُبرِ امل��دارس واملعلمني على تغيري
تصرفاهتم ،ولكن النهج الفنلندي لتحسني التعلم وأداء مجيع الطلبة على النقيض من ذلك ،إذ يرتكز
إىل رؤية طويلة األجل وجمموعة من القيم األساسية اليت مت قبوهلا من قبل اجملتمع الفنلندي ،وإن أحد
األهداف الرئيسة لسياسة التعليم الفنلندية منذ بداية السبعينيات وإىل اآلن هو إعطاء مجيع املواطنني
فرص متكافئِة للحصول على تعليم عايل اجل��ودة بغض النظر عن العمر ،أو املوطن ،أو اجلنس ،أو
الوضع االقتصادي ،أو اللغة األم.
لقد نّبي هذا البحث التأريخ القصري لإلصالحات التعليمية يف فنلندا ،وحبث أيضاً يف األسباب
اليت أدت إىل ح��دوث تقدم ثابت يف أداء النظام التعليمي ،والسيما يف حتصيل الطلبة باملقارنة مع
املتوسطالعاملي لتحصيلهم ،على وفْق تقييم الدراسات املقارنة الدولية للجمعية الدولية لتقييم التحصيل
الرتبوي ودراس��ات الربنامج ال��دويل لتقييم الطلبة ،وأك��د هذا الفصل أيضاً على أن التقدم يف النظام
التعليمي مل يتحقق باتباع مبادئ إصالح التعليم السائدة يف العامل ،وإمنا حصل من خالل االعتماد
على بناء رؤى بعيدة املدى والتحسني املنهجي للسياسات التعليمية وممارساهتا لتحقيق هذه الرؤى.
إن إق�ب��ال ال�ط�لاب الفنلنديني ع�ل��ى م�راح��ل ال��دراس��ة اإلع��دادي��ة وم��ا ب�ع��ده��ا غ�ير اإلل�زام�ي��ة قد
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زاد بنح ٍو ملحوظ فنجاح فنلندا كدولة أوروبية صغرية يعزى إىل مرونة اجملتمع الفنلندي وإبداعه يف
مجيع اجلوانب ،ففي النظام التعليمي ،مكنت هذه املبادئ املدارس من إجراء جتارب لتحسني الواقع
التعليمي من خالل اإلبداع ،وشجعت أيضا املعلمني والطلبة على حتمل املخاطر يف السعي للوصول
إىل أهدافهم ،سواءٌ أكانت هذه األهداف تتمثل يف التدريس الفعال أو يف التعلم املثمر ،ومن املثري
لالهتمام ،أن أدلة أحدث الدراسات تشري إىل أن الطلبة الفنلنديني يعانون من قلق وتوتر أقل بكثري
من أقراهنم يف الدول األخرى ( ،)OECD، 2004ففي التقرير الوطين للربنامج الدويل لتقييم الطلبة
استنتج كل من  Kupariو )2005( Välijärviأن  ٪7فقط من الطلبة الفنلنديني قالوا إهنم
يشعرون بالقلق حني العمل على واجبات الرياضيات يف املنزل مقارنةً مع  %52يف اليابان و %53يف
فرنسا .وقد مت اإلبالغ عن مالحظات مماثلة من الفصول الدراسية الفنلندية من قبل عشرات الصحفيني
األجانب يف الصحف اليت يعملون فيها يف مجيع أحناء العامل.
وخالفاً ألنظمة التعليم األخرى اليت شهدت إصالحات منذ تسعينيات القرن املاض ،مل يعتمد
نظام التعليم الفنلندي على سياسات االختبارات الصعبة؛ والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن جمتمع
الباحثني الذين يركزون يف صنع السياسات يف جمال التعليم ظلوا غري مقتنعني بأن اإلختبارات تزيد
من تعلم الطلبة فعلى سبيل املثال ،يرى كل من  Amreinو )2002( Berlinerأن النجاح
النهائي لسياسة االختبارات يكمن يف تأثري االمتحانات بنح ٍو إجيايب على تعلّم الطالب ،وليس زيادة
درج��ات الطلبة يف إختبار معني ،وإذا مل يتأثر تعلّم الطالب بنح ٍو إجي��ايب ،فال بد من التشكيك يف
صحة هذه القيام هبذه االختبارات الصعبة ومل تقتنع سلطات التعليم الفنلندية والسيما املعلمون بأن
هذه االختبارات من شأهنا أن تكون مفيدة للطلبة وملا يتعلموه.
تعتمد سياسات التعليم على السياسات االجتماعية األخ��رى وعلى الثقافة السياسية العامة
للدولة .ويعزى العامل األساس يف تنمية اقتصاد املعرفة يف فنلندا واألداء اجليد للحكم الرشيد ونظام
تعليمي حم�ترم إىل ق��درة ال�ب�لاد على ال��وص��ول إىل ت�واف��ق واس��ع ح��ول معظم القضايا الرئيسة املتعلقة
بالتوجهات املستقبلية يف فنلندا ،واالستنتاج هو أن فنلندا تبدو ناجحة بنح ٍو خاص يف احلفاظ على
سبع سياسات رئيسة ال�تي تشكل القيادة الرتبوية مستدامة ومتغرية كما بينها  Hargreavesو
 ،)2006( Finkوكانت هذه العناصر السبعة من مبادئ وضع السياسات واإلصالحات البارزة يف
فنلندا ،وعناصر السياسة املستدامة هذه- ،اليت وصفت مبزيد من التفصيل يف أماكن أخ��رى(Aho
وآخرون ،)2006 ،هي:-
•العمق :إن الغرض من التعليم ال يزال يرتكز إىل التنمية الشاملة للشخصية مبا يف ذلك املعارف
وامل �ه��ارات وال�ق�ي��م واإلب ��داع واخل�ص��ائ��ص الشخصية ،وامل ��دارس ه��ي أم��اك��ن التعلّم واحل�ص��ول على
االهتمام ،إذ يأيت التعلّم قبل االختبار؛ ويتم تعريف اإلجناز بتنمية املرء ومنوه ،وليس باملعايري العاملية.
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•بُعد املدى :مت بناء سياسة التعليم وتطويرها على رؤية بعيدة املدى معتمدة على مبادئ
اسرتاتيجية مثل تكافؤ ال�ف��رص للجميع ،ووض��ع التعلّم قبل التعليم ،وب��دالً م��ن السعي
لتحقيق مكاسب على املدى القصري ،وركزت تطوير التعليم يف ترسيخ هذه القيم األساسية
يف النظام التعليمي.
•التوسع :انتشرت قيادة التعليم تدرجيياً من املركز إىل املستويات احمللية ،وال تقتصر القيادة
على الواجبات اإلداري��ة اليومية واإلدارة فقط ولكنها تتناول املسؤولية واحلقوق يف قيادة
التطوير املستمر للنظام التعليمي.
•العدالة :إن حتقيق هدف توفري تكافؤ الفرص يف احلصول على تعليم جيّد للجميع يتطلب
إنشاء شبكة م��دارس عادلة اجتماعياً وصيانتها وتتكون من م��دارس ممتازة بنح ٍو موحد،
وظل هذا املبدأ السياسة الرائدة منذ أوائل السبعينيات.
•التنوع :تستند شبكة امل ��دارس إىل ف�ك��رة التعليم ال�ش��ام��ل ال��ذي ي�ع��زز ال�ت�ن��وع يف امل��دارس
والفصول الدراسية ،ومل يكن التوجيه للتعليم والتعلّم يستند إىل معايري مكتوبة ،وإمنا على
املبادئ التوجيهية لتشجيع احللول املبتكرة داخل البيئات االجتماعية واإلنسانية املتنوعة.
•الدهاء والذكاء :مت تعيني الشباب املوهوبني واملبدعني على مدى العقود الثالثة املاضية
لقيادة املدارس واملكاتب التعليمية احمللية واإلدارات املركزية ،معتمدين يف ذلك على االعتقاد
بأن الكفاءات يف كثري من األحيان تستطيع جتاوز التجربة الروتينية ،ومت تقدمي طرق إعداد
القادة وتطوير معارفهم ومهاراهتم على وفق األصول املنهجية والبحثية يف الثمانينيات.
•احلفظَ :مثّل تطوير التعليم توازناً بني جلب االبتكارات اجلديدة وتوظيف املمارسات اجليدة
القائمة ،ويعرتف الناس بأن العديد من االبتكارات التعليمية املطلوبة موجودة بالفعل يف
مكان ما يف النظام وكان هذا اعرتافاً أساسياً حبكمة املعلمني وإدراك أن التعلم من التجارب
السابقة مهم بقدر إدخال أفكار جديدة متاماً اليت غالباً ما تكون غريبة يف املدارس.
أُدرج��ت معظم مبادئ االستدامة السبعة ه��ذه بنح ٍو ملحوظ يف سياسات التعليم القدمية يف
فنلندا يف بداية السبعينيات ،بينما ظل مبدأ العدالة (أي املساواة وتكافؤ الفرص) قيمة رائدة يف جمال
ال��رؤى التعليمية بعيدة امل��دى ،وب��دأ الرتكيز املنهجي القوي يف فنلندا على القيادة يف مجيع مستويات
التعليم يف الظهور يف الثمانينيات ،ومنذ ذل��ك احل�ين ك��ان من الواضح أن سياسات التعليم جيب أن
تستند إىل عمق وبعد مدى واتساع القيادة ،وإن هذا التنوع والدهاء والذكاء يعد من العوامل احملافظة
على التغيري ال�ترب��وي .وك��ان أح��د عوامل النجاح الرئيسة يف فنلندا هو التعرف املبكر على التعلّم من
التجارب السابقة الذي ميكن أن يقود إىل بناء مستقبل أفضل.
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اهتمت سياسات التعليم لرفع مستوى حتصيل الطلبة يف فنلندا على التعليم والتعلّم من خالل
تشجيع املدارس على صياغة بيئات تعليمية مثلى ،وإنشاء حمتوى تعليمي من شأنه أن يساعدة الطلبة
على حتقيق األهداف العامة للتعليم ،ففي وقت مبكر جداً مت افرتاض أن التعليم هو العنصر الرئيس
الذي سيحدث فرقاً يف ما يتعلمه الطلبة يف املدرسة ،وليس املعايري والتقييم وبرامج التعليم البديلة ،بينما
ازداد مستوى احرتافية املعلم تدرجيياً يف املدارس خالل التسعينيات ،وازداد انتشار أساليب التدريس
الفعالة واملناهج الرتبوية اجليدة وكيفية تصميم املدارس على أفضل وجه ،وم ّكنت املرونة اجلديدة لنظام
التعليم الفنلندي املدارس من التعلّم من بعضها بعضاً ،وبالتايل اإلستفادة من أفضل املمارسات العاملية
من خالل اعتماد أساليب مبتكرة لتنظيم التعليم ،وتشجيع املعلمني واملدارس ملواصلة توسيع ملكتها
من طرق التدريس وإضفاء الطابع الشخصي على التدريس لتلبية احتياجات كل الطلبة ،وساعدت
املدارس على احلفاظ على بناء نظم دعم قوية للتعليم والتعلم ،مثل التغذية الصحية واخلدمات الصحية
واإلرشاد النفسي ،وتوجيه الطلبة وكل هذا أصبح من العناصر العادية املتواجدة يف كل مدرسة .فعلى
سبيل املثال خلص  )2006( Schleicherيف حتليله للنجاح الفنلندي أن شبكات بناء املدارس اليت
حتفز االبتكارات وتنشرها تساعد على تفسري «النجاح الكبري» لفنلندا يف جعل األداء املدرسي قوي
وثابت وميكن التنبؤ به يف مجيع أحناء النظام التعليمي ،مع أقل من  ٪5كنسبة تباين يف أداء الطلبة
بني املدارس (ص  .)9إن التباين بني املدارس يتوافق معظمه مع عدم املساواة االجتماعية ،وألن هذا
يُ ُّ
عد مصدراً صغرياً للتباين يف فنلندا ،فإنه يشري إىل أن املدارس تتعامل مع عدم املساواة االجتماعية
بنجاح كبري.
هل ستواصل فنلندا احلفاظ على نظام األداء العايل يف التعليم؟ على الرغم من أن الفلسفة
اجل��دي��دة إلدارة ال�ق�ط��اع ال�ع��ام مل تُ�ع��تَ�م� ْد يف فنلندا على عكس اململكة امل�ت�ح��دة وال��والي��ات املتحدة
ٍ
األمريكية ،إال أن هناك
عالمات آخذ ًة يف النمو على أن نظام التعليم الفنلندي سيبدي اهتماماً متزايداً
بالكفاءة واإلنتاجية.
قدمت وزارة الرتبية والتعليم الفنلندية ( )2005bقياسات ومعايري جديدة للمدارس واملعلمني،
هذا يعين أن إنتاجية املدارس الفردية والبلديات سيتم تقييمها وسيتم االعتماد على تنفيذ سياسات
املكافأة أو العقاب الحقاً ،وخيشى بعض املعلمني الفنلنديني من أن الربنامج اإلنتاجي هذا سيقلل يف
هناية املطاف من عدد املدارس واملعلمني ،وسيؤثر بالتايل بشدة على فرص التعليم اجليد القائمة على
اإلنصاف والتعلّم .وإن علينا انتظار ما إذا كانت مجيع املدارس الفنلندية واملعلمني قادرين على البقاء
يف هذا السباق لزيادة اإلنتاجية مع املوارد القليلة املتوفرة.
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ولكن حلسن احلظ فإن األساس لنظام التعليم الفنلندي يبقى على أرض صلبة ،إذ ان املعلمني
ومديري امل��دارس مدربون تدريباً جيداً ويتمتعون باحرتام كبري من قبل األعضاء اآلخرين يف اجملتمع،
ويأخذ الطلبة عملهم يف املدارس على حممل اجلد ،ويثق أولياء األمور يف التعليم الذي تقدمه املدارس
العامة الفنلندية ،وأصبح التعليم الشامل اإللزامي ملدة تسع سنوات الذي يوفر فرص تعلّم مماثلة جلميع
الطلبة أحد املؤسسات الرئيسة لتجنب االنقسام االجتماعي وعدم املساواة داخل اجملتمع الفنلندي
الذي يواجه مطالب متزايدة من اإلنتاجية والفعالية واملنافسة ،ومن اجلدير بالذكر أيضاً أن الشباب
الفنلندي منخرطون بنح ٍو كبري يف األنشطة خارج املدرسة ،كالنوادي الرياضية والفنون ،اليت غالباً ما
تؤدي دوراً هاماً يف توفري مز ٍ
يد من الفرص للتعلّم والنمو.
يف اخلتام ،فإن اجملتمع الفنلندي اعتمد دائماً على املبدعني الذين تعلموا كيفية التعلّم الذين
يستخدمون مهاراهتم بنح ٍو فعال ومثمر ،وكثريا ما أدى قادة األعمال الفنلنديون دوراً متوازناً حينما
أ ِ
ُدخلت تغيريات كبرية يف القطاع العام ،ويف ضوء هذا «االبتكار» احلديث لإلنتاجية التعليمية فإن
نظام التعليم الفنلندي واجملتمع بنح ٍو عام سيكون قادراً على التكيف مبا فيه الكفاية مع هذه التغريات
احلديثة.
مالحظة :يعتمد هذا الفصل على مقاالت نشرها سالربج سابقا .وهذه املقاالت هي:

?1. How Finland responds to the twin challenge of secondary education
Profesorado, 10(1), 1–26, Sahlberg, P. (2007).

2. Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal
of Education Policy, 147–171, and Sahlberg, P. (2009).
3. Learning first: School accountability for a sustainable society. In J-C Couture,
K.D. Gariepy and B. Spencer (Eds.) Educational accountability: Professional
voices from the field. Rotterdam: Sense Publishers, pages not available.
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