
روح العصر: السياسة السريعة إلصالح 
التعليم يف فنلندا

ترمجة وحترير: مركز البيدر للدراسات والتخطيط

جمموعة ابحثني



2

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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ملخص

التعليمية يف  السياسة  اجلديدة على صنع  الليربالية  التأثريات  املقالة يف طبيعة  تبحث هذه 
نظام التعليم الفنلندي يف اآلونة األخرية. كما تستند املقالة إىل واثئق السياسات الرئيسة وتقارير 
املبكرة،  الطفولة  الصحفية واملقاالت اإلعالمية حول اإلصالحات يف مرحلة  احلكومة واملقاالت 
ومراحل التعليم األساس /التعليم اإللزامي وقطاعات التعليم والتدريب املهين إلثبات هذه العمليات. 
ومن الناحية التحليلية، تُفهم هذه اإلصالحات على أهنا أمثلة على ما يشار إليه ابسم »السياسة 
السريعة«. أّما من الناحية املنهجية، فتعتمد على مبادئ حتليل روح العصر لكشف مسات وأتثريات 
هذه السياسات السريعة من حيث صلتها بتوفري التعليم يف فنلندا. وتشمل هذه السمات واآلاثر 
التفرد وإزالة سياق جدول أعمال اإلصالح  الرتبوي، مما يزيد  تكثيف وتشتيت عملية اإلصالح 
حيث  التعليم،  لتوفري  التمويل  وخفض  واخلصخصة  االستقرار  عدم  زايدة  حنو  واالجتاه  الرتبوي، 
هذه  مثل  إجراء  فيها  يتم  اليت  العصر«   »روح  تعكس  ابعتبارها  والتأثريات  امليزات  املقالة  تقدم 
اإلصالحات، مع احلذر من العواقب الوخيمة لتأثري هذه السياسة السريعة اليت تظهر على عمليات 

صنع السياسات والنتائج التعليمية يف فنلندا و »روح« املعلمني الفنلنديني.

املقدمة

ُكتب الكثري عن »املعجزة الفنلندية« يف التعليم. يزعم ابسي سالربج مراراً وتكراراً أن أحد 
»التسرع  الواقع،  يف  ؛  اإلصالح  يف  »تتعجل«  تكن  مل  إهنا  هو  فنلندا  لنجاح  الرئيسة  األسباب 
منذ بضع  يف األمر يعين تدمريها« )سالربج2011 و2014 و2017(. رمبا كان هذا صحيحاً 
سنوات، لكن هل هذا هو احلال اآلن يف السياق الفنلندي؟ يف هذا املقال، نتساءل عما إذا كانت 
السياسة التعليمية ال تزال تتميز بعمليات مدروسة وبطيئة للنظر يف طبيعة وأتثريات اإلصالح، أو 
ما إذا كانت وترية اإلصالح التعليمي يف فنلندا قد أصبحت أسرع وأكثر جتدداً، وليربالية املنظور. 
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يبدو هذا التطور أكثر من جمرد مفارقة ابلنظر إىل أن فنلندا كانت ظاهرايً دولة اشرتاكية دميقراطية 
هلا اتريخ طويل من اإلصالح التقدمي واملوضوعي. لذلك، قد نتوقع مقاومة بعض احللول السياسية 

»األسرع« للمشكالت املعقدة.

ولطرح حجتنا، نستند إىل فكرة بيك وثيودور )2015( عن »سياسة السرعة« للمساعدة 
يف شرح كيفية سعي الدول )يف هذه احلالة، فنلندا( إىل تعزيز اإلصالح ضمن السياق، وكتعبري عن 
املزيد من املمارسات واملبادئ الليربالية اجلديدة. نقوم بتحليل حاالت اإلصالح الرتبوي يف مرحلة 
الطفولة املبكرة والتعليم األساس / اإللزامي والتعليم املهين )يف املدارس( كجزء من عمليات السياسة 
احلكومية الوطنية األخرية. من الناحية املنهجية، نستخدم أيضاً هنج »حتليل روح العصر« لتحليل 
ما إذا كانت املمارسات واملبادئ الليربالية اجلديدة تبدو واضحة يف سياق التعليم الفنلندي وكيف؟ 
هبذه الطريقة، نّدعي أن السياسة السريعة تعكس شيئاً من »روح« عصران يف فنلندا، عرب قطاعات 

تعليمية متعددة.

اهلامة  اإلصالحات  وآاثر  نفهم خصائص  التايل: كيف  الرئيس  السؤال  على  حبثنا  يعتمد 
السياسة  فنلندا، وكيف ميكن ملفهوم بيك وثيودور عن  التعليمية يف  السياسات  احلديثة يف صنع 
السريعة أن يساعد يف مثل هذا الفهم؟ لإلجابة عن هذا السؤال، نسعى أيضاً إىل استخدام ما ميكننا 
تعلمه من السياق الفنلندي للمساعدة يف توسيع التنظري احلايل والفهم حول خصائص وأتثريات 

السياسة السريعة، وفهم هذه اإلصالحات فيما يتعلق ابلتعليم على نطاق أوسع.

فهم ووضع النظرايت للحظة السياسية احلالية 

حنن نتابع هذه األفكار يف سياق عاملي أوسع يتميز مبا يبدو يف بعض األحيان على أنه 
جتانس متزايد، ال سيما فيما يتعلق بصنع السياسات التعليمية. يف سياق التعليم، رمبا يتم التعبري 
عن هذا بشكل أكثر وضوحاً يف السياسة اليت تعكس أتثري خمتلف التقييمات الدولية واسعة النطاق 
)ILSAs(، ال سيما برانمج OECD لتقييم الطالب الدوليني )PISA(. تتضمن »التقارير 
الوطنية« تركيزاً اثبتاً للسياسة املقارنة على ممارسات وعمليات التعليم، مع ما يصاحب ذلك من 

آاثر على مدى مراعاة السياق )سيالر وآخرون، 2017(.

الظاهرة  اهليمنة  فقط  ليس  الراهنة  السياسية  األحوال  لالهتمام حول  املثرية  اجلوانب  أحد 
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السياسية  قناعاهتا  النظر عن  تتبعها احلكومات، بغض  اليت  الطريقة  املمارسات، ولكن  ملثل هذه 
اليت تتبناها، هذه وغريها من اإلصالحات الليربالية اجلديدة ؛ يبدو أن احلكومات »ذات التوجه 
العمايل« أو »اليسارية« تتبىن مناهج الليربالية اجلديدة.ويف السياق الفنلندي، على الرغم من التغيري 
من حكومة ميينية )من 29 مايو 2015 إىل 5 يونيو 2019 - رئيس الوزراء جوها سيبيال( إىل 
حكومة ائتالفية يسارية خضراء )6 يونيو 2019 – 3 ديسمرب 2019( –رئيس الوزراء أنيت رين، 
ومنذ 10 ديسمرب 2019 -رئيس الوزراء ساان مارين (، يبدو أن العديد من أنواع املناهج السياسة 

املتشاهبة مستمرة. كيف ميكن أن يكون هذا، وكيف تتجلى هذه السياسات؟

الليربالية اجلديدة وتنمية رأس املال البشري

اليت  اليومية  املمارسات  اللتقاط  اجلديدة«  »الليربالية  عمليات  إىل   )2010( بيك  يشري 
تبدو عادية واليت يتم تفعيلها والتعبري عنها من قبل أولئك املتأثرين مبزيد من األفكار واملثل الليربالية 
اجلديدة. ما هو مهم أن ندركه ليس أن الليربالية اجلديدة »طليقة« يف العامل كفريوس خبيث على ما 
يبدو يصيب كل من يقع حتت أتثري تعويذته، ولكنه بداًل من ذلك يقوم مبجموعة من املمارسات 
املادية الثابتة )راجع كونويل، 2013؛ كيميس وآخرون،2014؛ ساهلبريغ، 2011( اليت تظهر 
ابلفعل يف إصالحات حمددة. كما يتم جتسيد هذه املمارسات من قبل أولئك الذين ميارسون نفوذهم 

عليهم والذين يتشاركون معهم يف مثل هذه املمارسات.

ما مييز املقارابت النيوليربالية عن أصوهلا الليربالية السابقة هو التحول من قيود العقل احلكومي 
السياسية على  للسلطة  العاملية  املمارسة  أنه   بيرتز وبولوت )2011( على  إليه  لتطوير ما يشري 

مبادئ اقتصاد السوق.وهذا يستتبع :

للتحليل  تعميم منوذج اإلنسان االقتصادي على مجيع أشكال السلوك الذي ميثل امتداداً 
االقتصادي إىل اجملاالت اليت كانت تُعدُّ سابقاً غري اقتصادية وإعادة تعريف اإلنسان االقتصادي 
ابعتباره رائَد أعماٍل لنفسه مع الرتكيز على العناصر املكتسبة ومشكلة تكوين رأس املال البشري يف 

التعليم. )بيرتز وبولوت، 2011: الثامن والعشرون(

يستلزم هذا االستحواذ تغيرياً للطرق اليت نفكر هبا، والتأكيد على تكوين رأس املال البشري، 
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أهنا  على  إليها  يُنظر  البشري  اإلدراك  أو حىت  املعرفة  فمفاهيم  املادية وحدها،  القضااي  من  بداًل 
أشكال مهمة من رأس املال - »رأس املال املعريف« )بريتون- جونس، 2003( أو »رأس املال 
املعريف« )بيرتز وبولوت، 2011(. ومع ذلك، يف حني إن هذه املوارد املفاهيمية تلقي الضوء على 
لتطوير  الوقتية  يتعلق ابلقضااي  فيما  أقل وضوحاً  أهنا  إال  املوقع،  النيوليربالية يف  املمارسات  طبيعة 
السياسات وأتثرياهتا. قد جنادل يف أن وترية اإلصالح هي اليت تضفي على إصالحات السياسة 

احلالية طابعها اخلاص، وهذا يتطلب مزيداً من البحث.

السياسة السريعة

يرى بيك وثيودور )2015( أنه يف العمليات املختلفة لقراءة »أفضل ممارسات األدب«، 
صنع  لعمليات  مسخرة  لإلصالح  حمددة  ومقارابت  خربات  واسترياد  معينة  مناذج  استخدام  يتم 
سياسات قضائية متعددة ومتنوعة حول العامل. هذه العمليات »تسرّع« طبيعة االستجاابت لقضااي 
ومعضالت سياسية معينة. وابلتايل،  هي مسة معرتف هبا على نطاق واسع للحس السليم يف صنع 
السياسات، يف أجزاء كثرية من العامل اليوم، إنَّ عمليات اختزال مثل هذه، واألشكال املختلفة من 

»التسريع« اليت تنطوي عليها، قد أصبحت طبيعية.

واألهم من ذلك، هو إن عمليات صنع السياسات قد أصبحت متجانسة وأن حمتوى هذه 
السياسات متجانٌس إىل حد ما :

صنع  عوامل  أن  على  التأكيد  جيب  بل  فيه،  املشكوك  ابالدعاء  اجملازفة  يربر  ما  يوجد  ال 
السياسات تتسابق حنو التقارب - مدفوعًة من جانب واحد بنماذج متدرجة ألفضل املمارسات، 
النقطة األكثر دقة هي أن عوامل صنع تلك  النيوليربالية - ولكن  ثقافة أحادية  أو »مستوية« يف 
السادس  من أي وقت مضى. )بيك وثيودور، 2015:  وثيقاً  ترابطاً  السياسات أصبحت أكثر 

عشر(

وعن طريق القياس مع عمليات العوملة على نطاق أوسع، أوضح بيرتس )1994(، يف عمل 
مبكر ولكنه أساسي، أن األنواع املختلفة من عمليات العوملة ال تؤدي ببساطة إىل التجانس، ولكْن 
بداًل من ذلك إىل أنواع خمتلفة من التهجني، وتتجلى حاالت التهجني »البنيوي« يف شكل أنواع 
اللغة واملختلطة.  الثقافات ثنائية  التعاون املختلط، والتهجني »الثقايف« الذي يتضمن  خمتلفة من 
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كما أشار بيرتس )1994(، ميكن أن ترتاوح النتيجة من التقليد السطحي إىل اختاذ املواقف املضادة 
للهيمنة بعمق.

ومع هذا، حىت عندما نشك يف التقارب بني الثقافات كما توحي به التفسريات األكثر أداًء 
للعوملة، فإن عمليات الرتابط والتواصل بني خمتلف األطراف واألفكار كانت أساسية لعمليات صنع 
السياسات يف ظل الظروف احلالية. و »بيك« »وثيودور« )2015( صرحيان بشأن هذه النقطة.                                                    

عالوة على ذلك، فإن االفرتاض ذا الصلة هو أن هذا الشرط من الرتابط هو نفسه خاضع 
ألشكال مميزة اترخيياً من التسارع والتكثيف. املراقبة والتعلم املستمر، والرتويج املستمر لنماذج أفضل 
للممارسات، واملراجع البينية املستمرة للسياسات، ال سيما يف حلظات »اإلصالح« املتغري يف املسار 
- كل هذه هي مسات عوامل السياسة املعاد تشكيلها. ومن حيث املصطلحات اليت نستكشفها هنا، 

فهي عواملُ سياسٌة سريعٌة معاٌد تشكيُلها.

وابلتايل، تتميز مناهج »السياسة السريعة« بعمليات تسريع وتكثيف املمارسات، والرصد 
املستمر والتعلم، والرتكيز املستمر على مناهج أفضل املمارسات، واإلحالة املرجعية للنهج املّتبع يف 

أماكن أخرى، حىت لو كانت هذه العمليات ال تعزز التجانس والتقارب.

الطرق واملنهجية: حتليل روح العصر

ميكن اعتبار مفاهيم السياسة السريعة هنجاً أو منوذجاً »لعصران« من نواٍح عديدة. وابلتايل، 
من الناحية املنهجية، نستخدم مفاهيم »حتليل روح العصر« )مويسيو وسورانتا، 2005( للمساعدة 
)املكتوب يف  العصر«  مفهوم »روح  يشري  »الروح«.  أو  العصر«  احلايل- »روح  الوقت  فهم  يف 
األصل ابألملانية( إىل األفكار واملمارسات الثقافية أو الدينية أو الفكرية لفرتة معينة ؛ يشري مثل 
هذا النهج إىل أن اجتاهات خاصة ابلفرتة املعينة، وأن الظروف التارخيية تشكل الطريقة اليت يتم هبا 
حتليل األشياء وفهمها والنظر إليها على أهنا قيمة أو بديهية )راجع كراوس، 2019(. ويهدف 
هذا النهج يف فهم السمات ذات الصلة لعصر معني وكيفية حتكم الظواهر يف هذا العصر وأبي 
آاثر )نورو، 2000(. يتضمن ذلك نظرة اثقبة للصفات العاطفية ملثل هذه العمليات. يف السياق 
التعليمي، يتطلب هذا النظر يف قرارات السياسة التعليمية وأتثريات هذه القرارات على املمارسات 
من  التعليمية  للسياسة  احلايل  الوضع  النقدية حول  املالحظات  تعميق  يتم  واملمارسني.  التعليمية 
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خالل استخدام النظرايت حول كيفية عمل السياسة وكيف يتم أتطري التصورات االجتماعية للذات 
واآلخرين يف السياق التعليمي من خالل طرق جديدة لصنع السياسات التعليمية. على الرغم من 
أتثر )بيك وثيودور( بشكل واضح مبفهوم السياسة السريعة، وحتليل روح العصر، فإن رؤيتنا النظرية 
مستنرية أيضاً من خالل التقاليد البحثية للسياسة الرتبوية وعلم اجتماع التعليم )على سبيل املثال 
التعليمية  السياقات  النيوليربالية يف  والنقد.  التحليالت  إىل  سيموال وآخرون، 2013(، ابإلضافة 

)كونول 2013، رو وآخرون 2019( على نطاق أوسع.

يف هذه الصفحة، نعتمد على األدلة التجريبية يف جمموعة متنوعة من األشكال - والواثئق 
السياسية، والتقارير احلكومية، واملقاالت الصحفية، واملنشورات اإلعالمية - لتطوير وإثبات ادِّعاءاتنا 
استقرائياً، حيث يقوم املرء أبخذ عينات من  بشأن طبيعة »هذه األوقات«. حنن ال نتبع منطقاً 
احلاالت الفردية واستنباط االستنتاجات منها. بل نتبع بداًل من ذلك هنجاً أكثر استدالاًل، أو هنجاً 
فلسفياً جتريبياً )كيميس وآخرون، 2014(، حيث أنخذ احلالة وبياانت معينة وشرح هذه احلالة من 
خالل االعتماد على تنظري حمدد للمساعدة يف فهم هذه التجارب أو البياانت )نينيلوتو، 1999(. 
أما يف موضوعنا، فننظر إىل حاالت معينة يف سياسة التعليم الفنلندية، أي اإلصالحات يف تعليم 
الطفولة املبكرة والتعليم األساس والتعليم املهين )يف املدرسة(، ونزعم أنه ميكن فهم هذه اإلصالحات 
بشكل أفضل ووضعها يف سياق أوسع من خالل االعتماد عليها حسب مفهوم السياسة السريعة 
ابلتزامن مع حتليل روح العصر. ويستلزم مثل هذا النهج أيضاً القدرة على املسامهة يف التنظري. يف 
حني إن البياانت ضرورية الختاذ أي أحكام حول قيمة أو خالف ذلك ملفهوم السياسة السريعة، 
النظرية )مويسيو  الذات يف جمال  البياانت هي توجيه  العصر، فإن وظيفة  ضمن هنج حتليل روح 

وسورانتا،2005:ص251(. 

السياسة  ومفاهيم  الفنلندي،  التعليمي  النظام  التنظري حول  على  إلقاء ضوء جديد  ميكن 
السريعة، من خالل مثل هذا التشذير اجلديل التجرييب الدقيق. بعد مويسيو وسورانتا )2005(، 
وميثل هذا أيضاً شكاًل من أشكال النقد اإليديولوجي كتحليل روح العصر ويقع ضمن االختصاص 
األوسع للدراسات الرتبوية النقدية. يستلزم هذا النهج كأداة للنقد االجتماعي والثقايف والسياسي 

)راجع كيلنري، 1995(.

أخريًا، ومن خالل التفكري يف العمليات العاملية األوسع، ال سيما تلك املرتبطة أبنواع خمتلفة 
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من اإلصالحات النيوليربالية، فإننا نسعى أيضاً إىل جتاوز القومية املنهجية يف هنجنا البحثي )أميلينا 
وآخرون، 2012(. مثل هذا النهج ال مينح ترخيصاً جمانياً ألنواع خمتلفة من التحليالت »العاملية« 
األوسع نطاقاً، ولكنه يسعى بداًل من ذلك إىل حتديد التصدعات واإلجراءات املرتبطة ابلتشابك 

العاملي واحمللي للممارسة الفعلية. 

وحتقيقاً هلذه الغاية، حنن متعاطفون مع تفسري بيرتس )1994( للعوملة على أهنا مهّجنة، 
ونسعى للكشف عن هذا التهجني من خالل حتليالتنا. يتماشى هذا إىل حد كبري مع حجة كيلنر 
)2002( لفهم العوملة على أهنا جمموعة معقدة للغاية، ومتناقضة، وابلتايل غامضة من املؤسسات 
والعالقات االجتماعية، ابإلضافة إىل جمموعة تتضمن تدفقات السلع واخلدمات واألفكار والتقنيات 
تتميز  اليت  احلالية،  احلقبة  الصلة ابملوضوع يف  وثيَق  أيضاً  يبدو هذا  والناس.  الثقافية،  واألشكال 
ابلتحدايت اليت تواجه العمليات العاملية الواسعة، مبا يف ذلك يف شكل القومية الرجعية والشعبوية.

التجربة الفنلندية - حتديد سياق صنع سياسات التعليم

أحد االدِّعاءات اجلديرة ابالهتمام يف هذا املقال هو إنَّ احلكومات احلديثة يبدو أهنا سرَّعت 
وترية اإلصالح التعليمي وصنع السياسات على نطاق أوسع يف فنلندا يف السنوات األخرية. حدث 
حتول واضح حنو سياسة أسرع عندما تولت احلكومة القومية اليمينية، بقيادة جوها سيبيل، الذي توىّل 
املنصب يف مايو 2015. كانت خلفية سيبيل يف األعمال التجارية واضحة يف عمليات صنع القرارات 
املبسطة اليت تشبه األعمال التجارية الذي اعتمدها ابعتباره رئيَس الوزراء. تعرض سيبيل النتقادات 
الحقة بسبب عزوفه  عن التداول يف إعداد القرارات السياسة من خالل إجراءات التخطيط الربملانية 
السياسية  العملية  يف  العمالية  النقاابت  مع  التداول  ذلك  يتضمن  الفنلندي،  التقليد  يف  التقليدية. 

)اتمينني، 2015(. لقد اعتربوا أن اختاذ مثل هذا القرار عفا عليه الزمن وبطيء للغاية.

تبنت حكومة سيبيل العديد من التغيريات، مبا يف ذلك حماولة على الصعيد الوطين إلصالح 
قطاعي الصحة والرعاية االجتماعية. قامت احلكومة أيضاً بتجديد وتفكيك البنية التحتية التعليمية 
مع قطع التمويل يف نفس الوقت. كان هناك القليل من التنسيق بني عدد ال حيصى من اإلصالحات 
اليت حتدث يف وقت واحد )تريفسام وتومبريي، 2018(. نتيجة لذلك، أصابت بعض اإلصالحات 

»عرض اجلدار« املعارضة السياسية والدستور الفنلندي نفسه.
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ونتيجة لذلك، اخنفض الدعم املقدم حلكومة جوها سيبيل. وأدت نتائج انتخاابت2019 
إىل حتالف اليسار األخضر اجلديد بقيادة أنيت رين. وعلى كل حال، بينما تغريت السياسات، بدا 
أن هذه احلكومة اجلديدة تعتقد أيضاً أن التغيري جيب أن يتم بسرعة خالل فرتة برملانية واحدة. كان 
هذا هو احلال حىت عندما سعت احلكومة اجلديدة إىل إعادة عمل اللجان الذي امتدَّ إىل ما بعد 
الوالية احلكومية، والذي كان منوذجاً لإلصالحات األساسية خالل السبعينيات )عندما مت تنفيذ 
اإلصالح الشامل للمدارس، على سبيل املثال(. اقرتح الباحثون إعادة مثل هذا النهج )هيكينني 

وآخرون، 2019(.

إصالح السياسة التعليمية يف فنلندا

ألن  خاص،  ابهتمام  األخرية  اآلونة  يف  فنلندا  يف  التعليمية  السياسة  تنفيذ  عملية  حتظى 
اإلصالحات التعليمية كانت تتميز يف السابق بكوهنا مدروسة وتطورية واثبتة - بل وحىت بطيئة 
أقل  عادًة  وكانت  واملسؤولية،  والتعاون  الثقة  من  اثلوث  على  التعليمية  الثقافة  بناء  مت  وحمافظة. 
الوطنية  واالختبارات  واملساءلة  القياسي  ابلتوحيد  املرتبطة  العاملية  والعمليات  للتأثريات  استجابة 
منذ  املنفَّذة  اإلصالحات  اتَّسمت  ذلك،  )موندي وآخرون، 2016(. عالوة على  واخلصخصة 
السبعينيات بثقة مهنية قوية يف املعلمني واملديرين واملدارس والبلدايت، ضمن نظام قائم على احلكم 
الالمركزي، مما ميكِّن املعلمني من تلبية االحتياجات والظروف احمللية. وهذا يكشف أنَّ مستوايت 
الثقة املؤسسية واملهنية ابتت عالية )آهو وآخرون، 2006 ؛ هارجريفز وآخرون، 2007 ؛ سليربغ، 

2007 ؛ سالو وساندوين،2016(.

لقد مت بناء السياسة التعليمية الفنلندية على املرونة واملعايري اللينة، مما مينح املعلمني واملديرين 
التفويض الختاذ قرار بشأن اجلداول الزمنية وحمتوى املناهج وطرق التدريس واملواد التعليمية، فضاًل 
عن السياسات الداخلية املتعلقة بقواعد املدرسة والتقييم. كان اإلشراف على املدارس وعلى عمل 
املعلمني ومديري املدارس ونتائجهم يكاد يكون معدوماً، وكان التدريس مهنة شائعة يف فنلندا. لقد 
كان املعلمون مهنيني موثوقاً هبم وجمهزين جيداً، وحيَظون ابالحرتام واملكانة يف اجملتمع، وميارسون 
مهنتهم يف مدرسة تقليدية، تتمحور حول املعرفة، مع ممارسات تتمحور حول املعلم وثقافة الفصل.
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البياانت

ومن ضمن هذا السياق، يتم استخدام الرؤى النظرية املوضحة أعاله لتحليل وفهم التغيريات 
التعليمية يف  السياسة  يف  أمهيًة  األكثر  األحداث  نذكر  فنلندا.  يف  التعليمية  السياسة  يف  األخرية 
2010، لكننا نركز بشكل خاص على اإلصالحات اليت نفذهتا حكومة سيبيل من مايو 2015، 
حىت زوال حكومة رين يف ديسمرب 2019. مت توضيح بياانتنا األساسية يف امللحق رقم1 و لدينا 
قائمة املصادر وهي وإن مل تكن »هنائية« إاّل أهنا تعكس املنهج التحليلي اخلاص بنا يف السعي 
ووسائل  الصحف  ذلك  )مبا يف  العامة  اإلعالم  وسائل  على  نركز  العصر«. حنن  »روح  اللتقاط 

اإلعالم املرئية( والواثئق اإلدارية، مبا يف ذلك الربامج والتقارير احلكومية والتشريعات املرتبطة هبا.

من  شيئاً  األول  املؤلف  يعد  موقفنا.  بفعالية  نعرتف  فإننا  انعكاسيني،  ممارسني  وبصفتنا 
الصديق اخلارجي الناقد للمشروع األوسع أّما املؤلفون الثاين والثالث والرابع واخلامس فهم علماء 
فنلنديون خرباء فيما يتعلق هبذه اإلصالحات، وهم يشاركون بدرجات خمتلفة يف اخلطاابت اليت 
يشريون إليها. بعد أن عملت يف جماالت ختصصهم لفرتة طويلة، فإن اختيار املواد يعكس أيضاً 
هذه التجارب، وليس جمرد »عشوائية«. ساهم الباحثون يف النقاش العام األوسع الذي يشريون إليه. 
لذلك، ميكننا أن نرى بعض امليزات يف هنجنا اليت تشبه إىل حد ما التصوير الذايت - وهي طريقة 
تقدم جتارب الباحثني اخلاصة يف إجراء العمل النوعي لفهم القيم واملمارسات االجتماعية وأنظمة 

املعتقدات يف العامل من حولنا )جونز وآخرون، 2016(.

النتائج: اإلصالح الرتبوي يف فنلندا

تعليم الطفولة املبكرة : كان التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة جزءاً من نظام التعليم الفنلندي 
منذ السبعينيات. متت صياغة التشريع ألول مرة يف عام 1973، يف نفس الوقت تقريباً الذي مت 
فيه تقدمي نظام التعليم األساس / اإللزامي يف فنلندا. كما هو احلال مع هياكل الرفاهية األخرى يف 
فنلندا، كان دور الدولة أساسياً يف بناء خدمات التعليم املبكر. منذ عام 1996، حيق للوالدين 
تلقي التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو دخلهم أو وظيفتهم. منذ 
التسعينيات، مت استكمال النموذج الذي تقوده الدولة ابلتعليم اخلاص يف السنوات املبكرة )الليال 
وآخرون 2014( ويف عام 2015. كما مت جتديد التشريعات، وركزت على احلق الشخصي للطفل 
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بداًل من الوالد يف تلقي تعليم الطفولة املبكرة. وعلى الرغم من التغيريات يف صنع السياسة، كانت 
هناك عملية تطوير تدرجيية. ومع ذلك، فقد خضع التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لتغيريات كبرية 

يف السنوات األخرية، مما يشكل حتدايً لتوسيع اجملال وإضفاء الطابع املهين عليه.

وكجزء من التخفيضات يف امليزانية، قررت حكومة سيبيل)2015-2019( تقييد احلق يف 
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. ويف عام 2015، اقرتحت تقليص الوقت األسبوعي الذي يقضيه 
الطفل يف التعليم املبكر إىل 20 ساعة يف األسبوع إذا كان اآلابء ال يعملون أو يدرسون أو يديرون 

مشروعاً.

كان املنطق اقتصادايً حبتاً، وقدرت احلكومة أن هذا سيوفر 62 مليون يورو. كان يُنظر إىل 
التشريع على أنه قطيعة يف السرد الرتبوي يف فنلندا، وتعرضت فنلندا النتقادات لعدم إيالء اهتمام 
مرحلة  يف  التعليم  أن  النقاد  يعتقد  العميقة.  الطريقة  هبذه  النظام  لتغيري  اجملتمعية  للعواقب  كاٍف 
الطفولة املبكرة سيواجه تغيريات كبرية، وأن هذا قد يؤدي إىل عدم االستقرار يف منو األطفال. على 
الرغم من التحفظات، مت تنفيذ اإلصالح بسرعة ومل تكشف تقييمات اإلصالح يف ذلك الوقت 
عواقبه غري املقصودة. مت وضع الالئحة على املستوى الوطين، وخصصت احلكومة الوطنية املوارد 
وفقاً لذلك. قررت بعض البلدايت تنفيذ االقرتاح احلكومي، والبعض اآلخر مل يفعل. على سبيل 
الشخصي يف  القرار واستمرت يف احرتام احلق  تنفيذ  العاصمة، هلسنكي، عدم  اختارت  املثال، 

التعليم )مدينة هلسنكي، 2019(. 

وقد أدى ذلك إىل وضع غري متكافئ حيث ميكن لآلابء الفنلنديني يف بعض املدن احلصول 
على تعليم مبكر لألطفال بدوام كامل، بينما مل يتمكن البعض اآلخر من ذلك. يف وقت الحق، 
بدأت احلكومة يف التأكيد على أمهية التعليم املبكر، وانتقدت النقاابت العمالية لكوهنا غري متكافئة 
الذي كان  أنَّ اإلصالح،  اجلدير ابلذكر  السياسي )كارفاال، 2017(. ومن  أعماهلا  يف جدول 
الصناعات  احتاد  قبل  من  النتقادات  الحقاً  تعرض  العمل،  أرابب  قبل  من  البداية  يف  مدعوماً 
لألطفال  املبكر  التعليم  إىل  يُنظر  ؛ كان  للحكومة  التقشفية  للتدابري  داعماً  الذي كان  الفنلندية 
على أنه حق لكل طفل وأن حُيرتم على هذا النحو. ومن املفارقات أن اإلصالح السريع للسياسة 
أوجد حالة مت مبوجبها توضيح قيمة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة بشكل أوضح مما كان عليه 

يف املاضي.
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وملكافحة مثل هذا القرار السريع واإلشكايل، تعهدت احلكومة الالحقة )رئيس الوزراء: أنيت 
ريين ؛ منذ يونيو 2019( مبهمة استعادة األوضاع األصلية. مت بعد ذلك أتجيل تنفيذ القرارات اليت 
اختذهتا Sipilسيبيل، ومت استعادة احلق الشخصي يف تعليم الطفولة املبكرة يف أغسطس 2020 .

كما أن التشريع املتغري قد أوجد الحقاً حالة يصعب من خالهلا التحكم يف البيئة والتنبؤ 
هبا. وخالل التخفيضات، مت تقليص احلق يف التعليم املبكر وخفضت املوارد. وابلتايل، وعلى الرغم 
من تغري الوضع يف العديد من املدن، إاّل أنه ال توجد مرافق وعمال كافون، وحتتاج املدينة إىل فتح 
أماكن جديدة لرعاية األطفال وتوظيف عمال ونظراً ألن بعض البلدايت تكافح ابلفعل جلذب قوة 
عمل حمرتفة، فإهنا ختشى أن تواجه املزيد من الصعوابت يف املستقبل. ألنَّ اضطراب بيئات املمارسة 
احلالية يؤدي إىل عدم االستقرار الذي يصعب تغيريه بعد ذلك. الطفولة املبكرة هي أيضاً جمال 
مثري لالهتمام فيما يتعلق بقضااي اخلصخصة. كانت هناك زايدة كبرية يف نسبة الشركات اخلاصة يف 
التعليم املبكر، إذ مع اعتبار اخلصخصة حالًّ للتغيريات الدميوغرافية اليت حتدث يف فنلندا. يف عام 
2017، تلقى 10٪ من مجيع األطفال يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة خدمات من القطاع 
اخلاص. هذه النسبة املتواضعة نسبياً ختفي معدل النمو الذي حدث ؛ ارتفع عدد قسائم اخلدمة 
اليت متنحها البلدايت للعائالت من حوايل 15000 يف عام 2015 إىل حوايل 23500 حبلول 

عام 2017 )سككينني وكوابال، 2019(!

املباين  بشأن  عامة  خماوف  هناك  املبكرة، كانت  الطفولة  خدمات  زايدة خصخصة  ومع 
املستخدمة يف التعليم املبكر، ففي منطقة العاصمة هلسنكي، كان هناك قلق متزايد من أن بعض 
مباين رايض األطفال غري مرخصة. وتبني أن 12 روضة أطفال خاصة تفتقر إىل التصريح للعمل 
بشكل كامل، و 15 روضة مل تستكمل إجراءات الرتخيص. ابإلضافة إىل ذلك، تفتقر 17 روضة 
أطفال إىل فحص املباين يف هناية الربانمج للتأكد من سالمتها لألطفال.ويف هذا السياق علق ممثلو 

املدينة أبن التفاعل بني املدينة ومقدمي التعليم مل يعمل بشكل صحيح )ابريكا، 2019(.

كانت هناك أيضاً العديد من اإلصالحات املتتالية اليت غريت املمارسات يف مدارس التعليم 
األساس / اإللزامي )الصفوف 1-9( بشكل عميق خالل السنوات العشر املاضية. واحدة من 
أكثر اإلصالحات املهمة اليت أدت إىل زايدة عبء العمل على املعلمني هي تقدمي الدعم ثالثي 
املراحل للتالميذ، وخاصة الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة. وهذا ابختصار، يعين دمج 
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التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم العام. يف حني يتم دعم فكرة الدمج، حيث كانت 
الكافية ملواجهة  املوارد  املدارس ليست لديها  الدمج، ذلك ألن  تنفيذ إصالح  هناك مشاكل يف 
حتدايت الدمج. يف الوقت الذي مت فيه تقدمي الدعم الرتبوي ذي املراحل الثالث، ضربت األزمة 
املالية العاملية القطاع العام يف فنلندا فلم يتم دعم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بعدد كاٍف من 
موظفي الدعم، وظل حجم جمموعات األطفال كبرياً جداً. لذلك، وجد العديد من املعلمني صعوبة 
يف تنفيذ إصالح الدمج )بلكانني، 2019(. ومن اإلصالحات األخرى ذات الصلة جتديد املناهج 
الوطنية )2012-2015( حيث مت بناؤها يف األصل بطريقة »مفتوحة«، مبشاركة مجيع أصحاب 

املصلحة، ومنهم املعلمون، يف عملية التطوير. 

ومع ذلك، بدا الحقاً أنه أكثر »انغالقًا« حيث يتم اختاذ القرارات على مستوايت أعلى 
دون استشارة كافية، أو دون أخذ نتائج التشاور يف االعتبار بشكل كاٍف. نتيجة لذلك، شعر 
املعلمون أن أصواهتم مل ُتسمع بشكل صحيح، ومل يتم االعرتاف مبهاراهتم وإمكاانهتم املهنية )هاردي 
وأوجلينس، 2018(. يف حني إنَّ هناك اعرتافاً ابملخاوف املتعلقة بتماسك املناهج الدراسية اجلديدة 
وآخرون  )ايرس  الفنلنديني  املعلمني  ومتكني  املقارن  واالستقالل   ،)2017 وآخرون.،  )بيتارينني 
احمللي/  املستوى  التنظيمية على  احلواجز  مع  املعلمني  دليل على -تكاُفح  أيضاً  هناك   ،)2016
البلدي، والقيود على املوارد وتعطيل التغيري )سارنني وآخرون 2019(. عالوة على ذلك، يعكس 
الرتكيز على تنمية املهارات العامة - الكفاءات. الكفاءات السبع  حمتوى املنهج األساسي أيضاً 
املستعرضة، اليت متت الدعوة هلا ابعتبارها كفاءات القرن احلادي والعشرين، ضمن املناهج الدراسية 

األساسية:

التفكري والتعلم من أجل التعلم . 1

 الكفاءة الثقافية2. 

االعتناء ابلنفس التعددية. 3

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 4

احلياة العملية . 5
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رايدة األعمال. 6

بناء مستقبل مستدام. 7

تعكس الدعوة املزيد من القدرات العامة اليت يُنظر إليها على أهنا ذات صلة مباشرة إىل حد 
ما، مبا يف ذلك العمل ضمن السياقات االجتماعية السياسية واالقتصادية على وجه اخلصوص.

ابإلضافة إىل ذلك، على الرغم من أن اإلصالحات املخطط هلا مسبقاً لتنفيذ الدعم الرتبوي 
املكَّون من ثالث مراحل واإلصالح الطموح للمناهج الوطنية مل يتم توحيدها بشكل كاٍف، ومل 
يكن لدى املعلمني الوقت الكايف لتطوير املناهج املدرسية احمللية، وقد قدم سيبيل مشاريع جديدة 
من عام 2015. ومشل يف ذلك فكرة »القفزة الرقمية« لفنلندا، واليت ركزت على املشاركة السريعة 
يف عمليات الرقمنة يف مجيع جماالت اجملتمع، مع كون التعليم أحد اجملاالت الرئيسة. حدث ذلك 
جنباً إىل جنب مع املشروع األهم »التعليم الشامل اجلديد« بتنسيق من وزارة الثقافة والتعليم، اليت 
خصصت 120 مليون يورو  ملئات املشاريع املؤقتة، مع الرتكيز على تنفيذ املناهج اجلديدة ورقمنة 
التدريس، والتعاون والثقافة املدرسية، وتعزيز النشاط البدين خالل اليوم املدرسي، وتدريس اللغة 

التجريبية وتعلمها.

و مسايرة هلذا السياق من التغيري املستمر، كان العديد من املعلمني قادرين على إعادة صياغة 
ظروف عملهم، ولقد شعر العديد غريهم ابخلسارة فيما يتعلق خبرباهتم املهنية واستقالليتهم، واليت 
كانت تُعدُّ حىت هذه النقطة جزءاً من »النجاح الفنلندي« )سيلربغ، 2012؛ سيموال، 2013(. 
املهين  االستقالل  يُعدُّ  فنلندا،  يف  املعلمني  تعليم  اجنذاب  تطور  حول  حديث  الستطالع  ووفقاً 
للمعلمني أحد العوامل اليت جتذب الشباب إىل إعداد املعلمني )هيكينني وآخرون،2020(. لذلك، 
تعرضت احلكومة النتقادات بسبب تقويض أسس التعليم الفنلندي من خالل هذه اإلصالحات.

أّما التعليم املهين يف فنلندا )الدراسة الثانوية(، فقد كان منذ أتسيسه  يف املستوى الثانوي 
البشري  النمو  تعزيز  الصناعة. كان   / العمل  حبياة  نسبياً  روابط ضعيفة  مع  املدرسة،  على  قائماً 
تنفيذ  مت  املهين.  والتدريب  التعليم  مسات  من  الطالب،  برعاية  واالهتمام  احلياة،  مدى  والتطور 
التعلم أثناء العمل وإنشاء  التعليم والتدريب املهين يف مطلع األلفية هبدف توسيع نطاق  إصالح 
بديل قائم على الكفاءة من التعليم والتدريب املهين للبالغني، وبشكل تدرجيي ومنهجي مت تنفيذ 



16

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

هذا اإلصالح، وتلقى الدعم من خالل توفري اإلمكاانت للمعلمني للتطوير املهين من أجل فهم 
ممارسات التعليم والتدريب املهين اليت مت إصالحها واملشاركة فيها بشكل أفضل.

وحبلول عام 2015، بدأ االنتقال إىل التعليم والتدريب املهين الشامل والقائم على الكفاءة 
من قبل حكومة سيبيل، وحتققت تشريعياً يف عام 2018، عندما اقرتن ابلتخفيضات اهلائلة يف 
املوارد )190 مليون e(، وأسفر ذلك عن فصل العديد من معلمي التعليم والتدريب املهين. انطوى 
اإلصالح على تغيري شامل لنظام التعليم والتدريب املهين، مما أثر على التمويل واحلوكمة واهلياكل 
التنظيمية والعمليات التشغيلية ومؤهالت التعليم والتدريب املهين. مت حتويل التعليم والتدريب املهين 
الرتكيز على  مع  للعمالء،  الكفاءة وموجهة  وقائمة على  مبادرة مدفوعة ابلطلب  إىل   )VET(
مسارات الدراسة الفردية، والتحقق من صحة التعلم السابق والرتكيز على التعلم يف مكان العمل 
والثقافة،  والتعليم  الرتبية  للطالب )وزارة  املستمر  للتوظيف  نظام جديد ومستمر  تنفيذ  ؛ كما مت 
2019 أ(. كان من املقرر أن تتحقق مؤسسات التعليم والتدريب املهين اجلديدة القائمة على األداء 
والفعالية واليت تعمل جنباً إىل جنب مع معلمي التعليم والتدريب املهين. مت دعم اإلصالح من خالل 
شبكة واسعة من املشاريع، اليت أنشئت بعد إدخال تشريعات جديدة، مبيزانية إمجالية أو 60 مليون  

يورو )وزارة الرتبية والتعليم والثقافة،  2019ب(

سرعان ما أصبح التعليم والتدريب املهين موضوَع نقاٍش عام وقلق واسع النطاق. يف التحقيق 
يف اإلصالح الذي أجرته نقاابت املعلمني الفنلندية، نشأت مظامل خمتلفة. يُنظر إىل اإلدارة والتوجيه 
العام لإلصالح على أهنما متناقضان، كما حدث مع إدخال النظم اإلدارية الوطنية املرتبطة )االحتاد 
التجاري للتعليم يف فنلندا، 2018 أ ؛ 2018 ب(. من انحية أخرى، شعر ممثلو احلياة املهنية 
التعلم يف  / الصناعة أهنم يفتقرون إىل املهارات الرتبوية الالزمة للتوجيه الصحيح واملوثوق وتقييم 
مكان العمل. يبدو أيضاً أن منظمات الصناعة غري مطلعة على اإلصالح. وقد  مت وصف التعاون 
وتقاسم املسؤوليات بني املدارس وأماكن العمل، فيما يتعلق ابملمارسة القائمة على الكفاءة، أبنه 
الرقمية  املهين، من حيث إدخال األدوات  التعليم والتدريب  غري كاٍف. ومن وجهة نظر معلمي 
املختلفة اليت سيتم استخدامها لتطوير خطط الدراسة الشخصية للطالب فهو غري كاٍف إىل حد 
كبري. ومن جهة أخرى كان معلموا التعليم والتدريب املهين مرتددين جداً بشأن استعداد الطالب 
الصغار للتعلم املوجه ذاتياً. أدى الرتكيز القوي على مسارات الدراسة الفردية إىل أوجه قصور بني 
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الطالب يف التكوين والعمل يف جمموعات، والقدرة على االخنراط يف جمتمعات املمارسة املهنية يف 
املمارسني )الفا وفينجر، 1991(  العمل؛ كانت املشاركة احمليطية املشروعة يف جمتمعات  أماكن 
حتت التهديد. كما أن الرتكيز الفردي القوي قد يؤدي إىل زايدة التهميش، خاصة بني الطالب ذوي 

االحتياجات اخلاصة وذوي األصول املهاجرة.

حظي حتول التعليم والتدريب املهين ابهتمام الرأي العام، وأدى إىل حوار مكثف وانتقادي، 
وبشكل أساسي يف وسائل اإلعالم العامة. يف بداية اإلصالح، ركز النقد على النقص احلاد يف 
املهين اجلديدة وأتثرياهتا  التعليم والتدريب  يتعلق مبمارسات  فيما  املنهجية  املعلومات واإلرشادات 
مفاجئ يف  تغيري  اإلصالح  نتج عن  وقد  العملية.  احلياة  مؤسسات  املدارس، وخاصة يف  داخل 
ظروف عمل املعلمني، والسعي وراء توجه مهين جديد، ومع ذلك مل يتم دعمه بشكل كاٍف من 
خالل التطوير املهين املناسب يف التعليم والتدريب املهين القائم على الكفاءة. وعلى النقيض من 
اإلصالحات السابقة اليت كانت أبطأ بكثري، كانت مسؤولية إنشاء التعليم والتدريب املهين القائم 
الذين  أولئك  ابحتياجات  اهتمام كاٍف  هناك  يكن  ومل  املعلمني،  عاتق  على  تقع  الكفاءة  على 
معلموا  لسبب وجيه، كان  الفعلية.  الطالب مبمارسات عملهم  يقوم  الصناعة حيث  يعملون يف 
احلياة  مؤسسات  للطالب يف  التعلم  إمكاانت  بشأن مدى كفاية  قلقني  املهين  والتدريب  التعليم 

العملية أو الصناعية.

 أاثر اخنفاض املوارد املخصصة للتدريس خماوف بشأن تنمية املهارات األساسية للطالب 
املهنية على  العمل، وكفاءاهتم  للتعلم يف مكان  يتعلق بقدراهتم االجتماعية واملهنية  فيما  - سواء 
نطاق أوسع. وابختصار، قلل اإلصالح من املفهوم الواسع هلوية معلمي التعليم والتدريب املهين 
على أساس التفاعل االجتماعي مع الطالب، والرعاية املهنية لنموهم كبشر وممثلني عن مهنتهم.

وقد أدى ذلك إىل خماوف بشأن رفاهية الطالب واستقطاهبم وهتميشهم، والسيما األكثر حرماانً 
وذوو االحتياجات اخلاصة.

املناقشة والتحليل: السياسة السريعة و »روح العصر« إلصالح التعليم الفنلندي

ما الذي ميكن أن نتعلمه من هذه التجارب اخلاصة ابإلصالح الرتبوي اجلوهري األخري يف 
السياق الفنلندي؟ تكشف احلاالت احملددة لإلصالح ضمن سياقات تعليم الطفولة املبكرة والتعليم 
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العام والتعليم املهين عن أدلة على جوانب السياسة السريعة والعمليات املرتبطة هبا، واليت يتم التعبري 
عنها بطرق متعددة وذات سياق حمدد. ومع ذلك، فإن أتثريات السياسة السريعة هذه ال تتميز 
فقط مبمارسات معينة، ولكن أيضاً بشكل أوسع من القلق واخلوف فيما يتعلق هبذه املمارسات مع 
التأثريات الالحقة على »معنوايت« املعلمني الفنلنديني وطالهبم. وابلتايل، ميكن تلخيص التأثريات 
املميزة والصفات العاطفية للسياسة السريعة يف صنع سياسة التعليم يف السياق الفنلندي على أهنا 

خماوف بشأن ما يلي : 

تكثيف عمليات اإلصالح، فضاًل عن التجزئة ؛ الفردية وإزالة السياق ؛ وعدم االستقرار 
واخلصخصة والتخفيضات يف التمويل العام. ومن حيث اجلوانب النظرية واملنهجية، يساعد هنج 
لعمليات  فاعلية  األكثر  الصفات  توضيح  الفنلندي يف  السياق  السريع يف  السياسي  العصر  روح 
السياسة السريعة. ويتم تسهيل هذه العمليات عن طريق تكثيف االتصال، نظراً ألنه ميكن مشاركة 
املعلومات بسهولة عرب وسائط االتصاالت احلديثة، مما يعطي انطباعاً الحقاً أبن املشكالت املعقدة 
ميكن حلها بطريقة ما يف أطر زمنية موجزة مماثلة عندما يتم وضع سياسة سريعة، لديها القدرة على 
تعزيز هذه العمليات. ومع ذلك، هناك أيضاً دليل على »روح« املقاومة ملثل هذه البؤر، واجلهود 
التأثريات األكثر اختزااًل هلذه السياسات واملمارسات، حىت  املعنيون ابلتوعية لتحدي  اليت يبذهلا 

عندما يكون هلا أتثري.

التكثيف والتجزئة

جتلت عمليات التكثيف والتجزئة بطرق خمتلفة يف كل قطاع،  فلم يكن املعلمون يف التعليم 
اإللزامي )التعليم األساس( يتصارعون فقط مع تنفيذ املنهج اجلديد يف منتصف عام 2010 تقريباً، 
ولكنهم كانوا جياهدون أيضاً للتدريس بشكل شامل. إن العملية املكونة من ثالث مراحل، جديرة 
الطالب يف صفهم  لتلبية احتياجات مجيع  الذين يسعون جاهدين  املعلمني  ابلثناء لرتكيزها على 
)ومثال على اجلهود املبذولة لتعزيز تطوير املزيد من املدارس » غري النظامية » اليت تسعى فعلياً 
للمعلمني. يضاف إىل ذلك، جمموعة  إىل ممارسات شاملة )Slee(، 2011(،وهذا ميثل حتدايً 
إصالحات احلكومة، والدعوة القوية للتغيري السريع على العديد من اجلبهات، إىل جانب النقص 
تضاؤل  الدراسية،  املناهج  تطوير  عمليات  األخرية من  املراحل  املعلمني يف  النسيب يف مدخالت 
قدرة املعلمني على تبين هذه اإلصالحات واملشاركة بشكل جوهري فيها، الرتكيز على املزيد من 
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املناهج »القائمة على املشاريع« يعكس أيضاً عمليات التكثيف والتجزئة هذه. مت تقدمي الرتكيز 
على مبادرات مثل »القفزة الرقمية« كمشروع جديد، وهو رغم كونه جديراً ابلثناء لتصميمه على 
حماولة تعزيز املعرفة الرقمية للطالب، إال أنه مل أيخذ يف االعتبار ظروف عمل املعلمني على نطاق 

أوسع يف هذا السياق. 

وقد أدى إدخال مشاريع موازية جديدة إىل خلق بيئة عمل أكثر تكثيفاً وجتزئة، األمر الذي 
يقلب بوضوح معايري »النجاح الفنلندي« للتنمية التعليمية املستقرة واملستدامة )سلبريغ، 2012؛ 

سيموال.، 2013(.

أّما يف قطاع التعليم والتدريب املهين، فقد كان التكثيف واضحاً من خالل جهود املعلمني 
حملاولة دعم االحتياجات الشاملة لطالهبم، حىت مع اخنفاض االحتياجات التعليمية القائمة على 
العمل. بينما كان معلمو التعليم والتدريب املهين مرتددين بشأن استعداد الطالب الصغار للتعلم 
الذايت،  فقد تُركوا حملاولة معاجلة أوجه القصور يف الربانمج الذي يركز على عمليات التفرد فيما يتعلق 
مبسارات تعلم الطالب. كان هذا التفرد وخفض التكاليف يعكسان مناهج »أكثر كفاءة« إلصالح 
القطاع العام على نطاق أوسع، واليت أظهرت أشكااًل من »أفضل املمارسات« يف سياقات أخرى 
)غالباً أجنلو( )بيك وثيودور، 2015(. كان التأثري املصاحب هلذا التكثيف على املعلمني عملية 
متزامنة لتجزئة خربات تعلم هؤالء الطالب أثناء سعيهم لفهم اإلصالحات يف هذه البيئة األكثر 

تفككاً.

اإلشادة  نفسه، مت  الوقت  املبكرة. يف  الطفولة  قطاع  ابملثل يف  التشرذم واضحاً  كان هذا 
ابلطفولة املبكرة على أهنا مهمة من قبل حكومة سيبيل، وُعدَّت التخفيضات الكبرية يف الوقت 
أو  الدراسة  يُعّدون عاملني يف  الذين ال  التعليم ألطفال اآلابء  الذي يقضيه اآلابء يف  األسبوعي 
يطورون أعمااًل جديدة مشكلة عميقة. ومع ذلك، من املهم أن هذه العمليات تعرضت النتقادات 
شديدة، وهي تعكس كيف إن صالحيات السياسة األوسع ال متر دون اعرتاض. إن عدم تنفيذ 
بعض جمالس البلدايت للتخفيضات احلكومية ابلطريقة املقصودة يكشف أيضاً شيئاً من التعقيد يف 
عمليات سن السياسات، مبا يف ذلك كيفية ممارسة اجلهات الفاعلة للوكالة والتصرف كنقد على 
الرغم من هذه الظروف. مثُل هذا النهج جيسد أنواع اختاذ املواقف املضادة للهيمنة اليت ميكن أن 
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حتدث يف ظل مثل هذه الظروف )بيرتس، 1994(.

الفردية وحتديد السياق

الفردي  الطابع  إضفاء  عمليات  يف  واضحة  أهنا  على  السريعة  السياسة  فهم  أيضاً  ميكن 
وحتديد سياق املمارسات التعليمية. كانت هذه العمليات واملمارسات واضحة داخَل وعرَب هذه 
القطاعات. فيما يتعلق ابلتعليم اإللزامي والتعليم والتدريب املهين، ظهرت الفردية أيضاً ليس فقط 
يف عمليات التكثيف، ولكن أيضاً يف حمتوى اإلصالحات، مثل زايدة الرتكيز على مفاهيم تطوير 
الكفاءات. تعكس العمليات املتزامنة إلزالة سياق أتثريات السياسة السريعة، ميكن نشر مثل هذه 
اإلصالحات يف أي مكان تقريباً. يف التعليم األساس، مت التعبري عن هذا النهج اخلايل من السياق 
يف دعم كفاءات القرن احلادي والعشرين من خالل الكفاءات السبع للمدرسة الشاملة يف املناهج 
التعليم املهين وخدمات الشباب. خيدم هذا  الفنلندية، فضاًل عن الدعوة للكفاءات يف  الدراسية 
احملتوى »كحلول« تُفّرِد أولئك املنخرطني يف تعلمهم، وبطرق يتم تفسريها على أهنا موجودة خارج 
النطاق الفوري. يف بيئة العمل اليت أصبح فيها العمل يركز أكثر فأكثر على العمل الفكري كشكل 
من أشكال »الرأمسالية الفكرية«، هناك تركيز على أنواع خمتلفة من »القيمة املضافة« الناجتة عن 
الفكر اإلنساين. حيدث هذا حىت عندما تكون املفاهيم العامة للكفاءة غري مرحية مع مفاهيم خمتلفة 
للتعلم كما تشارك يف جمتمعات املمارسة يف احلياة العملية / جمموعات الصناعة، ويف اجملموعات 

التعاونية يف البيئات املدرسية.

يف قطاع التعليم والتدريب املهين، كان الرتكيز القوي على مسارات الدراسة الفردية أيضاً مظهراً 
من مظاهر عمليات التخصيص هذه، وخلقت أوجه قصور بني الطالب يف العمل يف جمموعات 
وظيفية. كان هذا الرتكيز الفردي القوي، الذي يعكس صعود املنطق االقتصادي يف جماالت كانت 
خالية يف السابق من هذا التأثري )بيرتز وبولوت، 2011(، أكثَر خطورًة على الطالب املهمشني، 
وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة ومن خلفيات املهاجرين. سعى أساتذة التعليم والتدريب املهين 
إىل حماولة االستجابة هلذا التفرد، ولكن بتكلفة كبرية ؛ ويف سياق التخفيضات الشديدة ملعلمي 
التعليم والتدريب املهين، كانت هذه العملية مثااًل واضحاً على تكثيف عمل املعلمني املتبقني حيث 
»الرابط«  لتوفري  سَعوا  الدراسية، كما  براجمهم  الطالب يف  لدى  االتساق  نقص  تصحيح  حاولوا 
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النسيج بني خربات الطالب املدرسية وخرباهتم يف الصناعة / احلياة العملية.

ومع ذلك، مرة أخرى، على الرغم من أن »روح العصر« هتيمن عليها مثل هذه العمليات 
يف  التعليم  توفري  وجتزئة  تقليل  بعدم  البلدايت  جمالس  بعض  قرار  فإن  اجلنسية،  وإزالة  التفرد  من 
قطاع الطفولة املبكرة يكشف عن ممارسات بديلة، مما يعزز »روح« املشاركني.ومما ال شك فيه أن 
السياسات السريعة ليست جمرد أحادية االجتاه وال جدال فيها )بيك وثيودور، 2015(. كانت هيئُة 
الصناعة الذروة، االحتاد الفنلندي للصناعات، حامسًة لتقليص اخلدمات املقدمة لألطفال يف سن 
مبكرة مما يكشف كيف ميكن أن تنشأ مثل هذه التحدايت مما قد يبدو وكأنه مصادر غري حمتملة.

عدم االستقرار واخلصخصة وخفض املوارد العامة

مما  التعليمية،  اجملاالت  هذه  العام يف  التمويل  وتقليص  اخلصخصة  عمليات  كما ظهرت 
أدى إىل قدر كبري من عدم االستقرار.  تكشُف خصخصة جمال الطفولة املبكرة، ونشر ممارسات 
اخلصخصة يف التعليم والتدريب املهين، عن قوة مناذج األعمال يف السياقات التعليمية. يف مرحلة 
أوضَح  اخلدمات  تقدم  اليت  اخلاصة  الشركات  نسبة  يف  الكبرية  الزايدُة  متثل  رمبا  املبكرة،  الطفولة 
مثاٍل على ممارسات اخلصخصة. و يُعدُّ مترير التشريعات لتمكني هؤالء الالعبني اجلدد جزءاً من 
املمارسات احملددة اليت تتيح املزيد من األساليب النيوليربالية.إن رداءَة جودة توفري املباين للتعليم يف 
مرحلة الطفولة املبكرة، وكيفيَة االستجابة بشكل مناسب للمخاوف املتعلقة بصيانة هذه املباين على 
املدى الطويل، مظهٌر من مظاهر هذه املمارسات. وابملثل، يف الوقت نفسه، فإن الرتكيز على تقدمي 
اخلدمات التعليمية من قبل الشركات اخلاصة بداًل من الدولة هو دليل على عمليات اخلصخصة 
يف جمال التعليم والتدريب املهين، مع اآلاثر الالحقة لتكثيف عمل املعلمني، وزايدة عزلة الطالب.

وساهم أيضاً يف ذلك تقليص التمويل يف السنوات اليت أعقبت األزمة املالية العاملية إلعادة 
تشكيل القطاع العام آباثر إشكالية، وغالباً ما تسري مثل هذه التخفيضات يف توفري اخلدمات العامة 
جنباً إىل جنب مع عمليات اخلصخصة هذه )كونيل، 2013(، ولكنها قد تتجلى ببساطة يف 
شكل ختفيضات على نطاق أوسع. يف التعليم األساس، حيث مل يتم توفري املوارد الالزمة للدعم 
املكون من ثالث مراحل بشكل صحيح يف املقام األول، مما أدى إىل بدء هذه املبادرة ولكنها مل 
تؤِت مثارها قّط. مل يكن التوقيت جيداً بسبب األزمة االقتصادية، حيث خفضت جمالس البلدايت 
استثمارات  إجراء  يتم  ومل  حتمياً،  أمراً  التكاليف  خفض  فأصبح  ؛  للتعليم  املخصصة  اإليرادات 
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جديدة. وابلتايل فقد مت إقصاء املعلمني واملدارس. كان فصل معلمي التعليم والتدريب املهين يف 
املدارس مظهراً آخر من مظاهر ضيق املوارد. وعلى الرغم من ذلك، مرة أخرى، هذه العمليات 
ليست موحدة، والتعبري عن القلق بشأن توفري الطفولة املبكرة ليس فقط من قبل النقاابت ولكن 
االحتاد الفنلندي للصناعات يكشف أن ختفيضات التمويل املرتبطة ابإلصالح السريع وكمظهر من 

مظاهر العمليات العاملية لتشديد املالية العامة، ميكن حتديها.

اخلالصة

لقد تناول هذا البحث طبيعة وأتثريات اإلصالح السياسي األخري يف سياق توفري التعليم 
يف فنلندا. يف حني إنَّ حتليل روح العصر ليس هنجاً »سائداً«، وقد ينتقده البعض ألنه ال يبدو 
»صارمًا« بدرجة كافية، فإننا جنادل يف أنه من أجل دراسة اإلصالح الدرامي  »السياسة السريعة«  
كما حيدث، فإن حتليل روح العصر هو بشكل خاص، صورة فعالة اللتقاط طبيعة العصر. تبدو 
حتليالت روح العصر مناسبة متاماً لتحليل ظروف السياسة احلالية، ولزايدة وتوضيح طبيعة أتثريات 
التعليمية احلالية واحلديثة. ومع ذلك، فإن مثل  عمليات السياسة السريعة اليت متيز اإلصالحات 
هذه التحليالت تعتمد على طبيعة واثئق السياسة املتاحة، وكذلك النقاش واملناقشة العامة / وسائل 
اإلعالم. كما إهنم يعتمدون على القدرة على النشر بسرعة نسبية »اللتقاط« طبيعة روح العصر 
هذه ونقلها. يف حني إنَّ مقارابت » العلم البطيء«، بناًء على حبث متعمق  ضروري للغاية، يوفر 
لنا حتليَل روح العصر خطوطاً عريضة مثرية لالهتمام الجتاهات عصران، واليت ميكن دراسة طبيعتها 

وآاثرها بشكل أكرب. من خالل البحث الالحق.

يكشف هذا البحث أن السياسة السريعة مل تظهر فقط بطرق حمددة فيما يتعلق ابلتعليم يف 
السياق الفنلندي ولكنها أصبحت أيضاً انعكاساً لـ »روح العصر« اليت حدثت فيها. إن عمليات 
التكثيف والتشرذم، والتفرد وإلغاء وحتديد السياق، وزايدة اخلصخصة وتقليص التمويل العام ليست 
جمرد ممارسات حمددة للنيوليربالية )بيك، 2010(، ولكنها تعكس أيضاً إحساساً ابلعاطفة أثناء 

العمل - »الشعور« أو روح العصر - للحظة احلالية.

من الناحية النظرية، فإن هنج روح العصر جيعل من املمكن تركيز مزيد من االهتمام على 
الصفات األكثر فاعلية لـ »السياسة السريعة« ألهنا تتعلق بعمليات التكثيف والتجزئة، والتفرد وإزالة 
العام. ولعل األهم من  التمويل  املتزايدة واخنفاض يف توفري  السياق، واآلاثر املزعزعة للخصخصة 
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ذلك، فيما يتعلق ابلسياق الفنلندي، إنَّ مثل هذه األساليب تكشف عن كيفية حدوث املزيد من 
العمليات النيوليربالية يف بيئة مل ترتبط عادًة مبثل هذه العمليات، واليت رمبا تكون أكثر ارتباطاً ابملزيد 
من اإلعدادات األجنلو أمريكية.. ومع ذلك، فإن هذه العمليات ليست موحدة، وتكشف احلالة 
الفنلندية أيضاً كيف أن شدة الشعور ابإلصالح السريع، وكيف ميكن حتدي املزيد من عمليات 

الليربالية اجلديدة املرتبطة بتأثريات السياسة السريعة، حىت عندما يكون هلذه التأثريات أتثري كبري.

ترتبط  ال  هذه  السريعة  السياسة  عمليات  أن  العصر  روح  يكشف هنج  هذا،  من  واألهم 
فقط أبحزاب معينة ولكنها قد متارس أيضاً أتثرياً عرب الطيف السياسي )مبا يف ذلك حتالف اليسار 
املعارف  إىل  حاجة  هناك  املتضررين.  »معنوايت«  على  سلباً  وتؤثر  فنلندا(  يف  احلايل  األخضر 
والقدرات القوية لتعزيز االستدامة االجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصادية، حىت لو بدت غري 
متسقة مع أنواع أتثريات السياسة السريعة اليت تظهر يف البيئات التعليمية املؤسسية، على النحو 
املبني يف هذه الصفحة. نقرتح تقليص نطاق اإلصالحات، وزايدة التنسيق والتماسك عرب خمتلف 
وبيئياً واترخيياً، واليت  اجتماعياً  املبادرات أو املشاريع، وزايدة التعاون، واإلصالحات األكثر وعياً 
تضمن توفري التمويل الكايف والدعوة للتثقيف العام. يف حني تسعى لتعزيز النهج البديل يف مهمة 
صعبة، نظراً للسيطرة الظاهرة على العمليات األكثر اختزااًل لليربالية اجلديدة، ميتلك النظام التعليمي 
الفنلندي أيضاً سياقاً ثقافياً أوسع وقدراٍت ترتكز على تقاليد أكثر دميقراطية اجتماعية وموجهة اليت 
ميكن أن تكون مبثابة موارد لـتحدي أتثريات السياسة األكثر سرعة. ويف هذا السياق، ميكن رفع 
معنوايت املعلمني الفنلنديني يف وقت واحد والعمل كمورد ملزيد من املناهج التعليمية وبؤر الرتكيز. ال 
يزال املوضوع حتت املزيد من الدراسة حول ما إذا كانت احلكومة األخرية، بقيادة رئيسة الوزراء ساان 
مارين اعتباراً من ديسمرب 2019، »تتباطأ« وتتخذ هنجاً أكثر انعكاساً لإلصالح التعليمي، أو 
ما إذا كانت اإلصالحات السياسية السريعة تستمر يف ممارسة أتثري كبري، حىت وإن كانوا يقاومون.
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املؤلفون

إاين هاردي، أستاذ مشارك يف الرتبية يف كلية الرتبية جبامعة كوينزالند ، أسرتاليا. يبحث 
التعليمية ، مع الرتكيز بشكل كبري على طبيعة عمل  الدكتور هاردي يف السياسات واملمارسات 
املعلمني وتعليمهم. وهو مؤلف كتاب سياسات التطوير املهين للمعلمني: السياسة والبحث واملمارسة 
)روتليدج ؛ 2012(. يستكشف العمل األخري طبيعة السياسة التعليمية يف الدول االسكندانفية 
املتحدة  الوالايت  الشمالية )أونتاريو ، كندا ، كونيتيكت ،  أمريكا  السويد( وسياقات  )فنلندا ، 
األمريكية(. يستكشف العمل احلايل أيضاً كيفية تفاعل املعلمني مع البياانت جبميع مظاهرها يف 

البيئات املتقدمة والنامية يف جنوب شرق آسيا.

هانو إل يت هيكينني، هو أستاذ الرتبية يف املعهد الفنلندي للبحوث الرتبوية جبامعة جيف 
أسكيل ، فنلندا. وهو معرتف به كخبري يف أحباث العمل الرتبوي واالستقصاء السردي. وقد نشر 
يتعلق ابلتعلم والتدريس. تضمن عمله  تتعلق بنظرية االعرتاف فيما  منشورات حول قضااي  أيضاً 
 - التعليمية«  »املمارسة  منظور  من  سيما  ال   - احلكمة  حول  تعاونية  فلسفية  دراسات  األخري 
ابإلضافة إىل بيئات التعلم ، مبا يف ذلك التعليم العايل ، والتعلم من أجل العمل ، والتطوير املهين. 
الفنلندية  الرتبوية  البحوث  جلمعية  الرتبوية  العلوم  يف  البحث  منشورات  سلسلة  حترير  رئيس  وهو 

)FERA( ، وهو منظم الرابط لشبكة EERA »التعلم والتطوير املهين«.

مايت بينانني، ابحث مشروع يف املعهد الفنلندي للبحوث الرتبوية ، جامعة جيف أسكيل ، 
فنلندا. ترتكز اهتماماته البحثية على التطوير املهين للمعلمني واملمارسات التعاونية يف نظام التعليم 

الفنلندي. ينهي بينانني دراسة الدكتوراه ويتوقع أن يدافع عن أطروحته يف عام 2020.

بيرتي سالو، أستاذ تعليم البالغني يف كلية الرتبية والدراسات االجتماعية، آبو أكادميي ، 
فاسا ، فنلندا. يقوم الربوفيسور سالو إبجراء األحباث وتعليم البالغني والبحث اإلجرائي ، ابإلضافة 
إىل تطوير املدرسة والقيادة املدرسية. وهو حمرر مشارك يف رعاية التطبيق العملي: البحث العملي يف 

الشراكات بني املدرسة واجلامعة يف ضوء الشمال )روتردام: الناشرون، 2008( 
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تومي كيال كوسكي، حائز على الدكتوراه وابحث أول يف شبكة أحباث الشباب الفنلندية 
وأستاذ مساعد يف جامعة اتمبريي ، يبحث يف عمل الشباب. تشمل جماالت خربته أحباث الشباب 
النقدي.  التدريس  ، وعلم أصول  الثقافية  والفلسفة   ، التعليمية  والسياسة   ، الشباب  ، ومشاركة 
الوالية يف  الشباب على املستوى احمللي ومستوى  يشارك بنشاط يف تعزيز املشاركة وتطوير عمل 

فنلندا.

الدراسة: رابط 
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