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 مقدمة 1/1

واليت ليم، يتطلب حتليل تنمية تنافسية اخلدمات التعليمية يف مصر التعرض لقضية إصالح التع

عاملي من جانب الدول املختلفة وكذلك بالنسبة للمؤسسات الدولية ذات الصلة،  هتمامبإأصبحت حتظى 

لذلك سوف يتم حتليل مفهوم إصالح التعليم ومناهجه املختلفة، باإلضافة إىل عرض مشكلة فساد التعليم  

طاع اخلاص يف تنمية تنافسية اخلدمات كأحد أهم املعوقات أمام تنافسية التعليم، وسوف يتم حتليل دور الق

جحة التعليمية عن طريق الشراكة مع القطاع العام، ويف هناية البحث سوف يتم التعرض ألهم النماذج النا

منوذج بلجيكا ومنوذج فنلندا، باإلضافة إىل عرض ملخص ألهم مالمح  يف تنافسية التعليم متمثلة يف

 ت التعليمية يف مصر.النموذج املقرح لتنمية تنافسية اخلدما

 إصالح التعليم 1/2

يتضمن ذلك اجلزء عدد من القضايا اليت ترتبط بإصالح التعليم ومناهجه باإلضافة إىل عرض ألهم 

 القضايا املرتبطة بإصالح التعليم، وذلك كما يلي:

 مفهوم ومناهج إصالح التعليم 5/2/5

من القضايا اليت هتدف إىل حتسني على عدد  Education Reformحيتوي مفهوم إصالح التعليم 

أمناط من اإلصالح من خالل جانب  3اخلدمات التعليمية داخل الدولة، ويتمثل إصالح التعليم يف حتقيق 

 :(1)النفقات وجانب التمويل وجانب اإلدارة، وذلك كما يلي

                                                 
(

1
) Erwin R. Tiongson (2005). "Education policy reforms". In Aline Coudouel & Stefano 

Paternostro. Eds.. Analyzing the Distributional Impact of Reforms. Vol. 1. World Bank. 

PP. 262-263.  
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  إصالح النفقاتExpenditure Reform والذي يتمثل يف قيام احلكومة بإعادة كل من ،

 لة وختصيص النفقات احلكومية املخصصة للتعليم.هيك

  إصالح التمويلFinancing Reform وذلك عن طريق توفري آليات متنوعة لضمان متويل ،

 التعليم داخل الدولة، عن طريق حتديد رسوم دراسية مناسبة لتقدمي اخلدمة التعليمية.

  اإلصالح املؤسسي واإلداريManagement and Institutional Reforms ،يتويأ 

 ذلك من خالل حتفيز الدولة إلمناط اإلدارة غري املركزية للمؤسسات التعليمية.

أفكار رئيسية ترتبط باملنظومة التعليمية  6ح التعليم من خالل حتليل الكما ميكن النظر إىل إص

 :(2)مبفهومها الواسع، وتتمثل هذه األفكار فيما يلي

 بداع والتفكري غري التقليدي.التعليمية حنو اإل توجيه املؤسسات-1

 زيادة فعالية القائمني على التدريس باملؤسسات التعليمية. -2

زيادة فعالية القائمني على إدارة املؤسسات التعليمية من خالل الرتويج للمقررات والربامج األكادميية  -3

 احملفزة للمعرفة.

إهتمام املقررات والربامج  ورحمئيسية لتكون مشاركة أصحاب املصاحل يف إثارة القضايا واملشكالت الر  -4

 األكادميية.

 زيادة الرتكيز على اخليارات التعليمية للدارسني كذلك اخليارات التدريسية للقائمني على التدريس. -5

 حتول العملية التعليمية من التعلم باإلعتقاد إىل التعلم باألدلة والرباهني. -6

                                                 
(

2
) Frederick Education Reform (2008). "What Is Education Reform, Anyway?" Board of 

Educution Candidate Forum. USA. PP. 4-5.  
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بطة باإلنفاق والتمويل واإلدارة يف إصالح التعليم، إال أن هناك عدد الرغم من تلك القضايا املرت يلوع

من القضايا الفرعية األكثر تفصياًل ترتبط بإصالح التعليم، ومن أهم تلك القضايا الفرعية كل من إصالح 

الح املناهج الدراسية، باإلضافة إىل تنمية املوارد البشرية داخل املؤسسات التعليمية، وهناك من يذهب بإص

التعليم إىل أبعد من ذلك، من خالل ربط مستويات التعليم املختلفة بأسواق العمل وبالتايل النظر إىل 

إصالح التعليم على أنه كافة التدخالت احلكومية يف التعليم منذ بداية اإللتحاق بالتعليم حىت الوصول إىل 

 .(3)سوق العمل

لوجهة نظر االقتصاد السياسي تتمثل يف منهجني يضاف إىل ما سبق أن مناهج إصالح التعليم وفًقا 

 أساسيني مها:

 من أعلى إىل أسفل )إمالءات(  اإلصالحTop-Down Impositions حيث يهتم ذلك ،

ال املنهج بتحسني القضايا الرئيسية، واملرتبطة باإلدارة والتمويل واحملتوى والعمليات والعوائد ذات 

ة االقتصادية يذلك املنهج على أنه أحد نتائج الليربال الصلة باخلدمات التعليمية، وينظر إىل

اجلديدة يف جمال التعليم، واليت يروج هلا من جانب مؤسسات بريتون وودز )صندوق النقد الدويل 

IMF البنك الدويل للتعمري والتنمية ،IBRD) (4). 

  )اإلصالح من أسفل )التحركات الداخليةGrassroots Movementsج  ، يأيت ذلك املنه

كرد فعل ملنهج اإلمالءات اخلارجية السابق عرضه، ويهدف ذلك املنهج إىل مجع اخلربات الوطنية 

                                                 
(

3
) Ibid, P. 264. 

(
4
) Arnove, Robert F. (2005) "To What Ends: Educational Reform Around the World" Indiana 

Journal of Global legal Studies, Vol. 12. PP. 80 - 88 
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يف اجملاالت العلمية املختلفة، وتوجيهها مبا يتوافق مع إحتياجات اجملتمع هبدف الوصول إىل 

مستوى معيشة أفضل، ويستخدم يف ذلك املنهج عدد من اآلليات، مثل احلد من التمييز بني 

سواء بسبب اجلنس أو األصل أو الدين وغريها، ومن أمثلة تلك التحركات الداخلية  لسكانا

مت تأسيسه منذ  يباهلند، والذ Kerala Sasthra Sahithya Parishad (KSSP)برنامج 

 .(5)وساهم يف إحداث تقدم تكنولوجي يف اهلند 1662عام 

 ليميةفساد التعليم كمعوق لتنمية تنافسية اخلدمات التع 1/3

الفساد أحد أهم العقبات أمام تنمية التنافسية وعمليات اإلصالح سواء اإلقتصادي أو  ديع

اإلجتماعي أو السياسي، وبالتايل ميثل فساد التعليم قيد على نتائج إصالح التعليم، وبصفة عامة تتعدد 

ًفا للفساد بصفة عامة تعري UNDPالتعريفات اخلاصة بالفساد، حيث قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

سوء إستخدام السلطة العامة لتحقيق منفعة خاصة من خالل الرشوة واإلبتزاز وإستغالل النفوذ »على أنه 

، وال يفهم من ذلك أن الفساد حكرًا على القطاع «واحملسوبية واإلختالس والثراء السريع غري املنطقي

طوير ذلك التعريف لتقدمي تعريف شامل للفساد أيًضا يف القطاع اخلاص، لذلك مت ت يسود احلكومي بل

سواء يف القطاع احلكومي أو  «كل إساءة إستخدام للسلطة املخولة لتحقيق مكاسب خاصة»على أنه 

كل إستخدام منظم للمناصب »القطاع اخلاص، وبالنظر إىل مفهوم الفساد يف قطاع التعليم فإنه تضمن 

 .(6)«على اجلودة والنفاذ واملساواة يف التعليمالقيادية من أجل حتقيق مكاسب خاصة تؤثر 

                                                 
(

5
) Ibid, PP. 89-93. 

(
6
) Bureau for Development Policy (2011). "Fighting corruption in the education sector 

methods, tools and good practices". United Nations Development Programme, USA. PP. 

17-18. 
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فساد التعليم وذلك بإختالف املستوى اإلداري املرتبط بالعملية التعليمية، ب وتتعدد املمارسات اخلاصة

فيالحظ أن أهم ممارسات الفساد مثل املدفوعات غري حيث بالنسبة للمستوى املركزي )الوزارات املعنية(: 

ء والتوريدات، وبالنسبة للمستوى اإلداري األقل )املؤسسات التعليمية الرئيسية(: فتأخذ الرمسية يف عقود البنا

 .(7)ممارسات الفساد مثل مدفوعات غري رمسية للمراقبني واملفتشني على املؤسسة التعليمية

ل بيئة وهناك العديد من العوامل احملفزة لظهور ومنو الفساد يف قطاع التعليم، وبالتايل ختلق تلك العوام

 :(8)مواتية للفساد يف جمال التعليم، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي

  ارتفاع العائد على التعليم، حيث متكن الدرجات األكادميية العليا من حصول الفرد العامل

 على فرصة لرفع مرتبه وتقلد مناصب قيادية أعلى.

 .التعقيد والقصور يف القواعد واإلجراءات املؤسسية 

 األجور يف قطاع التعليم لكافة العاملني واملوظفني. تدين مستوى 

 .ضعف املباديء واألخالقيات، يف كثري من الدول اليت متر مبرحلة إنتقالية أو إعادة إعمار 

وميكن مواجهة الفساد يف التعليم من خالل عدد من اإلجراءات والتدابري اليت تعمل على احلد 

هم تلك اإلجراءات والتدابري البدء بتشخيص الفساد يف قطاع )ختفيف( الفساد يف قطاع التعليم، ومن أ

التعليم وتقدير عناصره وتكلفته بكل موضوعية، مث شفافية املعايري واإلجراءات والقوانني املرتبطة بالتعليم مبا 

التعليم سواء  Computerizingاإلجتهاد الشخصي يف عمليات التفسري، اإلجتاه حنو حوسبة حيد من 

                                                 
(

7
) David Chapman (2002). "Corruption and the Education Sector". USAID. PP. 10-11. 

(
8
) Jacques Hallak and Muriel Poisson (2007) "Corrupt schools, corrupt universities. What can 

he done". UNESCO International Institute for Educational Planning. Paris, PP. 40-41. 
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األداء لكافة العاملني يف القطاع لعمليات اإلدارية واملالية والتعليمية، تفعيل آليات مراقبة من خالل ا

 .(6)التعليمي وتطبيق آليات ضمان اجلودة واإلعتماد يف املؤسسات التعليمية

اكة بني القطاعني العام واخلاص كمحفز لتنافسية اخلدمات الشر 1/4

 التعليمية:

 Public Privateلشراكة بني القطاعني العام واخلاص واملعروف إختصارًا تتعدد التعريفات اخلاصة با

Partnerships (PPP)(10)، ومن أهم تلك التعريفات ما يلي: 

  تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOECD عبارة عن ترتيبات يتم مبقتضاها قيام ،

ليت تقدمها احلكومة مثل خدمات القطاع اخلاص بتوفري البنية األساسية، واخلدمات التقليدية ا

 الصحة والتعليم والنقل والطرق والكباري وغريها.

  تعريف جملس الشراكة باململكة املتحدة، عبارة عن عالقة إلقتسام املخاطر بني القطاعني العام

واخلاص هبدف التوصل إىل النتائج املرغوبة للسياسة العامة، وعادة ما يتم اإلتفاق بني الطرفني 

 دة التعاقد ومدى املرونة يف العقد وطريق توفري اخلدمة.على م

  تعريف جملس الشراكة الكندي، عبارة عن مشروع تعاوين بني القطاعني العام واخلاص مبين على

خربة كل شريك، ويتم فيه حتديد اإلحتياجات العامة بوضوح هبدف ختصيص املوارد واملخاطر 

                                                 
(

9
) Muriel Poisson (2010). "Corruption and education" UNESCO International Institute for 

Educational Planning. Paris, PP. 5-25. 

(
10

) UNICEF (2011). :Non-State providers and public private partnerships in education for the 

poor". UNICEF East Asia and Pacific Regional Office and Asian Development Bank, P. 

17. 
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 والعوائد.

مية اليت تقدمها احلكومة من خالل متويل ية يف توفري اخلدمات التعلويستطيع القطاع اخلاص املسامه

 :(11)بعض أوجه اإلنفاق يف تلك اخلدمات، ومن أبرز األمثلة الدولية على ذلك ما يلي

  يف كولومبيا عملت شركات القطاع اخلاص على إنشاء مؤسسة أو رابطة يطلق عليهاCajas de 

Compensación من قيمة مرتبات 4توفري خمصصات حبوايل ، تعمل تلك املؤسسة على %

العاملني بالشركات التابعة هلا، ويتم توجيه تلك املخصصات إىل تأسيس مؤسسات تعليمية 

 جديدة.

واليت تعرف  Grupo de Institutos, Fundaçōes e Empresasيف الربازيل، تأسست رابطة 

ربى الشركات بالربازيل، ختصص من ك 80، تضم تلك الرابطة حوايل 1685( عام GIFE) ااختصار 

مليون دوالر أمريكي يتم توجيهها لتمويل اخلدمات التعليمية احلكومية،  400تلك الرابطة سنويًا 

واهلدف من ذلك هو حتسني نوعية التعليم احلكومي للحصول على قوة عاملة ماهرة )خمرجات 

 التعليم(.

اص يف توفري اخلدمات التعليمية فإهنا تتمثل فيما وفيما يتعلق بنماذج الشراكة بني القطاعني العام واخل

 :(12)يلي

  عقود خدمات اإلدارةManagement Services حيث ختول احلكومة القطاع اخلاص يف ،

                                                 
(

11
) Argentino Pesso, (2008) "Educational Reform in Developing Countries: Private 

Involvement and Partnerships", FEB working Papers – Porto University. Brazil PP. 16-17. 

(
12

) Harry Anthony Patrinos. Felipe Barrera-Osorio and Juliana Guaqueta (2009). "The role and 

impact of Public-Private Partnerships in education". World Bank. Washington. PP. 10-13. 
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واليت  charter schoolsإدارة املؤسسات التعليمية احلكومية، ومن أمثلة ذلك املدارس املستقلة 

ا تابعة للقطاع اخلاص بعيًدا عن األنظمة واللوائح تتبع يف ملكيتها إىل الدولة، ولكن إدارهت

 احلكومية.

 عقود اخلدمات املهنية Professional services حيث ختول احلكومة القطاع اخلاص يف ،

تقدمي اخلدمات املهنية، واليت تضم خدمات التدريب للقائمني على التدريس وتسليم الكتب 

 الدراسية وغريها.

  عقود خدمات الدعمSupport services حيث ختول احلكومة القطاع اخلاص القيام ببعض ،

بإرتفاع نفقاهتا بالنسبة  تسمتالطالب والتغذية وغريها، واليت  اخلدمات املكملة مثل خدمات نقل

 للحكومة مقارنة بالقطاع اخلاص.

  عقود خدمات التشغيلOperational services حيث ختول احلكومة القطاع اخلاص يف ،

شغيل املؤسسات التعليمية، وذلك عن طريق منح املزيد من الصالحيات واملسئوليات القيام بت

 والالمركزية الكافية، واليت ال تتوافر يف املؤسسات التعليمية احلكومية.

  عقود اخلدمات التعليميةEducation services حيث ختول احلكومة القطاع اخلاص عن ،

ومن أمثلة ذلك قيام احلكومة بدفع مقابل تعليم  ،out contractingطريق التعاقد اخلارجي 

 بعض الطالب يف مؤسسات التعليم اخلاصة.

  عقود إتاحة التسهيالتFacility available حيث ختول احلكومة القطاع اخلاص يف العديد ،

من اخليارات املتاحة بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وذلك عن طريق التصميم والبناء والتشغيل 
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واليت يطلق عليها أيًضا نظام اإلمتياز  "BOT" لكية واليت تتمثل يف عقودونقل امل

Concession. 

، فإن ذلك يأيت من خالل الفرص اليت يملالتععلى تنافسية  PPPوفيما يتعلق مبدى تأثري نظام الشركة 

اإلضافة إىل ، واليت تتمثل يف حتفيز املنافسة يف سوق اخلدمات التعليمية، ب PPPيوفرها نظام الشراكة 

ى املراقبة لاملرونة اليت يوفرها عن طريق تعدد العقود يف ظل نظام الشراكة، أيًضا وجود قدرة من احلكومة ع

شروط موضوعية تتحكم يف إختيار القطاع اخلاص وترتيبات التعاقد، باإلضافة إىل تقاسم  وجود يف ظل

اخلاص، والتخفيف على احلكومات خاصة يف ظل تزايد العجز الداخلي، املخاطر بني احلكومة والقطاع 

نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يتوافق مع تنافسية التعليم وحمفز له للحصول وفًقا لذلك فإن 

 .(13)على خمرجات تعليمية تتسم بالتوافق مع سوق العمل

 

 أهم النماذج الناجحة يف تنافسية التعليم 1/5

 نموذج بلجيكا 5/1/5

ميكن حصر أهم مالمح النموذج البلجيكى ىف تنمية تنافسية اخلدمات التعليمية عن طريق أربعة حماور 

 أساسية كما يلي:

 :(14)، وتتمثل فيما يليجوانب تشريعية .1

                                                 
(

13
) Ibid, P. 4. 

(
14

) Laetitia Antonowiez etal, (2007). :"thematic Evaluation of Belgian Development Co-

operation in the Education and Training Sector". Belgian Development Cooperation. P. 11. 
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  وتتضمن تلك احلرية احلق  24حرية التعليم، والذي ينص عليها الدستور البلجيكي وفًقا للمادة

ؤسسات التعليمية كذلك حرية اإلختيار، لذلك يالحظ زيادة الطلب على التعليم يف إنشاء امل

 .اخلاص يف بلجيكا

  نقطة البداية يف تنمية تنافسية التعليم البلجيكي بدأت من خالل دراسة لتشخيص أهم

، باإلضافة إىل معاجلة 1668املشكالت اليت يعاين منها قطاع التعليم وفًقا ملرسوم بقانون عام 

 .اب فشل املؤسسات التعليميةأسب

  ويتم الرتكيز على توفري التعليم 2002تطبيق مبدأ املساواة يف تقدمي الفرص التعليمية منذ عام ،

وفًقا إلحتياجات الطالب وما يتناسب مع قدراته، باإلضافة إىل تعهد املؤسسات التعليمية بتقدمي 

 .راتاملهارات األساسية للطالب وعدم التمييز يف تلك املها

 

 

 

 :(15)فيما يلي أمهها ، وتتمثلمؤسسيةجوانب  .2

  التقسيم اجلغرايف يف إدارة قطاع التعليم، وفًقا لثالث مناطق رئيسية حسب اللغة السائدة يف كل

منطقة )اللغة الفرنسية، اللغة األملانية، اللغة اهلولندية(، حيث بالنسبة للمقررات األكادميية يكون 

                                                 
(

15
) European Commission (2006). "The extent and impact of higher education governance 

reform across Europe", Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), 

Netherlands. P. 24. 
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جغرافية فيما يتعلق بوضع التطبيقات اخلاصة باملقررات مبا نطقة هناك قدر من احلرية لكل م

 .يتوافق مع كل منطقة

  عمل دراسة عن الطالب وتقسيمهم إىل شرائح متجانسة، وفًقا ملستوى تعليم األسرة والدخل

 .وحمل اإلقامة

 املشاركة يف صنع القرار، وذلك عن طريق تنوع اجملالس اليت تدير املؤسسات التعليمية. 

 طبيق نظم دعم ورقابة اجلودة، ويأيت ذلك من خالل عدد من الوسائل تتمثل أمهها فيما يلي:ت 

مراكز إسرتشادية للطالب، تكون مهمتها توفري املعلومات واألدلة للطالب وأولياء األمور  -أ

 .واملسئولني عن إدارة املؤسسات التعليمية

ك عن طريق أمتتة املقررات الدراسية وإقامة ، وذلICTتطبيق تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات  -ب

 .شبكات إقليمية من اخلربات مدعومة بالبنية األساسية املعلوماتية

إنشاء نظام داخلي للجودة باملؤسسات التعليمية، ويتضمن ذلك التوظيف الوظيفي لكافة  -ت

 .العاملني باملؤسسات التعليمية، وتقييم األداء

% من املوازنة العامة لصاحل التعليم، 40ختصيص ما يقرب من  يف، وتتمثل جوانب تمويلية .3

% لتعليم الكبار، كما 8 % للتعليم العايل و28 % للتعليم ما قبل العايل و72خيصص منها ما يقرب من 

 .(16)% من املوازنة70يالحظ أيًضا أن نسبة األجور واملرتبات من تلك املخصصات تصل إىل 

، حيث يتم ربط خمرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل، وق العملجوانب مرتبطة بالعالقة مع س -4

                                                 
(

16
) European Commission (2008). "Higher Education Governance in Europe: Policies. 

Structures funding and academic staff" the Eurydice European Unit, P. 79. 
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 وذلك عن طريق عدد من الوسائل أمهها:

 .عمل برامج تدريبية عملية يف هناية كل مقرر دراسي -أ

 .عمل مشروعات جتريبية صغرية وفًقا لكل مؤسسة تعليمية وختصصها -ب

 الفكر الرياديمقابلة إحتياجات سوق العمل من خالل تنمية وتطوير  -ج

Entrepreneurship وتطوير التعليم املرتبط مباشرة بسوق العمل خاصة التعليم الفين. 

 .(17)اإلهتمام بتعليم اللغات األجنبية خاصة يف التخصصات املرتبطة مبجاالت األعمال -د

 فنلندانموذج  5/1/2

ذ العقد السابع من القرن بدأت عملية تنمية تنافسية التعليم يف فنلندا )كأغلب دول العامل( من

العشرين، ويف أوائل تلك الفرتة إتسم مستوى تنافسية التعليم يف فنلندا مبستوى يقل عن املستوى العاملي، 

ولكن منذ أواخر القرن العشرين بدأ مستوى تنافسية التعليم يف فنلندا يتفوق على املستوى العامل، ويعرب عن 

 .(18)تمثلة يف التعليم واملشاركة والكفاءة والعدالةذلك مبؤشرات أربعة إلصالح التعليم م

وميكن حصر أهم مالمح النموذج الفنلندي يف تنمية تنافسية اخلدمات التعليمية عن طريق ثالثة حماور 

 أساسية، كما يلي:

 : وتتمثل أمهها فيما يلي:بالنسبة للجوانب المؤسسية -1

وذج الفنلندي بتقدمي منهج جديد يف تنافسية النم نفردإالرتكيز على الكيف وليس الكم، حيث  -أ
                                                 

(
17

) Saskia Debergh and Zoe Teuwen (2006), "Belgian education with a special focus on 

language education and ICT", Centre for Language and Speech, University of Antwerp, 

Belguim, P. 4. 

(
18

) Pasi Sahlberg (2011). "What can the world learn from educational change in Finland?" 

CIMO (Ministry of Education), P. 11 



 2152العدد                                                       المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية  
 

- 138 - 

، حيث يالحظ أنه مقارنة بالدول املتقدمة تأيت فنلندا بأقل Less is moreالتعليم يطلق عليه 

 .عدد من ساعات العمل الدراسية السنوية، وأقل الدول يف تكلفة اإلجناز الطاليب

ة الفنلندية إلسرتاتيجية التعلم ، حيث تبنت احلكومLifelong learningالتعلم مدى احلياة  -ب

 .مدى احلياة، باإلضافة إىل تبين معيار العدالة يف إتاحة الفرص التعليمية

نظم الضمان اإلجتماعي، حيث تتبىن احلكومة الفنلندية لسياسة الضمان اإلجتماعي كجزء من  -ت

 .سياسة الضمان التعليمي

ية بفنلندا تشكيلة متنوعة من اخلدمات ال تعليمي متنوع، حيث تقدم املؤسسات التعليم نظام -ث

 .تقتصر فقط على التعليم، بل يتم تقدمي خدمات التغذية والرعاية الصحية والنفسية

 .(16)املشاركة يف املسئولية، وذلك بني السلطة املركزية والقائمني على التدريس والطالب -ج

 فيما يلي: : وتتمثل أمههاالعالقة بمجتمع األعمال واالقتصاد القومي -2

املشاركة مع جمتمع األعمال، حيث مل تقتصر تلك املشاركة على التعليم العايل فقط بل تضمنت  -أ

، باإلضافة إىل دعم اإلجتاه حنو التخصصات العلمية مثل الرياضيات التعليم الثانوي والفين

 .والتكنولوجيا والعلوم يف املقررات الدراسية

مع اإلصالح االقتصادي بفنلندا، حيث ارتبطت تنمية تنافسية  تزامن تنمية تنافسية التعليم -ب

التعليم يف فنلندا بعنصرين أساسيني، يتمثل العنصر األول )مبثابة حتدي( يف األزمة االقتصادية، 

واليت حدثت يف مطلع التسعينيات من القرن املاضي، أما العنصر الثاين )مبثابة فرصة( يف انضمام 

                                                 
(

19
) Pasi Sahlberg (2011). "What can the world learn from educational change in Finland?" 

CIMO (Ministry of Education), P. 14-16 
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، وقد ترتب على ذلك استغالل كال العنصرين مًعا 1665األوريب عام  فنلندا لعضوية اإلحتاد

لتبين سياسة جديدة للتنافسية، حبيث ترتكز على دعم إبتكارات القطاع اخلاص، باإلضافة إىل 

الرتكيز على تنمية قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كقطاع رائد )أبرز مثال على ذلك 

 .NOKIA) (20)شركة نوكيا 

 : وتتمثل أمهها فيما يلي:العالي فقط التعليمبعناصر خاصة  -3

اإلستقاللية القانونية ملؤسسات التعليم العايل، ومن أهم مظاهر اإلستقاللية حرية مؤسسات التعليم  -أ

 .العايل يف البحث عن مصادر التمويل املختلفة لتمويل األنشطة البحثية

ل زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف متلك املؤسسات تغري منط امللكية واإلدارة، وذلك من خال -ب

 .%(33%( واحلكومة )67التعليمية بنسبة ملكية توزع بني القطاع اخلاص )

مؤسسات التعليم العايل، وذلك من خالل مشاركة ومتثيل العديد من األطراف يف صنع  كمةو ح -أ

 .القرار

كفاءة يف املؤسسات التعليمية حيث عمليات اإلندماج واإلستحواذ، وذلك كوسيلة لزيادة ال -ب

ربط بعض الكليات واملعاهد لتكوين مؤسسة تعليمية كبرية على أن تنتشر  يتم بالنسبة لإلندماج

 .يف كافة املناطق اجلغرافية بالدولة

مل تعد كافية  Fees تنوع مصادر التمويل ملؤسسات التعليم العايل، حيث أن الرسوم الدراسية -ت
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يمية تنافسية، وبالتايل أصبح هناك تنوع يف مصادر التمويل مثل القروض لتوفري خدمات تعل

 .(21)الطالبية من جانب احلكومة
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