كوريا الجنوبية ..أفضل نظام تعميمي عالمياً في المهارات المعرفية
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يعد نظام التعميم في كوريا الجنوبية أحد أفضل النظم التربوية والتعميمية في العالم ،ويعرف عن
عظيما كوسيمة لتحقيق الذات والتقدم االجتماعي ،حيث إنيم
اىتماما
الكوريين أنيم يولون التعميم
ً
ً
األعمى في َّ
معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعميم العالي عمى مستوى العالم بمعدل  %305وىو
يتبوؤىا التعميم في كوريا الجنوبية حتى أصبح لممتعممين دور
مقياس يشي بالمكانة البارزة التي َّ
رئيس في نمو كوريا االقتصادي السريع الذي حققتو في العقود الثالثة الماضية.

تتويجا لجيودىا المضنية والدؤوبة في مجال التعميم ،حصدت كوريا الجنوبية،
ً
فتقدمت بجدارة إلى المركز األول لعام  4036وفق تقرير بيرسون الذي تصدره شركة
بيرسون البريطانية لمتعميم والنشر عن أفضل نظام تعميمي في العالم في الميارات
ثانيا
المعرفية والتحصيل العممي ،وتمتيا اليابان ثم سنغافورة وىونج كونج ،بعد أن كانت ً
بعد فنمندا في التصنيف ذاتو لعام .4034

عضوا في المنظمة في مجال
كما جاءت كوريا في المرتبة األولى من بين  43دولة
ً
الرياضيات ،واحتمت المرتبتين األولى والثانية في القراءة ،والمراتب الثانية والثالثة

والرابعة في العموم ،وذلك طبقًا لمبرنامج الدولي لتقييم الطمبة الذي نظمتو منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية في أوائل هذا العام.

وسمطت شركة بيرسون ،في تقريرىا الذي أصدرتو مؤخ اًر ،الضوء عمى أفضل النظم

التعميمية في العالم ,مشيرة إلى تقدم دول شرق آسيا عمى بقية الدول في التعميم،

بينما حمت فنمندا ،التي كانت األولى في ىذا المجال قبل عامين ،في المرتبة الخامسة،
وتمت يا بريطانيا ،فيما جاءت ألمانيا في المركز الثاني عشر ،ثم روسيا والواليات
المتحدة.
وأوضح التقرير أن نجاح ىذه الدول يؤكد أىمية وجود أىداف واضحة لنظام التعميم
وتعزيز ثقافة المسؤولية بين األطراف المعنية في ذلك ,كما يكشف كيف أن إكساب
خصوصا في المجال
الطمبة مهارات متعددة في التعميم له عالقة بالتطور الحضاري،
ً
اسعا من
االقتصادي،
ً
مشددا عمى أن التعميم الفعال يتطمب بيئة داعمة له ،ونطاقًا و ً
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المهتمين ،سواء من إدارة المؤسسة التعميمية والمعممين وأولياء أمور الطمبة؛ األمر
الذي يؤدي إلى رفع مستوى دوافع الطمبة نحو التعميم بشكل فعال.
وطرح التقرير سبل االستفادة القصوى من االستثمار في تكنولوجيا التعميم ،وىو يعمل
ويصنف التقرير
عمى تقيم طرق التعميم الرقمي اإلبداعية في أنظمة التعميم عبر العالم,
ّ
تكنولوجيا التعميم ضمن ثالثة معايير ىي فعالية طرق التعميم ,وقدرتيا عمى إحداث
تغيير جذري في نظام التعميم ,ومدى سيولة الوصول واستخدام ىذه التكنولوجيا من ِقبل
جميع األطراف المسؤولة عن التعميم.
وأشار مايكل باربر كبير المستشارين التربويين في شركة بيرسون البريطانية التي
نشرت التقرير إلى استمرار ارتفاع عدد الدول اآلسيوية بما فييا كوريا وسنغافورة وىونج
كونج ،التي تجمع بين أنظمة التعميم والثقافة الفعالة التي تعطي قيمة لمجيد أكثر من
الميارة الموروثة.
تعميميا يؤكد أىمية وجود أىداف واضحة
وكشف باربر أن نجاح الدول اآلسيوية
ً
لنظام التعميم وتعزيز ثقافة المسؤولية بين األطراف المعنية في ذلك ،الفتًا إلى أن

االعتقاد السائد في ثقافات شعوب آسيا أن المجيود ىو الذي يحقق النتائج ،وأنك لو

حاولت أكثر وعممت بجد أكبر فستتمكن من إنجاز معايير أعمى.
من جية أخرى ،حذر باربر من أنو حتى الدول التي سجمت أعمى أداء في تصنيف
منحنى التعميم ،مازالت تركز عمى االستعداد لالمتحانات ،وبعيدة عن توفير التعميم الذي
وصالحا لمعمل
اطنا واسع المعرفة بما يجري حولو
يضمن إعداد كل طالب ألن يكون مو ً
ً
في القرن الحادي والعشرين.
وتوصمت الدراسة التي أعدىا القائمون عمى تصنيف بيرسون إلى نتيجة مفادىا أن
اإلنفاق عمى التعميم عامل ميم ،ولكنو ليس بنفس أىمية أن تكون ىناك ثقافة داعمة
لمتعمم ،موضحة أن اإلنفاق عمى التعميم ىو إجراء سيل ،ولكن اإلجراء األصعب ىو
جدا.
نظرة المجتمع لمتعميم والتي يمكن أن تحدث فرًقا ًا
كبير ً
وأشارت الدراسة إلى أربع نقاط أساسية في تدريس األطفال :أوالىا أن التعميم الجيد
في الدول المتقدمة يكمن في استثمار ميارات الطمبة من المراحل االبتدائية ،والثانية
أىمية استغالل الميارات من أجل المحافظة عمييا واال فأنيا ستفنى ،أما الثالثة فيي أن
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الدول يجب أن تأخذ عممية التدريس لمطمبة بمسؤولية وجدية من أجل تعزيز الميارات
خوًفا من أن تفقد ،والرابعة أن التكنولوجي ا يجب أن تسيم بطريقة مفيدة في العممية
التعميمية ،ولكنيا ليست الحل لكل شيء.
من جية أخرى ،شددت الدراسة عمى أهمية تعزيز المهارات بما يسيم في النمو
االقتصادي لمبمد حيث تشير نتائج ىذه الدراسات إلى أن معدل الوقت الذي يقضيو
جدا،
الطمبة في الفصول الدراسية وكفاءة العاممين في المجال التعميمي مرتبطان ً

وخصوصا في العقدين الماضيين.
ً
ومنذ تقرير بيرسون لعام  2102الذي ناقش أهمية تعزيز مهارات المعممين
عددا من برامج االختبار الدولية
ومنحهم المكانة االجتماعية من المهنيين ،فإن
ً
الكبرى  PISA and TIMSS ,PIRLSأصدرت نتائج جديدة أصبح ليا تأثير في
المؤشر العالمي لمميارات المعرفية والتحصيل العممي ،حيث قارن التصنيف النتائج بين
 53دولة وىونج كونج في تصنيفين ىما الميارات المعرفية ومخرجات التعميم.
وتعتبر الميزة األكثر لفتًا لالنتباه في ىذه النتائج أن دول شرق آسيا تمثل األداء القوي
دائما ،وتأتي في مقدمة مؤشر قياسات التعميم ،وذلك وفقًا لتحميل  2102الذي أشار
ً
إلى أن كوريا الجنوبية تحتل المركز األول ومن ثم اليابان وسنغافورة وهونج كونغ,

وينعكس ذلك في اختبارات  TIMSSو PISAالتي تييمن فييا ىذه الدول عمى معظم
التصنيفات ,حيث يت ميز أداؤىا من خالل ثقافة المجتمع القوي المخصصة لمتعميم،
عددا من األىداف التي تخدم التعميم.
والتي تأخذ بعين االعتبار ً
أما البمدان النامية وفقا ليذا التصنيف ،فتحتل النصف السفمي من المؤشر مع
إندونيسيا التي تحتل المرتبة األخيرة من  60دولة يغطييا المؤشر تسبقيا المكسيك
والب ارزيل ،لذا يتجو التركيز الحالي عمى البمدان النامية نحو تييئة تدريس فعال بما
يعطييم استقاللية لمقيام بيذه الميمة ،وايجاد طرق جديدة لالنخراط في تعميم الكبار ،في
طا متقدمة في امتحانات PISA
المقابل سجمت الدول المتقدمة مثل إسرائيل نقا ً

وخصوصا في مجال الرياضيات و العموم.
ً
واألمر األكثر إيجابية ىو أن عدد الدول التي تشترك في نظام اختبار TIMSS
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نوعا من الشفافية والدقة في عمميات المقارنة الدولية
و PISAفي تزايد مما يعطي ً
وتشير اإلحصاءات العالمية إلى ضرورة االستفادة من تجارب الدول المختمفة من أجل
السعي لتحسين مستوى التعميم.
والجدير بالذكر أن تقرير مؤسسة بيرسون يعتمد عمى ما تم تجميعو من البيانات
والتقارير الوطنية واالختبارات الدولية لقياس الميارات اإلدراكية في مجال الرياضيات
والعموم ومعرفة القراءة والكتابة ،إضافة إلى التحصيل التعميمي واجراءات تتعمق بنظم
التعميم والوضع التعميمي في ىذه الدول مثل عدد األشخاص في المرحمة الجامعية
ومكانة المعمم والحوافز التي تقدم لو.
ويؤكد القائمون عمى المؤسسة الدولية ،أن ىذا التصنيف ييدف إلى تقديم رؤية
متعددة الجوانب لإلنجازات التعميمية ،وخمق قاعدة بيانات يمكن تحديثيا بمرور الوقت
بنا ء عمى االختبارات الدولية والتقارير واإلجراءات التي تتبعيا نظم التعميم في العالم،
وذلك ضمن مشروع تطمق عميو مؤسسة بيرسون اسم «منحنى التعمم».
___________________________________________________________________
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