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Book Review: Globalizing Education Policy
Abstract:
The explosion of knowledge and the technological
development that the world is witnessing in recent times, which
has cast a shadow over many aspects of life, globalization has
emerged as a philosophy of knowledge sharing, and an
explanation of many phenomena, changes, and social practices,
on top of which is education. In this context, the book
"Globalizing Education Policy" by Fazal Rizvi and Bob Lingard
comes to provides a wider understanding of the globalization of
educational policies. What distinguishes this book is the
framework that has been widely used among educational
policymakers for analyzing and understanding educational
policies related to globalization. After taking permission from the
authors, the researcher summarized the book chapters, then
follow that with a translated version of the framework in Arabic,
to enrich the Arabic content related to the globalization of
education policies.
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مستخلص البحث
التكنولوج الذي يشهده العالم يف اآلونة
المعرف ،والتطور
مع ازدياد االنفجار
ي
ي
ر
مناج الحياة ،ظهرت العولمة كفلسفة
كثت من
األختة ،والذي ألق بظالله عىل ر
ر
ي
ً
والتغتات ،والممارسات االجتماعية،
لكثتا من الظواهر،
لمشاركة المعرفة،
ر
وتفستا ر
ر
ر
للسياسيي
أت يف هذا السياق كتاب "عولمة سياسات التعليم"
ر
وعىل رأسها التعليم .وي ي
التبويي فازال ريزف وبوب لينجارد لفهم السياسات ر
ر
التبوية المتعلقة بالعولمة ،وما
ر
ي
يمت الكتاب هو إطار العمل الذي شاع استخدامه بي صانع السياسات ر
التبوية
ر
ر
ي
لتحليل وفيهم السياسات ر
المؤلفي
التبوية المتعلقة بالعولمة ،وبعد أخذ اإلذن من
ر
فقد لخص الباحث فصول الكتاب ،ثم أتبع ذلك بنسخة ر
متجمة إلطار العمل باللغة
العرت المتعلق بعولمة سياسات التعليم.
العربية؛ إلثراء المحتوى
ي

الكلمات المفتاحية :إطار عمل ،عولمة ،سياسات تربوية
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عولمة سياسات التعليم
يزداد االنفجار المعرف ضاوة مع تقدم الزمان ،ويتوسع بنو اإلنسان ر
ويتقون يف التمكن
ي
ُ َ َ
من أدواته ،فال يكاد يمر ٌ
ٌ
يوم إال ومكتشف جديد يجد طريقه إىل النور ،وهذا معلوم ومشاهد ،وله
مناج الحياة المختلفة ،ومع اتساع رقعة المعرفة ،وضيق المكان عن اإللمام بها؛
انعكاسات عىل
ي
ً
وه ما تعارف عىل تسميتها الحقا "بالعولمة"،
ظهرت فكرة مشاركة المعرفة ،وتناقلها ربي البقاع ي
والعولمة بدورها ألقت بظاللها عىل السياسة ،والصناعة ،والتجارة ،والتعليم عىل حد سواء .فأثرت
وتغتت ،وشكلت وتشكلت لكل قطاع من القطاعات اآلنف ذكرها من السياسات
وغتت ر
وتأثرت ،ر
ما يعكس قدرته عىل مواكبة هذه الموجة من العولمة وتباعتها.
عن المتخصصون يف كل مجال من مجاالت المعرفة بوضع سياسات تمكن
وقد ي
ر
العالم ،واإلفادة منه ما أمكن ذلك ،وكان لقطاع
الن ينتمون إليها من مواكبة هذا الحراك
مؤسساتهم ي
ي
ً
ٌ
التبية شوطا غت يست ،ورسموا من السياسيات ر
وافر ف ذلك ،فقطع أهل ر
حظ ٌ
التبوية ما
التعليم
ر
ر
ي
العالم نحو مشاركة المعرفة ،وعولمة التعليم ،وكان من أبرز الجهود
أظهر قدرة عىل مواكبة الحراك
ي
ر
بويي
يف وضع سياسات تربوية متعلقة بعولمة التعليم كتاب عولمة سياسات التعليم
للسياسيي الت ر
ر
التوفسور فازال ريزف ( )Fazal Rizviأستاذ الدراسات العالمية ف ر
التبية ،جامعة ملبورن،
ي
ي
التوفسور بوب لينجارد ( )Bob Lingardأستاذ فخري للسياسات االجتماعية ر
التبوية بجامعة
ر
النش
كويتالند ،)Globalizing Education Policy( .المنشور يف عام 2010م ،بدار
لصانع السياسات
رئيس
 Routledgeالتابعة لمجموعة تايلر وفرانسيس .إن الكتاب مصدر
ي
ي
ر
كبت فقد وصلت نسبة االقتباس لمحتوى الكتاب حسب " "google scholarر
حن
التبوية بشكل ر
ماجستت أو
تاريخه  2020/11/01قرابة ( )2771اقتباس ما ربي كتاب ،وورقة علمية ،ورسالة
ر
دكتوراة.
ً
ً
عمليا لتحليل السياسيات ر
التبوية
يمت هذا الكتاب هو أنه شمل ربي دفتيه إطارا
وأبرز ما ر
المتعلقة بعولمة التعليم ،وهذ اإلطار شاع استخدامه بي صانع السياسات ر
التبوية ،وطلبة
ر
ي
الدراسات العليا ،والمهتمي بمجال السياسات ر
التبوية لشمولية هذا اإلطار ،ومرونته يف اختبار
ر
ر
وف مستويات مختلفة.
السياسات التبوية المرسومة من عدة جوانب ،ي
الكتاب بشكل عام يحتوي عىل تسعة فصول رئيسية ،سع مؤلفاه يف الفصل األول إىل
ّ
رسم تصور عام عن مفهوم السياسات وعالقتها ر
الثات عىل مفهوم العولمة،
بالتبية ،وركز الفصل
ي
ّ
وف الفصل الثالث يتعمق المؤلفان يف مراحل
والوصول لتصور عام عنها من وجهات نظر مختلفة ،ي
التبوية المتعلقة بالعولمة ،وكيفية صياغتها ،واختبارها وفق إطار عمل ر
صناعة السياسات ر
مقتح
لتحليل سياسات العولمة ر
التبوية ،أما الفصل الرابع فيتعرض فيه المؤلفان ألهيمه القيم يف العلمية
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الفصلية ،وعمليات التقويم ،وأهمية إعادة رسم السياسات كاستجابة للتحديات االقتصادية
العالمية ،وتحوالت الهوية وقيم المواطنة.
التغيتات يف سياسات التعليم للتحول من
وف الفصل السادس يحدد المؤلفان أهم
ر
ي
َ َْ
النموذج التقليدي إلدارة الحكومات للمؤسسات ر
التبوية إىل مزيد من الحوكمة وتكوين نسخة حديثة
من الليتالية الجديدة للعولمة ف إدارة المؤسسات ر
التبوية ،ويستمر المؤلفان يف الفصل السابع
ي
ر
وه
لتأكيد عىل قيمة أساسية يف صناعة السياسات بشكل عام ،والسياسات التبوية بشكل خاص ي
المساواة ،وكيف عززت العولمة هذه القيمة ،ويقدمان تحليل مقارن لجهد عدد من الدول
واستجاباتها لتأكيد جوانب العدالة والمساواة المختلفة.
ثم يركز الفصل الثامن عىل إيضاح كيف شكلت العولمة بمفهومها الواسع (تدفق القوى
ر
البشية ،والمعرفة ،والمشاركة الثقافية) بعض المعضالت السياسية من ناحية هجرة العقول،
الثقاف ،والسياسات المتعلقة باللغة والعادات والتقاليد المختلفة.
والتعامل مع التنوع
ي
ويخلص المؤلفان يف الفصل األخت إىل الدعوة إىل تصور حديث إلدراك مفهوم العولمة
من خالل إدخال جميع األطراف سوى كانت مناهضة للعولمة ،أو متعصبة للعولمة تحت أي توجه
ر
اط عىل
فلسق يف دائرة صناعة السياسات التبوية المتعلقة بالعولمة إلضفاء الطابع الديمقر ي
ي
اإلنسات عىل المواطنة العالمية.
العولمة ،وكذلك إضفاء الطابع
ي
وبعد هذه المقدمة ألجزاء الكتاب فإن من األجدى الرجوع إىل الفصل الثالث الذي اشتمل
ر
ر
ر
ر
المقتح
الن يظهر أنه تم صياغة إطار العمل
عىل إطار عمل مقتح لتحليل سياسات العولمة التبوية ي
عىل ضوء الطريقة النوعية لجمع البيانات ،وأن االعتماد عىل الطريقة النوعية مع مراعاة اإلطار
الباحثي يحقق القدرة عىل اختبار جوانب مختلفة للسياسات :كالجوانب
التاريخ من وجه نظر
ر
ي
ويضق عليها مرونة أكت.
االقتصادية ،والتاريخية ،واالجتماعية،
ي
إن إطار العمل هذا يركز عىل طرح مجموعة من األسئلة النقدية لجوانب السياسة ر
التبوية
المرتبطة بالعولمة والمراد اختبارها ،وهذه األسئلة بدورها تتمحور حول مسائل مرتبطة بسياق
السياسة ر
وأختا نتائجها وأثارها.
التبوية ،ونصها ،وجوانب توظيفها،
ر
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ر
ر
تضمي وتعزيز السياسيات
بويي لتلك القيم ،واألهم من ذلك ،كيفية
ر
التبوية ،ونظرة الفالسفة الت ر
ر
ر
الن
التبوية لهذه القيم ،وينتقل المؤلفان يف الفصل الخامس من الكتاب لمناقشة أهم المجاالت ي
َُ
ُ َ
ختت فيها السياسات ر
التبوية باختالف أنواعها :كالمناهج الدراسية ،والممارسات
تمارس ،وت

عرض عن كتاب  :عولمة سياسات التعليم
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إطار عمل ) Rizvi and Lingard’s (2010لتحليل السياسات ر
التبوية المتعلقة بالعولمة
أسئلة للتحليل

جوانب السياسة
 -1الجوانب السياقية للسياسة
األصول التاريخية
بعي االعتبار للعوامل العالمية
 من أين نشأت هذه السياسة ،مع األخذ ر
والسياسية
والمؤسساتية؟
اطية
والبتوقر
ر
تبن هذه السياسة؟
 لماذا تم ي
تبن هذه السياسة اآلن؟
تم
لماذا

ي
 هل هناك عالقة متصلة ربي هذه السياسة والسياسة أو سياسات السابقة؟
 هل هذه السياسة جزء من حزمة سياسات؟
مهتمي ،مجموعات) يف إنشاء ورسم السياسة وأجندتها؟
كي (أفراد،
ر
 من هم المشار ر
 -2السياسة والقضايا الحرفية لها
ر
 ماه النقاشات ر
المنطق
الهيكل
الن شكلت نص السياسة؟ وهل هذه النقاشات مدفوعة بالعولمة؟
ي
ي
ي
للسياسة ،ومشكالتها  ألي "مشكلة" تم بناء هذه السياسة كحل؟
 كيف يتم تصور مشكلة السياسة؟
ر
/
الن تم رفضها اإلعراض عنها؟
ماه

ر
التفستات البديلة للمشكلة ي
ي
 كيف تم بناء سياق السياسة و/أو تاريخها؟
ر
الن وضعت كاستجابة لها؟
 هل السياسة كتصور تستطع "حل" المشكلة ي
وغته) لضمان تحقيق أهداف
(ف التعليم ر
ه السياسات التكميلية المطلوبة ي
 ما ي
السياسة؟
اعتبارات نصية
 كيف تم البناء اللغوي لنص السياسة؟
 كيف تؤثر السياسة كنص؟
 هل تم "التوسط" يف نص السياسة؟
 كيف تمت صياغة أية مصالح متنافسة ً
معا يف النص؟
الضمن" للسياسة؟
 من هم القراء الضمنيون "جمهور القراء
ي
ه "العالقات النصية" للسياسة؛ بمعن ،ما هو موقعها من حيث عالقتها
 ما ي
بالسياسات األخرى أو "مجموعة السياسات"؟
المهتمي
مشاركة
 من الذي دعا إىل السياسة وروج لها ،ولماذا؟
ر
ومعززي السياسة
 أين يوجد المروجون للسياسة (داخل  /خارج ربتوقراطية الدولة وعمليات السياسة،
داخل  /خارج المجتمع "الشعب")
 كيف تم التفاوض ربي أصحاب المصالح المتنافسة فيما يتعلق ببنود أعمال السياسة
وفيما يتعلق بإنتاج نص السياسة المحدد؟
 ما ه المجتمعات السياسية و/أو المؤسسات السياسية ر
الن شاركت يف عملية إنتاج
ي
ي
السياسة؟
هيكلة السياسة
التنظيم للدولة المحلية  /اإلقليمية عىل عمليات السياسة؟
ه آثار الهيكل
ي
 ما ي
 ما ه األدوار ر
الن لعبتها الوكاالت الدولية لتعزيز هذه السياسة؟
ي
ي
ر
منطق للسياسة؟
والتغيتات المرتبطة بها كسبب
 هل تم التذرع بالعولمة
ر
ي
مرجع"؟
 هل تم "استعارة" السياسة من "مجتمع
ي
ر
 هل السياسة موجهة بأيديولوجية محددة أكت منها باألدلة البحثية؟
اعتبارات المصادر
 كيف تم استخدام البحوث التجريبية ،والسياسات السابقة يف دعم  /تتير  /إنتاج
السياسة؟
ر
ر
الن تم توظيفها
ه الموارد (الفكرية /التجريبية /البحثية /البشية /المادية) ي
 ما ي
بواسطة السياسة؟
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جوانب السياسة
 -3االعتبارات التنفيذية والنتائج
ر
استاتيجيات التنفيذ  كيف يتم "تفعيل" السياسة ر
ونشها ربي الفئة المستهدفة؟
ر
 ماه ر
االستاتيجيات أهداف السياسة
استاتيجيات التنفيذ؟ هل ستحقق هذه
ي
المنشودة؟
 هل هذه سياسة مادية أم رمزية" تصورية"؟
 هل هذه السياسة قائمة عىل التوزي ع الجديد أو إعادة التوزي ع للموارد؟
المهن؟
 هل وظفت السياسة الموارد المناسبة والتطوير
ي
 هل هناك ر
زمن
إطار
هناك
هل
د،
وج
إذا
وتطبيقها؟
استاتيجية لتقييم السياسة،
ي
مناسب لعملية التقييم؟ من الذي سيتوىل عملية التقييم؟
الزمن للسياسات أو الممارسة المهنية؟
الزمن للتنفيذ يتناسب مع الطابع
 هل اإلطار
ي
ي
ر
 هل ر
المؤشات ذات
مؤشات القياس تم بنائها لقياس آثار السياسة ومسائلتها؟ هل
صلة ومناسبة؟
 كيف تم استقبال السياسة يف مواطن تنفيذها وممارستها؟
 كيف تتالءم السياسة مع المنطق السائد للممارسة المهنية؟
المثاىل" يف السياسة؟
المهن
ه الصورة الضمنية ل "الممارس
ي
ي
 ما ي
 كيف تتالءم السياسة مع السياسات األخرى يف مواطن التنفيذ والممارسة؟
 ما ه العواقب ر
نتائج السياسة
القصت والمدى الطويل؟
المتتبة عىل هذه السياسة عىل المدى
ر
ي
ه العالقة ربي مخرجات السياسة ونتائجها؟
ما

ي
غت مقصودة؟
 هل لهذه السياسة عواقب ر
 من أصحاب المصلحة من تعمل له السياسة بالفعل؟
 هل هذه سياسة مادية مهمة أم رمزية "تصورية" من حيث النتائج؟
كبت؟
 هل للسياسة آثار مادية أو آثار ممتدة "مطردة" إىل حد ر
 كيف تتالئم هذه السياسة مع السياسات المشابهة يف التعليم والحكومة؟
 هل ستحقق السياسة أهدافها وغاياتها؟ (تقييم السياسة مقابل أهدافها وإطارها(
ه آثار العدالة االجتماعية للسياسة؟ (تقييم السياسة مقابل المثالية اللفظية)
 ما ي

ر
الن تساعد الباحث عىل
وناقش المؤلفان يف الفصل الثالث ر
كثت من النقاط األساسية ي
معرفة كيفية عمل اإلطار ،واألصول العلمية ألسئلته ،فيعتت الفصل الثالث بشكل عام المفتاح لفهم
عمل اإلطار وكيفية االستفادة منه؛ لذا ُي َ
نصح بشدة بضورة قراءة الفصل الثالث بتمعن ر
حن يحقق
ر
المؤلفي.
المقتح من قبل
الباحث االستفادة التامة من إطار العمل
ر
ش كر
للمؤلفي فازال ريزف ،وبوب لينجارد عىل قبولهم ر
نش ترجمة إطار العمل بعد
كل الشكر
ر
ي
التحقق من ر
الناطقي بالعربية ،وعىل إبداء
التجمة ودقتها رغبة منهم يف مشاركة المعرفة مع القراء
ر
سعادتهما عىل ر
التجمة كذلك.
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