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 اهدزاضة: ًطتدوص

تنشػػ ة افطلػػاؿ  ػػي  مسػػتقبمي مقتػػرح حػػوؿتصػػور هػػد ت هػػذد الدراسػػة إلػػ  بنػػا       
، واعتمػػت عمػػ  المن اػػيف المػػن   الوصػػلي والمػػن   الػػوطف البربػػي عمػػ  المواطنػػة البالميػػة

، كمػػا  ، وقػػد تػػـ بنػػا  اسػػتبانتيف افولػػ  اسػػتبانة ملتوحػػة والمانيػػة اسػػتبانة م مقػػةالمسػػتقبمي
، وانت ػت بػرا  التربيػةخبيػرا مػف خ ٓٙعمػ   الدراسة عم  أسموب دللي  ػي تطبيق مػااستندت 

 الدراسة إل  عدد مف النتا   أهم ا:
افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػػي عمػػ  تنشػػ ة بنػػا  تصػػور مسػػتقبمي مقتػػرح حػػوؿ تصػػميـ  -

المواطنػػػة البالميػػػة تشػػػمؿ أهػػػد ا هػػػذد التنشػػػ ة وأهػػػـ أببادهػػػا وماا ت ػػػا الم مػػػة مػػػ  
عمػػػ  المواطنػػػة تنشػػػ ة افطلػػػاؿ  ػػػي الػػػوطف البربػػػي استكشػػػاؼ التحػػػديات التػػػي توااػػػ  

تنشػػػ ة افطلػػػاؿ  ػػػي الػػػوطف البربػػػي عمػػػ  . إلػػػ  اانػػػب تحديػػػد مقومػػػات ناػػػاح البالميػػػة
 .المواطنة البالمية

تمممػػت أهػػداؼ تنشػػ ة افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػػي عمػػ  المواطنػػة البالميػػة و قػػا  را   -
دعػػـ إحسػػاس افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػػي با نتمػػا  إلػػ  اػػا   ػػي خبػػرا  التربيػػة  ػػي: 

عداد افطلػاؿ  ػي الػوطف البربػي ليصػبحوا أكمػر و أوس  يتخط  الحدود الوطنية،  ماتم  ا 
عػػداد افطلػػاؿتسػػامًحا  ػػي عػػالم ـ المسػػتقبمي لمتبػػايش السػػممي وقبػػوؿ ا خػػر، إلػػ   ، وا 

تبزيػػز مقا ػػة عمػػ  احتػػراـ حقػػوؽ ا نسػػاف، و   ػػي الػػوطف البربػػي اانػػب تنشػػ ة افطلػػاؿ
غػرس تقػدير التنػوع المقػا ي واحترامػ  ، و ف البربيالس ـ وال عنؼ لدى افطلاؿ  ي الوط
إكسػػاب افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػػي ، إضػػا ة إلػػ   ػػي نلػػوس افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػػي

 .ممكتي الل ـ والتلكير النقدي  يما يخص القضايا البالمية
، م ػػارات ا سػػتنتاج والتحميػػؿشػػممت م ػػارات تنشػػ ة افطلػػاؿ عمػػ  المواطنػػة البالميػػة  -

م ػػارات ، و م ػارات التلكيػػر الناقػد، و التلاعػػؿ ا اتمػاعي والتواصػػؿ مػ  ا خػػريفوم ػارات 
 م ػػارات التببيػػر عػػف الػػرأي"، و م ػػارات البمػػؿ مػػ  ا خػػريف، و  ػػض المنازعػػات والخ  ػػات

 .م ارات ا بداع، و وعف القضايا أو المشك ت وافحداث
يـ التبػاطؼ مػ  ا خػر قػشممت القيـ المرتبطة بتنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالميػة  -

المسػػاواة بػػيف اميػػ  ، و وتقػػدير كرامػػة ا نسػػاف، ب ػػض النظػػر عػػف انسػػيت  ودينػػ  ولونػػ 
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السػػ ـ ونبػػذ ، و"التضػػامف مػػ  ا خػػريف، و المشػػاركة ا ياابيػػة  ػػي بنػػا  البػػالـ، و البشػػر
 .البنؼ

تحديد أسس بنا  المناه  الخاصة بتنشػ ة افطلػاؿ  ػي الػوطف البربػي عمػ  المواطنػة  -
 المية.الب
التبػػػرؼ عمػػػ  دور تكنولوايػػػا المبمومػػػات وا تصػػػا ت  ػػػي دعػػػـ تنشػػػ ة افطلػػػاؿ  ػػػي  -

 الوطف البربي عم  المواطنة البالمية.
اسػػتبراض فهػػـ المقاربػػات لػػدعـ تنشػػ ة افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػػي عمػػ  المواطنػػة  -

 البالمية.
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Study Abstract 

The future of educational upbringing for children in the Arab world 

In light of the requirements of global citizenship 

 

This study aimed to build a proposed future vision about raising 

children in the Arab world on global citizenship, and the two approaches 

adopted the descriptive approach and the future approach. Two questionnaires 

were built, the first is an open questionnaire and the second is a closed 

questionnaire. The study was based on the Delphi method applied in 60 expert 

experts. Education, and the study ended with a number of results, the most 

important of which are: - The design of a future vision proposed for the 

formation of children in the Arab world on global citizenship, which aims at 

the formation of the most important dimensions and three areas, while 

exploring the challenges facing the upbringing of children in the Arab world to 

global citizenship. As well as determining the ingredients of the success of 

raising children in the Arab world to global citizenship. 

- The objectives of raising children in the Arab world were based on 

the opinions of the education experts in the Arab world: To support the sense 

of children in the Arab world to belong to a wider society that transcends 

national borders, to prepare children in the Arab world to become more tolerant 

in their future world, The second is to raise children in the Arab world to 

respect human rights, to promote a culture of peace and non-violence among 

children in the Arab world, and to instill appreciation and respect for cultural 

diversity in children in the Arab world. Critical thinking on global issues. 

- The skills of raising children on global citizenship included skills of 

conclusion and analysis, interpersonal skills and communication with others, 

critical thinking skills, conflict resolution skills, differences in work skills with 

others, and skills for expressing opinions, issues, problems, events and 

creativity skills. 

The values associated with the upbringing of children on global 

citizenship included values of empathy for others regardless of their 

nationality, religion and color, respect for human dignity, equality of all human 

beings, positive participation in building the world, solidarity with others and 

"peace and non-violence. 

- Determining the foundations of building curricula for the upbringing of 

children in the Arab world on global citizenship. 

- To recognize the role of ICT in supporting the upbringing of children in the 

Arab world to global citizenship. 

- A review of the most important approaches to support the upbringing of 

children in the Arab world to global citizenship 
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  ًكدًة:

إف ا ستممار  ي التبميـ ما قبؿ المدرسي يبد أحد ا ستراتيايات اللبالة لتحقيؽ نمو     
كاف لتحسيف اودة التبميـ ومازاؿ الش ؿ الشاغؿ مبر ي وسموكي وم اري أممؿ لألطلاؿ، وقد 

لواضبي السياسات التربوية  ي امي  أنحا  البالـ. ومف أهـ الخطوات المتخذة  ي هذا 
اؿ لاو  كمير مف الدوؿ المتقدمة إل  تبميـ التبميـ ما قبؿ المدرسي،  عداد افطلاؿ الما

لمتبمـ قبؿ التحاق ـ بالمدرسة ا بتدا ية، ولذلؾ أوصت كمير مف الدراسات عم  أف تقوـ 
الحكومات بتحقيؽ التكا ؤ التبميمي مف خ ؿ تو ير  رص متساوية لمامي  ل لتحاؽ ببرام  

كشلت . و ي السياؽ ذات ؛ (Berlinski, Galiani, & Gertler, 2009) رة.الطلولة المبك
دراسات الادوى التبميمية أف ا ستممار  ي مراحؿ الطلولة المبكرة ل  مردود يلوؽ ا ستممار 
 ي المراحؿ ال حقة، حيث تطوؿ المدة التي يمكف خ ل ا أف يقـو افطلاؿ المستليدوف باني 

تقبً . كما أف هذا ا ستممار  ي رأس الماؿ البشري ل  نتا   ممار هذا ا ستممار مس
 ,Carneiro & Heckman, 2003)) مزيد مف التبمـ. إل ، حيث يؤدي التبمـ مستقبمية

p.7 
التي أاريت لمبحث عف Casico  (2004) دراسةأشارت وعم  المستوى افكاديمي     

أف التوس   ي تمويؿ رياض افطلاؿ قد إل  ة  اعمية التبميـ قبؿ ا بتدا ي  ي الو يات المتحد
أف الحصوؿ عم  و ساعد عم  التقميؿ مف مبد ت الرسوب وا عادة  ي السنوات ال حقة. 

التبميـ قبؿ ا بتدا ي يرتبط ارتباطا إياابيا بم ارات الط ب  ي مادتي الرياضيات والقرا ة  ي 
 ؼ افوؿ.، ولكف هذا ا رتباط يختلي بن اية الصهذد المرحمة

تبزيز نموهـ اللكري وافخ قي،   يال رض مف تبميـ افطلاؿ  ي الطلولة المبكرة يتممؿ و      
ودعـ وتقويـ نموهـ البقمي وا اتماعي والباطلي والبدني. ويبتبر ذلؾ مسؤولية امي  
أعضا  الماتم ، مف خ ؿ تواي  ـ نحو البمؿ المسؤوؿ وا متماؿ لمقواعد المقبولة. و ي  
يتـ إمرا  خبرات افطلاؿ المباشرة وغير المباشرة وتقديـ المساعدة ل كتشاؼ والمبر ة وتمبية 
ا حتيااات الخاصة حسب الانس، م  ضماف تكا ؤ اللرص لألطلاؿ لمتبمـ والبد   ي 

يسمح مف مـ (. و Finnish National Board of Education, 2010المدرسة )
كرة بت ي ة افطلاؿ لمتبميـ ا لزامي وتحمؿ المسؤولية التبميـ  ي مرحمة الطلولة المب
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كساب ـوالمشاركة  ي عممية تبميم ـ، وتبزيز مل ـو الذات ا ياابية  الم ارات  لدي ـ وا 
 وتطويرها. المتنوعة 

المواطنة البالمية إعداد المواطف ا نساف الذي  تنش ة افطلاؿ عم  لذلؾ تست دؼ عمميةو     
ل  دوف تمييز بسبب الموف أو الانس أو  اهذا البالـ الذي يبيش  ي  أخ يبتبر كؿ إنساف  ي

 افطلاؿوتتحقؽ هذد المساهمة مف خ ؿ تطوير قناعات  ،الم ة أو الديف أو أي وض  آخر
وما يترتب  ،تؤكد أخوة ا نساف لإلنساف التي تكويف اتااهات إياابية وغرس القيـ والممؿو 

بصلة ممؿ هذد القيـ والممؿ عم  ؤوليات. وقد أكد ا س ـ عم  هذد افخوة مف واابات ومس
ـْ ِ ي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهـ مَِّف الطَّيَِّباِت  ،عامة ـَ َوَحَمْمَناُه  قاؿ تبال : } َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَد

ـْ َعَم  َكِميٍر مِّمَّْف َخَمْقَنا َتْلِضيً { ) ْمَناُه  (ٓٚ:ا سرا َوَ ضَّ
تس ـ  لكون ا"أهمية تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية تبرز  ي السياؽ ذات ؛ و        

والكرامة يؤمف بالمساواة والبدؿ  الذي  ي إعداد المواطف ا نساف و اعمةمساهمة كبيرة 
مف حااة  -أيضا–أهميت ا  تنب . كما ا نسانية وبتقدير التنوع المقا ي بيف شبوب البالـ

، حيث يرتبط حر والصراعات والحروب واللتفاإل  التبايش م  ا خريف ببيدا عف التنا نساف 
مصير ا نساف عم  هذد افرض وحيات  وأمن  واستقرارد ارتباطا وميقا بتطوير وعي  بمل وـ 
أف ا نساف أخو ا نساف، وبالتالي  إف أمن  واستقرارد وتقدم  وسبادت    تتحقؽ إ  بالتربية 

كما تتام  هذد افهمية مف وحدة المصير ا نساني ووحدة الماضي  اطنة البالمية. عم  المو 
 ( ٗٓ٘: ٕٚٔٓ)التؿ.  ."لكؿ شبوب البالـ والحاضر والمستقبؿ

عم  المواطنة البالمية إل  إكساب افطلاؿ مبر ة متبمقة  تنش ة افطلاؿوتسب       
؛ والتباطؼ م  ا خريفوالكرامة  الس ـممؿ  إكساب ـ القيـ المرتبطة ب اوب"بالقضايا البالمية 

و  ـ ا مكانات التي قد تحمم ا هوية  ،وتنمية سموؾ يقـو عم    ـ ال وية بطيات ا المتبددة
اماعية تسمو عم  ا خت  ات اللردية أو المقا ية أو الدينية أو ا منية أو غيرها؛ إل  اانب  

بداعي، بما  ي ذلؾ  إكساب ـ م ارات مبر ية تتيح أمام ـ التلكير بأسموب نقدي ومن اي وا 
إضا ة  .اعتماد ن   متبدد المنظورات إقرارًا بما لمقضايا مف أبباد ومنظورات وزوايا مختملة

إل  تبزيز م ارات غير مبر ية تشمؿ الم ارات والقدرات ا اتماعية وتمؾ المتبمقة بمااؿ 
والتواصؿ م  أشخاص لدي ـ خمليات ا تصاؿ مف قبيؿ التباطؼ م  ا خريف و ض الخ  ات 

وأصوؿ ومقا ات وآرا  مختملة والتلاعؿ مب ـ؛ ودعـ قدرات افطلاؿ  السموكية ال زمة لمتباوف 
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م  ا خريف والتصرؼ بمسؤولية مف أاؿ الخروج بحموؿ شاممة لمتحديات البالمية، ولمبمؿ 
 (ٕٛٔٓ)اليونسيكو.  ."ااهدًا عم  تحقيؽ صالح الاماعة

 الذات وبنا  التنش ة طور  ي والشباب افطلاؿ تست دؼ التربوية الصيرورة وفولك     
 مؤهمة   ي ومف مـ ،لدي ـ والحياتية والتواصمية المبر ية الكلايات وتنمية والشخصية
 ي  لمتطور أساسية ضمانة يشكؿ مما ا نساف، حقوؽ مقا ةو  ومبادئ قيـ وتممؿ  ستيباب
 ا خت ؼ وقبوؿ والكرامة والبدؿ والمساواة والتضامف التسامح لتبزيز قيـ أف ذلؾ ،المستقبؿ
 واعدة أ اؽ و تح أببادد بمختمؼ الواق  تطوير  ي اومركزي  با  ادور  الحقوؽ واحتراـ

 (ٖٔ: ٕ٘ٔٓ)المامس الوطني لحقوؽ ا نساف.  .لممستقبؿ
طنة البالمية ت دؼ وبنا  عمي ؛  إف تنش ة افطلاؿ التربية  ي الوطف البربي عم  الموا    
عداد الطلؿ إعداًدا يؤهم  لمبيش بوصل  مواطنا صالحا  ي هذا البالـ، يدرؾ ما عمي  مف إإل  

واابات وما ل  مف حقوؽ. وبذلؾ   ي تنمي  ي  خدمة ماتمب  المشاركة السياسية بأنشطت ا 
ممة مف المتنوعة، وا حساس بالمصمحة البامة واحتراـ القانوف وحب الوطف؛ ليتمت  با

 الحقوؽ السياسية وا اتماعية والمقا ية وا قتصادية. 
التربية عم   هناؾ عدد مف الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسةو ي ا طار ذات ؛    

انت ت إل  وض  إطار عاـ لبرنام  لتحقيؽ التي ( ٕٙٓٓدراسة لخمؼ )المواطنة من ا 
  عم  افهداؼ والنشاطات والمبارؼ والقيـ التنش ة السياسية فطلاؿ ما قبؿ المدرسة مشتم

 المناسبة ل ذا الطلؿ ب ذد المرحمة م  بياف كيلية تقويـ برنام  المبارؼ والقيـ السياسية.
ذا كانت     ببناصرها المختملة كالمواطنة البالمية والحلاظ عم  البي ة التنمية المستدامة  وا 

لمساس بقدرة افاياؿ القادمة عم  تمبية هي التنمية التي تمبي احتيااات الحاضر دوف ا
( أوضحت 2007)  ,Karlstad, Samuelsson &  Broman احتيااات ا،  إف دراسة

كالمواطنة البالمية وحقوؽ ا نساف أف ا هتماـ بالبناصر المرتبطة بالتنمية المستدامة 
الطلولة المبكرة إ  والت ير المناخي وموارد الطبيبة لـ تمَؽ تنش ة افطلاؿ عمي ا  ي مرحمة 

 ي  ا وم مامحدد امرحمة ما قبؿ المدرسة دور اهتماـ ض يؿ ادا، وأوضحت هذد الدراسة أف  ل
دراسة و ي الوقت نلس ؛  حصت  التبميـ مف أاؿ التنمية المستدامة.تحقيؽ أهداؼ 

MITCHELL (2010)  بمرحمة بتنش ة افطلاؿ  وتحميؿ السياسات الخاصة وا ات النظر
تصور اديد حوؿ تنش ة افطلاؿ  ي هذد  بنا قياـ المانة ا قتصادية فوروبا ب ب دؼ المبكرة



 ............................................................. الوطن العربيمستقبل التنشئة التربوية ألطفال الرياض ب

- ٕٛ - 

لتطوير أطر ملاهيمية وانت ت إل  تو ير  ،المرحمة عم  المواطنة البالمية والتنمية المستدامة
 . السياسات القا مة والمرتبطة بتربية افطلاؿ عم  المواطنة البالمية والتنمية المستدامة

عف خمسة موضوعات أساسية التي تبكس قيـ  Twigg (2011)د كشلت دراسة وق    
المواطنة البالمية لدى أطلاؿ الرياض وهي: تاارب افطلاؿ ا اتماعية م مة و  تنس ؛ إدراؾ 
افطلاؿ ا خت  ات والتشاب ات بيف افشخاص الذيف يبيشوف  ي مختمؼ البمداف حوؿ البالـ 

مدروسة حوؿ الصداقة عم  أساس السموؾ ا اتماعي ؛ وأف افطلاؿ ؛ واتخاذ افطلاؿ قرارات 
مف ذوي الخبرة التكنولواية لدي ـ عمـ بقواعد س مة استخدام ا؛ وتصرؼ افطلاؿ 
 كمست مكيف مطمبيف يتخذوف أحكاًما بشأف المشاركة أو ا نلاؽ أو تو ير الموارد ، ممؿ الماؿ.

ببد Maussen & Bader (2012 ) راسةد انت تو ي دوؿ ا تحاد افوربي،     
 ي خمس عشرة دولة مف دوؿ  ممارسات التنوع المقا ي  ي الحياة المدرسية استبراض

هذد الممارسات التبميمية  ي والسياسات و تحميؿ النظـ  ا تحاد افوروبي با عتماد عم 
نيف المواطيف بنا  وتكو  ي  بصورة مباشرة وقصديةهـ اأف يس ينب يأف التبميـ إل  ، الدوؿ

كساب ـ الم ارات اتكويف ا تااهات وتبزيز القيـ و  مف خ ؿ، الادد أو المستقبمييف ل زمة ا 
 United Nations Children’s وقد أكدت دراسة لمبيش  ي ماتمبات متبددة المقا ات.

Fund (2010 أهمية إعداد الطلؿ ل لتحاؽ بالتبميـ مف افمور الممحة، التي ينب ي )
اـ ب ا، واتخاذ ا ارا ات التي تؤدي إل  مراعات ا  ي رسـ السياسات التبميمية ووض  ا هتم

ا ستراتيايات ال زمة لمبمؿ ب ا.  وعم  عكس ذلؾ، قد يكوف  همال ا آمار سمبية عم  كؿ 
  .مف ا نااز افكاديمي التبميمي لأل راد والتقدـ ا اتماعي لمتنمية الوطنية

( أن   ي منا  تمقي المبمميف التدريب  ي برام  2013) Goddardوأظ رت دراسة        
ا عداد،  إف عديدا مف المرشحيف ليسوا ما زيف بشكؿ كاٍؼ بالل ـ النظري والم ارات 
الم نية لممشاركة اللبالة لتمكيف الط ب مف أف يصبحوا مواطنيف عالمييف أو يكونوا 

  Guo كشلت دراسةبي ًيا وعد .  ي حيف مسؤوليف عف إنشا  عالـ أكمر س ًما وأماًنا 
( أف كمية التربية  ي اامبة ازيرة افمير إدوارد واليونيسؼ قاما  ي كندا بتطوير 2014)

دورة دراسية اامبية ببنواف "التبميـ مف أاؿ المواطنة البالمية". وتركز عم  إعداد المبمميف 
البشريف وتـ دما ا  ي برنام  إعداد لمتدريس مف أاؿ المواطنة البالمية  ي القرف الحادي و 

 .( كدورة إلزاميةUPEIالمبمميف )
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( أف  كرة كوف افطلاؿ 2015) Twiggm, Pendergast,  Twiggوأوضحت دراسة    
الص ار مواطنيف عالمييف  كرة اديدة ومميرة ل هتماـ إل  حد ما؛ غالًبا ما تركز تاارب 

فسرة وماموعة محدودة مف ا عدادات التي الطلولة عم  البي ة القريبة مف المنزؿ وا
كما تشير إل  أف التبميـ حوؿ المواطنة البالمية والمسؤولية ا اتماعية هو  .يتلاعموف  ي ا

عنصر أساسي  ي برنام  التبميـ اللباؿ  ي السنوات افول  والذي قد يساهـ  ي مستوى 
 المشاركة المدنية لمطلؿ  ي مرحمة الشباب وما ببدد.

أف  إل  Forrest, Lean, & Dunn,  (2017.) دراسة توصمت نتا  و ي أستراليا،     
تمييز التبددية المقا ية أو ا عتراؼ بالالمواطنة و باتااهات المبمميف سوا   يما يتبمؽ 

 وأكد أ راد البينة مف ،المدارس خارجبنصرية أكمر تسامحا مف أ راد الماتمبات المحمية وال
 التنوع.المواطنة و مف  تنش ة الط ب عم  ف عم  أهميةالمبممي
أ راد  مبظـأف Khalid, & Mahmood,  (2013 ) نتا   تأظ ر  ي باكستاف و 

الل ة المتوسطة بيف   ة التسامح المنخلض البينة مف الط ب والمبمميف اا وا ضمف 
ميف أكمر أقؿ تسامحا مف الط ب، وأف الط ب والمبمكانوا والتسامح المرتل ، وأف المبمميف 

 تسامحا م  ا منية من ما م  البوامؿ افخرى.
 & ,Zahabioun, Yousefy, Yarmohammadianدراسة وأكدت       

Keshtiaray,   (2013 )استكشاؼ أمر البولمة عم  تبميـ المواطنة، باعتبارها عممية  ببد
عم  المواطنة ضرورة تطوير مناه  تنش ة افطلاؿ عم  حتمية  ي القرف الواحد والبشريف 

ل  اانب التطرؽ إل   البالمية بما يتواكب م  الت يير المستمر لمل ـو المواطنة البالمية، وا 
  ببض أهداؼ المواطنة البالمية، وتحديد خصا ص المواطف البالمي.

حوؿ مقالة  ٘ٙٔتحميؿ محتوى  ببدDanju & Uzunboylu  (2016 )دراسة  وكشلت   
درها عدد مف قواعد البيانات البالمية ممؿ قواعد بيانات: مصموضوع المواطنة البالمية 

(ERIC ،Taylor ،Francis Group  ،(Routledge  عف عدد مف ماا ت المواطنة
تبميـ المواطنة، وتنوع المواطنة وال وية الوطنية، والبولمة  والتربية عم   من ا: البالمية

را ، ومناه  تبميـ المواطنة، وحقوؽ المواطنة، والديمقراطية والمواطنة، والمواطنة الخض
ا نساف البالمية مف أاؿ المواطنة البالمية، والمواطنة الديمقراطية  ي مناه  التبميـ. إضا ة 

لكمير مف تبميـ الديمقراطية والمواطنة عم  وا  الخصوص هو الموضوع الر يس إل  
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 & ,Zoe, Argyris دراسة ي حيف أظ رت  الدراسات التربوية والسياسية. 
Konstantinos, (2017)   أف افطلاؿ  ي مرحمة ما قبؿ المدرسة يلضموف افنشطة التي

الديمقراطية، والتركيز بشكؿ أقؿ عم  المواطنة و ترتبط بشكؿ أساسي بالتبميـ البي ي وقيـ 
 افنشطة المتبمقة بالتبددية المقا ية.

أف المناه   ( عم 2017) Sounoglou & Michalopoulou دراسة وأكدت     
 ـ بشكؿ وكالدراسية التي ت تـ بتربية افطلاؿ عم  حقوؽ ا نساف والمواطنة تؤمر عم  سم

تنمي وعي ـ بالقضايا المرتبطة بحقوؽ ا نساف والمواطنة، وتبودهـ عم  احتراـ و  ،إياابي
 .رغبات ا خريف وتقبؿ تنوع ـ واخت  ات ـ

عف واود  اوة  ي تطبيؽ إطار المواطنة Shultz, Elfert (2018 )وكشلت دراسة       
البالمية  ي المدارس التاببة لميونسيكو عم  مستوى البالـ مف خ ؿ تو ير إطار أخ قي 
لمبيش المشترؾ  ي التخطيط وتنليذ تبميـ المواطنة البالمية  يما يتصؿ بمبالاة القضايا 

 البي ية وا اتماعية وا قتصادية الممحة
 ًػلوة اهدزاضة:

از ا مف النسي  ا اتماعي في ماتم ، ويكتسبوف المبارؼ والقيـ "يشكؿ افطلاؿ     
وا تااهات السا دة  ي الماتم  والتي مف شأن ا أف تؤمر عم  سموك ـ المستقبمي حينما 
يدخموف مرحمة البموغ وهي مرحمة تدعو المواطنيف إل  القياـ بأدوار مبينة مف أاؿ رقي 

(  ل ذا  حظيت تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية ٖٖ: ٕٙٓٓ .)خمؼ."وتطورد ماتمب ـ
اليونسكو  اهتماما بال ا بتنش ة منظمة أولت  حيثباهتماـ مف قبؿ المؤسسات الدولية، 

تمكيف افطلاؿ مف المشاركة  ي ببض النشاطات ودعت إل  افطلاؿ عم  المواطنة البالمية، 
لوف    م ا و تحديات التي تواا  البالـ ويحاالتي تمكن ـ مف مبر ة ببض القضايا وال

و سيما أف ال دؼ  ومناقشت ا ليصبحوا مساهميف  ي عالـ أكمر أمنا وعد  وس ًما وتسامًحا.
يدعو دوؿ البالـ كا ة إل  ضماف تزويد  ؛الراب  بشأف التبميـ مف أهداؼ التنمية المستدامة
المستدامة ، بما  ي ذلؾ  حقوؽ ا نساف  امي  افطلاؿ بالمبر ة والم ارات لتبزيز التنمية

والمساواة بيف الانسيف وتبزيز مقا ة الس ـ وال عنؼ والمواطنة البالمية وتقدير التنوع 
س اـ المقا ة  ي التنمية المستدامة.       .(Erasmus, 2014, p.10) المقا ي وا 
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رز البناصر  ي بنا  ويبد افطلاؿ  ي الوطف البربي از ا مف هذا البالـ، وهـ  أب     
 كساب افطلاؿ أيًا   إف تنش ت ـ عم  المواطنة البالمية أمر ضروري وممح"المستقبؿ، لذا 

كانت أعمارهـ القيـ والمبارؼ والم ارات التي تقـو عم  تحقيؽ البدالة ا اتماعية والحلاظ 
الامي  ب ض النظر  عم  البي ة واحتراـ حقوؽ ا نساف وتقدير التنوع  المقا ي والمساواة بيف

عف النوع أو الديف أو البرؽ ، ليصبحوا  مواطنيف عالمييف مسؤوليف. ويمنح التبميـ مف أاؿ 
المواطنة البالمية افطلاؿ الكلا ات واللرص ال زمة  نلاذ حقوق ـ والو ا  بالتزامات ـ ب ية 

طنة البالمية إل  التشاي  عم  بنا  عالـ أ ضؿ ومستقبؿ يضـ الامي . ويستند تبميـ الموا
عدد مف الماا ت ذات الصمة مف قبيؿ التبميـ لنبيش مبا، والتبميـ مف أاؿ التلاهـ الدولي، 
والتربية عم  حقوؽ ا نساف، والتبميـ مف أاؿ الس ـ، وهو يتماش  م  أهداؼ التبميـ مف 

  (.ٕٛٔٓ. )اليونسيكو. "أاؿ التنمية المستدامة
افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية إ  أف الواق  وبالرغـ مف أهمية تنش ة      
 وأف البربي بالماتم  الخاصة القيـ عم   قط تبتمد البربي الماتم   ي تنش ت ـ أف يظ ر
 البربية والقيـ تتلؽ التي البالمية القيـ ببض تنقص  افطلاؿ رياض  ي التنش ة واق 

رياض افطلاؿ، قد أكدت ذلؾ دراسة المبمري  ه منا  ي إدخال ا تتطمب والتي ا س مية
  يزاؿ  المواطنة الذي تـ إدماا  وتضمين   ي محتوى المناه  الدراسية مل ـو ( بأفٕٗٔٓ)

 صن   ي لممشاركة تؤهم ـ بم ارات مواطنيف بنا  يسب  إل  الذي البالمي المل وـ عف ببيداً 
الدولة  مبر ة ل ـ وتتيح دوؿ البالـ،بحيات ـ وحياة مف حول ـ  ي  تتبمؽ التي القرارات
 عم  تركز الحالية المناه   ي المواودة  المضاميف تشكيم ا،  ي ودورهـ وقوانين ا وأنظمت ا
 شبور تكويف عم  يساعد   الذي افمر لمط ب، تمقين ا يتـ  قط، تاريخية وا را ية اوانب
 . با نتما ؽوتبم المشاركة إل  تد   التي بالمواطنة حقيقي

تنش ة افطلاؿ  ي رؤية مستقبمية مقترحة ل كرة هذد الدراسة مف أاؿ بنا   لذلؾ اا ت       
 .   الوطف البربي عم  المواطنة البالمية

 أضئوة اهدزاضة:

 افس مة التالية:   ييمكف صياغة مشكمة الدراسة 
 ؟ أهداؼ تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية ما أهـ -ٔ
 ؟ تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية ا أببادم -ٕ
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 ؟ مكونات تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالميةما  -ٖ
 ؟ مقومات نااح تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالميةما  -ٗ
 ؟   المواطنة البالميةتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عمل المستقبمي المقترح التصورما  -٘

 أٓداف اهدزاضة:

 تسب  الدراسة إل  تحقيؽ افهداؼ التالية:   
 .تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالميةل تصور مستقبمي مقترحبنا   -
 .أهداؼ تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالميةرصد أهـ  -
 ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالمية.تنش  التبرؼ عم  أهـ أبباد -
 .تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالمية الوقوؼ عم  مكونات -
تنشػػ ة أطلػػػاؿ الريػػاض بػػالوطف البربػػػي عمػػ  المواطنػػػة استكشػػاؼ التحػػديات التػػػي توااػػ   -

 .البالمية
 .بربي عم  المواطنة البالميةتنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف التحديد مقومات نااح  -
 .تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالميةالتبرؼ عم  آليات  -
تحديد أسس بنػا  المنػاه  الخاصػة بتنشػ ة أطلػاؿ الريػاض بػالوطف البربػي عمػ  المواطنػة  -

 البالمية.
ي الػػوطف التبػػرؼ عمػػ  دور تكنولوايػػا المبمومػػات وا تصػػا ت  ػػي دعػػـ تنشػػ ة افطلػػاؿ  ػػ -

 البربي عم  المواطنة البالمية.
اسػػػتبراض فهػػػـ المقاربػػػات لػػػدعـ تنشػػػ ة أطلػػػاؿ الريػػػاض بػػػالوطف البربػػػي عمػػػ  المواطنػػػة  -

 البالمية.
 أٌٓية اهدزاضة: 

تنش ة  يدخؿتستمد الدراسة أهميت ا مف حدامة وحيوية الموضوع الذي تطرح ، إذ  -
ضمف الوظيلة افساسية لرياض افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية 

عدادهـ لمبيش  افطلاؿ والمدرسة المتمممة  ي التطبي  والتنش ة ا اتماعية لمرتادي ا وا 
. كما تمكف تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية مف المحمي والبالمي  ي الماتم 

ي تنمية مبار  ـ واتااهات ـ وم ارات ـ المطموبة لمبيش  ي المقا ات المص رة  
ماتمب ـ و ي الماتم  البالمي، وذلؾ مف خ ؿ بنا  الب قات وتبزيز التلاهـ ودعـ 
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مل ـو الذات وتنمية مناخات متبددة المقا ات  ي الرياض وبالمدارس، وبمساعدة من   
يشا  الوعي بالتبددية المقا ية والمقا ات المتبددة المنتشرة داخؿ الوطف الواحد 

لبالـ. كما تسب  إل  تنش ت ـ عم  البيش بماتم  تبددي والمتواادة  ي  امي  دوؿ ا
 يحتـر التنوع ويتسامح م  ا خت ؼ ويحتـر ا خر والمختمؼ

تنش ة حوؿ  مستقبمي مقترح تصوركما تتأت  أهمية القيمة التطبيقية لمدراسة مف تقديـ  -
رات هذد ، وهو تصور متكامؿ يشمؿ مبر افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية

 تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية،التنش ة، وأهدا  ا، وأبباد 
ومكونات ا، ومقومات نااح تحقيق ا، إل  اانب رصد أهـ التحديات التي تواا  تطبيق ا 
وبياف كيلية مواا ت ا، بما يمكف المسؤوليف عف تنش ة افطلاؿ وتربيت ـ  ي الوطف 

رات التربية والتبميـ أو كميات رياض افطلاؿ أو المنظمات أو المؤسسات البربي سوا  وزا
تنش ة التي ت تـ بتربية افطلاؿ وحقوق ـ بوزارة التربية مف اتخاذ خطوات بنا ة  تااد 

مف خ ؿ ا سترشاد ب ذا التصور، إل   افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية
ف البربي لبنا  المناه  الخاصة بتنش ة افطلاؿ  ي الوط افسس ال زمةبياف أهـ اانب 

 .عم  المواطنة البالمية
 :  ًِٔج اهدزاضة

 تبتمد الدراسة  ي تناول ا ل ذا الموضوع عم  من ايف هما:
المن   الوصلي والػذي "يبػد بممابػة استقصػا  ينصػب عمػ  ظػاهرة مػف الظػواهر كمػا هػي  -

وتحديػد الب قػات بػيف عناصػرها أو بين ػا   ي الواق ، بقصػد تشخصػي ا، وكشػؼ اوانب ػا،
وبػػيف ظػػواهر أخػػرى ، والوصػػوؿ إلػػ  نتػػا   أو تبميمػػات عػػف الظػػاهرة أو الموضػػوع محػػؿ 
البحػػث ، كمػػا أن ػػا كميػػرًا مػػا تتبػػدى الوصػػؼ إلػػ  التلسػػير ، وذلػػؾ  ػػي حػػدود ا اػػرا ات 

امػػ   مػػف يفيمكػػف هػػذا المػػن   البػػاحم( . و ٜ٘ :ٕٓٓٓالمن ايػػة المتببػػة".) الرشػػيدي، 
بأهميػػة تنشػػ ة افطلػػاؿ عمػػ  المواطنػػة البالميػػة وأهػػداؼ هػػذد المػػادة البمميػػة التػػي تتصػػؿ 

 التنش ة ومبررات ا هتماـ ب ا.
"ترشػيد عمميػات التخطػيط واتخػاذ القػرارات مػف   ػيالمن   المستقبمي: يساهـ هذا المن    -

مبمومػػات حػػوؿ خػػ ؿ تػػو ير قاعػػدة بيانػػات مسػػتقبمية لممخطػػط وصػػان  القػػرار، أي تػػو ير 
ولممػػػن   ( ٘:  ٕٓٓٓ عيسػػػوي." )ن ػػػا عبػػػر الػػػزمفالبػػػدا ؿ الممكنػػػة وتػػػداعيات كػػػؿ م
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وينظػر إليػ  "عمػ  أنػ    المستقبمي أساليب يبتمد عمي ا ممؿ السيناريوهات وأسموب دللي،
ماػاؿ أو قػرار أو   ػيمن اية أولية لتنظيـ وصقؿ وزيادة ا اماع وا تسػاؽ بػيف الخبػرا  

وهػػو مػػا تبتمػػد عميػػ  الدراسػػة الحاليػػة (، ٚٔٔ: ٕٕٓٓزاهػػر. سػػتقبؿ". )الم  ػػيقضػية مػػا 
حػوؿ تنشػ ة افطلػاؿ  ػي الػوطف البربػي عمػ  المواطنػة  مستقبمي تصورصياغة  مف أاؿ
 البالمية

 حدود اهدزاضة:

 تقتصر حدود الدراسة  يما يمي:   
ربي عم  تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البحوؿ  مستقبميةالحدود الموضوعية: بنا  رؤية  -

 . المواطنة البالمية
الحدود البشرية: ماموعة مف خبرا   ي التربية مف كميات التربية ومراكز البحوث  -

 التربوية.
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالحدود الزمنية: الباـ الدراسي  -

 ًصطوحات اهدزاضة:

 تشمؿ مصطمحات الدراسة يما يمي:   
 :ةًطتكبوي دزاضة -1

التنبؤ بالمستقبؿ وتحديد ا حتما ت الممكنة ل ذا ": ابأن  ةالمستقبمي الدراسةبرؼ ت     
 ."المستقبؿ ووض  البدا ؿ المرغوبة لحػػؿ المشػػاكؿ المتوقبة م  عدـ الاـز بوضػػ  حػػؿ محدد

 (ٜٕٕ: ٕٗٔٓ)أحمد. 
إارا يًا  ي هذا الدراسة بأن ا: التنبػؤ بالمستقبؿ مف أاؿ الدراسة المستقبمية برؼ وت    

ػا سػيكوف عميػ  ب دؼ التخليؼ مف افزمات عف طريؽ التنبؤ ب ا قبؿ ا سػتبداد لػ  وم
وقوع ا والت يؤ لمواا ت ا مف خ ؿ طرح البدا ؿ الممكنة،  وتبتمد هذد الدراسة عم  أساليب 

 عممية تمكن ا مف تحقيؽ أهدا  ا.  
 : املواطِة اهعاملية -2
الماتم  البالمي وا يماف بالقيـ شبور  با نتما  إل  " :ابأن المواطنة البالمية برؼ ت    

 ."، والشبور بال وية والمسؤولية الاماعية عم  المستوى البالميا نسانية المشتركة
(UNESCO,2013, p.3) 
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استاابة الشباب ا ياابية لمقضايا البالمية " بأن ا: -أيضا –تبرؼ المواطنة البالمية كما    
ارا ات ـ المتخذة سبيًا ورا  الت يير  (Erasmus, 2014, p.8) ."وا 

كما تبرؼ بأن ا: "ا هتماـ بالقضايا البالمية، ودعـ   ـ افسباب والبواقب الناامة عف     
 ,Krause الظمـ وعدـ المساواة  ي البالـ ، ويشا  البمؿ عم  الت يير ا اتماعي".)

2010) 
طلاؿ با نتما  إل  شبور اف إارا يًا  ي هذا الدراسة بأن ا:المواطنة البالمية وتبرؼ    

الماتم  البالمي إل  اانب انتما  ـ إل  وطن ـ وأمت ـ البربية وا س مية، وا يماف بأهمية 
التبايش مبا  ي عالـ واحد يسودد الس ـ والمحبة واحتراـ حقوؽ ا نساف وتقدير التنوع 

 المقا ي بيف أ راد هذا البالـ.
 

 املواطِة اهعاملية:  اهتِػئة عوى -3
إطار لتزويد المتبمميف بالمبارؼ حوؿ البالـ ": االمواطنة البالمية بأن  التنش ة عم رؼ بت   

كساب ـ القيـ  الذي يبيشوف  ي  واط ع ـ عم  التحديات التي تواا   م   تطوير الم ارات وا 
التي يحتااوف إلي ا لممشاركة اللاعمة  ي عالـ أكمر عدالة وأمنا واستدامة مف البالـ الذي 

 (Oxfam, 2015, p.5) ."دورمو 
عممية مركبة تسب   :اإارا يًا  ي هذا الدراسة بأن المواطنة البالمية التنش ة عم  برؼ وت   

لنقؿ المبارؼ والملاهيـ المرتبطة بالمواطنة البالمية إل  افطلاؿ منذ الص ر وتبزيز قيم ا 
عم  مستوى دوؿ البالـ  لدي ـ، وتزويدهـ بالم ارات التي تمكن ـ مف التواصؿ م  ا خريف 

 وا ندماج مب ـ، والتباوف مب ـ لمت مب عم  المشك ت التي تواا  ـ.  
 اهطفى:  -4
 The African). "سنة ٛٔإنساف دوف سف "يتـ تبريؼ الطلؿ بشكؿ عاـ عم  أن :    

(Child Policy Forum, 2013, p.3 (HM Government, 2015) 
سنوات  ٙإل   ٖمف عمرد عربي  طلؿكؿ  راسة بأن ا:إارا يًا  ي هذا الدالطلؿ برؼ وي   

 .  وينتمي إل  مرحمة الطلولة المبكرة
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 اإلطاز اهِظسي

تدعـ التربية عم  المواطنة البالمية البي ة المتمحورة حوؿ الطلؿ، حيث يتبمـ مف  
خ ؿ طرؽ تاريبية وتشاركية، يمارس  ي ا افطلاؿ دوًرا نشًطا  ي تبمم ـ، ويشاركوف  ي 

تشتمؿ متطمبات تنش ة افطلاؿ  ي تخاذ القرارات المتبمقة بتبمم ـ وكيلية تقييم . ومف مـ ا
 الوطف البربي  ي ضو  متطمبات تبميـ المواطنة عم  البناصر التالية:

 املواطِة اهعاملية اهعِصس األوي: أٓداف تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى

لمية تبميما يتبن  ن   التبمـ مدى الحياة؛ ليس  قط يبد التبميـ مف أاؿ المواطنة البا    
لألطلاؿ والشباب ولكف أيًضا لمبال يف. حيث يتبن  التبميـ البالمي لممواطنة منظورًا لمتبمـ 

تويات التبميـ وحت  مدى الحياة ، يبدأ مف مرحمة الطلولة المبكرة ويستمر عبر امي  مس
  المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية، ، مما يتطمب ا عتماد عم  اميمرحمة البموغ

إضا ة غم  ا عتماد عم  المسارات التقميدية  ي التبميـ وغير التقميدية لممشاركة  ي إعداد 
 . (UNESCO,2013, P.4) مواطنيف عالمييف ".

 ي سبي ا إل  عم  المواطنة البالمية تنش ة افطلاؿ أهداؼ يمكف بمورة أهـ ومف مـ      
 ي ـلمبيش  ي عالـ متزايد التنوع، وتنمية م ارات التلكير لدل ـ  زمةالم ارات ال  تطوير 

ليصبحوا مواطنيف لدي ـ وعي بالقضايا البالمية ممؿ م ارات التلكير البممي وحؿ المشك ت 
، وم ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات وا تصا ت، وصن  القرار، والتلكير الناقد  وا بداعي

، إل  اانب تطوير قيـ ا نصاؼ وض، وبنا  الس ـ والمسؤولية الشخصية وا اتماعيةوالتلا
والبدالة ا اتماعية، وم ارات تحميؿ عدـ المساواة بشكؿ حاسـ عم  أساس نوع الانس 
والوض  ا اتماعي ا قتصادي والمقا ة والديف والسف. كما يمكف لتبميـ المواطنة البالمية أف 

ف الانسيف مف خ ؿ تنمية المبارؼ والم ارات والقيـ والمواقؼ التي تبزز يدعـ المساواة بي
تمكف افطلاؿ مف كما  القيمة المتساوية لمنسا  والرااؿ، وتولد ا حتراـ المتبادؿ بين ما،

إضا ة إل  مناقشة افدوار والنشاطات التي تضر بالانس وتشا  التمييز القا ـ بين ما.
ااد الحقوؽ والمسؤوليات والقضايا البالمية والص ت بيف النظـ مف تطوير   م ـ تتمكين ـ 

تبميؽ إدراك ـ با خت ؼ وال ويات المتبددة المتوا رة  ي دوؿ ، و البالمية والوطنية والمحمية
، إضا ة البالـ وداخؿ الدولة الواحدة وتقديرها، عم  سبيؿ المماؿ: المقا ة والم ة والديف والانس
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 زمة لدعـ انتما  افطلاؿ إل  الماتم  البالمي ممؿ المساواة والتباطؼ م  تكويف القيـ الإل  
   (UNESCO 2015,p.14) ا خريف واحتراـ التنوع والحلاظ عم  البي ة.

مف أاؿ التبميـ عم  المواطنة  Oxfamويتضمف المن   الذي أعدت  منظمة أوكسلاـ    
 (Oxfam, 2015,p.6البالمية عددا مف افهداؼ أهم ا:  )

يحتاج امي  افطلاؿ إل  استكشاؼ القضايا البالمية التي يتطمبوف عمي ا مف  -
خ ؿ وسا ؿ ا ع ـ وتاارب ـ الخاصة، حت  افطلاؿ الص ار ادا يحاولوف 
باللبؿ أف يدركوا ممؿ هذد القضايا ممؿ عدـ المساواة واللقر. الصراع والت ير 

 البي ي.
لقدرات والقيـ التي تمكن ا مف تااوز الحدود إعداد أاياؿ لدي ا مف الم ارات وا -

 الوطنية وا قميمية إل  حدود عالمية.
نحف نبيش  ي عالـ واحد مصيرد واحد وآماؿ وطموحات الشبوب كم ا مشتركة  -

 مف الناحية ااتماعيا ومقا يا تربطنا مبا وسا ؿ ا ع ـ، ا تصا ت،  ومتشاب ة.
ية تربطنا التاارة الدولية والمؤسسات والسلر وال ارة. ومف الناحية ا قتصاد

ا قتصادية البالمية. وبي يا  نحف نبيش عم  كوكب واحد، وسياسيا هناؾ 
المؤسسات الدولية والب قات والمباهدات وافنظمة التي تنظـ ع قات الدوؿ 

 ببض ا ببضا.
 ًواطِة اهعاملية:ًربزات االٓتٌاَ بتِػئة األطفاي اهعِصس اهجاُي: 

ترسيخ ملاهيـ  إل  ت دؼ التي الا ود ش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية تن تشمؿ  
 ،ةالمساواة بيف امي  البشر وتوميؽ التباوف  يما بين ـ لمواا ة التحديات البالمية المشترك

ومسؤوليات ـ،  بحقوق ـ وتوعيت ـ عمي ا، تنطوي التي البمميات تبميم ـ طريؽ عف وذلؾ
تماـ بتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية، ويمكف ا هولذلؾ تتبدد مبررات 

  (UNESCO,2013, p.2) استبراض ا عم  النحو التالي:
زيادة التشابؾ والترابط بيف الناس وافماكف: حيث مكنت التطورات ال ا مة  ي تكنولوايا  -

البالـ  ي أي  المبمومات وا تصا ت الناس مف التواصؿ والتلاعؿ م  ا خريف حوؿ
مكاف و ي أي وقت. مما ساهـ  ي إدراؾ مكمؼ لمحقيقة بأننا نبيش  ي قرية واحة وعالـ 

 مترابط افطراؼ .
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أصبح الناس أكمر ترابًطا:    تخمو دولة مف دوؿ البالـ مف واود منظمات إقميمية  -
 متبددة بداخم ا، و ي الوقت نلس  تكوف هذد المنظمات أو المؤسسات أو ال ي ات
امتدادا لمنظمات أو مؤسسات عالمية أو تاببة ل ا لما بين ا مف مصالح متنوعة تتااوز 

 الحدود الوطنية.  ومف مـ   ـ مطالبوف بالتلكير والبمؿ عالميا ومحميا  ي الوقت ذات .
زيادة ال ارة البابرة لمحدود تابؿ الماتمبات حتما أكمر تاانسا م  ضرورة تبمـ كيلية  -

 البيش مبا. 
وس   ي الن   الديمقراطي عم  الصبيد البالمي  مما أدى إل  زيادة الوعي لدى الت -

الموطنيف  ي دوؿ البالـ بحقوق ـ المدنية وغيرها مف الحقوؽ  ي عم  المستوى الوطني 
مف قبؿ المواطنيف. با ضا ة إل  ذلؾ، تصاعد تكويف حركات ااتماعية مختملة   ي 

 البة ب ذد الحقوؽ.مختمؼ دوؿ مف البالـ دعمت مف المط
التحديات البالمية الحالية: تواا  دوؿ البالـ مبا عددا مف التوترات والصراعات تتااوز  -

انبكاسات ا وتأميرات ا الحدود الوطنية. ممؿ: تحدي ت ير المناخ ، الذي يتطمب التباوف 
والتباضد بيف امي  دوؿ البالـ  نقاذ افرض مف أخطار التموث، وأف ممؿ هذد  

حديات البالمية المستمرة تتطمب  اتخاذ إارا ات اماعية عم  المستوى البالمي، الت
 وأيًضا عم  المستوى المحمي.

أف كؿ البشر مرتبطوف ببض ـ بببض، كؿ اوانب الحياة مترابطة ، ونحف اميبا نبيش  -
 لدينا عالـ واحد ومصير واحد    ملر مف  التباوف والتبايش وتبادؿ الخبرات.

ا نساني وا لتزاـ الخمقي لدى افطلاؿ مف خ ؿ تبزيز إيمان  بالمساواة  الحسترقية  -
وعدـ التمييز بيف البشر، وتأصيؿ القيـ ا نسانية وافخ قية لدي ، وتدريب  عم  
ممارست ا  ي سموك  اليومي و ي ع قات  ا اتماعية كا ة. وأهـ هذد القيـ: التضامف 

 حترام ـ، واعتماد الحوار سبيً  إل  حؿ النزاعات.ا اتماعي وا نلتاح عم  ال ير وا
بأهمية وسا ؿ ا ع ـ وتكنولوايا المبمومات وا تصا ت  ي نشر  تنمية وعي افطلاؿ -

المبارؼ والقيـ وتوميؽ الروابط بيف الناس وتشكيؿ الرأي الباـ مما يابؿ مف هذد 
ً  إل  تبزيز التلاهـ الوسا ؿ سمطة مشاركة  ي تبزيز قيـ المواطنة البالمية وسبي

ل  توطيد الس ـ بيف الشبوب.  والتباوف بيف افمـ وا 
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عم  القضايا الكبرى والتحدّيات التي تشترؾ الماتمبات المباصرة  ي  افطلاؿاط ع  -
مواا ت ا، وعم  افهداؼ التي تسب  مف أام ا  ي سبيؿ تحقيؽ البدؿ وافمف والر اهية 

مف خ ؿ تناوؿ نشأة المنظمات الدولية وا قميمية  والتقدـ بيف البشر، ويتحقؽ ذلؾ
ومباد  ا ومواميق ا وافدوار التي تقوـ ب ا  ي حلظ الس ـ وتوطيدد ومبالاة النزاعات 
وتقديـ المساعدات لمن وض بحياة ا نساف وتحسيف مبيشة البشر ومواا ة ما 

 طبيبية ومشك ت إقميمية. يتبرضوف ل  مف كوارث
عتراؼ بواود ا خػريف  ػي الماتمػ ، وتنشػ ة افطلػاؿ عمػ  احتػراـ حػرّات مل ـو ا  تنمية -

 ا خريف وممكيات ـ، كشرط ضروري لتمتب  بحريت ، والحلاظ عم  ممكيت .
إف انتشػػار الديمقراطيػػة  ػػي مختمػػؼ أنحػػا  كميػػرة مػػف البػػالـ أدى إلػػ  التوسػػ  بتصػػميـ  -

الػتبمـ، حيػث يواػ  الطػ ب إلػ  مناه  لمتربية مف أاؿ المواطنة يبتمد عم  المقارنة  ػي 
إارا  المقارنات بيف المنظمات  ي بمدهـ الخاص والمنظمات افخرى  ي ماتمبػات مدنيػة 
عالميػػة، ويليػػد هػػذا المػػن    ػػي تبميػػؽ   م ػػـ لمؤسسػػات ـ ، وينمػػي مبػػر ت ـ بمبػػادئ 
المواطنػػػة ومػػػا يػػػرتبط ب ػػػا مػػػف حقػػػوؽ وواابػػػات، كمػػػا يؤكػػػد أف مبػػػادئ المواطنػػػة يمكػػػف 

ت ا، كما يساعد هذا ا تااد عم    ـ خصوصيات مل ـو المواطنة  ي كػؿ بمػد مػف ممارس
البمداف وكذلؾ ترتيب أولويات ا  ي هذد البمداف. ويمكف أف تشكؿ الوسػا ؿ التقنيػة الحديمػة 

    (Owen,2006, p.9 )ممؿ )ا نترنت( أداة م مة   ي هذا التحميؿ المقارف.
 فاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعاملية:اهعِصس اهجاهح: أٌٓية تِػئة األط

حظيت المواطنة البالمية باهتماـ كبير لدى المؤسسات الدولية، إذ ركزت مبادرة افميف      
الباـ لألمـ  ي المتحدة "التبميـ أو " عم  عدد مف الماا ت أهم ا: توسي   رص ا نتلاع 

حيث إف البالـ يواا  تحديات  نة البالمية.بالتبميـ، وتحسيف نوعية التبمـ، وتبزيز المواط
وهذد التحديات البالمية المترابطة تستدعي ت ييرات  .عالمية، وهو ما يقتضي حمو  عالمية

عميقة  ي طريقة تلكيرنا وعممنا  يما يتبمؽ بكرامة إخواننا مف البشر.    يكلي لمتبميـ أف 
 التبميـ ياب أف ي ير حياة الناس ويبث "ينت  أ رادا يستطيبوف القرا ة والكتابة والحساب. 

الحياة مف خ ؿ التمسؾ بالقيـ المشتركة. و ياب أف ي رس ا هتماـ ا ياابي بالبالـ وبمف 
نشارك ـ هذا البالـ. كذلؾ ياب أف يكوف التبميـ م  ما لإلاابة عم  افس مة الكبرى 

السياسية، أو افدوات المالية  المطروحة  ي عالـ اليوـ.  الحموؿ التكنولواية، أو الضوابط
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وحدها   يمكف أف تحقؽ التنمية المستدامة. بؿ إف تمؾ التنمية تتطمب ت يير طريقة تلكير 
وعمي   إف التبميـ ياب أف يضطم  بشكؿ كامؿ بدورد  ي مساعدة الناس.  .الناس وتصر  ـ

ا الناس ما كما ياب أف يمنح واستيبابا وتسامحا عم  أف يخمقوا ماتمبات أكمر سمم
يحتااون  مف   ـ وم ارات وقيـ لمتباوف  ي حؿ التحديات المترابطة لمقرف الحادي 

 (ٖٕ: ٕٕٔٓموف . ) ."والبشريف
وتتطمب التحديات المختملة والقضايا المتنوعة التي تواا  دوؿ البالـ تبني مقاربات متبددة    

إف القضايا المتبمقة بت ير حيث م . لتنش ة افطلاؿ لدعـ انتما  هؤ   افطلاؿ إل  البالـ أا
المناخ والحروب والنزاعات والس ـ والتنمية ا قتصادية وال ارة هي التحديات الر يسة  ي 
عصرنا و  يمكف الت مب عمي ا دوف تباوف عالمي. ومف مـ يحتاج مقدمو الخدمات التبميمية 

ؿ وتو ير  رص تبمـ تاريبية إل  وض  مداخؿ مشتركة بيف المناه  الدراسية المقدمة لألطلا
مف أاؿ تس يؿ   م ـ وتبميؽ إدراك ـ ل ذد القضايا وانبكاسات ا عم  امي  دوؿ البالـ بما 

   (UNESCO 2015,p.14)  ي ا وطن ـ الذي يبيشوف  ي ..
 املواطِة اهعامليةعوى  فايطتِػئة األاهعِصس اهسابع: خصائص 

تزويدهـ بالمبارؼ والملاهيـ والم ارات "مية إل  تسب  تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البال   
وا تااهات والقيـ ليكونوا أعضا  مسؤوليف ومشاركيف نشطيف  ي ماتمبات ـ والماتم  
دراؾ كامؿ بواابات ـ، كما يتضح لدي ـ قيـ  البالمي، وأف يكونوا عم  وعي تاـ بحقوق ـ وا 

نحو حقوؽ ا نساف وكرامت  واحتراـ الو   وا نتما  لموطف وتنمو لدي ـ اتااهات إياابية 
 (. ٖٓ: ٜٕٓٓ. )بدراف. "التنوع وا خت ؼ

هناؾ سمات مشتركة  ي التبميـ مف أاؿ المواطنة البالمية مف شأن ا أف تنم  وعم  ذلؾ     
أهم ا: أن ا سموؾ يقوـ عم    ـ ال وية بطيات ا المتبددة   ي صلوؼ افطلاؿ بالوطف البربي

تي قد تحمم ا هوية اماعية تسمو عم  ا خت  ات اللردية أو المقا ية أو و  ـ ا مكانات ال
الدينية أو ا منية أو غيرها، وكون ا مبر ة متبمقة بالقضايا البالمية وبالقيـ البالمية ممؿ 
البدالة والمساواة والكرامة وا حتراـ، كما تحوي م ارات مبر ية تتيح التلكير بأسموب نقدي 

بداعي ، بما  ي ذلؾ اعتماد ن   متبدد المنظورات إقرارًا بما لمقضايا مف أبباد ومن اي وا 
ومنظورات وزوايا مختملة، و ي الوقت نلس  تتضمف م ارات غير مبر ية تشمؿ الم ارات 
والقدرات ا اتماعية وتمؾ المتبمقة بمااؿ ا تصاؿ مف قبيؿ التباطؼ م  ا خريف و ض 
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ـ خمليات وأصوؿ ومقا ات وآرا  مختملة والتلاعؿ مب ـ، الخ  ات والتواصؿ م  أشخاص لدي 
إل  اانب اشتمال ا عم  القدرات السموكية ال زمة لمتباوف م  ا خريف والتصرؼ بمسؤولية 
مف أاؿ الخروج بحموؿ شاممة لمتحديات البالمية، ولمبمؿ ااهدًا عم  تحقيؽ صالح الاماعة. 

ديات مف خ ؿ توسي  مل وـ التربية عم  كما أن ا تستايب لما تلرض  البولمة مف تح
المواطنة لتشمؿ التربية عم  الماتم  البالمي مف خ ؿ التربية عم  المواطنة البالمية التي 
تستند إل  القيـ افخ قية لمتبميـ ممؿ الس ـ وتبميـ حقوؽ ا نساف، وتبتمد عم   ي  مسلت  

اطنة المحمية والمواطنة البالمية. عم  منظور "الماتم  البالمي" الذي يدم  بيف المو 
(Wintersteiner, Grobbauer Diendorfer, & Reitmair,2015,p.4) 

وتشمؿ سمات المواطنة البالمية أف التبميـ مف أاؿ المواطنة البالمية عممية مستمرة      
بالـ مدى الحياة، وتقتضي دعـ ا نتما  إل  الماتم  البالمي ككؿ، والنظر إل  امي  أ راد ال

عم  أساس أن ـ متساووف  ي الحقوؽ والكرامة ا نسانية، كما يقتضي التبميـ مف أاؿ 
المواطنة البالمية إعداد أاياؿ قادرة عم  التبايش مبا والبمؿ عم  نشر الس ـ والخير 
والتسامح  ي البالـ أام ، كما تقتضي تطويرا مستمرا  ليات تبزيز قيـ المواطنة لدى افطلاؿ 

ص ر وتطوير المحتوى التبميـ والبرام  وافنشطة المرتبطة ب ا، ومف مـ يتطمب التبميـ منذ ال
مف أاؿ المواطنة البالمية إحداث اهتماما متوازنا بيف حقوؽ اف راد وواابات ـ تااد الماتم  

 (٘٘: ٕٓٓٓ)نصار.  البالمي.
اهعسبي عوى املواطِة اهعِصس اخلاًظ: أضظ بِاء املِآج اخلاصة بتِػئة األطفاي يف اهوطّ 

 اهعاملية

 لػػي كنػػدا وأيرلنػػدا الشػػمالية ومػػ  التطػػورات المصػػاحبة ل ػػذا البصػػر، بػػدأ التلكيػػر  ػػي  
دم  كؿ ما يتبمؽ بالمواطنة البالمية مف ملاهيـ ومبادئ وأبباد ومكونات  إل  أهػداؼ المنػاه  

طنػة البالميػة بشػكؿ الخاصة بافطلاؿ. وقد صممت منظمػة أوكسػلاـ من اػا شػام  لتبمػيـ الموا
عاًمػػا، ويتكػػوف مػػف م مػػة مكونػػات:  ٜٔإلػػ   ٘منلصػػؿ لمماموعػػات  ػػي الل ػػة البمريػػة مػػف 

المبػػػارؼ المرتبطػػػة بالمواطنػػػة البالميػػػة، والم ػػػارات والمواقػػػؼ الحياتيػػػة المتصػػػمة بالمواطنػػػة 
قػػوؽ البالميػػة، إلػػ  اانػػب قػػيـ المواطنػػة البالميػػة ممػػؿ: التسػػامح واحتػػراـ التنػػوع المقػػا ي وح

 ( Oxfam, 2006 ا نساف.)
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وم  تطور مل ـو المواطنة عبر افزمنة المختملة أصبح ال دؼ الممػالي في نظػاـ تبميمػي     
مػواطف عػالمي هػو شػخص   يقتصػر  هو إعػداد مػواطف صػالح لمحيػاة. والمػواطف الصػالح هػو

ي. بػؿ يكػوف لػدي ـ والماتمػ  الػوطن إحساس  بال وية وا نتمػا  والػو   وا لتػزاـ عمػ  المحميػة
القدرة عمػ  التلكيػر  ػي كيليػة ارتباطػ  بكػؿ اف ػراد  ػي اميػ  أنحػا  البػالـ ، وأف يكػوف يمتمػؾ 

لمناقشة افحداث التي تحدث  ي أنحا  البالـ. ومػف مػـ يحتػاج افطلػاؿ  م ارات التلكير النقدي
ة والوطنيػة والبالميػة التبامؿ مػ  القضػايا المحميػبكيلية  منذ الص ر إل  تدريب ـ وتنمية وعي ـ

 عم  رغـ مف اخت ؼ المقا ات وافدياف والم ات.
وعميػػ ؛  ػػإف تنشػػ ة افطلػػاؿ عمػػ  قػػيـ المواطنػػة البالميػػة هػػو أ ضػػؿ أسػػموب اسػػتراتياي      

لػـ   عدادهـ  ػي القػرف الواحػد والبشػريف. حيػث إف ا هتمػاـ بالتنشػ ة عمػ  المواطنػة البالميػة
لبنػا  عػالـ أ ضػؿ  بظما   حسب ، بػؿ كانػت رسػالة افنبيػا  البظػاـينشأ مف أ كار الل سلة ال

 (Turner, 2006,p.210)مف خ ؿ تبميـ النوع ا نساني وتأسيس أمة  ريدة وعالمية. 
(عشػػرة مبػػادئ لتصػػميـ 1999) Swiniarski & Breitbordeوقػػد حػػددت دراسػػة       

، أهػـ ؾ تمشػيا مػ  الت يػرات البالميػةمناه  تسب  لتنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالميػة  وذلػ
 هذد المبادئ هي:

 التبميـ البالمي هو "التبميـ افساسي وافساسي". -
 التبميـ البالمي هو "التبمـ مدى الحياة". -
 يشمؿ التبميـ البالمي "امي  اف راد". -
 التبميـ البالمي هو "التدريب مف أاؿ البمؿ ا اتماعي". -
 "التبميـ ا قتصادي".التبميـ البالمي هو  -
 يو ر التبميـ البالمي الظروؼ ال زمة "لمتلكير ا بداعي والنقدي". -
 التبميـ البالمي "يتطمب إشراؾ تكنولوايا المبمومات". -
 التبميـ البالمي هو "تبميـ متبدد المقا ات". -
 التبميـ البالمي هو "تبميـ أخ قي"  -

مل ػػػـو دينػػػاميكي ومػػػرف  بمػػػيـ المواطنػػػة البالميػػػة وينب ػػػي أف تتبنػػػ  أهػػػداؼ منػػػاه  ت     
بببارة أخرى تركز أهداؼ المن   عم  تمقيػؼ افطلػاؿ وتكػويف ا تااهػات ا ياابيػة  لممواطنة. 

مشػاركة النشػطة مػ  اف ػراد عمػ  المسػتويات المحميػة والوطنيػة تااد ال وتنمية ا ستبداد لدي ـ
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نػػاه   تنشػػ ة افطلػػاؿ عمػػ  المواطنػػة البالميػػة والبالميػػة. وبالتػػالي ، ياػػب تنقػػيح أهػػداؼ  م
وتنظيم ػػا باسػػتمرار حتػػ  يتمكنػػوا مػػف التوصػػؿ إلػػ  إاابػػة بسػػ ولة عػػف مل ػػـو المواطنػػة. كمػػا 

 ,UNESCO) ياػب أف تؤكػد أهػداؼ هػذد المنػاه  المقترحػة لتبمػيـ المواطنػة البالميػة عمػ :
2005) 

 تبمـ لمبيش مًبا.تطوير مواطني البالـ  يما يتبمؽ بالمقا ة والم ة وال 
 . تبزيز القيـ ا نسانية البالمية لدى افطلاؿ 
  تزويػػد افطلػػاؿ بالم ػػارات ال زمػػة لمػػتبمـ واكتسػػاب المبر ػػة ، بشػػكؿ  ػػردي أو

وتطبيؽ هذد الم ارات والمبر ة و قػا لػذلؾ عبػر ماموعػة واسػبة مػف  تباوني،
 الماا ت.

 ـ تنشػػ ة افطلػػاؿ عمػػ  ا عتمػػاد عمػػ  تكنولوايػػا المبمومػػات وا تصػػا ت لػػدع
 المواطنة البالمية.

  هو تو ير  رص متنوعة أماـ افطلاؿ لممشػاركة  ػي أنشػطة تتسػـ با سػتدامة
 تربط ـ بقضايا البالـ المختملة.

 اهعِصس اهطادع:  مسات املواطّ اهعاملي

نتياة لبالـ متصؿ بشكؿ متزايد بلضؿ التكنولوايا ياد المواطنوف صبوبة  ي ممارسة      
لمسؤوليات المدنية بشكؿ  باؿ  يما يتبمؽ بالقضايا البالمية ممؿ ت ير المناخ واللقر والحرب. ا

لذلؾ بدأ توسي  الملاهيـ الاديدة لمل ـو "المواطنة" بما يتااوز وا ات النظر التقميدية لمبمد 
المواطف أو القارة أو المنطقة  مرا  تطور "المواطنة البالمية". لذا مف الم ـ تحديد خصا ص 

 (Tully, 2009البالمي كالتالي: )
 يدرؾ البالـ افوس  ولدي  إحساس بدورهـ كمواطف عالمي  -
 يحتـر ويقدر التنوع  -
 لدي    ـ كيلية عمؿ البالـ اقتصادًيا وسياسًيا وااتماعًيا ومقا ًيا وتقنًيا وبي ًيا  -
 ال ضب مف الظمـ ا اتماعي -
 ا أكمر إنصاً ا واستدامة عم  استبداد لمبمؿ عم  ابؿ البالـ مكانً  -
 يشارؾ ويساهـ  ي الماتم  عم  ماموعة مف المستويات مف المحمي إل  البالمي -
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( ببد تحميؿ عدد مف الدراسات التي 2013) Oxley & Morris وقد أوضحت دراسة      
اهتمت بالمواطنة البالمية أن  ياب عم  المواطف البالمي إظ ار ببض أو كؿ الخصا ص 

 :التالية
احتراـ البشر  ب ض النظر عف البرؽ أو الانس أو البمر أو الديف أو ا را   -

 السياسية 
 تقدير لمتنوع ووا ات النظر المتبددة  -
 ا عتقاد بأن    يواد ماتم  أو مقا ة واحدة متلوقة بطبيبت ا عم  أي ماتم  آخر -
 نبتز بالبالـ الطبيبي واحتراـ حقوؽ امي  الكا نات الحية  -
 شاي  أنماط المبيشة وا ست  ؾ وا نتاج المستداـ ممارسة وت -
 .السبي لحؿ النزاعات دوف استخداـ البنؼ -
 يكوف مسؤوً  عف حؿ التحديات البالمية الممحة بأي طريقة ممكنة  -
 التلكير عالمًيا والبمؿ محمًيا  ي القضا  عم  عدـ المساواة والظمـ بامي  أشكال  -
عووًات واالتصاالت يف دعٍ تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى : دوز تلِوهوجيا املاهطابعاهعِصس 

 املواطِة اهعاملية

داخؿ البي ة تكنولوايا المبمومات وا تصا ت يتيح تدريب افطلاؿ عم   توظيؼ أا زة        
الصلية وخارا ا اللرصة أمام ـ لممارسة التبمـ التباوني ، كما يتبداها إل  ممارست  مف 

ات التلاعمية المبتمدة بشكؿ مباشر عم  شبكات التواصؿ ا اتماعي ومواق  خ ؿ البي 
ا نترنت، وتدعـ ممؿ هذد البي ات التلاعمية التبمـ التباوني، كما تبمؿ هذد البي ات عم  إيااد 
روح ا بداع لدى افطلاؿ وتحلزهـ عم  التلكير وتبودهـ عم  تحمؿ المسؤولية، وترتقي 

ويو ر  ب م  المبمميف، وتزيد مف خبرات ـ  ي إعداد المواد التبميمية.بمستوى  اعمية الط 
توظيؼ هذد افا زة  ي عممية التبمـ اللرصة لمط ب لمتلاعؿ ا اتماعي والمشاركة الاماعية 
مف أاؿ بنا  البنية المبر ية الاديدة بشكؿ يسمح بالتبمـ المستمر القا ـ عم  استخداـ 

 ت الحديمة، ويؤدي إل  تحسيف عممية التبمـ وتوظيؼ البمؿ التكنولوايا ووسا ؿ ا تصا
الاماعي حت  يستطي  الط ب مناقشة أ كارهـ وطرح آرا  ـ، مما يتيح عممية تبادؿ لأل كار 
 والمبمومات، ويبطي اهتماما لوا ات النظر المتبددة والمختملة والمتبمقة بموضوع التبمـ.

(Diana, 2011) 
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واق  ا ع ـ ا اتماعي والتقنيات ال زمة ل ا لحياة الناس ليس أدؿ عم  اختراؽ مو 
عم  مستوى الكوكب مف ا حصا ات التي تبيف سبة انتشارها واختراق ا عم  المستوى 

، بمغ عدد مستخدمي ا نترنت ٕٚٔٓمميار ساكف لمبالـ  ي يناير  ٙٚٗ,ٚالبالمي.  مف بيف 
 ٜٛٚ,ٕـ ا اتماعي مف أا زة اوالة مميار مستخدـ، وبمغ عدد مستخدمي ا ع  ٖٚٚ,ٖ

(. وعم  ذلؾ  إف شي ا لـ We Are Social & HootSuite, 2017مميار مستخدـ )
 يام  البشر  ي الماضي والحاضر كما امبت ـ تقنية ا نترنت وأدوات ا ا اتماعية.

وعم  المستوى البربي، كاف استحواذ مواق  ا ع ـ ا اتماعي عم  اهتماـ الشباب 
رة للتت انتباد الدارسيف. وبحسب أحدث ا حصا ات، بمغ عدد مستخدمي موق   يسبوؾ ظاه

% مف إامالي السكاف(، وبمغ عدد مستخدمي ٜٖمميونا )ما يشكؿ  ٙ٘ٔ ي الب د البربية 
% مف إامالي السكاف(، وبمغ عدد مستخدمي موق  ٛ,ٕمميونا )ما يشكؿ  ٔ,ٔٔموق  تويتر 
% مف إامالي السكاف(، وبمغ عدد مستخدمي موق  ٔ,ٗيشكؿ مميونا )ما  ٙ,ٙٔلينكد إف 
 Arab Social Media% مف إامالي السكاف( )ٛ,ٔمميونا )ما يشكؿ  ٔ,ٚإنست راـ 

Report, 2017.) 
و ي السياؽ ذاتػ ؛ تسػ ـ تكنولوايػا المبمومػات وا تصػا ت  ػي دعػـ تنشػ ة افطلػاؿ عمػ      

اامة مػف تػدريب افطلػاؿ عمػ  اسػتخدام ا، وتتممػؿ هػذد المواطنة البالمية مف خ ؿ اللوا د الن
 (Dubow, 2017,p.6اللوا د  يما يمي:  )

تيسير الحصوؿ عم  المبمومات والبيانػات وتبادل ػا مػ  ا خػريف ل نتلػاع ب ػا، إلػ  •  
 اانب إمكانية ا ط ع عم   تلسيرها.

وات ـ تاػاد القضػايا إتاحة اللرصة أماـ افطلػاؿ لمتببيػر عػف رأي ػـ ومػف مػـ دعػـ أصػ• 
 التي ت م ـ.

 دعـ التماسؾ ا اتماعي بيف طوا ؼ الماتم • 
 دعـ مشاركة المواطنيف المباشرة  ي صناعة القرار• 

تشكؿ البناصر التسبة ا تية أساس ا ستخداـ الم  ـ لمتكنولوايا، وتو ر نقطة انط ؽ و     
المواطنة الرقمية. إذ   تواد لمساعدة امي  مستخدمي التكنولوايا عم    ـ أساسيات 

طريقة لمتوق  بما يحمم  المستقؿ لنا  يما يتبمؽ بالتقنيات الاديدة. ولكف يمكننا ا ف وض  
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أساس ل ستخداـ الم  ـ وبالوصوؿ إل  وعي أكمر بالقضايا المتبمقة بالتكنولوايا، يمكف لكؿ 
 (ٛٔ-ٚٔ : ٖٕٔٓشخص أف يكوف مواطنا رقميا أ ضؿ.)ريبيؿ. 

 صوؿ الرقمي: المشاركة ا لكترونية الكاممة  ي الماتم الو  -
 التاارة الرقمية: بي  وشرا  البضا   إلكترونيا -
 ا تصاؿ الرقمي: التبادؿ ا لكتروني لممبمومات -
 المقا ة الرقمية: عممية تبميـ وتبمـ التكنولوايا واستخداـ أدوات ا -
 را اتقواعد السموؾ الرقمي: المبايير الرقمية لمسموؾ وا ا -
 القانوف الرقمي: المس ولية الرقمية عم  افعماؿ واف باؿ -
 والمس وليات الرقمية: الحريات التي يتمت  ب ا الامي   ي البالـ الرقمي الحقوؽ -
 والبدنية  ي عالـ التكنولوايا الرقمية الصحة النلسية :الصحة والر اهية الرقمية -
 .افمف الرقمي )الحماية الذاتية(: إارا ات ضماف الوقاية والحماية ا لكترونية -
تشكؿ هذد البناصر التسبة البمود اللقري المواطنة الرقمية.  إذا كنا نسب  فف نكوف     

كنولوايا، ياب أف نتصرؼ بطرؽ م  مة، با ضا ة إل  تبميـ  ا خريف مستخدميف  بميف لمت
 السموؾ المناسب.

 أهـ المقاربات لدعـ تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية: المامفالبنصر 
تتممؿ أهـ المقاربات لدعـ تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عمػ  المواطنػة البالميػة،  يمػا      

 ي: يم
من اية "الرأس والقمب واليد" )أو "الرأس والقمب والقدميف"(.  الرأس   ي تشير إل   -

مارة  ضول ـ لمبالـ مف حول ـ، ومساعدت ـ عم  تطوير القدرات  تحليز افطلاؿ  كريا، وا 
مارة شبورهـ  المبر ية. أما القمب   و يشير إل  تحليز افطلاؿ عاطليًا ومبنويًا وا 

لية والبدالة ا اتماعية لمساعدت ـ عم  بنا  ع قات قا مة عم  بالتباطؼ والمسؤو 
المقة وتنمية الكرامة الداخمية. أما اليد  تشير إل  التحليز اليدوي لتاربة تحويمية مف 
خ ؿ إتاحة اللرصة لألطلاؿ  تخاذ إارا ات بشأف تمؾ القضايا التي أمرت عمي ـ أكمر 

"الرأس" و "القمب" و "اليد" عم  أن ا عمميات مف غيرها، وهنا   ينب ي النظر إل  
 (Guo, 2011منلصمة. )

http://bazrameet.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://bazrameet.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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عندما يذهب الطلؿ إل  ياد الحياة ماسدة  ي البرا س التي أمام    ي  مسرح البرا س: -
تتحرؾ وتتحدث  تب رهـ وتاذب انتباهـ وتحلز خيال ـ، مما يابؿ هذا المسرح مف أ ضؿ 

واطنة البالمية، " إف القصة التي يراها افطلاؿ الوسا ؿ التبميمية  كساب الطلؿ قيـ الم
مف خ ؿ الدم  عم  المسرح وما يصاحب ا مف أاوا  مرحة وتحركػات مب رة وموسيق  
را بة، تشكؿ عامً  م ما  ي إكساب افطلاؿ المبارؼ والم ارات وتشكيؿ ا تااهات، 

 (.ٚٓٔ: ٕٔٔٓ)كنباف. .وتبزيز القيـ وتبميػؽ المػشاعر الوطنية وا نسانية"
ت ػػدؼ هػػذد المقاربػػة إلػػ  تطػػوير م ػػارات صػػن  القػػرار عنػػد   تطػػوير م ػػارات صػػن  القػػرار: -

افطلاؿ بوساطة تحميؿ ببض القضايا المأخوذة مف الواقػ  والتػي تمػس اميػ  دوؿ البػالـ 
دراك ػـ  كالحلاظ عم  البي ػة أو اللقػر، ويػتـ تشػاي  افطلػاؿ ببػد   م ػـ فببػاد القضػية وا 

 ؽ قدرات ـ البقميػة عمػ  اتخػاذ قػرارات لبػ ج هػذد القضػية، وحمػ  عمػ  البحػث فسباب ا و 
 ي ا ختيارات البديمة، والنتا   المحتممة لكؿ خيار، والد اع عف خيار مبيف يبد  ػي نظػر 
الطلؿ أ ضؿ الخيارات. ومف الم حظ ون حظ هذا افسموب يػؤمر  ػي تبمػيـ الطػ ب كيليػة 

ة  ػػػي رصػػػد وتحميػػػؿ الحقػػػا ؽ.  ػػػالمواطف الصػػػالح هػػػو الػػػذي اسػػػتخداـ م ػػػارات ـ ا دراكيػػػ
يستطي  اتخاذ قرارات هامة وصحيحة ويمتمؾ م ارات التلكير التػي تبػد اػز ًا   يتاػزأ مػف 
ماػػاؿ التربيػػة مػػف أاػػؿ المواطنػػة ، وكػػذلؾ م ػػارات المشػػاركة والبمػػؿ الامػػاعي  ػػي سػػبيؿ 

     ,p6) (Kinilinm ,2006 المصالح الباـ 
يبػد تبمػيـ افطلػاؿ لنشػاطات   ت قػيـ المواطنػة عبػر نشػاطات الػتبمـ التبػاوني:تطوير م ارا -

التبمـ التباوني أحد المقاربات الم مػة لتنشػ ت ـ عمػ  المواطنػة البالميػة، حيػث تماػأ هػذد 
المقاربة إل  تنمية قيـ المواطنة البالمية لدى افطلاؿ بواسطة استخداـ م ارات المشػاركة 

ممات ماموعات ص يرة مف افطلاؿ تبمؿ  يما بين ا لموصػوؿ إلػ  بين ـ، حيث تنشئ المب
أهػػداؼ مشػػتركة، ولتحقيػػؽ ذلػػؾ   بػػد ل ػػا مػػف حػػؿ المشػػك ت المحػػددة مػػف قبػػؿ أعضػػا  
اػػػػرا   الاماعػػػػة الػػػػذيف ياػػػػدوف أنلسػػػػ ـ مضػػػػطريف إلػػػػ  الخػػػػوض  ػػػػي النقػػػػد البنػػػػا  وا 

لػ  تبزيػػز المزايػا واللضػػا  ؿ، والتسػامح والمقػػة، الملاوضػات، وحػػؿ الخ  ػات، والتسػػوية، وا 
 (Kurtz, Rosenthal, & Zukin, 2003, p.11 )وغيرها مف اللضا ؿ المدنية.

استخداـ افدب لدعـ قيـ المواطنة البالميػة: تبتمػد هػذد المقاربػة عمػ  توظيػؼ افدب  ػي  -
نمػاذج أبطػاؿ تاسػد  ػي   ػي القصػةخدمة التربية عم  المواطنة البالمية، حيث إن  يقػدـ 
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لحياتيػػة قػػيـ المواطنػػة المسػػؤولة واللاعمػػة التػػي يسػػب  الماتمػػ  المتمقػػي إلػػ  ممارسػػت ا ا
قػيـ المواطنػة البالميػة لػدى  تبزيػز شػبارأمف قصػص و  ويمكف لألدب"غرس ا  ي أطلال ، 

، حيػث يتواػ  إلػ  مػف عناصػر اماليػة بمػا يممكػ الخطاب المباشػر والشػبر  عبرافطلاؿ 
لمحيػاة  ػي عػالـ ال ػد  يا ػزهـفدب افطلػاؿ أف يمكػف كمػا   البقؿ والشػبور  ػي آف واحػد.

وتكنولواياتػػ  المتقدمػػة.   ػػو يقػػدـ هنػػا المػػادة والمبر يػػة والم ػػارات المتنوعػػة بمت يراتػػ  
والقػػيـ مػػا يبػػيف عمػػ  التكيػػؼ مػػ  المسػػتقبؿ والتحمػػي بالمرونػػة والتلكيػػر البممػػي والقػػدرات 

 (ٕٖٔ: ٕ٘ٔٓ.)الربيبي. "يدةا بتكارية ا بداعية ال زمة لمواا ة المت يرات الاد
المبب: تبد ممارسة افطلاؿ لأللباب المختملػة أحػد المقاربػات الم مػة  كسػاب ـ الملػاهيـ  -

والمبارؼ حوؿ المواطنة البالمية ودعـ القيـ المرتبطة ب ػا سػوا  كػاف بالقاعػات أو غػرؼ 
الملػاهيـ  وبخاصة أف افطلاؿ يستخدموف المبب كنشاط رمزي يمكن ـ مف مبر ة"النشاط، 

ببػػادهـ عػػف الممػػػؿ ويشػػبرهـ بالسػػبادة والمتبػػة. وتمكػػف افلبػػػاب  والتخليػػؼ ا نلبػػالي وا 
التبميمية المقصودة والموا ة لمطلؿ عم  أسس عممية مف إكساب  أنماط السػموؾ الايػدة 
المرتبطػػة بالمواطنػػة البالميػػة، كمػػا تسػػاعدد عمػػ  اكتسػػاب افسػػموب البممػػي  ػػي التلكيػػر 

 (ٜٙٔ: ٕٗٓٓ. ) ااد. "التحميؿ والم حظة والتركيز يتبمـ خ ل ا 
الموسيق : إف ممارسة النشاط الموسػيق  يسػاعد  ػي تػو ير ظػروؼ مناسػبة لتنميػة ذوؽ  -

الطلؿ والكشؼ عػف مواهبػ  وقدراتػ  الموسػيقية كمػا يبمػؿ عمػ  د ػ  عمميػة تنميػة الطلػؿ 
 ت ػػدؼ  قػػط إلػػ  إكسػػاب  التربيػػة الموسػػيقية  "وتربيتػػ  تربيػػة شػػاممة متوا قػػة ومتوازنػػة. 

نما ت دؼ إل  المساهمة  ي تربيت  بشكؿ عػاـ. ويسػاعد  الطلؿ م ارات موسيقية بذات ا وا 
النشاط الموسيقي افطلاؿ عم  سرعة التبرؼ بػيف اف ػراد وتماسػك ـ ويظ ػر ذلػؾ واضػحا 
 عنػػد ممارسػػة ال ػػاني وافناشػػيد الاماعيػػة ذات القيمػػة ا نلباليػػة لػػدي ـ، وتميػػر افغنيػػة
الاماعيػػة لػػدي ـ شػػبورا وحالػػة انلباليػػة مشػػتركة بػػيف أعضػػا  الاماعػػة وتػػؤدي الػػرابط 

.)خمػػؼ. "ا اتمػػاعي بيػػن ـ وتبمػػؿ عمػػ  تماسػػؾ الاماعػػة وتواي  ػػا نحػػو هػػدؼ مشػػترؾ
ٕٓٓٙ :ٔٔ٘) 

يقـو التربويوف المبنيوف بتنش ة افطلاؿ عم  المواطنػة البالميػة    التبميـ المنظـ لمملاهيـ: -
مػػيـ ملػػاهيـ حػػوؿ حقػػوؽ ا نسػػاف والمواطنػػة بشػػكؿ مػػنظـ، وهػػـ يحػػددوف المػػدنيوف بتب

    المبايير التي يستطي  الطلؿ بوساطت ا أف يحدد الملاهيـ افساسية كحؽ ومواطف.
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مشاهدة اف  ـ التبميمية: : يبد مشاهدة اف  ـ التبميمية إحدى المقاربات التي يمكف  -
طف البربي عم  المواطنة البالمية، حيث يمكف ا عتماد عمي ا  ي تنش ة افطلاؿ  ي الو 

 أومف خ ؿ عرض  مـ حوؿ التنوع بيف البشر مف حيث الموف والم ة والديف والبرؽ. 
عرض  يمـ عف التسامح أو  مـ عف النزاعات واللقر  ي ببض دوؿ البالـ. حيث تس ـ 

يـ المواطنة ممؿ هذد اف  ـ  ي إكساب افطلاؿ المبمومات والمبارؼ وتبزز لدي ـ ق
البالمية وتقوي انتما  ـ لمماتم  البالمي، حيث تت مب عم  ببدي الزماف والمكاف وتو ر 
لألطلاؿ عروضا حية مشوقة مصحوبة بالموسيق  التأميرية والمشاهد الااذبة والمميرة 

 لمتساؤ ت وتستمير خيال ـ وتني تباطل ـ م  ا خريف بدوؿ مختملة.
 طووي عّ تعصيص  قيٍ املوطِة اهعاملية هد  أطفاي اهسيا  باهوطّ اهعسبي املعوٍ املاهعِصس اهتاضع: 

قد أدت البولمة إل  زيادة الترابط بيف الدوؿ   سيما  ي ماا ت افمف ا قتصادي      
والمقا ة والتكنولوايا والصحة والس ـ. ويتطمب هذا السياؽ أف يكوف المبمموف أكلا  تربويا 

التلكير البقمي وافخ قي  ي القضايا البالمية المبقدة والمميرة لمادؿ لمساعدة الط ب عم  
وكذلؾ تبزيز التلكير الشمولي والتلاهـ بيف المقا ات لدي ـ، إل  اانب دعـ قدرت ـ لمبمؿ 
بوصل ـ مواطنيف عالمييف مسؤوليف عف التنمية المستدامة لمماتمبات المحمية والدولية ، 

تقار عديد مف المبمميف الادد إل    ـ كيلية تطوير كلا ت ـ وبالرغـ مف ذلؾ إ  أف ا 
الم نية مف أاؿ المواطنة البالمية يممؿ تحديا ر يسا عبر برام  تبميـ المبمميف، وأن  عم  
الرغـ مف إدراؾ المبمميف فهمية المواطنة البالمية كموضوع  ي المناه  الدراسية وأهمية 

 ـ ، إ  أن ـ يلتقروف إل  الم ارات التربوية ال زمة دم  المواطنة البالمية  ي ممارسات
(، ومف مـ؛ تؤكد افدبيات Abdi, & Shultz, 2008)لمتربية مف أاؿ المواطنة البالمية. 

ذات الصمة أن  ياب أف يكوف لدى المبمـ المختص بالتربية عم  المواطنة البالمية ما يمي: 
(Guo,2011( و )(Fournier – Sylvester, 2013  

 مبر ة الترابط بيف افحداث والقضايا البالمية. -
الم ارات التربوية لمساعدة الط ب عم  تحميؿ وتقدير وا ات النظر المتبددة والتقاليد  -

 متبددة المقا ات.
قدرة أكبر عم  التكيؼ م  ماموعة المبايير ا اتماعية والمقا ية التي يواا  ا  -

 اللصوؿ الدراسية.
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  ب  ي أف يصبحوا مواطنيف عالمييف مسؤوليف.ا لتزاـ بمساعدة الط -
 يقدـ المبمـ امي  وا ات النظر الممكنة. -
يتبن  المبمـ مبظـ وا ات النظر المميرة لمادؿ ، مما يابر الط ب عم  ذلؾ تبرير  -

 الخاصة ب ـ.
و عداد المبمميف لتبميـ المواطنة البالمية  ي القرف الحادي والبشريف، قامت الحكومة    
( ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓدرالية الكندية برعاية مبادرة الصؼ الدراسي البالمي لمدة م ث سنوات )اللي

، ببنواف تبزيز التبميـ البالمي  ي كميات التربية الكندية. وكاف ال دؼ مف هذا المشروع هو 
زيادة عدد المبمميف الكندييف الذيف يمارسوف التبميـ البالمي وتبزيز قدرات ـ عم  دم  

تبمـ المكمليف بالمن   مف أاؿ حقوؽ ا نساف والس ـ والبدالة ا اتماعية التدريس وال
وقد تـ تنليذ هذا  .والكلا ة المقا ية والوعي البي ي والمواطنة البالمية  ي اللصوؿ الدراسية

المشروع مف قبؿ اليونيسؼ  ي كندا بدعـ استشاري مف كميات التبميـ  ي سب  اامبات 
؛ اامبة أوتاوا ؛ مب د أونتاريو لمدراسات  ي  (UPEI) مير إدواردكندية: اامبة ازيرة اف

التبميـ باامبة تورنتو ؛ اامبة كيبيؾ  ي مونتلاير؛ اامبة شيربروؾ ؛ اامبة كولومبيا 
 :البريطانية؛ واامبة ازيرة  انكو ر.  ي ن اية البرنام  حقؽ هذا المشروع النتا   التالية

بمـ ممارس  ي ورش عمؿ حوؿ التبميـ البالمي، وتـ مرشح مبمـ وم ٓٓٓٚشارؾ أكمر مف 
إعداد أدلة مرابية اديدة لممبمميف ا بتدا ي والمانوي  ستخدام ا مف قبؿ المرشحيف 
المبمميف  ي امي  الاامبات السب  ؛ كما تـ تطوير دورة تدريبية اديدة حوؿ المواطنة 

؛ وقاـ المبمموف UPEI اد المبمميف  يالبالمية وتاريب ا وتقديم ا كدورة إلزامية لبرنام  إعد
الذيف شاركوا  ي هذا المشروع بتبميؽ   م ـ لمتبميـ البالمي وحقوؽ افطلاؿ مف خ ؿ التبمـ 

 :Twiggm, Pendergast,  Twigg, 2015 الموا  ذاتًيا ومراابة المناه  الدراسية.)
4) 

مميف  ي الحممة البالمية و ي السياؽ ذات ؛ يمكف لمنصات التبمـ عبر ا نترنت لممب    
 (UNESCO, 2014,p.28لمتبميـ تدريب ـ وتمكين ـ مف: )

 .تو ير اللرص لممبمميف لتاربة تربوية إبداعية وتحويمية 
 .شراك ـ  ي ماتمبات التبمـ عبر ا نترنت التباونية  الوصوؿ إل  الممارسيف عف ببد وا 
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  لمحضور المادي  ي دورات المساعدة  ي الت مب عم  الصبوبات المالية والمواستية
 التطوير الم ني والسماح لممبمميف بالتبمـ بالسرعة والوقت الخاصيف ب ـ.

  توسي  ماموعة المبمميف مف المواد التبميمية مف خ ؿ المشاركة  ي خطط الدروس
 عبر ا نترنت ، الموارد ، التقييمات ، إلخ

 ة هد  أطفاي اهسيا  باهوطّ اهعسبي كيفية اهتعسف عوى قيٍ املوطِة اهعاملي: اهعاغساهعِصس 

مف الم ـ عند تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  قيـ المواطنة البالمية تحديد    
الاوانب الر يسة المرتبطة بكيلية التبرؼ عم  هذد القيـ لدى هؤ   افطلاؿ، وقد حددت 

بتطبيق ا مف ( هذد الاوانب، وقامت 2015) Twiggm, Pendergast,  Twigg دراسة 
، طلً  لمدة ممانية أسابي  ٕ٘مقاب ت م  امي  افطلاؿ المشاركيف البالغ عددهـ خ ؿ 

 ويمكف عرض هذد الاوانب عم  النحو التالي:
 جتازب األطفاي االجتٌاعية ًٌٔة وال تِطى-1

تتضح أهمية التاربة ا اتماعية لألطلاؿ الص ار  ي حقيقة أف افطلاؿ  ي هذد الدراسة    
انوا قادريف عم  تقديـ أوصاؼ تلصيمية لخبرات ـ ا اتماعية  ي رعاية افطلاؿ ،  ي المنزؿ ك

و ي البالـ افوس . وكانوا قادريف عم  وصؼ افحداث وافشخاص وافماكف التي ت م ـ بما 
 ي ذلؾ حل ت أعياد المي د وتاارب المبب  ي رياض افطلاؿ والرح ت البا مية إل  مناطؽ 

"  ي رياض افطلاؿ وتحديد ببض  الاذب المحمية. كما كانوا  قادريف عم  تذكر "أمر اليـو
كف لطيلا م  الامي   ي رياض افطلاؿ، وارتد قببة  :قواعد المشاركة  ي الماموعة ، ممؿ

واقية مف الشمس قبؿ الذهاب إل  وقت المبب  ي ال وا  الطمؽ، واستم  لممبممة، وليساعد 
 أحدهما ا خر.

األطفاي االختالفات واهتػابٔات بني األغداص اهريّ يعيػوْ يف بوداْ خمتوفة حوي  يدزن -0

 اهعامل
تتشكؿ المواطنة البالمية لألطلاؿ الص ار مف خ ؿ التاارب المتبمقة بالسلر م  أسرهـ.     

حيث تمكف عديد مف افطلاؿ الذيف تمت مقابمت ـ  ي هذد الدراسة مف تذكر قصص السلر 
اراية. وشممت ببض المواق  التي حددها افطلاؿ:  رنسا والو يات المتحدة إل  وا ات خ

نامترا وتركيا ونيوزيمندا ودبي والصيف وانوب إ ريقيا والياباف. وأظ روا القدرة عم  وصؼ  وا 
تاارب ـ  ي التلاعؿ م  افشخاص الذيف يبيشوف  ي بمداف مختملة  ي عط ت عا مية بشكؿ 
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كة القصص بتلصيؿ كبير. وكاف افطلاؿ قادريف عم  تحديد الم ات علوي، وتمكنوا مف مشار 
المختملة التي يتـ التحدث ب ا  ي كؿ دولة غير ناطقة بالم ة ا ناميزية ، ويمكن ـ أحياًنا 
إمبات م ارات الم ة افانبية افساسية عف طريؽ التواصؿ بببارات بم ة أخرى ، عم  سبيؿ 

 الصينية أو اليابانية.المماؿ ، "مرحًبا" و"وداًعا" ب
 يتدر األطفاي قسازات ًدزوضة حوي اهصداقة عوى أضاع اهطوون االجتٌاع  -3

ي حظ افطلاؿ الص ار اخت  ات  ي سموؾ افطلاؿ ا خريف. حيث  يكوف لدى افطلاؿ     
الص ار  ي المتوسط صديقاف أو م مة "أ ضؿ" افصدقا . وصؼ افطلاؿ الصديؽ بأن  

بب مبؾ". اعتبر ببض افطلاؿ امي  افطلاؿ  ي  صم ـ أصدقا  ل ـ ، شخص "لطيؼ ويم
 ي حيف أف آخريف لدي ـ أصدقا  مف خارج اللصؿ يمببوف مب ـ بانتظاـ. كاف لدى هؤ   
افطلاؿ الص ار   ـ واضح لقواعد السموؾ وعواقب سو  السموؾ )أي  قداف "الخيارات"(  ي 

 ي إب غ السموؾ فحد مبممي ـ إذا كانوا بحااة إل   اللصؿ الدراسي. كاف افطلاؿ مرتاحيف
المساعدة  ي أمنا  واودهـ  ي المدرسة. كما   يحب افطلاؿ المبب م  افطلاؿ الذيف 

 يسي وف التصرؼ.
 األطفاي ٍٓ ًّ ًطتددًي اهتلِوهوجيا ذوي اخلربة واهريّ ٍٓ عوى دزاية بكواعد اهطالًة -4

الدراسة بمحو افمية التكنولواية افساسية كما يتضح  يتمت  افطلاؿ الص ار  ي هذد     
( وال اتؼ  iPad)عم  سبيؿ المماؿ مف وصل ـ لتاارب ـ الخاصة باستخداـ ا از لوحي 

الذكي والكمبيوتر م  الحد افدن  مف إشراؼ الكبار  ي المنزؿ أو رعاية افطلاؿ. كاف افطلاؿ 
ال واتؼ الذكية لماموعة مف افنشطة ، بما  ي يدركوف أن  يمكف استخداـ افا زة الموحية و 

ذلؾ: الكتابة واستخداـ ا نترنت وممارسة افلباب ومشاهدة اف  ـ وتخزيف الصور. ويمكن ـ 
بس ولة شرح كيلية الوصوؿ إل  تطبيؽ وكيلية إعادة شحف ا از لوحي أو هاتؼ ذكي. 

ية وأا زة الكمبيوتر وال واتؼ وكانوا عم  دراية بقواعد الس مة  ستخداـ افا زة الموح
   -استخداـ تطبيؽ واحد  قط  ي كؿ مرة، والحلاظ عم  نظا ت ا  :المحمولة ، بما  ي ذلؾ

طباـ أو شراب عند استخداـ افا زة، وحاات  إل  الكبار  عداد الكمبيوتر، و  يض ط عم  
 ؿ تواريخ المبب أو افزرار دوف إذف مف شخص بالغ، و  ياب استخداـ افا زة الرقمية خ

 عندما يكوف الضيوؼ  ي المنزؿ.
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يتصرؼ افطلاؿ كمست مكيف مطمبيف يتخذوف أحكاًما بشأف المشاركة أو ا نلاؽ أو  -٘
 افطلاؿ لدي ـ خبرة مباشرة كمشتريف، حيث كاف افطلاؿ قادريف   تو ير الموارد  

عطا  عم  وصؼ خبرات ـ  ي المبام ت بالتلصيؿ، بما  ي ذلؾ اختيار  السم ، وا 
الماؿ فصحاب المتاار، وتمقي الت يير والحصوؿ عم  إيصاؿ لمشرا . وعم  الرغـ 
مف أف افطلاؿ الص ار   يل موف تماًما استخداـ بطاقات الخصـ وا  تماف، إ  أن ـ 
  موا أن ا تستخدـ بدً  مف الماؿ  ي ببض افحياف )عم  سبيؿ المماؿ: عمميات 

الخدمات المصر ية عبر أا زة الصراؼ ا لي(. عندما يقوـ شرا  البطاقات ، و 
افطلاؿ بالشرا  ، يل موف أف لمماؿ قيمة. ونتياة لذلؾ  كاف افطلاؿ قادريف عم  
وصؼ ا خت  ات  ي افسبار )عم  سبيؿ المماؿ ، سيارة لببة تكمؼ أقؿ مف سيارة 

شرا . حيث لدي ـ خبرة حقيقية(. ومف مـ يحب عمي ـ اتخاذ قرارات بشأف عمميات ال
 ي تو ير الماؿ لشرا  شي  خاص. با ضا ة إل  ذلؾ، يل موف أهمية تو ير الماؿ 

وأيًضا مشاركة افمواؿ )وغيرها مف الممتمكات(  ،(Piggybank)عم  سبيؿ المماؿ 
م  افشخاص الذيف ليس لدي ـ ما يكلي مف الماؿ الخاص ب ـ )عم  سبيؿ المماؿ ، 

 م بس(. التبرع بألباب أو
 اهدزاضة امليداُية وُتائجٔا

 شممت إارا ات الدراسة الميدانية الخطوات التالية:   
 أٓداف اهدزاضة امليداُية -1

 است د ت الدراسة الميدانية ما يمي:
 .تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالميةتحديد أهداؼ  -
 .طف البربي عم  المواطنة البالميةتنش ة أطلاؿ الرياض بالو  التبرؼ عم  أبباد -
 . مكونات تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالميةاستكشاؼ  -
 . مقومات نااح تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالميةتحديد أهـ  -
 عيِة اهدزاضة -0

مف خبرا  التربية، وتػـ اسػترااع  خبيرا ٙٛتـ توزي  استبانة الاولة افول  الملتوحة عم      
خبيػرا،  ٔٚتػـ توزيب ػا عمػ   استبانة، ببد تلري  ا وبنا  ا سػتبانة المانيػة الم مقػة ٔٚحوالي 
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خبيػػرًا مػػف كميػػات التربيػػة  ٓٙعينػػة الدراسػػة  اسػػتبانة من ػػا، ومػػف مػػـ شػػممت ٓٙتػػـ اسػػترااع 
 ومراكز البحوث التربوية.

 (1جذول )

 ػُُح انذساعح

 انُغثح ؼُُحان جهح انؼًم

 %03 11 كهُاخ انتشتُح

 %03 24 يشاكض انثحىث انتشتىَح 

 %133 03 اإلجًانٍ

خبيػػرًا مػػف مراكػػز البحػػوث التربويػػة  ٓٙعينػػة الدراسػػة شػػممت يوضػػح الاػػدوؿ السػػابؽ أف      
خبػػرا  بكميػػات التربيػػة  ٛٔو %(،ٓٚ¸ٓ( خبيػػرا بمراكػػز البحػػوث التربويػػة بنسػػبة )ٕٗ)مػػن ـ 
 %(ٖٓ¸ٓبنسبة )

 أداة اهدزاضة امليداُية -3

 لتحقيؽ أهداؼ الدراسة الميدانية، تمممت أدوات الدراسة  ي نوعيف مف ا ستبانات هما:    
ا سػػتبانة افولػػ : اسػػتبانة ملتوحػػة: وهػػ  اسػػتبانة الاولػػة افولػػ ، حيػػث تػػـ توايػػ   -

 أس مة مباشرة مباشر عف:
  ؟ طنة البالميةأهداؼ تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواما 
  أطلاؿ الرياض بالوطف  لتنش ةما أهـ الموضوعات التي يتضمن ا المكوف المبر ي

 البربي عم  المواطنة البالمية؟
  البربػػػي عمػػػ  أطلػػػاؿ الريػػػاض بػػػالوطف مػػػا أهػػػـ الم ػػػارات التػػػي تتضػػػمن ا  تنشػػػ ة

 المواطنة البالمية؟
  البربػي عمػ  المواطنػة  أطلػاؿ الريػاض بػالوطفما أبرز القيـ التي تتضمن ا  تنشػ ة

 البالمية.
 تنش ة أطلاؿ الرياض بالوطف البربي عم  المواطنة البالمية؟  ما أبباد 
  ؟ مقومات نااح تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالميةما 
 ا ستبانة المانية: استبانة م مقة: وقد مر بنا  هذد ا ستبانة ببدة خطوات: -

 آرا  الخبرا  الواردة  ي ا ستبانة الملتوحة. تـ تحميؿ -      
 صياغة استاابات الخبرا   ي صورة عبارات. -      
 .  لمتأكد مف صدؽ محتواها عرض ا ستبانة عم  ماموعة مف المحكميف -      
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 إدخاؿ تبدي ت المحكميف عم  بنود ا ستبانة. -      
 ت ا سػػػتبانة  ػػػي شػػػكم ا اػػػا إعػػػداد ا سػػػتبانة  ػػػي صػػػورت ا الن ا يػػػة، حيػػػث -

 الن ا ي متضمنة م مة محاور. 
 إرسال ا إل  أ راد البينة. -      

 صدق االضتباُة:-4

تػـ التحقػؽ مػف صػدق ا مػف خػ ؿ عرضػ ا عمػ  ماموعػة مػف المحكمػيف، حيػث تػـ افخػذ     
ذلؾ بم حظات ـ وتوصيات ـ لتخرج  ي ا سػتبانة  ػي الاولػة المانيػة  ػي صػورت ا الن ا يػة، وبػ

 تكوف  قرات ا ستبانة صادقة  ي قياس ما وضبت لقياس .
 ثبات االضتباُة: -5

 :  لمادوؿ التاليتـ التأكد مف مبات بنود ا ستبانة و قًا     
 (4جذول )

 حغاب يؼايالخ انثثاخ نالعتثاَح

لًُح يؼايم  ػذد انؼثاساخ انًحىس انًشاد حغاب انثثاخ نه

 ثثاخ أنفا

انؼشتدددٍ ػهدددً  شَددداا تدددانىطٍأطفدددال انأهدددذان ئُ ددد ح 

 انًىاطُح انؼانًُح.

11 3.132 

انؼشتددددٍ ػهددددً أطفدددال انشَدددداا تدددانىطٍ أتؼددداد ئُ دددد ح 

 انًىاطُح انؼانًُح.

1 3.114 

انؼشتددٍ ػهددً أطفددال انشَدداا تددانىطٍ يكىَدداخ ئُ دد ح 

 انًىاطُح انؼانًُح . 

42 3.112 

انؼشتددٍ أطفددال انشَدداا تددانىطٍ يمىيدداخ َجدداش ئُ دد ح 

 انؼانًُح. ػهً انًىاطُح 

12 3.130 

 3.132 70 َغثح انثثاخ انكهٍ

 وكذلؾ نسبة المبات الكمي يوضح الادوؿ السابؽ أف قيمة مبام ت المبات مرتلبة 
إل  حد كبير، مما يشير إل  تاانس عبارات ا ستبانة، ومف مـ مناسبت ا لمتطبيؽ. ويوضح 

 الادوؿ التالي كيلية تحديد دراة الموا قة.
 كة اهتحويى اإلحصائي :زابعًا: طسي

 اجلوهة األوىل:-1

تـ رصد استاابات الخبرا  عمػ  افسػ مة الملتوحػة حسػب محػاور ا سػتبانة  ػي اػداوؿ        
 لمتلريغ، وتـ ترتيب ا و قا نسبة التكرار.

 اجلوهة اهجاُية:-0
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 والمتوسػػػط حسػػػاب التكػػػرارات، والنسػػػب الم ويػػػةل SPSSتػػػـ ا عتمػػػاد عمػػػ  برنػػػام  
% لكػؿ عبػارة ٘ٛوقد أخذ الباحث بنسػبة اتلػاؽ ،المبياري لكؿ عبارة و قا لكؿ محور وا نحراؼ
 ٓكحد أدن 

 ئج اهدزاضة امليداُية ُتا

يتـ تناوؿ تحميؿ استاابات أ راد البينة مف خبرا  التربية عم  استبانة الاولة المانية       
 *(ٔ)التي تشمؿ: 

 سيا  باهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعامليةأوال: اهِتائج اخلاصة بأٓداف تِػئة أطفاي اه

 (0جذول )

ئُ  ح األطفال فٍ انىطٍ حغاب انتكشاساخ وانُغة انً ىَح وانًتىعظ واالَحشان انًؼُاسٌ ألهذان 

 انؼشتٍ ػهً انًىاطُح انؼانًُح

 . و

 انثُىد

أوافك إنً حذ  أوافك ت ذج

 يا

االَحشان  انًتىعظ ال أوافك

 انًؼُاسٌ

 انتشئُة

  % خ % خ % خ

دػى إحغاط  1

األطفال فٍ 

انىطٍ انؼشتٍ 

تاالَتًاء إنً 

يجتًغ أوعغ 

َتخطً انحذود 

 - - - - 100 60 انىطُُح

3.000 0.000 1 

إكغاب األطفال  4

فٍ انىطٍ 

انؼشتٍ يهكتٍ 

انفهى وانتفكُش 

انُمذٌ فًُا 

َخص انمضاَا 

 6.666 4 40 24 53.333 32 انؼانًُح 

2.283 0.601 0 

ئؼاطف  ئًُُح 0

 6.666 4 66.666 40 33.333 20األطفال فٍ 

1.195 0.713 11 

                                                      

غمػب أإلػ  ماموعػة التصػورات التػي يتلػؽ عمي ػا لـ يتـ إارا  الاولة المالمة مف اػو ت دللػي لتوصػؿ ا سػتبانة المانيػة  *
   .)عينة الدراسة( الخبرا 
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انىطٍ انؼشتٍ 

يغ اِخشٍَ يٍ 

جُغُاخ 

 يتُىػح 

ئؼضَض شؼىس  2

األطفال 

تاالَتًاء إنً 

إَغاَُح 

ي تشكح 

َتثادنىٌ فُها 

انمُى 

وَتماعًىٌ 

انًغؤونُاخ 

وَتًتؼىٌ 

 6.666 4 53.333 32 40 24 تانحمىق

2.176 0.699 13 

ذاد األطفال إػ 7

فٍ انىطٍ 

انؼشتٍ 

نُصثحىا أكثش 

ئغايًحا فٍ 

ػانًهى 

 - - - - 100 60 انًغتمثهٍ

3.000 0.000 1 

ئًُُح وػٍ  0

األطفال فٍ 

انىطٍ انؼشتٍ 

تانً كالخ انتٍ 

َؼاٍَ يُها دول 

 - - 46.666 28 53.333 32 انؼانى

2.283 0.601 0 

ئؼضَض ثمافح  0

انغالو 

وانالػُف نذي 

األطفال فٍ 

 - - 6.666 4 93.333 56 انىطٍ انؼشتٍ 

2.933 0.251 7 

غشط ئمذَش  1

انتُىع انثمافٍ 

واحتشايه فٍ 

َفىط األطفال 

فٍ انىطٍ 

 6.666 4 - - 93.333 56 انؼشتٍ

2.933 0.251 7 

 إكغاب األطفال 2

فٍ انىطٍ 

يهاساخ  انؼشتٍ

 6.666 4 46.666 28 46.666 28 إتذاء انشأٌ 

2.202 0.693 2 

 ذاد األطفالإػ 13

 - - - - 100 60نهتؼاَش 

3.000 0.000 1 
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انغهًٍ ولثىل 

 اِخش 

 ئُ  ح األطفال 11

فٍ انىطٍ 

ػهً  انؼشتٍ

احتشاو حمىق 

 - - - - 100 60 اإلَغاٌ 

3.000 0.000 1 

 يتبيف مف هذا الادوؿ ا تي:      
اؿ  ي الوطف دعـ إحساس افطلاا ت بالمرتبة افول  البنود التالية: البند افوؿ " -

إعداد والبند الخامس "البربي با نتما  إل  ماتم  أوس  يتخط  الحدود الوطنية"، 
"، والبند افطلاؿ  ي الوطف البربي ليصبحوا أكمر تسامًحا  ي عالم ـ المستقبمي

لمتبايش السممي وقبوؿ ا خر"، والبند الحادي عشر" تنش ة  الباشر"إعداد افطلاؿ
عم  احتراـ حقوؽ ا نساف"حيث حصموا عم   نسبة  بربي ي الوطف ال افطلاؿ

"تبزيز مقا ة الس ـ وال عنؼ لدى البند الساب   (، ت د  ي المرتبة المانية100%)
غرس تقدير التنوع المقا ي واحترام   ي "، والبند المامف "افطلاؿ  ي الوطف البربي

وورد  ي  (،%93.333حيث حصؿ عم   نسبة  )" نلوس افطلاؿ  ي الوطف البربي
إكساب افطلاؿ  ي الوطف البربي ممكتي المرتبة المالمة البنود التالية: البند الماني "

تنمية وعي " مـ البند السادس "الل ـ والتلكير النقدي  يما يخص القضايا البالمية
حيث حصؿ عم    "افطلاؿ  ي الوطف البربي بالمشك ت التي يباني من ا دوؿ البالـ

 (.%53.333)نسبة  
دعـ إحساس افطلاؿ  ي الوطف البربي با نتما  إل  أكدت هذد النتا   عم  أهمية     

نساـ م  ما أكدت  اليونسيكو ي، وهو افمر الذي ماتم  أوس  يتخط  الحدود الوطنية
UNESCO (2013)   مف ضرورة تبزيز انتما  افطلاؿ إل  الماتم  البالمي وا يماف بالقيـ

 . المشتركة، والشبور بال وية والمسؤولية الاماعية عم  المستوى البالمي ا نسانية
كما أكدت النتا   عم  أهمية إعداد افطلاؿ  ي الوطف البربي ليصبحوا أكمر تسامًحا  ي     

عالم ـ المستقبمي"، إل  اانب إعدادهـ لمتبايش السممي وقبوؿ ا خر، ويتلؽ ذلؾ م  دعوة 
( إل  دمػ  مقا ػة الس ـ  ػي التبمػيـ والتأكيػد عمػ  ٕٚٔٓير الرقمي )مركز هردو لدعـ التبب

ا هتمػاـ بتنشػ ة افاياؿ الاديػدة عمػ  تمػؾ المقا ػة باعتبار التبمػػػيـ هػػػو أوؿ خطػػػوة  ػػػي 
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ماػػػاؿ تنش ة افطلاؿ عم  الس ـ مف خ ؿ ا عتمػاد عم  أسػاليب من ايػة وعق نيػة لتبمػيـ 
 س ـ وتبزيز التلاهـ والتضامف والتسامح بيف افطلاؿ.ال

كما أظ رت نتا   الدراسة أهمية تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  احتراـ حقوؽ     
ا نساف، حيث تس ـ  ي تمكيف افطلاؿ مف م ارات التلكير الناقد، تمؾ الم ارات التي تؤهم  

وطني والبربي والبالمي،  يميز بيف حقوؽ لتحميؿ واق  حقوؽ  ا نساف عم  المستوى ال
وت دؼ تمؾ  ٓا نساف كنظرية وممارسة،  يلرؽ بيف مبادئ ولوا ح أشب  بزينة وواق  مباش

إل  تنمية وعي  Sounoglou & Michalopoulou (2017) التنش ة و قا لدراسة 
كساب ـ القيـ المرتبطة ب ا ممؿ: الس ـ و  التسامح والمساواة افطلاؿ بملاهيـ حقوؽ ا نساف وا 

والصداقة بيف امي  الشبوب، إل  اانب تكويف الطلؿ تكوينًا متكامً ، يأخذ ببيف ا عتبار كؿ 
مكونات  البقمية والمبر ية والسموكية والوادانية لابم  عم  عمـ، نظريًا وعمميًا بحقوق  

  ٓوحقوؽ ا خريف وبواابات  تااد تمؾ الحقوؽ
تِػئة أطفاي اهسيا  باهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعاملية،  وُاتثاُيا: اهِتائج اخلاصة مبل

 وتػٌى:

أطفاي اهسيا   هتِػئةاهِتائج اخلاصة بأٍٓ املوضوعات اهيت يتطٌِٔا امللوْ املعسيف  -أ

 باهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعاملية

 (2جذول )

األطفال  انًؼشفٍ نتُ  ح حغاب انتكشاساخ وانُغة انً ىَح وانًتىعظ واالَحشان انًؼُاسٌ تانًكىٌ

 فٍ انىطٍ انؼشتٍ ػهً انًىاطُح انؼانًُح

 . و

 انثُىد

أوافك إنً حذ  أوافك ت ذج

 يا

االَحشان  انًتىعظ ال أوافك

 انًؼُاسٌ

انتشئُة 

 انُغثٍ

  % خ % خ % خ

أهًُح  1

االَتًاء 

إنً ػانى 

واحذ دوٌ 

 - - - - 100 60 ئًُُض

3.000 0.000 1 

لضدددددددددددددداَا  4

ػانًُدددددددددددح 

 - - 13.333 8 86.666 52  تشكح ي

2.866 0.342 2 

ئحددددددددددذَاخ  0

ئىاجددددددددددددده 

 - - 6.666 4 93.333 56جًُددددددددددددددغ 

2.933 0.251 4 
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 انؼانى 

ًَدددددددددددددار   2

نتؼددددددددددداوٌ 

دول انؼدددانى 

نًىاجهدددددددح 

تؼدددددددددددددد  

 - - 33.333 20 66.666 40 انتحذَاخ

2.532 0.567 1 

حمدددددددددددددىق  7

 6.666 4 13.333 8 80 48 انًىاطُح

2.800 0.403 0 

 لدددددددددددددددددذسج 0

انًدددىاطٍُُ 

وانجًاػاخ 

ػهدددددددددددددددددً 

ئطددددددددددددىَش 

 6.666 4 33.333 20 60 36 يجتًؼهى

2.321 0.587  

انحمدددددددددىق انحمدددددددددىق  0

وانىاجثدداخ وانىاجثدداخ 

انتدددٍ َمدددىو انتدددٍ َمدددىو 

ػهُها كُاٌ ػهُها كُاٌ 

 6.666 4 - - 93.333 56 انًجتًغانًجتًغ

2.933 0.251 4 

ئُددددددددددددددددىع ئُددددددددددددددددىع  1

االَتًدداءاخ االَتًدداءاخ 

انمىيُدددددددددح انمىيُدددددددددح 

واإللهًُُددددح واإللهًُُددددح 

وانذَُُددددددددح وانذَُُددددددددح 

وانؼشلُدددددددح وانؼشلُدددددددح 

فددددٍ األيددددح فددددٍ األيددددح 

 6.666 4 20 12 73.333 44 اإلعاليُحاإلعاليُح

2.622 0.501 0 

أهًُددددددددددددددح أهًُددددددددددددددح  2

أجهددددددددددددضج أجهددددددددددددضج 

اإلػالو فدٍ اإلػالو فدٍ 

انتدديثُش فددٍ انتدديثُش فددٍ 

 - - 13.333 8 86.666 52 انًجتًغانًجتًغ

2.866 0.342 2 

 يتبيف مف هذا الادوؿ ا تي:      
حيث أهمية ا نتما  إل  عالـ واحد دوف تمييز"، اا   ي المرتبة افول  البند افوؿ " -

تحديات تواا   البند المالث " نية(، ت د  ي المرتبة الما%ٓٓٔحصؿ عم   نسبة )
 الحقوؽ والواابات التي يقـو عمي ا كياف الماتم الحقوؽ والواابات التي يقـو عمي ا كياف الماتم  "، والبند الساب  "امي  دوؿ البالـ

 وورد  ي المرتبة المالمة البند الماني " (،%93.333حيث حصؿ عم  نسبة )" 



 ............................................................. الوطن العربيمستقبل التنشئة التربوية ألطفال الرياض ب

- ٔٔ٘ - 

أهمية أا زة ا ع ـ  ي التأمير  ي أهمية أا زة ا ع ـ  ي التأمير  ي "، والبند التاس  " قضايا عالمية مشتركة
واا   ي المرتبة الراببة البند  (.%86.666حيث حص  عم   نسبة  )" اتم اتم المالم

 (.%80حيث حص  عم   نسبة  ) "حقوؽ المواطنةالخامس "
قدرة المواطنيف والاماعات عم  السادس " بينما اا   ي المرتبة افخيرة كؿ مف البند -

لتباوف دوؿ  نماذجالراب  " والبند (.%60حيث حصؿ عم   نسبة  ) "تطوير ماتمب ـ
 ( %66.666حيث حصؿ عم   نسبة  ) "البالـ لمواا ة ببض التحديات

أوضحت نتا   الدراسة أهمية تأكيد المكوف المبر ي لتنش ة افطلاؿ عم  المواطنة وقد      
تبزيز انتما  ـ إل  عالـ واحد دوف تمييز دعـ إحساس افطلاؿ  ي الوطف البالمية عم  

، وهو افمر الذي يتوا ؽ م  ما اتم  أوس  يتخط  الحدود الوطنيةالبربي با نتما  إل  م
تنش ة افطلاؿ عم  ا نتما  إل  ماتم  مف أهمية  Erasmus (2014)كشلت عن  دراسة 

أوس  يتخط  الحدود الوطنية، وا نتما  إل  عالـ واحد فف كؿ البشر مصيرهـ واحد، ولدي ـ 
ـ وآماف مبا، والتكاتؼ والتباوف لمواا ة ما يمحؽ طموحات وآماؿ مشتركة أهم ا البيش بس 

 .با خريف مف مصا ب وكوارث  ي عالمنا ب ض النظر عف هويت ـ ودولت ـ ودين ـ
التحػديات التػي توااػ  اميػػ  كمػا أكػدت النتػا   عمػ  أهميػة تركيػز المكػػوف المبر ػي عمػ       

ممػؿ ت يػػر المنػػاخ  ديات ببػػض هػذد التحػػ Bhargava (2007)وقػػد تناولػت دراسػػة دوؿ البػالـ 
الذي بدورد ي دد مصايد افسماؾ البحرية مف خػ ؿ الت يػرات  ػي دراػة حػرارة المحػيط، وغيرهػا 

إلػ  اانػب  ،مف المواد ال ذا ية والموارد البي ية مف خػ ؿ الت ييػرات  ػي أنمػاط هطػوؿ افمطػار 
با قتصػػاد ؿ ( مػػف تحػػديات تتصػػ2003) World Bankمػػا أوردد البنػػؾ الػػدولي  ػػي دراسػػت  

اللقػػػر وعػػػدـ المسػػػاواة، وا سػػػتقرار المػػػالي، وتخليػػػؼ عػػػب  ممػػػؿ: البػػػالمي والتاػػػارة الدوليػػػة 
الػػديوف، وال اػػرة الدوليػػة، وافمػػف ال ػػذا ي . وتحػػديات تتصػػؿ بالبي ػػة وت يػػر المنػػاخ ممػػؿ: إزالػػة 

البيولػواي ، ال ابات ، والوصوؿ إل  المياد الصالحة لمشػرب ، و قػداف المػوارد الطبيبيػة لمتنػوع 
تػػدهور افراضػػي، الطاقػػة المسػػتدامة، واسػػتنزاؼ مصػػايد افسػػماؾ. وتحػػديات تتصػػؿ بالسػػ ح 
زالػػػة افل ػػػاـ ، وا تاػػػار  وافمػػػف ممػػػؿ: انتشػػػار افسػػػمحة ، والصػػػراع المسػػػمح ، وا رهػػػاب ، وا 

 يػر بالمخدرات والاريمة افخرى ، ونزع الس ح ، وا بادة الاماعية، وتحػديات تتصػؿ البي ػة وت
المناخ ممؿ: إزالػة ال ابػات ، والوصػوؿ إلػ  الميػاد الصػالحة لمشػرب ، و قػداف المػوارد الطبيبيػة 
لمتنوع البيولواي ، تدهور افراضي، الطاقػة المسػتدامة، واسػتنزاؼ مصػايد افسػماؾ. وتحػديات 
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وارئ تتصؿ بالتنميػة البشػرية التبمػيـ الشػامؿ ممػؿ: افمػراض المبديػة، وا نسػانية، وحػا ت الطػ
 والاوع وسو  الت ذية، وال ا يف.

البربػي أطلػاؿ الريػاض بػالوطف النتا   الخاصة بأهـ الم ارات التػي تتضػمن ا  تنشػ ة  -ب
 لمواطنة البالمية، هي:  عم  ا

 (7جذول )

 حغاب انتكشاساخ وانُغة انً ىَح وانًتىعظ واالَحشان انًؼُاسٌ تيهى انًهاساخ انتٍ ئتضًُها ئُ  ح

 طٍ انؼشتٍ ػهً انًىاطُح انؼانًُحاألطفال فٍ انى

 . و

 انثُىد

أوافك إنً حذ  أوافك ت ذج

 يا

االَحشان  انًتىعظ ال أوافك

 انًؼُاسٌ

انتشئُة 

 انُغثٍ

  % خ % خ % خ

يهاساخ انتفاػم  1

االجتًدددددددددددددداػٍ 

وانتىاصدددم يدددغ 

 0 0 6.666 4 93.333 56 اِخشٍَ .

2.933 0.251 4 

يهاساخ انتفكُش   4

 0 0 6.666 4 93.333 56 انُالذ.

2.933 0.251 4 

يهددداساخ فددد    0

انًُاصػدددددددددددددداخ 

 0 0 6.666 4 93.333 56 وانخالفاخ .

2.933 0.251 4 

يهدداساخ انؼًددم   2

 0 0 6.666 4 93.333 56 يغ اِخشٍَ. 

2.933 0.251 4 

يهداساخ انتؼثُددش  7

وػٍ  ػٍ انشأٌ

انمضدددددددددددددداَا أو 

انً ددددددددددددددددكالخ 

 0 0 6.666 4 93.333 56 واألحذاث

2.933 0.251 4 

يهدددددددددددددددددددداساخ  0

االعددددددددددددددددتُتا  

 0 0 0 0 100 60 وانتحهُم

3.000 0.000 1 

يهدددددددددددددددددداساخ   0

 0 0 6.666 4 93.333 56 اإلتذاع.

2.933 0.251 4 

يهدددددددددددددددددددداساخ يهدددددددددددددددددددداساخ  1

اعدددددددددددددددددددتخذاو اعدددددددددددددددددددتخذاو 

ئكُىنىجُدددددددددددددددا ئكُىنىجُدددددددددددددددا 

انًؼهىيدددددددددددددداخ انًؼهىيدددددددددددددداخ 

 6.666 4 0 0 93.333 56 واالئصالواالئصال

2.933 0.251 4 

 يتبيف مف هذا الادوؿ ا تي:      
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حيث حصؿ عم   "، فول  البند السادس "م ارات ا ستنتاج والتحميؿاا   ي المرتبة ا -
م ارات التلاعؿ البند افوؿ " (، ت د  ي المرتبة المانية%100إاماع الخبرا  بنسبة )

"، والبند المالث م ارات التلكير الناقد"، والبند الماني "ا اتماعي والتواصؿ م  ا خريف
"، م ارات البمؿ م  ا خريف " ، والبند الراب  " م ارات  ض المنازعات والخ  ات"

"، وعف القضايا أو المشك ت وافحداث م ارات التببير عف الرأيوالبند الخامس "
م ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات م ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات   "، والبند المامف"م ارات ا بداعوالبند الساب  "

 (.%93.333حيث حصموا عم   نسبة  )" وا تصاؿوا تصاؿ
ت نتا   الدراسة عم  أهمية امي  الم ارات السابقة مف وا ة نظر الخبرا  كشلوقد     

وهذا  لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عمي ا  ي سياؽ تربيت ـ عم  المواطنة البالمية.
تبزز شبور افطلاؿ باعتبارها  UNESCO  (2005) ي  اليونسيكو ليتسؽ م  ما ذهبت إ

ادلوف  ي ا القيـ ويتقاسموف المسؤوليات ويتمتبوف با نتما  إل  إنسانية مشتركة يتب
بالحقوؽ، ويظ ر افطلاؿ تباطلًا وتضامنًا م  ا خريف ويحترموف ا خت  ات والتنوع التي 
بين ـ، كما تتيح اللرصة أماـ افطلاؿ ليتصر وا بطريقة  بالة ومسؤولة  ي السياقات المحمية 

ـ بمزيد مف الس ـ ومقومات البقا . إضا ة إل  والوطنية والبالمية مف أاؿ بنا  عالـ يتس
الم ارات اللكرية، وما يرتبط ب ا مف م ارات الل ـ والتحميؿ والقدرة عم  التلسير لمقضايا 

( إل  تنش ة ٕٛٔٓكما تتلؽ هذد النتا   م  دعوة  اليونسيكو )  والموضوعات الممارة أمام .
 ـ م ارات مبر ية تتيح أمام ـ التلكير افطلاؿ عم  المواطنة البالمية مف خ ؿ إكساب

بداعي، بما  ي ذلؾ اعتماد ن   متبدد المنظورات إقرارًا بما لمقضايا  بأسموب نقدي ومن اي وا 
مف أبباد ومنظورات وزوايا مختملة. إضا ة إل  تبزيز م ارات غير مبر ية تشمؿ الم ارات 

بيؿ التباطؼ م  ا خريف و ض والقدرات ا اتماعية وتمؾ المتبمقة بمااؿ ا تصاؿ مف ق
الخ  ات والتواصؿ م  أشخاص لدي ـ خمليات وأصوؿ ومقا ات وآرا  مختملة والتلاعؿ مب ـ؛ 
ودعـ قدرات افطلاؿ السموكية ال زمة لمتباوف م  ا خريف والتصرؼ بمسؤولية مف أاؿ 

 لاماعة. الخروج بحموؿ شاممة لمتحديات البالمية، ولمبمؿ ااهدًا عم  تحقيؽ صالح ا
مف خ ؿ  إكساب افطلاؿ لم ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات وا تصاؿإكساب افطلاؿ لم ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات وا تصاؿ  وتنب  أهمية   

 ي  Dubow و قا لدراسة اللوا د الناامة مف تدريب ـ عم  استخدام ا، وتتممؿ هذد اللوا د 
تيسير الحصوؿ عم  المبمومات والبيانات وتبادل ا م  ا خريف ل نتلاع ب ا، إل  اانب 
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تاحة اللرصة أماـ افطلاؿ لمتببير عف رأي ـ ومف مـ دعـ إم كانية ا ط ع عم   تلسيرها، وا 
، أصوات ـ تااد القضايا التي ت م ـ، إل  اانب دعـ التماسؾ ا اتماعي بيف طوا ؼ الماتم 

 دعـ مشاركة المواطنيف المباشرة  ي صناعة القرار.و 
 
البربػػي عمػػ  أطلػػاؿ الريػػاض بػػالوطف نشػػ ة النتػػا   الخاصػػة بػػأهـ القػػيـ التػػي تتضػػمن ا  ت -ت

 لمواطنة البالمية:  ا
 (0جذول )

األطفال  حغاب انتكشاساخ وانُغة انً ىَح وانًتىعظ واالَحشان انًؼُاسٌ تانمُى انتٍ ئتضًُها ئُ  ح

 فٍ انىطٍ انؼشتٍ ػهً انًىاطُح انؼانًُح

 أهى انمُى انتٍ ئتضًُها انًىاطُح انؼانًُح ، هٍ: - 

 . و

 انثُىد

أوافك إنً  أوافك ت ذج

 حذ يا

االَحشان  انًتىعظ ال أوافك

 انًؼُاسٌ

انتشئُة 

 انُغثٍ

  % خ % خ % خ

انتؼدداطف يددغ  1

اِخدددش ت ددد  

انُظدددددش ػدددددٍ 

جُغدددددددددددددددُته 

 -- - -- - 100 60 ودَُه ونىَه 

3.000 0.000 1 

انً دددددددددداسكح  4

اإلَجاتُددح فددٍ 

 6.666 4 6.666 4 86.666 52 تُاء انؼانى.

2.866 0.342 2 

انتضددايٍ يددغ  0

 6.666 4 6.666 4 86.666 52 اِخشٍَ.

2.866 0.342 2 

 0 0.403 2.800 13.333 8 6.666 4 80 48 انؼذل  2

ئمددذَش كشايددح  7

 6.666 4 -- - 93.333 56 اإلَغاٌ

2.933 0.251 4 

انًغاواج تدٍُ  0

 6.666 4 -- - 93.333 56 جًُغ انث ش

2.933 0.251 4 

انغدددالو وَثدددز  0

 6.666 4 6.666 4 86.666 52 انؼُف

2.866 0.342 2 

 يتبيف مف هذا الادوؿ ا تي:      
اا   ي المرتبة افول  البند افوؿ "التباطؼ م  ا خر ب ض النظر عف انسيت   -

(، ت د  ي المرتبة %100حيث حصؿ عم  إاماع الخبرا  بنسبة )"، ودين  ولون 
المساواة بيف امي  "، والبند السادس "افتقدير كرامة ا نس البند الخامس" المانية
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 ت د  ي المرتبة المالمة البند الماني"(.%93.333حيث حصموا عم  نسبة )" البشر
"، والبند التضامف م  ا خريف"، والبند المالث "المشاركة ا ياابية  ي بنا  البالـ

 (.%86.666حيث حصموا عم   نسبة  )" الس ـ ونبذ البنؼالساب  "
كدت نتا   الدراسة عم  أهمية مبظـ القيـ السابقة مف وا ة نظر الخبرا  لتنش ة أو     

وهذا يتوا ؽ م   افطلاؿ  ي الوطف البربي عمي ا  ي سياؽ تربيت ـ عم  المواطنة البالمية.
وبخاصة قيمة التباطؼ م  ا خريف   UNESCO (2013)اليونسيكو ي  لما ذهبت إ

يمكف تنميت ا مف خ ؿ القصص والرسومات والموسيق  بؿ باعتبارها قيمة إنسانية عظيمة 
ويبد السبي إل  تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  هذد القيمة إل  اانب قيـ تقدير كرامة 
ا نساف والمساواة بين ـ، والس ـ ونبذ البنؼ مف أهـ أهداؼ التربية عم  المواطنة البالمية 

تتلؽ هذد النتا   م  دعوة  اليونسيكو  . كماUNESCO (2005) و قا لميونسيكو 
( إل  تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية مف خ ؿ إكساب ـ القيـ المرتبطة ب ا ٕٛٔٓ)

ممؿ الس ـ والكرامة والتباطؼ م  ا خريف؛ وتنمية سموؾ يقوـ عم    ـ ال وية بطيات ا 
عم  ا خت  ات اللردية أو  المتبددة، و  ـ ا مكانات التي قد تحمم ا هوية اماعية تسمو

 المقا ية أو الدينية أو ا منية أو غيرها. 
 تِػئة أطفاي اهسيا  باهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعاملية ثاهجا: اهِتائج اخلاصة بأبعاد

 (0جذول )

ئُ  ح األطفال فٍ انىطٍ حغاب انتكشاساخ وانُغة انً ىَح وانًتىعظ واالَحشان انًؼُاسٌ تيتؼاد 

 ػهً انًىاطُح انؼانًُح انؼشتٍ

 . و

 انثُىد

أوافك إنً  أوافك ت ذج

 حذ يا

االَحشان  انًتىعظ ال أوافك

 انًؼُاسٌ

انتشئُة 

 انُغثٍ

  % خ % خ % خ

انتؼاَش  1

 3.333 2 3.333 2 93.333 56 انغهًٍ

2.933 0.251 4 

 1 0.000 3.000 - - - - 100 60 حمىق اإلَغاٌ 4

االهتًددددددددددددددددددداو  0

 6.666 4 6.666 4 86.666 52 ؼانىاإلَجاتٍ تان

2.866 0.342 2 

 2 0.342 2.866 6.666 4 6.666 4 86.666 52 انؼذانح  2

 1 0.403 2.800 13.333 8 6.666 4 80 48 انكشايح  7

 4 0.251 2.933 3.333 2 3.333 2 93.333 56 انتغايح  0

احتدددشاو انتُدددىع  0

 6.666 4 6.666 4 86.666 52 انثمافٍ 

2.866 0.342 2 

 2 0.342 2.866 6.666 4 6.666 4 86.666 52 خذيح انًجتًغ 1
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 يتبيف مف هذا الادوؿ ا تي: 
حيث حصؿ عم   إاماع "، اا   ي المرتبة افول  البند الماني "حقوؽ ا نساف -

"، التبايش السممي البند افوؿ " (، ت د  ي المرتبة المانية%100الخبرا  بنسبة )
ت د  ي المرتبة (.%93.333حيث حص  عم   نسبة )" لتسامحاوالبند السادس "

 "، والبند الساب  " البدالة "، والبند الراب  "ا هتماـ ا ياابي بالبالـالمالمة البند المالث"
والبند المامف "خدمة الماتم " حيث حصموا عم   نسبة  " احتراـ التنوع المقا ي

حيث حصؿ عم   د الخامس "الكرامة" وورد  ي المرتبة الرببة البن (.86.666%)
 .(%80.0نسبة  )

كشلت نتا   الدراسة عف ببض افبباد الم مة المرتبطة بتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي     
تب د ب  وزرا  عم  المواطنة البالمية  ي مقدمت ا حقوؽ ا نساف، وهذا ينساـ م  ما  

تربية  ي دورت  الراببة وافرببيف الذي عقد  ي التربية والتبميـ  ي البالـ بالمؤتمر الدولي لم
ـ عم  إرسا  التربية التي يقدمون ا لشبوب ـ عم  أساس مف افسس التربوية ٜٜٗٔانيؼ 

التي تس ـ  ي تلتح شخصية افطلاؿ  ي ظؿ احتراـ ا خريف ومف منظور تبزيز حقوؽ 
مة  شاعة مناخ مواٍت لنااح ا نساف والتسامح والس ـ لدي ـ، وكذلؾ اتخاذ التدابير الم  

التربية مف أاؿ حقوؽ ا نساف والتلاهـ والس ـ  ي المدارس، ولكي تصبح هذد المؤسسات 
أماكف متميزة لممارسة الس ـ والتسامح واحتراـ حقوؽ ا خريف والتبرؼ عم  تنوع المقا ات 

 (ٕ٘ٓٓ.وطلة. وصالح)ومرا  ا. 
، حيث يستند تنش ة التسامح والتبايش السممي إل  اانب أهمية افبباد افخرى ممؿ    

دراك ـ لقيـ المساواة وافخوة بيف  افطلاؿ عم  التبايش م  ا خريف إل  تبميؽ   م ـ وا 
ومف مـ  إف تقبؿ ا خر يس ـ  ي  البشر، حيث أكد ا س ـ عم  ضرورة ا عتراؼ با خر،

الحااة إل  التلاهـ والتبايش  تو ير التبايش السممي بيف الناس،  بالمنا اليـو  ي أشد
ا ياابي بيف الناس؛ نظرا َففَّ التقارب بيف المقا ات والتلاعؿ بيف الحضارات يزداد يوما ببد 
يوـ بلضؿ مورة المبمومات وا تصا ت، والمورة التكنولواية التي أزالت الحوااز الزمانية 

 ة كونية ص يرة.والمكانية بيف افمـ والشبوب ابمت الامي  يبيشوف  ي قري
هو تقدير التنوع المقا ي، إذ يبد ذلؾ  ي مقدمة ما وهناؾ ببد آخر حظي باهتماـ الخبرا      

( بأف التربية ٜٕٓٓ) تسب  إلي  تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية و قا لما أكدد بدراف
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 تااهات والقيـ عم  المواطنة البالمية تسب  إل  تزويدهـ بالمبارؼ والملاهيـ والم ارات وا
ليكونوا أعضا  مسؤوليف ومشاركيف نشطيف  ي ماتمبات ـ والماتم  البالمي، وأف يكونوا 
دراؾ كامؿ بواابات ـ، كما يتضح لدي ـ قيـ الو   وا نتما  لموطف  عم  وعي تاـ بحقوق ـ وا 

بؿ  .ؼوتنمو لدي ـ اتااهات إياابية نحو حقوؽ ا نساف وكرامت  واحتراـ التنوع وا خت 
التنوع المقا ي مصدرًا لمتبادؿ  (ٕٔٔٓمنظمة افمـ المتحدة لمتربية والبمـو والمقا ة )وتبتبر 

والتاديد وا بداع وضروري لمانس البشري ضرورة التنوع البيولواي بالنسبة لمكا نات الحية. 
ؼ ب  والتأكيد وب ذا المبن  يكوف التنوع المقا ي هو التراث المشترؾ لإلنسانية، وينب ي ا عترا

و ي الوقت نلس ؛ يوس  التنوع المقا ي نطاؽ . عمي  لصالح افاياؿ الحالية وافاياؿ القادمة
نما  الخيارات المتاحة لكؿ  رد؛   و أحد مصادر التنمية،   بمبن  النمو ا قتصادي  حسب، وا 

مف مـ،  إف و  مف حيث هي أيضا وسيمة لبموغ حياة  كرية وعاطلية وأخ قية وروحية مرضية،
الد اع عف التنوع المقا ي وااب أخ قي   ينلصؿ عف احتراـ كرامة افشخاص.   و يلترض 
ا لتزاـ باحتراـ حقوؽ ا نساف والحريات افساسية، وخاصة حقوؽ افشخاص المنتميف إل  

ا ي أقميات والمنتميف إل  اماعات السكاف افصمييف. و  ياوز فحد أف يستند إل  التنوع المق
 .لكي ينت ؾ حقوؽ ا نساف التي يضمن ا القانوف الدولي أو لكي يحّد مف نطاق ا

 تِػئة أطفاي اهسيا  باهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعاملية زابعا: اهِتائج اخلاصة مبكوًات دماح

 (1جذول )

طفال فٍ ئُ  ح األحغاب انتكشاساخ وانُغة انً ىَح وانًتىعظ واالَحشان انًؼُاسٌ تًمىياخ َجاش  

 انىطٍ انؼشتٍ ػهً انًىاطُح انؼانًُح

 . و

 انثُىد

أوافك إنً حذ  أوافك ت ذج

 يا

االَحشان  انًتىعظ ال أوافك

 انًؼُاسٌ

انتشئُة 

 انُغثٍ

  % خ % خ % خ

تُددداء س َدددح  1

إعدددتشائُجُح 

نتُ دددددددددددددد ح 

األطفددال فددٍ 

اندددددددددددددددىطٍ 

انؼشتٍ ػهدً 

انًىاطُدددددددددح 

 - - - - 100 60 انؼانًُح

3.000 0.000 1 

ئددىافش س َددح  4

يتكايهددددددددددددح 

نكُفُح ئؼهدُى 

انًىاطُدددددددددح 

 6.666 4 6.666 4 86.666 52انؼانًُددح فددٍ 

2.866 0.342 14 
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 انًذسعح.   

انتُغدددددددددُك   0

تددددددددددددددددددددددٍُ 

انًُظًددددددداخ 

وانًؤعغاخ 

انًهتًدددددددددددح 

تتؼهددددددددددددددددُى 

انًىاطُدددددددددح 

انؼانًُددح يددغ 

ووصاساخ 

انتشتُددددددددددددددح 

وانتؼهددددددددددددُى 

تدددددددددددددانىطٍ 

 6.666 4 0 0 93.333 56 انؼشتٍ.  

2.933 0.251 4 

االعددددددددتفادج  2

يدددٍ خثدددشاخ 

وجهدددددددددددددىد 

انُىَغددددددُكى 

وانًؤعغاخ 

انذونُدددح فدددٍ 

يجددال ئؼهددُى 

انًىاطُدددددددددح 

 - - - - 100 60 انؼانًُح  

3.000 0.000 1 

ئؼىَدددددددددددددددددذ  7

األطفدددددددددددددال 

وئ دددددجُؼهى 

ػهً انتؼثُدش 

ػددٍ أَفغددهى 

 6.666 4 - - 93.333 56 وشؼىسهى 

2.933 0.251 4 

ئىفُش انًىاد  0

انتشتىَددددددددددح 

انالصيدددددددددددددح 

إلكغدددددددددددداب 

طفددال فددٍ األ

اندددددددددددددددىطٍ 

انؼشتدددٍ لدددُى 

انًىاطُدددددددددح 

 6.666 4 - - 93.333 56 انؼانًُح

2.933 0.251 4 

ئكدددددددددددددددىٍَ  0

ائجاهدددددددددداخ 

إَجاتُح ندذي 

األطفال َحى 

دول انؼددددددانى 

 - - - - 100 60 األخشي

3.000 0.000 1 
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انتيكُددذ ػهددً  1

يًاسعدددددددددددح 

انًهدددددددداساخ 

تددددددذالً يددددددٍ 

انتهمددددددددددددددٍُ 

داخددددددددددددددددددم 

 6.666 4 - - 93.333 56 انًذسعح.

2.933 0.251 4 

ئصددددددددددددددًُى  2

يحتددددددددددددىي 

ئؼهًُددددددددددددددٍ 

يتطددددددددددددددىس 

َددددددددددددددددددذي  

يفدددددددددددددداهُى 

انًىاطُدددددددددح 

انؼانًُددددددددددددح 

 6.666 4 - - 93.333 56 داخهها.

2.933 0.251 4 

ئدددددددددددددددذسَة  13

انًؼهًدددددددددٍُ 

ػهً أعانُة 

وئمُُددددددددددداخ 

ئدددددددددددددذسَظ 

انًىاطُدددددددددح 

 6.666 4 0 0 93.333 56 انؼانًُح

2.933 0.251 4 

تُاء يحتىي  11

ئؼهًٍُ أكثدش 

يالءيدددح ورا 

 صددددهح أكثددددش

تانحُدددددددددددددداج 

انؼانًُددددددددددددح 

 6.666 4 0 0 93.333 56 انًؼاصشج

2.933 0.251 4 

ئًُُدددددددددددددددددح  14

يهدددددددددددداساخ 

اعدددددددددددتخذاو 

ئكُىنىجُددددددا 

انًؼهىيددددداخ 

واالئصددداالخ 

نذي األطفال 

فدددٍ اندددىطٍ 

 6.666 4 33.333 20 60 36 انؼشتٍ

2.321 0.587 10 

ئًُُددح وػددٍ  10

األطفددال فددٍ 

اندددددددددددددددىطٍ 

انؼشتددددددددددددددٍ 

تمضدددددددددددددداَا 

 6.666 4 33.333 20 60 36دونهددددددددددددددددى 

2.321 0.587 10 
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وأيدددددددددددددتهى 

اإلعددددددداليُح 

 ول انؼانىود

دي  يفداهُى  12

انًىاطُدددددددددح 

انؼانًُددددددددددددح 

وأتؼادها فٍ 

انًحتدددددددددىي 

انتؼهًُددددددددددٍ 

نألطفددال فددٍ 

اندددددددددددددددىطٍ 

 6.666 4 0 0 93.333 56 انؼشتٍ

2.933 0.251 4 

 يتبيف مف هذا الادوؿ ا تي:     
اماع امي  الخبرا  وهي: اا   ي المرتبة افول  البنود التالية التي حصمت عم  إ -

البند افوؿ " بنا  رؤية إستراتياية لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة 
والبند الراب  "ا ستلادة مف خبرات وا ود اليونسيكو والمؤسسات الدولية "،  البالمية

  ي مااؿ تبميـ المواطنة البالمية"، والبند الساب " تكويف اتااهات إياابية لدى
(، ت د  ي %ٓٓٔافطلاؿ نحو دوؿ البالـ افخرى" حيث حصموا عم   نسبة )

التنسيؽ بيف المنظمات والمؤسسات الم تمة بتبميـ البند المالث " المرتبة المانية
تبويد  "، والبند الخامس "المواطنة البالمية م  ووزارات التربية والتبميـ بالوطف البربي

والبند السادس " تو ير  " عف أنلس ـ وشبورهـ  افطلاؿ وتشايب ـ عم  التببير
المواد التربوية ال زمة  كساب افطلاؿ  ي الوطف البربي قيـ المواطنة البالمية "، 

داخؿ المدرسة. والبند  والبند المامف " التأكيد عم  ممارسة الم ارات بدً  مف التمقيف
طنة البالمية داخم ا." تصميـ محتوى تبميمي متطور يدم  ملاهيـ المواالتاس  "

"، وتقنيات تدريس المواطنة البالميةوالبند الباشر" تدريب المبمميف عم  أساليب 
بنا  محتوى تبميمي أكمر م  مة وذا صمة أكبر بالحياة البالمية  "عشروالبند الحادي 

دم  ملاهيـ المواطنة البالمية وأببادها  ي المحتوى " ، والبند الرب  عشر " المباصرة
 (.%93.333التبميمي لألطلاؿ  ي الوطف البربي "حيث حصموا عم   نسبة  )

تنمية م ارات استخداـ د الماني عشر "بينما اا   ي المرتبة افخيرة كؿ مف البن -
والبند المالث ، "تكنولوايا المبمومات وا تصا ت لدى افطلاؿ  ي الوطف البربي
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ضايا دول ـ وأمت ـ ا س مية ودوؿ افطلاؿ  ي الوطف البربي بقتنمية وعي  عشر"
 . %( 60.0حيث حصؿ عم   نسبة )"  البالـ

تنش ة افطلاؿ  ي الوطف  أكدت نتا   الدراسة عم  عدد مف المقومات ال زمة لنااحوقد     
بنا  رؤية إستراتياية لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي  البربي عم  المواطنة البالمية أول ا

لبالمية وهذا يتطمب أف تستند عممية تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  عم  المواطنة ا
المواطنة البالمية إل  تخطيط عممي يتبمور  ي واود مشروع تربوي متكامؿ يكوف بممابة 
ا طار المرابي  ي تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية  يضمف وضوح الرؤية واتساؽ 

ممؿ هذا المشروع التباوف بيف امي  المؤسسات  المقاصد وتماسؾ الوسا ؿ. ويتطمب
والمنظمات الم تمة بالطلولة وتنش ة افطلاؿ والم تمة بحقوق ـ م  كميات الطلولة ومراكز 
البحوث التربوية بالوطف البربي لمتوصؿ إل  إستراتياية متلؽ عمي ا حوؿ تنش ة افطلاؿ  ي 

 الوطف البربي عم  المواطنة البالمية.
 ستلادة مف خبرات وا ود اليونسيكو واليونيسيؼ والمؤسسات الدولية  ي مااؿ ويبد ا    

تبميـ المواطنة البالمية أمرا  ي غاية افهمية لما تحوي  هذد الا ود مف خبرات متنوعة تبد 
أساسا تنطمؽ من  التاارب المحمية  ي مااؿ تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية. كما تبد 

سات الصادرة مف اليونسيكو واليونيسيؼ  ي هذا المااؿ ا طار المرابي لكمير الوما ؽ والدرا
مف دوؿ البالـ الم تمة بتربية أبنا  ا عم  الموطنة البالمية وما يرتبط ب ا مف مبارؼ 

 وم ارات وقيـ متنوعة. 
 املكرتحات:

 تشمؿ المقترحات ما يمي:         
  ب التبميـ المانوي.دراسة لتبرؼ قيـ المواطنة البالمية لدى ط -ٔ
 دراسة تحميمية عف ملاهيـ المواطنة البالمية  ي مناه  التبميـ ا بتدا ي. -ٕ
 دراسة عف أهـ مبوقات اكتساب ط ب التبميـ الباـ لم ارات وقيـ المواطنة البالمية. -ٖ
دراسة مسحية عف أهـ ا ود وزارات التربية والتبميـ بالوطف البربي  ػي ماػاؿ التربيػة  -ٗ

 طنة البالمية.عم  الموا
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 تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعاملية تصوز ًطتكبوي ًكرتح حوي

 ًكدًـــة :

 متبايشلتنب  أهمية تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية مف إتاحة اللرص أمام ـ 
 التي المحمية لأل راد والماتمبات المتبادلة المنلبة يخدـ الذي التطور وتبزيز المتناغـ،
تنش ة افطلاؿ  ومف مـ تبمؿ  ي ا، وكذلؾ الماتمبات البالمية التي ينتموف إلي ا؛ يقطنوف

 ومس وليف، مطمبيف و نشطيف مواطنيف يصبحوا كي مساندت ـ عم  المواطنة البالمية عم 
 .والبالمي الوطني المستوى عم  المحمية وماتمبات ـ أنلس ـ مس ولية  ي تحمؿ يرغبوف

افساس عم  أدا    يتبتمد عم  المواطنة البالمية  ممؿ هذد التنش ةذكر أف والادير بال
عم  المواطنة البالمية التربية تناح  ولكيم ارات وممارسة سموكيات وأ باؿ تتلؽ م  قيم ا، 

أف تشمؿ المستويات التبميمية المختملة، بد ًا مف رياض افطلاؿ  ينب يتحقيؽ أهدا  ا   ي
 :ا تي، لذا  إف هذا التصور المقترح يتكوف مف يالاامبحت  التبميـ 

 املِطوكـات اهِظسيــةأوال: 

مقترحة لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي المستقبمية الرؤية لمتقـو المنطمقات النظرية         
 عم  أساس:عم  المواطنة البالمية 

 تنمية وعي   ًا ، مست دالمواطنة البالميةقيـ  ي إطار  مف اديد بنا  الطلؿ البربي
مشتركة  تطمباتامي  الشبوب تبيش عم  أرض واحدة ول ا مصير واحد ول ا بأف 

 نحو الس ـ وافمف والحلاظ عم  البي ة واحتراـ حقوؽ ا نساف.
  تبد عممية تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية مسؤولية عديد مف المؤسسات

 التربوية مف أبرزها افسرة والمدرسة.
  القا مة عم  و يـ المرتبطة بافخوة ا نسانية  ي نلوس افطلاؿ منذ الص ر القأف

تممؿ بيف أ راد شبوب البالـ  البدؿ وحقوؽ ا نساف وتقدير التنوع المقا ي والمساواة 
 . اوهر المواطنة البالمية



 ............................................................. الوطن العربيمستقبل التنشئة التربوية ألطفال الرياض ب

- ٕٔٚ - 

 ثاُيا: املستلــصات 

اؿ  ي الوطف البربي عم  الرؤية المستقبمية المقترحة لتنش ة افطل مرتكزاتتقوـ          
 :يميعم  ما المواطنة البالمية 

 كساب  سمات أف الطلولة هي مرحمة افساس  ي تكويف الشخصية ا نسان ية وا 
 .المواطف البالمي

  ما يرتبط ب ا مف مبارؼ ، و تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية  ياب أف ُتترؾ
 ا، بؿ ينب ي تضا ر ا ود لمصد ة أو تقتصر عم  مؤسسة ببينوم ارات وقيـ 

المؤسسات التربوية التي تولي اهتماـ بالطلولة لدعـ تنش ت ـ عم  المواطنة 
 البالمية.

  رة والبي ة ا نسانية المحيطة ب  ي افس تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالميةتبدأ. 
  مقا ية  ي ماا ت القيـ والممارسات العم  افطلاؿ   با أف المدارس تمارس تأميرا

 .المستقبمية والدينية والقناعات وا ختيارات
هسؤية املطتكبوية املكرتحة هتِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اوصف ثاهجا: 

 اهعاملية

 : يما يمييتممؿ هذا الوصؼ     
 :تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعامليةأٓداف -1

 إل : ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية  تنش ة افطلاؿت دؼ       
  دعـ إحساس افطلاؿ  ي الوطف البربي با نتما  إل  ماتم  أوس  يتخط  الحدود

 الوطنية
  إكساب افطلاؿ  ي الوطف البربي ممكتي الل ـ والتلكير النقدي  يما يخص القضايا

 البالمية
 ف انسيات متنوعةتنمية تباطؼ افطلاؿ  ي الوطف البربي م  ا خريف م 
  تبزيز مقا ة الس ـ وال عنؼ لدى افطلاؿ  ي الوطف البربي 
 عم  احتراـ حقوؽ ا نساف  ي الوطف البربي تنش ة افطلاؿ 
 لمتبايش السممي وقبوؿ ا خر إعداد افطلاؿ 
 غرس تقدير التنوع المقا ي واحترام   ي نلوس افطلاؿ  ي الوطف البربي 
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 لوطف البربي بالمشك ت التي يباني من ا دوؿ البالـتنمية وعي افطلاؿ  ي ا 
   افطلاؿبمشك ت الماتم  بيف  الوعيتنمية الحوار والمناقشة والتلاعؿ القا ـ عم 

 تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعامليةًصادز اغتكاق أٓداف  -0

 :من ا هناؾ مصادر عديدة  شتقاؽ تمؾ افهداؼ
 ـ.ٜٛٗٔمي لحقوؽ ا نساف ا ع ف البال 
  ـ.ٜٜ٘ٔا ع ف البالمي لحقوؽ الطلؿ 
 ٓتاريخ الحضارات ا نسانية وأوا  التأمير والتأمر  يما بين ا 
 ٓالقانوف والدستور 
  عم  المواطنة وحقوؽ ا نساف.دراسات وكتب التربية 
   ٓوالتحديات الداخمية والخاراية البربيمشك ت الماتم 

 تِػـئة األطفـاي يف اهـوطّ اهعسبـي عوـى املواطِــة     عـّ دديـد أٓـداف     األطـساف املطـووهة   -3
 أْ املطئوي عّ دديد توم األٓداف، ٍٓ:اهعاملية 

 خبرا  مف كميات رياض افطلاؿ بالوطف البربي 
  المامس البربي لمطلولة والتنميةمممميف مف 
 مممميف مف المامس القومي لمطلولة وافمومة 
 التربية   ي السياسة وا اتماع و خبرا 

بتِػـــئة األطفـــاي يف اهـــوطّ اهعسبـــي عوـــى املواطِـــة  االٓتٌـــاَ  اهـــدوافع واألضـــباب وزاء -4

 :اهعاملية

 تتٌجى ًربزات االٓتٌاَ باهرتبية املدُية، فيٌا يوى:       

   خاؿ مف الصراعات. إنساني عالميالدعوة إل  تكويف ماتم 
 احتػراـ ش ة افطلػاؿ عمػمل ـو ا عتراؼ بواود ا خريف  ي الماتم ، وتن تنمية  

 .حقوؽ ا خريف وممكيات ـ
  التقدـ ال ا ؿ  ي تكنولوايا المبمومات وا تصا ت مكنت اف راد عم  مستوى

 .  ا خريف  ي أي مكاف و ي أي وقتدوؿ البمـ مف التواصؿ والتلاعؿ م
 .انتشار دعوات الس ـ  والمواطنة البالمية والتبايش م  ا خر 
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 شوف  ي عالـ واحد ومصيرهـ واحد    ملر مف  التباوف أف كؿ البشر يبي
 والتبايش وتبادؿ الخبرات.

  وتدريب ـ عم  ممارست ا  ي القيـ ا نسانية وافخ قية لدى افطلاؿتأصيؿ ،
 سموك  اليومي و ي ع قات  ا اتماعية كا ة..

  لتبزيز ا تااهات والبالميةببض المنظمات والمؤسسات المحمية دعوات 
 بحقوؽ ا نساف والمواطنة البالمية عم  مستوى البالـ . اصةالخ

  انتشار التوترات والصراعات واللقر والمرض وتموث البي ة وغيرها مف القضايا
 . ا، مما يتطمب التباوف بينتي تواا  كؿ دوؿ البالـال

 :تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعامليةًلوُات  -5

 بية المدنية مف م مة مكونات:تتكوف التر      
تنشػػ ة أف يشػػتمؿ عمي ػػا محتػػوى  ياػػب التػػي: تتحػػدد أهػػـ الموضػػوعات المبر ػػيالمكػػوف  -أ

 :  يمي،  يما افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية
 أهمية ا نتما  إل  عالـ واحد دوف تمييز 
 . قضايا عالمية مشتركة 
 القضايا المشتركةبض نماذج لتباوف دوؿ البالـ لمواا ة ب 
  الحقوؽ والواابات التي يقـو عمي ا كياف الماتم الحقوؽ والواابات التي يقـو عمي ا كياف الماتم 
 البالـ، الدولة، المواطنة، المساواة ، والبدؿ.أساسية : ممؿ:  ملاهيـ 
، تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عمػ  المواطنػة البالميػةتتضمن ا  التيأهـ الم ارات -ب
 :هي
 ناقػػػد وحػػػؿ المشػػػك ت وم ػػػارات ا بػػػداع الم ػػػارات المبر يػػػة ممػػػؿ م ػػػارات التلكيػػػر ال

 وم ارات ا ستنتاج والتحميؿ. 
   الم ػػارات غيػػر المبر يػػة بمػػا  ػػي ذلػػؾ الم ػػارات ا اتماعيػػة ممػػؿ التبػػاطؼ والشػػبور

  م ارات ا تصاؿ والتلاعػؿ مػ  النػاس مػف مختمػؼو و   بالتضامف وم ارات  ض الخ  ات
  ريفم ارات البمؿ م  ا خو و الخمليات وافصوؿ والمقا ات 

   القػػدرات السػػموكية لمبمػػؿ بشػػكؿ تبػػاوني ، والسػػبي مػػف أاػػؿ الصػػالح الامػػاعي )ممػػؿ القػػدرات السػػموكية لمبمػػؿ بشػػكؿ تبػػاوني ، والسػػبي مػػف أاػػؿ الصػػالح الامػػاعي )ممػػؿ
  الشبور با لتزاـ ، وم ارات اتخاذ القرار(.الشبور با لتزاـ ، وم ارات اتخاذ القرار(.
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 م ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات وا تصاؿم ارات استخداـ تكنولوايا المبمومات وا تصاؿ 
تنشػ ة افطلػػاؿ  ػػي الػػوطف البربػي عمػػ  المواطنػػة البالميػػة، تتضػػمن ا  التػػيأهػـ القػػيـ  -ج

 هي:
  البنؼالس ـ ونبذ 
  التباطؼ م  ا خر ب ض النظر عف انسيت  ودين  ولون 
 .المشاركة ا ياابية  ي بنا  البالـ 
 البدؿ 
 تقدير كرامة ا نساف 
 المساواة بيف امي  البشر 
 احتراـ التنوع المقا ي 
 . قبوؿ ا خر والتواصؿ مب 

 تِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي عوى املواطِة اهعامليةأبعاد  -7

 :  يمي،  يما تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالميةمور أبباد تتب     
 التربية عم  التسامح: -
 تبتمد التربية عم  التسامح  عم  عدد مف  افسس أهم ا :      
  .القدرة عم  تحمؿ ا را  والمبتقدات والممارسات المختملة والتبايش مب ا  ي س ـ 
  خت ؼ أو المختمليف م  المر   ي الديف أو المقا ة أو ا بتباد عف ر ض واود ا

 الرأي أو غيرها.
  التسامح بالمبر ة وا نلتاح والتواصؿ وحرية اللكر والضمير والمبتقد.ز يتبز 
 يس ـ  ي إح ؿ مقا ة الس ـ محؿ مقا ة و ،  ي سياؽ ا خت ؼ الو اـح هو التسام

 ب.الحر 
  ي حقوؽ ا نساف والحريات المبترؼ ب ا التسامح موقؼ إياابي يقر حؽ ا خريف 

 .عالميا
  يرتبط مل وـ التسامح أيضا بمل ـو حقوؽ ا نساف، إذ بدون  تنتلي حقوؽ ا نساف

 وحريات ، وبدوف حقوؽ ا نساف   يكوف هناؾ تسامح.
 حقوؽ ا نساف: تبميـ -   
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 :المنطمقاتحقوؽ ا نساف عم  ماموعة مف تبميـ ستند ي
  أي واحتراـ رأي ا خريف.حرية إبدا  الر 
 .التبايش السممي ونبذ النزاعات 
 التبريؼ بمقا ات الشبوب والدعوة إل  تقارب ا وتباون ا 
 .حماية البي ة مف التموث واحتراـ حقوؽ ا نساف الصحية 
 تحقيؽ البدالة ا اتماعية 
  ال ذا  والصحة والتبميـا نساف  ي التأكيد عم  حؽ 
 سميمةحؽ افطلاؿ  ي التربية ال 

 :تقدير التنوع المقا ي -د
 عم  ماموعة مف المبادئ : تقدير التنوع المقا ي يستند ببد 

  ا خر المختمؼ مقا يا أو  كريا أو ااتماعيا والتبايش م  ا خت ؼ واحترام تقبؿ. 
  .قبوؿ ا خر المختمؼ دينيا وسياسيا واحتراـ حقوق  وكرامت  ا نسانية 
  التقدير لمتنوع المري لمقا ات البالـ وفشكاؿ التببير ولمصلات تبزيز ا حتراـ والقبوؿ و

 .اا نسانية لدين
 ر  ي منزلت  ومقا ت  اعتراؼ كؿ طرؼ با خر، وعدـ استخلاؼ أي من ما با خ

 .وانس  ولون 
    ي أ كارد وتصورات  قدرة الطالب عم  الحياة  ي س ـ م  أول ؾ الذيف يختملوف مب

 ٓوآرا   ودين 
 افطلاؿ عم  اكتساب المبارؼ وتكويف ا تااهات وتنمية الم ارات المطموبة  مساعدة

 .لمبيش  ي المقا ات المص رة  ي ماتمب ـ و ي الماتم  البالمي
 :الصحة والس مة والحلاظ عم  البي ة -

 يستند ببد تقدير التنوع المقا ي عم  ماموعة مف المبادئ : 
  المبكرة ا رتقا  بالصحة البدنية والنلسية تبزز مؤسسات التبميـ  ي مرحمة الطلولة

وا اتماعية، وبنا  الب قة م  ا خريف، وم  البي ة مف خ ؿ تزويدهـ بالتاارب 
 ا ياابية و رص المشاركة. 
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  يتـ تبزيز قدرات افطلاؿ عم    ـ وتحمؿ المسؤولية عف صحت ـ والس مة  ي
 مواقؼ الحياة اليومية. 

 أماف  ي  بي ت ـ المباشرة، وكذلؾ تواي  ـ لرعاية صحت ـ تواي  افطلاؿ لمتحرؾ ب
والمحا ظة عم  النظا ة الشخصية اليومية، مف خ ؿ تشاي  البادات الصحية لألكؿ 

 وآداب الما دة.
   تواي  ـ  قامة ع قات شخصية ايدة تانب استخداـ البنؼ، والمحا ظة عم

 .نلسالتوازف الصحيح بيف البمؿ والراحة والترويح عف ال
ـــات  -8 ـــرآهي ــى املواطِــة         تِفي ــي عو ــوطّ اهعسب ــاي يف اه ــة املطــتكبوية هتِػــئة األطف اهسؤي

 :اهعاملية

 :الرؤية عم  ما يمي دتتحدد آليات تنليذ هذ      
 :عف تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية ةالمسؤول ةمممبال -

هـ است ولكي، المبكرةتبد مبممة رياض افطلاؿ عنصرًا أساسًيا  ي منظومة التربية 
ياب أف  التي، هناؾ عدد مف الم اـ تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية  يبشكؿ ايد 

 ب ا: تن ض
 ٓ ت م ـإبداع أنشطة لمتببير عف أنلس ـ وقضايا ماتم  عم   افطلاؿ تحليز -
 تشاي  افطلاؿ عم  التببير عف أ كارهـ -
 .إنشا  بي ة تبميمية محترمة ملتوحة -
 شخصية افطلاؿ.تقدير  -
 .مساعدة افطلاؿ عم  سرد الحا  وافدلة -
 تحليز افطلاؿ عم  ا نخراط  ي افلباب ا بداعية. -
 ٓحث افطلاؿ عم  الحوار  يما بين ـ، وم  مبممت ـ حوؿ قضايا ماتمب ـ -
 بمقا ة التسامح والتباطؼ م  ا خريف. تنمية وعي افطلاؿ -
را  حوؿ قضية ممؿ الاوع أو اللقر أو المرض إتاحة اللرص أماـ افطلاؿ لتبادؿ ا  -

 ٓتتصؿ بماتمب  الخاراي 
 حث افطلاؿ عم  احتراـ آرا  ا خريف وا نصات إلي ا. -
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تقديـ ماموعة مف المشك ت وقضايا الماتم  البالمي التي تمير افطلاؿ وتزيد  -
 وعي ـ بمشاكم ـ وأوضاع ـ. 

 التدريس: إستراتيايات -
 :يميالتدريس،  يما ستراتيايات إتتحدد أهمية        
التركيز عم  تنمية م ارات التلكير الناقد لدى افطلاؿ وتشايب ـ عم  مراابة آرا  ـ  -

 حوؿ قضية مف قضايا الماتم  المدرسي أو المحمي أو البالمي.
تشاي  افطلاؿ عم  إقامة ع قات متبادلة بلاعمية لممارسة النشاطات المتنوعة  -

 ـ حول ا.والتناقش  يما بين 
المساواة وعدـ التمييز بيف افطلاؿ عم  أساس الموف أو النوع أو الديف، والتبامؿ  -

 ب ـ بحسب أن ـ مواطنوف متساووف.م
مف خ ؿ طرح لمشكمة مرتبطة بموضوع مف  عم  م ارات حؿ المشك ت التركيز -

 .ركة  يما بين ـعم  افس مة وعم  المشام  تشاي  افطلاؿ موضوعات الدراسة، 
 الوسا ؿ وافساليب: -

عدد افساس عم    ي عم  المواطنة البالمية  ي الوطف البربي تستند تنش ة افطلاؿ      
 الوسا ؿ وافساليب، أهم ا: مف

  :كساب افطلاؿ الطريقة البممية  ي التلكير ويبزز م ارات حؿ   ا ستكشاؼ
مشك ت واكتشا  ا المشك ت لدي ـ، ويدرب ـ عم  كيلية البحث عف القضايا وال

 با عتماد عم  نلس  وتمكين  مف أساليب الم حظة الايدة.
 التببير عف أ كارهـ ومشاعرهـ مف خ ؿ الكممات ون مات  الدراما: تمكف افطلاؿ مف

  .الصوت والتببيرات وا يما ات والحركات
  ؿ يساعد عم  تبزيز التباوف بيف افطلاؿ، وحم ـ عم  التخي: بالصمصاؿالتشكيؿ

 وا بداع وابتكار شخصيات وأشكاؿ غير تقميدية.
   ركف المتحؼ: وهو إحدى أهـ افساليب لتنمية الو   وا نتما  لموف ولمماتم

البالمي لدى افطلاؿ، و رصة  ط ع ـ عم  تاريخ وحضارة ماتمب  وتاريخ 
ارا  حوارات حوؿ القواسـ المشتركة بيف امي  ه ذد وحضارات الماتمبات افخرى، وا 

 الحضارات.
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  نباتات حديقة الروضة والمدرسة: يبتبر است  ؿ النباتات المواودة  ي حديقة
الروضة أو المدرسة مدخ  م ما لدعـ احتراـ التنوع المقا ي عند هؤ   افطلاؿ، مف 
خ ؿ طرح تساؤ ت عمي ـ تتصؿ ب ذد النباتات ممؿ ما أوا  التشاب  بين ا اميبا؟ 

هؿ يمكف ا ست نا  عف أي نبات؟ ما أهمية كؿ نبات  ؟ؼا خت وما ما أوا  
 لمبشر؟

  لقطات متنوعة وممصقات متنوعة: شريطة تركيزها عم  مشكمة أو قضية ي تـ ب ا
افطلاؿ، ويتدربوف عم  إدارة حوار ومناقشات حوؿ هذد المشكمة واقتراح ببض 

 الحموؿ ل ا.
 ي برام  الطلولة المبكرة أهمية لممقا ة واللنوف   :نشطات تتبمؽ بالمقا ة واللنوف

بال ة،  الموسيق  والخبرات اللنية افخرى تشكؿ ازً ا كبيًرا مف النمو الباطلي 
والبممي والمبر ي لألطلاؿ. ويتـ تطوير ا بداع لألطلاؿ والخياؿ والتببير عف الذات 
 مف خ ؿ ابؿ الصور والموسيق  والكا نات مف ا ة، والدراما والرقص والحركة مف

ا   أخرى. ويتـ تو ير اللرص لألطلاؿ ذوي الخبرات اللنية والتمت  ب ا ومناقشت ا،  
 افطلاؿم  المساعدة بالمبب وافنشطة ا ستكشا ية اللنية التاريبية. ويتـ تشاي  

  ي البمؿ اللني وتطوير الحس اللني لألطلاؿ وا دراؾ والتوا  المكاني.
ية املكرتحة هتِػئة األطفاي يف اهوطّ اهعسبي املطتكبو اهسؤيةتِفير  أٍٓ اهتحديات اهيت تواجٕ -9

 وًكرتحات ملواجٔتٔا: عوى املواطِة اهعاملية

لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم   الرؤية المستقبمية تتممؿ التحديات التي تواا        
 :يميومقترحات الدراسة لمواا ت ا،  يما المواطنة البالمية 

تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم   وأبباد متكاممة لمكونات عدـ توا ر رؤية -ٔ
 . المواطنة البالمية

 :آليات المواا ة
  التباوف بيف وزارات التربية والتبميـ بالوطف البربي ومراكز البحوث التربوية وكميات

رياض افطلاؿ لبنا  مبايير متلؽ عمي ا لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  
 لبالمية. المواطنة ا
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   إطار عاـ قياـ مصممي المناه  بوزارات التربية والتبميـ بالوطف البربي با تلاؽ عم
لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية تشمؿ أهدا  ا وأببادها 

 ٓالمناه ، والتقويـ  ي، وتوظيل ا ومكونات ا 
 البربي عم  المواطنة البالمية. مقاربات واضحة لتنش ة افطلاؿ  ي الوطف عدـ توا ر  -ٕ

 آليات المواا ة:
   محتوى تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة البالمية  ي النشاطات دم

التي يمارس ا أطلاؿ رياض افطلاؿ مف خ ؿ المبب والقصة والصور والموسيق  
 والرح ت والرسومات. 

الوطف البربي عم  المواطنة غياب واود تصور واضح لمناه  تنش ة افطلاؿ  ي  -ٖ
 البالمية  ي رياض افطلاؿ. 

 آليات المواا ة:
   المواطنة بالتي تتصؿ  القيـ والم اراتتركيز المناه   ي رياض افطلاؿ عم

 البالمية.
 .ا هتماـ بتنوي  الخبرات والنشاطات المقدمة لرياض افطلاؿ 
  ي اكتساب المبمومات  المتاببة المستمرة لكؿ طلؿ عم  حدة لمبر ة مدى تقدم 

 والم ارات وقيـ المواطنة البالمية.
 ا عتماد عم  إستراتيايات تدريسية تبتمد عم  التمقيف والحلظ -ٗ

 آليات المواا ة:
ا عتماد عم  طريقة الحوار والمناقشة القا مة عم  ا حتراـ والمقة  ي قدرة  -

 ٓافطلاؿ عم  التلكير
 ات بأنلس ـ واكتشا  ا. تشاي  افطلاؿ عم  البحث عف المبموم -
إتاحة اللرص أماـ افطلاؿ لمتببير عف رأي ـ بؿ وتشايب ـ عم  إبدا  هذد  -

 ا را .
 تمكيف افطلاؿ مف نقد آرا  ببض ـ ببضا ب دؼ تطوير هذد اف كار. -

عف تنش ة افطلاؿ  ي الوطف البربي عم  المواطنة  ةالمسؤول ةضبؼ إعداد المبمم -٘
 البالمية. 
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  ة:آليات المواا
  تو ير دورات تدريبية لممبمميف الموكوؿ إلي ـ تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة

البالمية تحت إشراؼ وزارات التربية والتبميـ بالوطف البربي لتطوير م ارات ـ 
 التدريسية.

  تصميـ أدلة لممبمميف الموكوؿ إلي ـ تنش ة افطلاؿ عم  المواطنة البالمية
طنة البالمية تشمؿ أهميت ا ومبررات ا هتماـ ب ا تتضمف كؿ ا يتصؿ بتبميـ الموا

ستراتيايات تدريس ا وآليات تقويـ مخراات ا.  وأهدا  ا وأببادها ومكونات ا وا 
 عدَ توافس أضاهيب واضحة هكياع قيٍ املواطِة اهعاملية عِد األطفاي  -6

 آهيات املواجٔة:

المواطنة  متبرؼ  عم  مدى تحمي افطلاؿ بقيـمقاييس عممية مقننة لبنا   -
 البالمية.

 تنوي  أدوات التقويـ  لتشمؿ مواقؼ وخبرات. -
تقـو وزارات التربية والتبميـ بإارا  دراسة قومية عم  امي  افطلاؿ لمبر ة  -

 دراة وعي ـ بالمواطنة البالمية. 
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