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 املضتدلص

، المواطنػػػة العالميػػػة و ىميتيػػػا مػػػف   ػػػؿ تربيػػػةالمفيػػػـو  ىػػػد ت  الدراإػػػة رلػػػى تعػػػرؼ
، واألىػداؼ التػى تإػعى رلػى تحقيقيػا، مفيػـوىذا العرض التحديات التى  رضت ضرورة تبنى و 

دور المعمػػـ  ػػى ركإػػاب الطػػ ب إػػمات تركيػػز الضػػوا عمػػى و والمبػػاد ا التػػى ترتكػػز عمييػػا، 
وميػػارات المواطنػػة العالميػػة، وبمػػا يمكػػنيـ مػػف المشػػاركة بفاعميػػة عمػػى المإػػتوييف المحمػػى 

ميػػة، ومػػا يػػرتبط بػػذلؾ مػػف ، وطبيعػػة المػػنيم الم لػػـ لمتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالوالػػدولى
األنشطة والمداخؿ التدريإية التػى يػتـ اإػتخداميا لتحقيػؽ ىػذا اليػدؼا وتػـ اإػتخداـ المػنيم 

وضوع الدراإة، كما تـ عمؿ اإػتبانة لمعممػى التعمػيـ الوػانو  العػاـ لبحػث مالوصفى لمناإبتو ل
معمػـ  319طبقػت عمػى دور المعمـ والمناىم المقدمة  ى التربيػة مػف   ػؿ المواطنػة العالميػة، 

ردراج المواطنػػة  و إػػفرت الدراإػػة الميدانيػػة عػػف عػػدد مػػف النتػػالم  ىميػػا بمحا ظػػة الدليميػػةا 
الشػاممة التػت تقػـو  العالمية ضمف برامم رعداد المعمػـ بكميػات التربيػة، واألخػذ بوقا ػة المدرإػة

منػػذ الإػػنوات الميػػة واالخػػت ؼ، واالىتمػػاـ بالتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة الع عمػػى احتػػراـ التنػػوع
المواطنػػة العالميػػة  ػػزا ال يت ػػز  مػػف المػػواد  مػػف   ػػؿ تربيػػةال عػػؿ ، و المبكػػرة مػػف حيػػاة الفػػرد

، واالىتماـ بتنويع المداخؿ التدريإية واألنشطة التى يإتخدميا المعمـ كمػدخؿ الدراإية القالمة
التواصػؿ باأل كػار مػد عمػى تعت والتىالتعمـ التعاونى و إموب التعمـ النشط والمدخؿ التكنولو ى، 

تصػػور مقتػػرح  وانتيػػت الدراإػػة بتقػػديـصػػوؿ رلػػى  ميػػور  وإػػعا و بطرالػػؽ مبتكػػرة وخ لػػة، وال
 ا   ى مصر المرحمة الوانوية المواطنة العالمية لد  ط ب التربية مف   ؿ تعزيزكيفية حوؿ 

 المرحمة الوانوية -العالميةالمواطنة  -التربية مف   ؿ المواطنة العالمية الكممات المفتاحية 
  



 ............... تعزيز الرتبية من أجل املواطنة العاملية لدى طالب املرحلة الثانوية ىف مصر
 

- 737 - 

Promoting Education for Global Citizenship among Secondary 

School Students in Egypt (A Proposal) 
Abstract 

The research paper aimed to identify the concept of raising 

global citizenship and its importance, and display challenges that imposed 

the need to adopt this concept, and the objectives that seek to achieve, and 

the principles that underpin it. The role of the teacher had also been 

highlighted in providing students with attributes and skills of global 

citizenship, and to enable them to actively participate at the local and 

international levels, and the nature of the suitable curriculum, as well as 

the teaching activities and approaches which help them to achieve this 

goal. The study utilized the descriptive method and also a questionnaire to 

measure the role of the teacher and the curricula for promoting global 

citizenship among secondary school students in Egypt. The sample of the 

study included 319 teachers from Daqahlia  Governorate The field study 

resulted in a number of findings including: the inclusion of global 

citizenship within the teacher preparation programs at faculties of 

education, adopting the culture of comprehensive school, which is based 

on respect for diversity and differences, paying attention to raising global 

citizenship since the early years of an individual's life, making raising 

global citizenship an integral part of the school subjects and interest in 

diversifying teaching approaches and activities used by the teacher as the 

cooperative approach of learning, the active learning approach and the 

technological approach, which relies on communicating ideas through 

innovative and creative ways, and reaching to a wider audience. The 

research paper concluded with presenting a proposal on how to Promote 

Educatimon for Global Citizenship among Secondary School Students in 

Egypt. 

Key Words: 

Education for Global Citizenship- Global Citizenship- Secondary 

Education 
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 التنَيدى للدراصة:أوًلا: اإلطار 

  :مكدمة الدراصة -0

لقػػد شػػيد العػػالـ  ػػى ايونػػة األخيػػرة العديػػد مػػف التحػػديات العالميػػة، و ىميػػا ظػػاىرة 
العولمػػػة التػػػى  عمػػػت العػػػالـ  شػػػبو بالقريػػػة الكونيػػػة الصػػػايرة، وانتشػػػار تكنولو يػػػا المعمومػػػات 

عمػى المعمومػات  واالتصاالت التى كإرت حوا ز الزماف والمكاف، وإيمت مػف عمميػة الحصػوؿ
واالنفتػػاح عمػػى مختمػػؼ الوقا ػػاتا ومػػف ىنػػا  قػػد تعالػػت األصػػوات بضػػرورة االىتمػػاـ ب كإػػاب 
األطفػػاؿ والشػػباب المعػػارؼ والميػػارات والقػػيـ واالت اىػػات التػػى تمكػػنيـ مػػف التعامػػؿ مػػع تمػػؾ 
اـ التحػػديات ب ي ابياتيػػا وإػػمبياتيا، وىػػو مػػا يعػػرؼ بالمواطنػػة العالميػػة، التػػى شػػيدت منػػذ ليػػ

الحػػػرب العالميػػػة الوانيػػػة اىتماًمػػػا متزايػػػًدا مػػػف لبػػػؿ المنظمػػػات الدوليػػػة، والػػػدوؿ ذات الإػػػيادة، 
 والمؤإإات المينية، لتطوير الإياإات العالمية واليياكػؿ المؤإإػية التػى تإػيـ  ػى تحقيقيػا

(Guo, 2014, pp. 1-2).   
واإلنإػػانية بو ػػو وتشػػير المواطنػػة العالميػػة رلػػى حالػػة مػػف االنتمػػاا لمم تمػػع الواإػػع 

 عػػاـ، وتؤكػػد عمػػى التػػرابط الإياإػػى وااللتصػػاد  واال تمػػاعى والوقػػا ى محمًيػػا ولومًيػػا ودولًيػػا
(UNESCO, 2015, p. 14). 

ا ًكػػف مإػػتقً ، مبػػدًعا، خ ًلػػا، ممتموتيػػدؼ المواطنػػة العالميػػة رلػػى رعػػداد الفػػرد ليكػػو 
األمػاف  يمػا يتعمػؽ بمعتقداتػو الخاصػة لمقدرة عمى التفكير النقد ، والوقة  ى ايخػريف، يشػعر ب

وليمو، ممتزًما بالمشاركة الفعالة  ى الم تمػع، وحريًصػا عمػى ري ػاد حمػوؿ لممشػك ت المحميػة 
 ,UNESCO, 2013, p. 3; Learning and Teaching Scotland, 2011) والعالمية

p. 12). 

والمواطنػػػة العالميػػػة بػػػذلؾ ال تنطػػػو  عمػػػى مركػػػز شػػػرعى  بػػػؿ تنطػػػو  عمػػػى الشػػػعور 
، (UNESCO, 2017, P. 2; UNESCO, 2013, p. 3)باالنتمػاا لمم تمػع العػالمى 

وتعتمػػد  ػػى األإػػاس األوؿ عمػػى التعمػػيـ إلعػػداد األ ػػراد لمحيػػاة والعمػػؿ  ػػى ىػػذا الم تمػػع  مػػف 
ى كوكبنػا تتطمػب  ػيً  مبػدًعا يعػرؼ كيػؼ ي ػد الحمػوؿ منطمؽ  ف القضايا الكويرة التى تؤور عم

 باإلعتمػػػاد عمػػػى التفكيػػػر النقػػػد ، ويعتػػػرؼ بفىميػػػة المشػػػاركة  ػػػى دعمػػػو محمًيػػػا وعالمًيػػػا

(Learning and Teaching Scotland, 2011, p. 8; Oxfam, 2006, p. 1)  .
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مػف الم تمػع  والمواطف العالمى بنػاا عمػى مػا إػبؽ ىػو ذلػؾ الشػخص الػذ  يعتػرؼ بفنػو  ػزا
 الم تمعا ىذا العالمى، والذ  يدرؾ  ف   عالو تإيـ  ى بناا ليـ و ىداؼ

كوإػػيمة  إاإػػية ومفيػػـو  ومػػف ىنػػا يبػػرز دور التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة
إػػمط الضػػوا عمػػى الوظػػالؼ األإاإػػية لمتربيػػة المرتبطػػة بتشػػكيؿ المواطنػػة  ػػى ضػػوا يونمػوذج 

الوا ػػب ركإػػابيا لممػػواطنيف حتػػى يتمكنػػوا مػػف المشػػاركة  ػػى  بعػػاد ع لتيػػا بالعولمػػة، والقػػيـ 
 ضػػً  عػػف اإلإػػياـ  ػػى رعػػداد  التنميػػة الم تمعيػػة المرتبطػػة بالمإػػتويات المحميػػة والعالميػػة،

 ,Tawil). األطفاؿ والشباب لمتعامؿ مع تحديات عالـ اليـو والذ   صػب   كوػر تشػابًكا وترابًطػا

2013, pp. 1-8)  

  ؿ المواطنة العالمية ليإت مفيوًما  ديًدا  بؿ رنيا تمتد ب ذورىا والتربية مف 
التاريخية رلى عقود مضت  حيث كانت وال تزاؿ محور اىتماـ العديد مف الووالؽ الدولية التى 
 كدت عمييا بصورة  و بفخر ، والتى كاف ليا دور  ى تطور المفيوـ وما يرتبط بو مف 

رلييا  ى اإلع ف العالمى لحقوؽ اإلنإاف الصادر  ى عاـ ممارإاتا  كانت بدايات اإلشارة 
 United Nations, 1948, Article). ( عمى ما يمى26، والذ   كد  ى المادة )1948

26) 

لى تعزيز احتراـ نماا الكامؿ لشخصية اإل ي ب  ف تيدؼ التربية رلى اإل "  نإاف وا 
كما ي ب  ف تعزز التفاىـ والتإام  والصدالة بيف  ميع  ،إاإيةألنإاف والحريات اإل حقوؽ ا

  "ا ـمـ المتحدة لحفظ الإألالشعوب وال ماعات العرلية  و الدينية، و ف تػؤيد م يودات ا

 -North ال نوب التابع لمم مس األوربى -و ى ىذا الصدد لاـ مركز الشماؿ

South Centre- Council of Europe  بوضع برنامم لمتربية مف   ؿ المواطنة العالمية
ييدؼ رلى تدعيـ وتحإيف وتكويؼ ىذا النوع مف التربية  ى الدوؿ األعضاا  ى الم مس 

(ا كما ات و 10، ص 2008األوربى وكذلؾ عمى الصعيد العالمى )كابيزودو وآخروف، 
المية لمدوؿ  عضاا رلى عمؿ ميواؽ لمتربية مف   ؿ المواطنة الع 1997الم مس  ى عاـ 

 المناىم و ت المدارس،  ت مبدًاا العالمية التربية تكوف م مس  وربا،  كد عمى ضرورة  ف
 القطاع  ت العمؿ  ف حقيقة االعتبار  ت األخذ المعمميف، مع برامم تدريب و ت الدراإية،
ولقد طرحت  كرة ىذا  االشاممة التعميمية التاييرات عمى التفوير بالغ األىمية  ى الرإمت
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 وزارة مع بالتعاوف ال نوب-الشماؿ مركز دولية نظميا رنشاا الميواؽ ألوؿ مرة  ى ندوة
 بعنواف1996 مارس  ت بفوينا ال ميورية اليونانية  ت الدينية والشؤوف الوطنية التربية
  ت العالمية المواطنة   ؿ مف التربية - العالمية المواطنة   ؿ مف التربية عمى "الشراكة

 . (Dakmara, 1997, p. 1)"المدارس الوانوية

 الذي العالمية، المواطنة   ؿ مف لمتربية تـ عقد مؤتمر ماإتريخت 2002و ى عاـ 
 ربراز الشركااا ولقد  إيـ ىذا المؤتمر  ى  مختمؼ مع ال نوب بالتعاوف-الشماؿ مركز نظمو
 الإياإييف والمينييف لوضع دعوة خ ؿ مف وذلؾ العالمية، المواطنة   ؿ مف التربية  ىمية

 ى  العالمية المواطنة   ؿ مف التربية لتطوير وترإيخ األوروبية باالإتراتي ية رطار خاص
عف رصدار رع ف ماإتريخت لمتربية  ت ىذه المنالشاتكما  إفر ، 2015 وربا بحموؿ عاـ 

 ,Europe-Wide Global Education Congress) مف   ؿ المواطنة العالمية

ب عداد الدليؿ العممى لمتربية مف  2008ا وباإلضا ة رلى ما إبؽ لاـ المركز  ى عاـ (2002
مبادرات  ى ىذا اإلطار ال  ؿ المواطنة العالمية بيدؼ مإاعدة المربيف عمى  يـ وتنفيذ 

  وروبا لم مس الوزارية الم نة اعتمدت 2011 مايو ( ا و ى2008)كابيزودو وآخروف، 
 لانونت معيار  وؿ مّومت والتت العالمت، والتضامف الترابط   ؿ مف التربية بشففتوصية 
  .(Council of Europe, 2011) العالمية المواطنة مف   ؿ خاص بالتربية  وروبت

و دير بالػذكر  ف التربيػة مػف   ػؿ المواطنػة العالميػة لػد اكتإػبت اىتماًمػا متزايػًدا  ػى 
التنميػة الدوليػة، عنػدما تبنػى الإػكرتير العػاـ لممػـ المتحػدة المبػادرة ايونة األخيرة  ػى خطػاب 

، وكانػػت المواطنػػة العالميػػة مػػف بػػيف المبػػادرات الػػو ث 2012األولػػى لمتربيػػة الدوليػػة  ػػى عػػاـ 
   (UNESCO, 2016, p. 8)رلى ما يمىحيث  شار  ى ىذا الصدد   االتى تـ تبنيي

وآ ػػػاؽ الػػػتعمـ  وإػػػع مػػػف  ف تقتصػػػر عمػػػى تعمػػػـ "عمينػػػا  ف نعػػػزز المواطنػػػة العالميػػػة 
دوره  ا وينباى لمتعمػيـ  ف يػؤد  ى تشمؿ  يًضا تعمـ آداب المواطنةميارات القرااة والحإاب  ي

 . كور عداًل وإممية وتإامًحا" م تمعاتبالكامؿ  ى مإاعدة الناس عمى بناا  األإاس

 معنػػى تطػػوير اصػػمةمو  بايػػة  إاإػػية بفعمػػاؿ اليونإػػكو اضػػطمعت الولػػت، ذلػػؾ ومنػػذ
 منتػد   وؿ وُعقػدا تطبيقيػا  ػت التقنيػة وتقػديـ المإػاعدة" العالميػة المواَطنػةمػف   ػؿ  تربيةال"
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 المواَطنػػة مفيػػـو توضػػي  رلػػى ، وإػػعى2013ديإػػمبر   ػػت بػػانكوؾ  ػػت الشػػفف يػػذاب لميونإػػكو
 مػف   ػؿ تربيػةال بشػفف الوػانت اليونإػكو منتػد  ُعقػد كمػاا تػدعيميا  ػت ربيةالت ودور العالمية
 واالإػػتراتي يات األولويػػات تحديػد عمػػى وركػز ،2015 ينػػاير  ػت بػػاريس  ػت العالميػػة المواَطنػة
كمػا  االتطبيػؽ موضػع العالمية المواَطنةمف   ؿ  تربيةال وضع يتإنى بالإياإات لكت الخاصة

 وتعمػؿ  .2015 عاـ بعد ما  ى مرحمة بالتعميـ الخاص العمؿ رطار  ت رإيامات المنتد  لدـ
 عمريػة رلى  لػات مو ية تعميمية و ىداؼ موضوعات رعداد عمى تحديداً   كور بصورة اليونإكو
 كمػا الوطنيػة، التعمػيـ نظػـ  ػت العالميػة المواَطنػةمػف   ػؿ تربيػة ال ردراج تيإػير باػرض محددة
 ربيػةوالت العالميػة المواَطنػةمػف   ػؿ  تربيػةالكيفيػة ليػاس ب الخاصػة المنالشػات  ػت شارؾت نيا 
عػػداد ،المإػػتدامة التنميػػة   ػػؿ مػػف مركػػز " ا تُػػت  ذلػػؾ، عػػف و ضػػ ً ا ليمػػا محتممػػة مؤشػػرات وا 

 اليونإػػكو منتػػد  ربػػاف" العالميػػة المواَطنػػةمػػف   ػػؿ  تربيػػةال عػػف المعمومػػات لتبػػادؿ اليونإػػكو
 ا(UNESCO, 2015a, p. 1) العالمية المواَطنةمف   ؿ  تربيةال بشفف الوانت

 مف   ؿ تربيةال تطبيؽ ازدياد مؤخرًا رلى اليونإكو  عدتو الذي التقرير ويشير 
 موا ية  ت وممحاً  راىناً  موضوعاً   صبحت البمداف  حيث مف العديد  ت العالمية المواَطنة

 المرتبط اال تماعية والعنؼ واالضطرابات والدولية، الداخمية النزاعات تويرىا التت مشك تال
 لمرحمة التعميـ  عماؿ  دوؿ يركز  ف بضرورة اليونإكو وصت  ولذلؾا والتطرؼ بالراديكالية

 حقوؽ تعزيز  ت التعميـ خ ليا مف يإيـ التت الإبؿ عمى تدعيـ 2015 عاـ بعد ما
 واحتراـ والصحة ال نإيف والمإاواة بيف وال عنؼ الإ ـ ووقا ة المإتدامة والتنمية اإلنإاف
 ا(UNESCO, 2014)   الوقا ات بيف والحوار الوقا ت التنوع

كيًدا عمى  ىمية التربية مف   ؿ المواطنة العالمية، ضمنتيا األمـ المتحدة ضمف وتف
  ميع يكتإب  ف ضماف"  رلى (7ا4)  حيث  شار اليدؼ المإتدامة ىداؼ التنمية 

 مف الُإُبؿ مف ب ممة وذلؾ ،المإتدامة التنمية لدعـ ال زمة والميارات المعارؼ المتعّمميف
 ،اإلنإاف وحقوؽ المإتدامة، العيش  إاليب واّتباع ،المإتدامة التنمية لتحقيؽ التعميـ بينيا

 التنوع وتقدير ،العالمية والمواطنة وال عنؼ الإ ـ وقا ة تعزيزو  ال نإيف، بيف والمإاواة
  (2030p. 21 عاـ بحموؿوذلؾ  المإتدامة،  ى التنمية الوقا ة رإياـ وتقدير ،الوقا ت

(United Nations, 2015,المعارؼ ذلؾ مف خ ؿ ركإاب األ راد يتـ تحقيؽ كؿ و  ا



 ............... تعزيز الرتبية من أجل املواطنة العاملية لدى طالب املرحلة الثانوية ىف مصر
 

- 742 - 

يا حتى يتمكنوا مف التعاوف  ى موا ية التحديات المشتركة رلي الميارات والقيـ التى يحتا وفو 
  .(Tawil, 2013, p. 2)ريف لمقرف الحاد  والعش

االىتمػاـ بالبعػد العػالمى لمتربيػة ولقد  د  ىذا االىتمػاـ المتزايػد رلػى ريػ ا المزيػد مػف 
 الإياإػػػات والمنػػػاىم والتػػػدريس والػػػتعمـ عمػػػى وايوػػػار المترتبػػػة ،مػػػف   ػػػؿ المواطنػػػة العالميػػػة

(UNESCO, 2016, P.14)ومف ىذا المنطمؽ تعالت األصوات بضرورة توا ر مػنيم عػالى  ا
م تمػػع عػػالمى، ال ػػودة يػػدعـ اكتإػػاب المعػػارؼ والميػػارات واالت اىػػات المطموبػػة لمعػػيش  ػػى 

ومعمػػـ يإػػعى باإػػتمرار لتنميػػة ىػػذه المعػػارؼ والميػػارات واالت اىػػات ال زمػػة لتوقيػػؼ الطػػ ب 
بشػػػكؿ  عػػػاؿ مػػػف   ػػػؿ المواطنػػػة العالميػػػة، ومدرإػػػة تشػػػارؾ  ػػػى بنػػػاا والحفػػػاظ عمػػػى الوقا ػػػة 

 Department of)   المدرإػػية الشػػاممة التػػى تقػػـو عمػػى احتػػراـ التنػػوع واالخػػت ؼ

Education and Early Childhood Development, 2009, p. 8).   

باعتبػػاره المإػػلوؿ  رليػػوح ػػر األإػػاس  ػػى العمميػػة التعميميػػة  لػػذا ينظػػر ىػػو المعمـ  ػػ
األوؿ عػػف تربيػػة المواطنػػة العالميػػة لػػد  ط بػػو، مػػف خػػ ؿ مػػا يقػػـو بػػو مػػف دور  ػػى تنميػػة 
المعػػارؼ والميػػارات واالت اىػػات، وقػػرس القػػيـ الخاصػػة بالمواطنػػة العالميػػة، والتػػى تإػػتند رلػػى 

ممشػك ت تنشلة  يؿ لادر عمى تحمؿ المإلولية، يشعر باالنتماا لمم تمع العالمى، يإت يب ل
والقضايا اال تماعية وااللتصادية والإياإية والوقا ية وقيرىا محمًيا وعالمًياا مػف ىػذا المنطمػؽ 

المواطنػة العالميػة مف   ػؿ تربية التـ التفكيد  ى الكوير مف المحا ؿ الدولية عمى ضرورة ردراج 
ى تمكنػو مػف تنشػلة ضمف برامم رعداد المعمػـ بكميػات التربيػة لتزويػده بالمعػارؼ والميػارات التػ

 .(Guo, 2014, p. 5) مإلوؿ مواطف عالمى

د  الػػتعمـ مػػد  والمػػنيم الم لػػـ لمتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة يرتكػػز عمػػى مبػػ
كمػػا يػػتـ توصػػيمو مػػف خػػ ؿ  ميػػع وإػػالط يقػػدـ لمطفػػاؿ والشػػباب عمػػى حػػد الإػػواا، الحيػػاة، و 

مػػػػف المػػػػداخؿ التربويػػػػة المرنػػػػة عمػػػػى العديػػػػد التعمػػػػيـ الرإػػػػمى وقيػػػػر الرإػػػػمى باالعتمػػػػاد 
 .(UNESCO, 2013, pp. 3-4)والمتنوعة

تبنػػت مصػػر   ػػى رطػػار حػػرص القيػػادة الإياإػػية عمػػى مإػػايرة التطػػورات العالميػػة، و 
، ولامػت بوضػع اإػتراتي ية لتحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ ابمختمػؼ  ىػدا ي مفيـو التنمية المإػتدامة 

ا حيػث  شػارت االإػتراتي ية "2030رؤيػة مصػر  - طمؽ عمييا "اإتراتي ية التنمية المإػتدامة
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 المإػػتيدؼ مػػف 2030 عػػاـ  ػػى المحػػور الإػػابع والخػػاص بػػالتعميـ والتػػدريب رلػػى " نػػو بحمػػوؿ
 كػػؼا إػػتمؤإ نظػػاـ رطػػار  ػػتو  تمييػػز، دوف عاليػػة ب ػػودة لم ميػػع والتػػدريب التعمػػيـ رتاحػػة

 والمػتمكف ريػالتفك عػى القػادر والمتػدرب المػتعمـ عػى مرتكػزاً  يكػوف و فا ومػرفوعادؿ ومإتداـ 
طػ ؽ المتكاممػة بنػاا الشخصػية  ػت  يضػاً  يـيإػ و ف وتكنولو يػًا، وتقنيػاً   نياً   رلػى رمكاناتيػا وا 

االخػت ؼ  يحتػـر لمتعددية، ولابؿ ومإلوؿ، ومبدع، ومإتنير، بذاتو، معتز لمواطف مد   لصى
 الكيانػػػات مػػع تنا إػػياً  التعامػػؿ ىمػػػع ولػػادر مإػػتقبميا ببنػػاا وشػػػاوؼ بػػ ده، بتػػاريخ و خػػور
 The Arab Republic of Egypt, The Cabinet of)والعالميػػة"  اإللميميػػة

Ministers, n.d., p. 13) .وىو ما يموؿ  وىر المواطنة العالميةا 

ال يود الرامية لدعـ المػواطف المصػر  محمًيػا وعالمًيػا، تإػعى  ومف منطمؽعمى ذلؾ و 
المواطنػػة العالميػػة مػػف حيػػث مفيوميػػا و ىميتيػػا،  مػػف   ػػؿ تربيػػةالالدراإػػة الحاليػػة رلػػى تنػػاوؿ 

والميػػارات التػػػى ي ػػػب  و ىػػػدا يا، والإػػػماتومبػػررات التو ػػػو نحػػػو وضػػع مػػػنيم خػػػاص بيػػا، 
 ػػابى البنػػاا محمًيػػا وعالمًيػػا، ودور المعمػػـ  ػػى ركإػػابيا لمطالػػب حتػػى يػػتمكف مػػف التعامػػؿ اإلي

 ركإاب الطالب ىذه الإمات والمياراتا

لمدراإػة مػف حيػث   تمييػد ة   زاا  يتضمف ال زا األوؿ اإلطار ال ربعوتضـ الدراإة 
، وخطػػوات الإػػير  ييػػا، اوحػػدودىيػػا،  المقدمػػة، ومشػػكمة الدراإػػة، و ىػػدا يا، و ىميتيػػا، ومني

ا ويتضػػمف ال ػػزا الوػػانى اإلطػػار النظػػر  لمدراإػػة والػػذ  يعػػرض التحػػديات التػػى ومصػػطمحاتيا
ودور المعمـ  ى التربيػة مػف   ػؿ المواطنػة العالميػة، دعت رلى تبنى مفيـو المواطنة العالمية، 

و ىـ معالـ المنيم الخاص بالتربية مف   ؿ المواطنة العالميػةا وػـ يػفتى ال ػزا الوالػث ليعػرض 
نيػػة، والتػػى تتضػػمف اإػػتبانة مو يػػة رلػػى معممػػى التعمػػيـ الوػػانو  العػػاـ بمحا ظػػة الدراإػة الميدا

الدليميػة، و ػػى ضػػوا مػػا يػػتـ اإتخ صػػو مػػف اإلطػػار النظػػر ، ونتػػالم الدراإػػة الميدانيػػة، يػػفتى 
المواطنػػة  التربيػػة مػػف   ػػؿلتعزيػػز  تصػػور مقتػػرحال ػػزا األخيػػر  ػػى الدراإػػة والخػػاص بوضػػع 

يتعمػػؽ بمحػػور  الدراإػػة )المعمػػـ   يمػػا  ػػى مصػػر، وذلػػؾ ة الوانويػػةالعالميػػة لػػد  طػػ ب المرحمػػ
 يم(انمالو 
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 :  مشهلة الدراصة -9

لقد شيدت  ترة التإعينات تحوالت خطيرة عمى الإاحة اإللميمية والعالمية، تركت 
عبد و )طو  مف خ ؿ ما   رزتو مف ظواىر متمومة  ى  مصر الم تمع العمى  بالاةآواًرا 

   (116، ص 2013الحكيـ، 

 انحراؼ بعض الشباب عف التمإؾ بقيـ الم تمع وإموكياتو و ىدا ور -
تبنى بعض الشباب لم كار الواردة مف الخارج دوف تحميؿ  و تقييـ لمد    -

 ام امتيا لمم تمع المصر 
لموا ية رياح العولمة التى  خذت  الحا ة رلى تفصيؿ اليوية القومية الوطنية -

 .العشريفتيب بقوة مع  واخر القرف 

 انطوتوما الإياؽ العالمى  ى إريعة التايرات ولقد حدوت ىذه التحوالت بفعؿ ال  
االتفاليات والمعاىدات الدولية، ونمو المنظمات عبر الوطنية والشركات، وحركات عميو مف 

 ,UNESCO) الم تمع المدنى، وتطوير رطار عمؿ القانوف الدولى لحقوؽ اإلنإاف، وقيرىا

2016, p. 14)صارت   ى ايونة األخيرة  حيث تاييرات  ى الع لات اإلنإانية ا مما  حدث
ا لحدود الدولة القومية، واكتإابي المواطنة وما ترتب عمى ذلؾ مف ت اوزطبيعتيا،  عالمية  ى

، وبناا شخصية لادرة مية االنتماا لمم تمع العالمى ككؿالذ  ييدؼ رلى تن لمبعد العالمى
    .(Guo, 2014, p. 2) العالميةعمى احتراـ القيـ 

 تربيةالىتماـ باال ولقد اإتمـز كؿ ما إبؽ مف تايرات  ى الإيالات القومية والدولية
ب عتبارىا  داة إلكإاب األ راد القيـ واالت اىات والميارات التى   المواطنة العالمية مف   ؿ

عمى القيـ  التفكيد، و ً  وعم  كًرا ولوالً  تمكنيـ مف التفاعؿ مع الم تمع العالمى ب ي ابية
واألخ لية واإلنإانية المشتركة، وبمعنى آخر تمكيف الدارإيف مف اإلإياـ بفاعمية  الروحية

 ا(UNESCO, 2016, p. 8)  ى بناا عالـ  كور عداًل وإ ًما وتإامًحا وشمواًل واإتدامة

 وبذلؾ يمكف بمورة مشكمة الدراإة  ى الإؤاؿ الرليس التالى 

 ؟ ى مصر  تعزيز التربية مف   ؿ المواطنة لد  ط ب المرحمة الوانويةكيؼ يمكف 
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 ولإل ابة عمى الإؤاؿ الرليس تإعى الدراإة لإل ابة عمى التإاؤالت الفرعية التالية 

 دواعػى التو ػو نحػوما و  ،؟، وما  ىميتيا؟المواطنة العالميةمف   ؿ  تربيةالما مفيـو  -
 ؟، وما المباد ا التى ترتكز عمييا؟ ىدا ياوما  ،؟ىذا المفيـو تبنى

العالميػة لػد   ةمواطنػالمػف   ػؿ تربية ال ى  والمنيممعمـ الالذ  يمعبو والع الدور  ما -
 ؟ ت مصر  ط ب المرحمة الوانوية

 ػى  لتعزيز التربية مف   ؿ المواطنة لػد  طػ ب المرحمػة الوانويػة ما التصور المقترح -
 ؟مصر

 أٍداف الدراصة:   -3

تيػػدؼ الدراإػػة الحاليػػة رلػػى تقػػديـ تصػػور مقتػػرح لتعزيػػز التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة 
مػػف   ػػؿ تربيػػة التعػػرؼ مفيػػـو العالميػػة لػػد  طػػ ب المرحمػػة الوانويػػة  ػػى مصػػر مػػف خػػ ؿ 

باعتبارىػػا  داة  عالػػة   الحا ػػة رلييػػا، ودواعػػى المواطنػػة العالميػػة، و ىميتيػػا  ػػى العصػػر الحػػالى
عمػى الحيػاة والتكيػؼ  ػى ظػؿ عػالـ إػريع التايػر، متممكػيف لػادريبف عػالمييف إلعداد مػواطنيف 

لميػػارات التواصػػؿ مػػع ايخػػريف، وبمػػا يمكػػنيـ مػػف القيػػاـ بػػدور  ػػى خدمػػة القضػػايا المحميػػة 
 والعالميةا

 أٍنية الدراصة:   -4

 ف ايتى تنبع  ىمية الدراإة الحالية م
مػف  كوػر القضػايا رلحاًحػا  ػى التربية مػف   ػؿ المواطنػة العالميػة كواحػدة تناوليا لقضية  -

الػػذ  يتإػػـ بػػالتاير الإػػريع، واالنفتػػاح عمػػى العػػالـ، وزيػػادة مإػػاحة العصػػر الحػػالى 
 الترابط بيف الدوؿا

االإت ابة لمندااات الدولية المطالبة ب عطاا  ولوية لمتربيػة مػف   ػؿ المواطنػة العالميػة،  -
 بوضعيا موضع التطبيؽ  ى النظـ التعميمية القوميةاوالمبادرة 

ف، ومػػدراا الط ب، و وليػػاا األمػػور، والمعممػػيمعمومػػات تفيػػد العديػػد مػػف الفلػػات كػػ تقػػديـ -
ف، مػػػػدراا اإلدارات التعميميػػػػة، وصػػػػانعى الإياإػػػػات التعميميػػػػة، والبػػػػاحويالمػػػػدارس، و 

يقيػػا يموػػؿ  حػػد متطمبػػات وقيػػرىـ مػػف الميتمػػيف بالمواطنػػة العالميػػة  باعتبػػار  ف تحق
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تنفيذ اإتراتي ية التنمية المإتدامة التى التزمػت بيػا مصػر دولًيػا، والتػى عقػد بشػفنيا 
 العديد مف ورش العمؿ والمؤتمرات القومية والدوليةا

 ميَج الدراصة، وأداتَا، وخطوات الضري فيَا: -5

لمناإػػبتو لطبيعػػة تقتضػػى طبيعػػة الدراإػػة الحاليػػة اإػػتخداـ المػػنيم الوصػػفى، وذلػػؾ 
مػف حيػث لدرتػو عمػى اإلإػياـ  ػى  مػع المعمومػات ال زمػة لدراإػة الظػاىرة   موضوع الدراإػة

بشػػكؿ موضػػوعى وعممػػى، ومػػف وػػـ تحميػػؿ ىػػذه المعمومػػات، وتفإػػيرىا، باػػرض الوصػػوؿ رلػػى 
 النتالم التى تإيـ  ى تحقيؽ األىداؼ المر وة، واإل ابة عمى تإاؤالت الدراإةا 

عف لمكشؼ العاـ دراإة عمى تطبيؽ اإتبانة عمى معممى التعميـ الوانو  كما تعتمد ال
 االعالمية لد  الط ب ةمواطنال ى تربية  والمنيم الدور الذ  يمعبو المعمـ معالـ

خطوات المنيم البحوى المإتخدـ تإير الدراإة الحالية و ًقا لمخطوات و ى ضوا 
 التالية 
)المقدمػػة، مشػػػكمة الدراإػػة،  ىميتيػػػا،  ىػػػدا يا،   ويشػػػمؿ اإلطػػار التمييػػػد  لمدراإػػة -

 مني يا، حدودىا، مصطمحاتيا(ا
   ويشمؿ )مفيـو التربية مػف   ػؿ المواطنػة العالميػة و ىميتيػا،اإلطار النظر  لمدراإة -

، و ىػدا يا والمبػاد ا التػى ترتكػز عمييػا مػا ، و ودواعى التو و نحو تبنى ىػذا المفيػـو
والمنيم  ى ركإاب الط ب إمات وميارات المواطنػة  دور المعمـ وردتو األدبيات عف 

 العالمية، وبما يمكنيـ مف المشاركة بفاعمية عمى المإتوييف المحمى والدولى(ا
  لتعػرؼ معػالـ الػدور الػذ  يمعبػو معمػـ التعمػيـ الوػانو  والمػنيم  ػى الدراإة الميدانية -

  ى مصرا الط بالتربية مف   ؿ المواطنة العالمية لد  
كيفيػة تعزيػز التربيػة مػف تنتيى الدراإػة بتقػديـ تصػور مقتػرح حػوؿ   التصور المقترح -

 ، روعػػى عنػػد وضػػعو  ػػؿ المواطنػػة العالميػػة لػػد  طػػ ب المرحمػػة الوانويػػة  ػػى مصػػر
 اوالتو يات العالمية المعاصرة االإتفادة مف اإلطار النظر  ونتالم الدراإة الميدانية
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 حدود الدراصة:  -6

 اإة الحالية طبقًا لمنقاط التالية تتحدد الدر 
   وير ػع الإػبب  ػى  ،بمحا ظػة الدليميػةويقتصػر عمػى المرحمػة الوانويػة الحد المكػانت

  6مػا يزيػد عػف    حيػث رنيػا تضػـإػكاًنا ر محا ظات مصػرنيا مف  كواختيارىا رلى كو 
، وتػػػـ اختيػػػار (2018،  يػػػاز المركػػػز  لمتعبلػػػة العامػػػة واإلحصػػػاا)ال مميػػػوف نإػػػمة
ميػػت قمػػر التعميميػػة )ألنيػػا مػػوطف الباحوػػة  حيػػث تإػػيؿ عمميػػة  ردارةردارتػػيف  قػػط  

دارة قػػرب المنصػػورة التعميميػػة ،(التطبيػػؽ ألنيػػا تموػػؿ  حػػد  حيػػاا مدينػػة المنصػػورة ) وا 
 (اعاصمة محا ظة الدليمية

   2017الفصؿ الدراإت األوؿ مف العاـ الدراإت ويقتصر عمى الحد الزمانت /
 ـا 2018

   امعممى التعميـ الوانوي العاـعمى ويقتصر الحد البشري 
 ى التربية مف   ؿ  الحد الموضوعى  ويقتصر عمى دراإة عنصر  المعمـ والمنيم 

وىذا ما  كدت  االمواطنة العالمية   باعتبارىما  ىـ عناصر الن اح أل  عمؿ تربو 
عميو تقارير اليونإكو، والتى  شارت رلى  ف المنيم بما يتضمنو مف ليـ ومعارؼ 
وميارات، والمعمـ بما يقـو بو مف دور  ى قرس ىذه القيـ والمعارؼ والميارات  ى 
نفوس الط ب ىما مف  ىـ الطرالؽ لتعزيز التربية مف   ؿ المواطنة العالمية 

(UNESCO, 2017a, PP. 21, 31) ا 
 مصطلحات الدراصة: -7

و لفو وإكنو واتخذه  المواطنة لاة مشتقة مف )وطف(، ووطف بالمكاف  ي  لاـ بو
عمى األمر  ي  ضمر  القـو     لاـ معيـ، وواطف   ًنا وواطفوىى مصدر )واطف(، ، وطًنا

واحدة وطنيا إرة التى ترمى رلى اعتبار اإلنإانية  نزعة ال ، وتعنى تمؾ عمو معو ووا قو عميو
(ا وتقابؿ  ت 2462 -2461ص  ، ص2008، عمر)و عضاؤىا   راد البشر  ميًعا ، العالـ

، وىى حالة  ف تكوف مواطًنا  ت دولة ما لو حقوؽ وعميو Citizenshipالماة اإلن ميزية 
   .(Trident Press International, 1999, p. 242)وا بات
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 ,Heater, 2004)ىػت شػكؿ مػف  شػػكاؿ اليويػة اال تماعيػة الإياإػية والمواطنػة
p.1)   يشػػترؾ  ييػػا كا ػػة   ػػراد الم تمػػع بصػػرؼ النظػػر عػػف ال ػػنس  و العػػرؽ  و الػػديف  و

 ػػػة وىػػػى تنطػػػوي عمػػػى عػػػدد مػػػف الحقػػػوؽ والوا بػػػات التػػػت تمػػػن  لم ػػػراد كا ، إػػػموب الحيػػػاة
 ػ ذا كانػت الحقػوؽ ىػى  (Baubock, 2008, p. 3). الصػ حيات كفعضػاا داخػؿ دولػة مػا

 وىر المواطنة،   ف الوا بات والمإلوليات ىامة  يًضا  ػى تعزيػز الشػعور بالمإػلولية الفرديػة 
 (ا21، ص 2017، 2016وال ماعية )عدلى، 

 مػػا المواطنػػة العالميػػة  يػػى مصػػطم  مإػػتحدث يصػػؼ رنإػػاًنا يإػػتطيع التفاعػػؿ عمػػى 
 تػو وموطنػوا ولقػد انتشػر اإػتعماؿ المصػطم  مإتو  عالمت مع  ي شخص ميما اختمفت وقا

وظيػػور الحا ػػة رلػػى عػػدد مػػف الميػػارات التػػت عمػػى المػػواطف ، العولمػػة مػػع تزايػػد الػػوعت حػػوؿ
عاليػػة الإياإػػية، التعػػاطؼ الوقػػا ت، المعػػولـ  ف يمتينيػػا وىػػت  ميػػارات المشػػاركة المدنيػػة، الف

احتػػراـ التنػػوع، القػػدرة عمػػى التو يػػؽ بػػيف الصػػراعات والتوصػػؿ رلػػى توا ػػؽ  ػػت ايراا مػػف خػػ ؿ 
 Wikimedia).وإػػػػالؿ إػػػػممية، بمػػػػا  ػػػػت ذلػػػػؾ المنالشػػػػات والمػػػػداوالت والمفاوضػػػػات 

Foundation, 2018; Oxfam, 2015, p. 5)  ويطمػؽ عمييػا  يًضػا المواطنػة خػارج
، ويفضػػؿ الػػبعض التعبيػػر عنيػػا بمصػػطم  Citizenship Beyond Bordersالحػػدود 
، والتػػى Planetary Citizenshipالمواطنػػة الكوكبيػػة  ،  وCosmopolitanismالكونيػػة 

 ,UNESCO, 2013)رض ع العػالمى  ػى الحفػاظ عمػى كوكػب األ تؤكد عمى مإلولية الم تم
p. 3)ا 

ركإاب األطفاؿ والشباب القدرة عمى اكتشػاؼ  تعنى لتربية مف   ؿ المواطنة العالمية وا
وتنميػػة والتعبيػػر عػػف آراليػػـ ولػػيميـ واحتػػراـ آراا ايخػػريف، وبمػػا يإػػاعدىـ عمػػى اتخػػاذ القػػرار 
المناإػػػب والخػػػاص بكيفيػػػة ممارإػػػة حقػػػوليـ ومإػػػلولياتيـ  ػػػى الم تمػػػع المحمػػػى والعػػػالمى 

(Oxfam, 2006, p. 2)  ا وىػى عبػارة عػف نمػوذج يمخػص كيػؼ يمكػف لمتربيػة  ف تطػور
ف لمعػػيش  ػػى عػػالـ يتميػػز بالعػػدؿ وـ والموالػػؼ التػػى يحتا يػػا المتعممػػالمعػػارؼ والميػػارات والقػػي

 ا(UNESCO, 2014, p. 9)والإ ـ والتإام  واالإتدامة 
 الحالت عصرنا  ت الناس  ف والع مف نشف التعميـ  ت ويشار رلييا عمى  نيا "تو و

 الفرص لممتعمميف ُتعطى  ف الضروري مف  صب  لذ العولمةا رطار  ت ويتفاعموف يعيشوف
 المعولـ الم تمع ىذا  ت دورىـ حوؿ النظر و يات وتبادؿ الضرورية لمتفكير والكفااات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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 والبيلية اال تماعية لضاياىـ بيف الع لات المعقدة ومنالشة  يـ   ؿ مف والمتصؿ،
والفعؿ )كابيزودو   ديدة لمتفكير ؽالطر  الإتخ ص وكذلؾ ،ةالمشترك وااللتصادية والإياإية
 (ا 14، ص 2008وآخروف، 

عمى  نيا شكؿ مف  شكاؿ التعمـ ينطو  عمى المشاركة النشػطة مػف  وتعر يا ويكيبيديا
يػػػػة ضػػػػايا العالميػػػػة ذات الطبيعػػػػة اال تماع انػػػػب األ ػػػػراد  ػػػػى المشػػػػروعات التػػػػى تخاطػػػػب الق

ويتعمػػؽ  يليػػةا وينطػػو  المفيػػـو عمػػى عنصػػريف )الػػوعى العػػالمى والإياإػػية والب اديةوااللتصػػ
التػى تمكػف المػواطنيف مػف المشػاركة  الميػارات العالميػة خ لػى لمقضػايا العالميػة، و بال انب األ

 ا(Wikimedia Foundation, 2018)  ى عالـ متاير ومإتمر

 Maastricht المواطنػة العالميػة وتـ تعريفيا  ى رع ف ماإتريخت لمتربية مف   ػؿ
Global Education Declaration (2002 عمػى  نيػا التربيػة التػى تفػت   عػيف النػاس )

وعقػػوليـ عمػػى حقػػالؽ العولمػػة، وتػػد عيـ لمإػػعت لتحقيػػؽ عػػالـ يػػنعـ  يػػو ال ميػػع بمزيػػد مػػف 
 عمػػىوينطػػو  المفيػػـو كمػػا ورد  ػػى رعػػ ف ماإػػتريخت . العدالػػة والمإػػاواة وحقػػوؽ اإلنإػػاف

مػف   ػؿ  ةوالتربيػ التنميػة، تحقيػؽ   ػؿ مػف التػى تشػمؿ  التربيػةالعديد مػف المفػاىيـ األخػر ، 
 ،الصراعات نشوب ومنع الإ ـ   ؿ مفربية والت االإتدامة،   ؿ مف ربيةوالت ،اإلنإاف حقوؽ
 البعػد ركػالز الػبعض بعضػيا مػع تشػكؿ والتػتوقيرىػا، ، الوقا ات بيف التقاربمف   ؿ  يةوالترب

 ,Europe-Wide Global Education Congress) المواطنػة عمػى لمتربيػة العػالمت
2002, p. 2) لتربيػػة مػػف   ػػؿ األخػػر  التػػى تتضػػمنيا ا والشػػكؿ التػػالى يوضػػ  المفػػاىيـا
 المواطنة العالميةا
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 (1شكؿ )
 التى تتضمنيا التربية مف   ؿ المواطنة العالمية المفاىيـيوض  

  

Source: Foundation for Development of Local Initiatives Qdowa (2015). 

Brief Guidebook on Global Education. Kudowa-Zdrój, p. 4. 

   والتربية مف   ؿ المواطنة العالمية  ى الدراإة تعنى ركإاب الط ب القػيـ والمعػارؼ
ية واألخ لى مع القضايا العالميػة الإياإػالتعامؿ المإتنير والواعى والميارات التى تمكنيـ مف 

لتصػػادية واال تماعيػػة والوقا يػػة والبيليػػة، والمشػػاركة النشػػطة الفعالػػة والمإػػلولة  ػػى عػػالـ الاو 
 متاير وشامؿ وعادؿ وآمف و كور اإتدامةا

 ثاىًيا: اإلطار اليظزى للدراصة: 

 :التودُ حنوٍا، وأٍدافَاا، ودواعى املواطية العاملية، وأٍنيتَ الرتبية مً أدل مفَوو -0
 ػػى ظػػؿ العػػالـ المعػػولـ العديػػد مػػف التايػػرات  اوممارإػػاتي ربيػػةلقػػد طػػر  عمػػى إػػياؽ الت

كوإيمة لموا ية القضايا العالمية اال تماعية وااللتصادية والوقا يػة والإياإػية والبيليػة  حيػث 
ت بػيف المتعممػػيف، لػد تعػد  عمميػػة ركإػاب المعػارؼ رلػى بنػػاا القػيـ واالت اىػاالتربيػة رف دور 

دعـ التحػوؿ اال تمػاعى بطرالػؽ ت ديديػة ربية  ف تيإػر التعػاوف الػدولى وتػوصار لزاًما عمى الت
 ػػى تػػػدريب  ربيػػةتػػؤد  رلػػى تشػػكيؿ عػػالـ آمػػف وعػػادؿ وشػػػامؿا وبمعنػػى آخػػر يكمػػف دور الت

ت المتعممػػيف عمػػى كيفيػػة موا يػػة التحػػديات العالميػػة، والتػػى تشػػمؿ  الصػػراع، والفقػػر، وتايػػرا
لعدالػة والمإػاواة التػى االعادؿ لمإكاف، وكا ة  شكاؿ عػدـ المناخ، و زمة الطالة، وعدـ التوزيع 

 .   (UNESCO, 2014, p. 10) تؤكد الحا ة رلى تضا ر  يود كا ة الدوؿ لموا يتيا
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رلػى شػكؿ  Alan Reidوآالف ريػد  Ian Daviesدعا ريػاف ديفػيس  مف ىذا المنطمؽ
وتحقيػؽ ذلػؾ يتطمػب  ،المواطنػة العالميػة مػف   ػؿ تربيػةاليعػرؼ باإػـ  ربية ديد مف  شكاؿ الت

 شػكااًل ضػمف بػرامم تربيػة المواطنػةا وألف العولمػة تولػد  ةالعالميػ ربيػةرضا ة بعض  نشػطة الت
 اا مػف  ػدوؿ المواطنػةالمواطنػة ي ػب  ف تكػوف  ػزاً  مػف   ػؿ تربيةال ديدة مف المواطنة   ف 

 ويقػع عمػى عػاتؽ المعممػيف مإػلولية رعػداد الطػ ب ليكونػوا مػواطنيف  ػى عػالـ معػولـ ومتػػرابط
(Davies, 2006; Yamashita, 2006; Davies & Reid, 2005).  

ات يػػت العديػػد مػػف المنظمػػات الدوليػػة موػػؿ األمػػـ المتحػػدة، واليونإػػكو،  وعمػػى ذلػػؾ
وم مس  وربا، ومنظمة األمف والتعاوف األوربى رلػى رصػدار المواويػؽ واإلع نػات الدوليػة التػى 
تحتو  عمى العديد مف المقترحات والتوصيات وخطوط العمػؿ الضػرورية لتصػميـ وتنفيػذ بػرامم 

لعالميػػة باعتبػػار  نيػػا اإػػت ابة تربويػػة لتحػػديات العػػالـ المعاصػػر التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة ا
 ,UNESCO)  يمػا يمػى، والمتمومػة  (98، 97، 88، ص ص 2008كػابيزودو وآخػروف، )

2017, P. 2; UNESCO, 2013, pp. 1-2): 

 :التغريات فى الضيام التعلينى (0)
 ػػت عػػالـ معػػولـ بشػػكؿ متزايػػد عمػػى  ىميػػة القػػيـ واالت اىػػات وميػػارات  ربيػػةكػػز التتر  -

 يًضػا  تربػو م تمػع الاليػتـ ياالتصاؿ بوصفيا مكمً   إاإػًيا لممعػارؼ والميػارات، كمػا 
 ت  يـ وحؿ القضايا اال تماعية والإياإية والوقا ية والعالميػةا ويشػمؿ  ربيةبفىمية الت

قػػوؽ اإلنإػػاف والمإػػاواة ولبػػوؿ التنػػوع والتنميػػة  ػػت دعػػـ الإػػ ـ وح ربيػػةذلػػؾ دور الت
 المإتدامةا 

مػف لبػؿ األمػيف العػاـ  2012 ػت عػاـ  GEFI) طمقت المبادرة األولى لمتربية العالميػة ) -
األولويػات   حػد المواطنػة العالميػة كمف   ػؿ تربية التشمؿ وضع التى لممـ المتحدة، و 

 التى تيتـ بيا منظمة اليونإكوا
 واالتصال بني األفزاد واألمانً:  سيادة الرتابط (9)

 التطور  ى تكنولو يا المعمومػات واالتصػاالت لػد مكػف األ ػراد وال ماعػات مػف االتصػاؿ  -
 ببعضيـ البعض مف    مكاف  ى العالـ و ى    ولتا 
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األ راد عمى المإػتو  المحمػى والػدولى بمػا  ػت ذلػؾ مؤإإػات القطػاع  زيادة الترابط بيف -
دنية، التػى  و ػدت نوًعػا  ديػًدا مػف األ ػراد الإػاعيف رلػى العمػؿ الخاص والم تمعات الم

  يما وراا الحدود الوطنيةا 
زيادة الي رة عبػر الػدوؿ  عمػت الم تمعػات  كوػر ت انًإػا  و  كوػر عالميػة، ممػا زاد مػف  -

 كيفية العيش مًعاا مىع دريبضرورة الت
 التحديات العاملية الزاٍية:  (3)

التنميػػة المإػػتدامة، وتايػػر المنػػاخ،   موػػؿالراىنػػة، يوا ػػو العػػالـ العديػػد مػػف التحػػديات  -
مػػا  يوالتػػى تإػتو ب التعػاوف والعمػػؿ المشػترؾ والعولمػة، والوػورة التكنولو يػػة، وقيرىػا، 

 وراا حدود األرض واليواا والماا لمتوصؿ رلى  يـ  ماعى حوؿ كيفية م ابيتياا 

يػدعـ  مػنيم عػالت ال ػودةصوات بحؽ كؿ طالب  ى الحصوؿ عمى تعالت األمف ىنا و 
اكتإاب الميارات والمعارؼ واالت اىات المطموبة لمعيش  ى م تمػع عػالمى، ووا ػب كػؿ معمػـ  
 ى الإعى باإتمرار لتنمية الميارات والمعارؼ واالت اىات ال زمة لتوقيؼ الطػ ب بشػكؿ  عػاؿ 

درإػػة  ػػى المشػػاركة  ػػت بنػػاا والحفػػاظ عمػػى الوقا ػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة، ودور كػػؿ م
المدرإية الشاممة التت تقـو عمى احتراـ التنوع، ودور كػؿ منطقػة  ػى  ف تقػود وتنصػ  وتيإػر 

 تربيػػةاللمدارإػػيا عمميػػات التخطػػيط والمرا عػػة ال زمػػة لتنفيػػذ التو يػػات الخاصػػة باإػػتراتي ية 
 Department of Education and Early)المواطنػػة العالميػة والوقا ػػات  مػف   ػػؿ

Childhood Development, 2009, p. 8). 

وت ػػدر اإلشػػارة رلػػى  ف المصػػطم  ينطػػو  عمػػى و وػػة  بعػػاد مفاىميػػة توضػػ  بصػػورة 
 ميػػػػة الم ػػػػاالت التػػػػى تاطييػػػػا التربيػػػػة مػػػػف   ػػػػؿ المواطنػػػػة العالميػػػػة، وتتموػػػػؿ  يمػػػػا يمػػػػى 

(UNESCO, 2018, p. 2; UNESCO, 2015, p. 15):   

الم ػػاؿ المعر ػػت  ويعنػػى اكتإػػاب المعر ػػة والفيػػـ والتفكيػػر النقػػدي  يمػػا يخػػص القضػػايا  -
العالميػػة واإللميميػػة والوطنيػػة والمحميػػة والتػػرابط واالعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيف مختمػػؼ البمػػداف 

 والإكافا 
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العػػاطفت  ويعنػػى الشػػعور باالنتمػػاا رلػػى اإلنإػػانية المشػػتركة  -الم ػػاؿ اال تمػػاعت  -
 ـ والمإؤوليات والتعاطؼ والتضامف واحتراـ االخت ؼ والتنوعا وتبادؿ القي

الم ػػاؿ الإػػموكت  ويعنػػى اتخػػاذ ر ػػرااات  عالػػة ومإػػؤولة عمػػى المإػػتويات المحميػػة  -
 والوطنية والعالمية مف   ؿ عالـ  كور إ ًما واإتدامةا

 و ػػى رطػػار الم ػػاالت إػػالفة الػػذكر، تيػػدؼ التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة رلػػى
 تمكيف المتعمميف مما يمى 

تطوير الفيـ لبنى الحوكمة العالمية والحقوؽ والمإؤوليات والقضايا العالمية  -
 والروابط بيف النظـ والعمميات العالمية والوطنية والمحميةا

االعتراؼ باالخت ؼ واليويات المتعددة وتقويميا، عمى إبيؿ المواؿ  الوقا ة   -
نإانيتنا المشتركة، وتطوير الميارات لمعيش  ت عالـ  والماة والديف وال نس، وا 

 يزداد تنوًعاا
تطوير وتطبيؽ الميارات األإاإية لمقرالية المدنية، عمى إبيؿ المواؿ    -

لمعمومات والقرالية اإلع مية والتفكير النقدي االإتقصاا النقدي وتكنولو يا ا
واتخاذ القرارات وحؿ المشك ت والتفاوض وبناا الإ ـ والمإؤولية الشخصية 

 واال تماعيةا
التعرؼ رلى ودراإة المعتقدات والقيـ وكيفية تفويرىا  ت عممية صنع القرار  -

 تزاـ المدنتا والتصورات حوؿ العدالة اال تماعية واالل ،الإياإت واال تماعت
وكذلؾ بالبيلة واحتراـ  ،تطوير إموكيات االىتماـ بايخريف والتعاطؼ معيـ -

 التنوعا
والميارات ال زمة لتحميؿ عدـ  ،تطوير ليـ اإلنصاؼ والعدالة اال تماعية -

المإاواة عمى  إاس ال نس  و الوضع اال تماعت وااللتصادي والوقا ة والديف 
 كؿ نقديا والعمر وقيرىا مف القضايا بش
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المشاركة واإلإياـ  ت القضايا العالمية المعاصرة عمى المإتويات المحمية  -
والوطنية والعالمية كمواطنيف عالمييف مطمعيف وممتزميف ومإؤوليف ومت اوبيف 

(UNESCO, 2015, p. 16).  
االنخراط والقياـ بفدوار نشطة محمًيا وعالمًيا لموا ية وحؿ التحديات العالمية،   -

 تمكنوا  ى النياية مف اإلإياـ  ى عالـ  كور  مًنا وعداًل وتإامًحااو ف ي
اكتإاب الفرص والكفااات ال زمة لتعرؼ حقوليـ ووا باتيـ ضماًنا لعالـ  -

 ومإتقبؿ   ضؿا 
 الحصوؿ عمى المعمومات مف م موعة واإعة مف المصادرا -
 مبناا المعر ىالرااة المعمومات بشكؿ تحميمت ونقدي، ومعر ة الطبيعة الوقا ية ل -
تعرؼ و يات النظر المتعددة حوؿ  ي لضية، واالعتماد عمييا  ى رصدار  -

 األحكاـ واتخاذ القراراتا
اكتإاب خبرة  ت العمؿ  ت ظؿ وقا ات مختمفة، والتفاعؿ مع ممومى الدوؿ  -

 األخر ا
 رتقاف لاة   نبية وانيةا -
 ت الفريؽ، و داا تممؾ ميارات االتصاؿ المتطورة، والقدرة عمى العمؿ بن اح  -

 المياـ بفإموب تعاونتا
الوصوؿ رلى األ راد العامميف  ى م االت مختمفة ل إترشاد بيـ  ى حؿ  -

 المشك تا
عدـ االنعزاؿ، واالتصاؿ بالعالـ الواإع،  و بالقو  التاريخية التت شكمت الحاضر  -

 (ا (UNESCO, 2013وإتشكؿ المإتقبؿ 
محاربة العنصرية، ونشر العدالة بمختمؼ التفكير عالمًيا والعمؿ محمًيا  ى  -

  شكالياا
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 .Guo, 2014, p)تحمؿ مإلولية حؿ المشك ت العالمية كؿ بقدر اإتطاعتو  -
 ا(2

والتربية مف   ؿ المواطنة العالمية  ى رطار ما إبؽ تإعى رلى رحداث تاييرات  ى 
مف وشامؿ وعادؿ، معارؼ وات اىات وإموكيات األ راد، بما يمكنيـ مف االندماج  ى عالـ آ

معتمدة  ى ذلؾ عمى التو يات العالمية المعاصرة الداعمة لقضايا حقوؽ اإلنإاف والعولمة 
مإاواة وتحمؿ المإلولية والتنمية المإتدامة والإ ـ واحتراـ التنوع والتعاطؼ مع ايخريف وال

التحويمية الرامية القدرة تمؾ ومف وراا ذلؾ كمو تكمف  ىميتيا  ى كونيا بموابة الشخصيةا 
رلى تشكيؿ  كر عالمى نالد وواع ومإتنير ومبدع وخ ؽ ولادر عمى التعايش الإممى  ى 

 خت ؼ القالـ بيف األ راد وال ماعات والم تمعات المحمية والعالميةا ظؿ ذلؾ التفاوت واال

ويقودنػػا ذلػػؾ رلػػى البحػػث عػػف ماىيػػة مخر ػػات التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة، 
 عنى آخر الإمات والخصالص التى تظير عمى المتعمـ نتي ة تمقيو ىذا الػنمط مػف التربيػةوبم

إػػمات المػػتعمـ  ػػى تقريرىػػا بعنػػواف "التربيػػة عمػػى  اليونإػػكو وردت منظمػػة و ػػى ىػػذا الصػػدد .
 - Global Citizenship Educationمواضػيع و ىػداؼ تعميميػة"  -المواطنػة العالميػة

Topics and Learning Objectives”  حػػددتيا  ػػى حيػػث   2015الصػػادر  ػػى عػػاـ
وػػ ث إػػمات  إاإػػية، ركػػزت  ػػى م مميػػا عمػػى مرا عػػة األدبيػػات و طػػر عمػػؿ التربيػػة مػػف   ػػؿ 

التقنيػػػة واألعمػػػاؿ  المواطنػػػة العالميػػػة، ومرا عػػػة الػػػنيم والمنػػػاىم، باإلضػػػا ة رلػػػى االإتشػػػارات
 ,UNESCO)  يما يمىوالخصالص ا الم اؿا وتتموؿ ىذه الإمات ذإكو حوؿ ىالحديوة لميون

2015, pp. 23-24)  
 :مجكف مطلع وىكدى (0)

 التػػػرابط  يػػػـو  العالميػػػة، والقضػػػايا واليياكػػػؿ الحوكمػػػة  نظمػػػة معر ػػػة ذلػػػؾ  ويشػػػمؿ
ال زمػة لموقا ػة المدنيػة موػؿ  والميػارات والمعػارؼالعالمية والمحمية،  االىتمامات بيف والص ت

 التحقيؽ والتحميؿ النقد  مع التركيز عمى المشاركة النشيطة  ى التعمـا

  ػت الحوكمػة  نظمػة وىياكػؿ العالميػة، والمواضػيع لمعػالـ  يميػـيطّوروف  المتعمموف 
 عمػى وال ماعػات، األ ػراد ومإػؤوليات حقػوؽ وااللتصػاد، ويفيمػوف والتػاريخ الإياإػة مضمار
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 اال تماعيػػػة والمإػػػؤولية األصػػػمييف، الإػػػكاف وحقػػػوؽ والطفػػػؿ، )حقػػػوؽ المػػػر ة الموػػػاؿ  إػػػبيؿ
ا والعالميػة والوطنيػة المحميػة والعمميػات واليياكػؿ بيف القضػايا الترابط رلى لمشركات(، ويتعر وف

 والتػػػرابط )العولمػػػة العالميػػػة والقضػػػايا المواضػػػيع التحقيػػػؽ  ػػػت عمػػػى لػػػدرتيـ  يضػػػاً  ويطػػػّوروف
 النقػد  وتحميػؿ والتحقيػؽ التخطػيط خػ ؿ مػف والتنميػة المإػتدامة( والنزاعػات والإػ ـ والي رة
 ا   وتكويف اإتنتا اتيـ البيانات

 يتواصل ادتناعًيا وحيرتو التيوع: (9)
 واإلنإػػانية المشػػتركة القػػيـ واالنتمػػاا، و يػػـ والع لػػات اليويػػات  يػػـ ويشػػمؿ ذلػػؾ 
 التنػػػوع بػػػيف المعقػػػدة الع لػػػة والتنػػػوع، و يػػػـ االخػػػت ؼ تقػػػويـ واحتػػػراـو  المشػػػتركة، وتطػػػوير

 اوالتماوؿ

ة األإػر  ) المتعػددة الع لػات ضػمف مػولعيـ ىػو مػا ىويػاتيـ يتعمموف عف  المتعمموف
ا لممواطنػة العػالمت البعػد لفيػـ كفإػاس والدولػة ككػؿ(، المحمػت والم تمػع والمدرإػة واألصدلاا

 وال نإػػية وال ػػنس والماػػة الوقا ػػة) شػػكالو  ؼبمختمػػ والتنػػوع  يميػػـ ل خػػت ؼ كمػػا يطػػوروف
 و إػباب عػنيـ، يختمفػوف الػذيف بفوللػؾ النػاس آراا  ػت والقػيـ المعتقػدات تػؤور وكيؼ ،(والديف
 التػت المشػتركة العوامػؿ االعتبػار  ػت  يضػاً  المتعممػوفويفخػذ  ،والتمييػز المإػاواة انعداـ وتفوير
 والعػيش االخت ؼ الحتراـ ال زمة والموالؼ والقيـ والميارات المعارؼ وتطور االخت ؼ تت اوز

 اايخريف مع

 مضئول أخالقًيا وملتشو: (3)
 ولػػيـ ،الموالػػؼ ويشػػمؿ اإلنإػػاف، حقػػوؽ مقاربػػات رلػػى األوؿ ذلػػؾ  ػػى المقػػاـ يإػػتند

 مػف الميػارات والتحػوؿ، وتطػوير ،واال تماعيػة الشخصػية والمإػؤولية ،والبيلة ،ايخريف رعاية
 و خ لػػت مطمػػع عمػػؿ خػػ ؿ مػػف   ضػػؿ عػػالـ بنػػاا واإلإػػياـ  ػػت الم تمػػع  ػػت المشػػاركة   ػػؿ

 اوإممت

ا بػػػػايخريف المتعمقػػػػة وتمػػػػؾ الخاصػػػػة ولػػػػيميـ يإتكشػػػػفوف معتقػػػػداتيـ  ػػػػالمتعمموف 
 واإللميميػة والوطنيػة المحميػة الإػيالات  ػت اال تماعيػة العدالػة لقضػايا  يميػـ اويطوروف  يضً 

 والنزعػػػة المنػػػاخ منيػػػا بتايػػػر يتعمػػػؽ )ومػػػا األخ ليػػػة والقضػػػايا ترابطيػػػا، وكيفيػػػة والعالميػػػة،
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 المإػػتدامة والتنميػػة والانػػى والفقػػر والي ػػرة العادلػػة والت ػػارة االلتصػػادية والعولمػػة االإػػتي كية
 والموالػػػؼ والقػػػيـ والميػػػارات ممعػػػارؼ يميػػػـ ل  يضػػػاً  المتعممػػػوف يطػػػورو ا (والحػػػرب واإلرىػػػاب
 والتعػاطؼ الرحمػة   )تشػمؿ، والتى المدنت العمؿ  ت واالنخراط والبيلة ايخريف رعايةالخاصة ب
 المشػػاركة  ػػرص عػػف يتعممػػوفو  ا(الفعالػػة والمشػػاركة اال تماعيػػة والمشػػاريع والحػػوار والتعػػاوف
  مػػاعتالو  فػػرديال عمػػؿال عػف و مومػػة ،والعالميػػة والوطنيػػة المحميػة المإػػتويات عمػػى كمػواطنيف

 ااال تماعت والظمـ العالمية القضايا لمعال ة ايخروف يتخذهالذ  

ىػػذه الإػػمات ال يكتإػػبيا المػػتعمـ  ػػى مرحمػػة تعميميػػة معينػػة  بػػؿ  ػػى كػػؿ المراحػػؿ و 
التعميمية بدًاا برياض األطفاؿ وحتػى المإػتو  الوػانو ، وىػذا مػا يوضػحو الشػكؿ التػالى الػذ  

لمخر ػػات التعميميػػة يتنػػاوؿ التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة مػػف حيػػث  م ػػاالت الػػتعمـ، وا
األإاإية، وإمات المتعمـ األإاإية، والمواضيع، واألىداؼ التعميمية بحإػب المرحمػة العمريػة 

 ا و المإتو  التعميمى
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 ( 2شكؿ )

التعمـ والمخر ات التعميمية التربية مف   ؿ المواطنة العالمية مف حيث  م االت يوض  
حمة العمرية  و واألىداؼ التعميمية بحإب المر  األإاإية وإمات المتعمـ األإاإية والمواضيع

 المإتو  التعميمى

 
مواضيع  -لمواطنة العالميةالتربية عمى ا(. 5102المصدر: منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )

 .52. باريس، ص تعميميةوأهداف 
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 يػو يبػرز ذ  نعػيش  ى رطار مػا إػبؽ يمكػف القػوؿ بفنػو  ػى ظػؿ العػالـ المعػولـ الػو  
المواطنة العالمية  ػى ركإػاب األ ػراد منػذ الإػنوات األولػى وخػ ؿ  مف   ؿ ربيةمتالدور الفعاؿ ل

حيػػػاتيـ المعػػػارؼ والميػػػارات والإػػػموكيات واالت اىػػػات التػػػى تمكػػػنيـ مػػػف  ف يكونػػػوا مػػػواطنيف 
ر بػيف عالمييف،  فىميتيا تكمف  ػى كونيػا وإػيمة الإػتوارة العمػؿ والمشػاركات والتعػاوف والحػوا

التعميـ الرإمى وقير الرإمى، وتبنى نيم متعػدد األو ػو يوظػؼ المفػاىيـ والطرالػؽ والنظريػات 
مػػف الم ػػاالت األخػػر  ذات الصػػمة  كتعمػػيـ حقػػوؽ اإلنإػػاف، والتعمػػيـ لممػػاف، والتعمػػيـ لتعزيػػز 

لولية دعـ روح التطمػع والتضػامف والمإػ نيػا تػ ،   التنمية المإتدامة، والتعميـ لمتفػاىـ الػدولى
    .(UNESCO, 2014, pp. 14, 15)المشتركة 

 : ةياملواطية العاملالرتبية مً أدل  مبادىء  -9

المواطنػػة مػػف   ػػؿ تربيػػة الإػػعًيا نحػػو تحقيػػؽ األىػػداؼ الإػػابؽ اإلشػػارة رلييػػا، تإػػتند 
 ,Learning and Teaching Scotland) العالميػة رلػى عػدد مػف المبػاد ا، و ىميػا

2011, p. 14)  

تعزف واحـرتاو ورعايـة اوكـوم واملضـاوليات والكـيه واراء ا خـزيً و فَـه دور اجملتنـع   العـا           ( 0) 

 األوصع، ويشنل:
وعمػػػؿ روابػػػط  ،تنميػػػة  يػػػـ المتعممػػػيف حػػػوؿ لضػػػايا المإػػػاواة وحقػػػوؽ اإلنإػػػاف -

 عالمًيااوؽ والمإؤوليات محمًيا ووطنًيا و لمحق
ربراز ليـ الحكمة والعدؿ والرحمة و النزاىة داخػؿ وخػارج الم تمػع المدرإػت عمػى  -

 حد إوااا
 تو ير الفرص التت تعزز احتراـ الذات واليويةا -
 المعر ة والفيـ لكيفية اإلإياـ بشكؿ  عاؿ  ت الم تمع العالمتا  قرس -
ات تنميػػػة القػػػدرة عمػػػى  تقػػػدير لػػػيـ وآراا ايخػػػريف مػػػع رشػػػارة خاصػػػة رلػػػى البيلػػػ -

 والوقا اتا
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تينية الوعي و فَه أصط االخنزاط   العنليات الدميكزاطية  والكدرة على املشارنة     (2)

المإػػػتويات المحميػػػة   الـــتفهري اليكـــدى وصـــيع الكـــزار   املـــدارظ واجملتنعـــات علـــى  
 والقومية والدولية، ويشمؿ 

رإػات دعـ مبادئ الديمقراطية مف خػ ؿ مشػاركة الطالػب  ػت  ميػع  وانػب المما -
 الصفيةا

  ت عمميات صنع القرارا إياـتو ير  رص ذات ماز  لمطفاؿ والشباب لإل -
 تحفيز المتعمميف عمى االنخراط  ت القضايا المحمية والوطنية والعالميةا -
 محو األمية الإياإية لد  المتعمميفا -

 الرتابط بني الياظ والبيئة، وما يرتتب على أفعال الشدص حملًيا وعاملًيا، ويشنل: فَه (3)
وتايػػر  ،رشػػراؾ األطفػػاؿ والشػػباب  ػػت تعػػرؼ مػػد  التػػرابط بػػيف التنػػوع البيولػػو ت -

 ولضايا الفقر العالميةا  ،المناخ
 تعزيز مفيـو اإلنإانية المشتركةا -
 مية وعالميةا تو ير  رص لمنالشة األ عاؿ وما ليا مف آوار مح -
 تنمية التعاطؼا -

والــرتاخ واالخنــزاط مــع الجكافــات والتكاليــد األخــزى حــول    تكــديز  التيــوع التــارثى والجكــافى ( 4)

 العا ، ويشنل:
 قرس االت اىات اإلي ابية نحو االخت ؼ والتنوعا -
 اإتكشاؼ التنوع الوقا ت  ى الم تمعا -
تشػػ يع الفػػرد عمػػى االعتػػزاز باليويػػة والمشػػاركة الفعالػػة  ػػت اإتكشػػاؼ مختمػػؼ   -

 التقاليد والوقا ات مف  ميع  نحاا العالـا

ولية   مجيـع دواىـب اويـاة صياصـًيا واقتصـادًيا      ئالتصزف مبضواليكدي والتفهري اإلبداعي (5)

 وثكافًيا، ويشنل:
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التصػػرؼ بمإػػلولية  ػػى القضػػايا ممػػيف بقػػدر مػػف المعر ػػة يمكػػنيـ مػػف تزويػػد المتع -
المحميػػة والعالميػػة )موػػؿ محػػو األميػػة الإياإػػية، ومحػػو األميػػة الماليػػة، ومحػػو 

 األمية اإلع مية(ا
 رشراؾ المتعمميف  ت وضع حموؿ لمتحديات التت يوا يونيا كمواطنيف عالمييفا -
   اتش يع تقديـ آراا مإتنيرة بشفف القضايا األخ لية والعممية -

 
 :املواطية العامليةفى الرتبية مً أدل  املعلهدور  -3

 يمعب المعمـ دورًا كبيرًا  ى قرس مفاىيـ ولػيـ المواطنػة العالميػة  ػى نفػوس الطػ ب 
 يتولع مف المعمـ تحقيؽ ما يمى    ب انب نقؿ المحتو  المعر ى لمط ب

عػػػداد الطػػػ ب ليكونػػػوا مػػػواطنيف منت ػػػيف و  -  خ ليػػػيف خمػػػؽ بيلػػػة مواتيػػػة لمػػػتعمـ، وا 
 ا(UNESCO, 2018, P.5)مإؤوليف  ت عالـ إريع التاير والتشابؾ و 

تنميػػة المعػػارؼ والميػػارات واالت اىػػات ال زمػػة لتوقيػػؼ الطػػ ب مػػف   ػػؿ المواطنػػة   -
 العالمية والوقا اتا

الت رشػراؾ  ميػع الطػػ ب دمػم الػرؤ  العالميػة والوقا ػػات  ػت المػواد التػت يدرإػػونيا، وبالتػ -
 اتعمميـعممية  ت 

تبنى بيلات التعمـ الشاممة التى يعامؿ  ييا كا ة الطػ ب والمػوظفيف بػاحتراـ، باػض النظػر  -
 Department of Education and) عػػف ىويػػاتيـ الوقا يػػة  و الػػنظـ العقالديػػة

Early Childhood Development, 2009, p. 8). 
يػػد المتعممػػيف باالإػػتراتي يات التركيػػز عمػػى تنميػػة التفكيػػر النقػػد  خػػ ؿ عمميػػة الػػتعمـ بتزو  -

 ,Buchanan) والمداخؿ التى تإاعدىـ عمى اإتكشاؼ وتقييـ مختمؼ القضايا العالميػة
Burridge, & Chodkiewicz, 2018, p. 56). 

يػػتمكف المعمػػـ مػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ ي ػػب  ف تكإػػبو بػػرامم التػػدريب القػػدرة عمػػى  وحتػػى
التخطيط وتوصيؿ وحدات المنيم بطريقة تػدعـ المواطنػة العالميػة،  و بمعنػى آخػر ي ػب عميػو 

   ف
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 يمـ بالت ارب المختمفة لممواطنة العالميةا  -
 يعكس القيـ والإمات المتولعة مف المتعمميفا -
 الإاعة ايبقى عمى اط ع بقضايا  -
 ياذ  روح الديمقراطية والمشاركةا -
 يخطط لخبرات تعمـ ورية داخؿ وخارج المدرإةا -
 يش ع المتعمميف عمى القيادة والتفكير  ت تعمميـا -
 يتبنى القضايا العالمية المعاصرة  ت المناىم الدراإيةا -
 يعمؿ شراكات نا حة مع الزم اا -
 متداد لمفصؿ الدراإىاكا ىينظر رلى الم تمع المحمى والقومى والعالم -
 يدعـ المدرإة الشاممة كمدخؿ لممواطنة العالميةا -
 Learning and) ييػػػتـ بالتنميػػػة المينيػػػة، و ػػػرص التواصػػػؿ والعمػػػؿ التشػػػاركى -

Teaching Scotland, 2011, p. 17).   
 يقدر الترابط والتعاوف بيف األ راد، وييتـ باأل راد  ى األماكف البعيدةا -
 العدالة اال تماعية لم ميعايإعى رلى تحقيؽ  -
تممػػؾ الميػػارات التربويػػة ال زمػػة لمإػػاعدة الطػػ ب عمػػى تحميػػؿ وتقػػدير الػػرؤ  المختمفػػة ي -

 واالت اىات متعددة الوقا اتا
يتكيػػػؼ مػػػع المعػػػايير اال تماعيػػػة والوقا يػػػة، ويمتػػػـز بمإػػػاعدة الطػػػ ب عمػػػى  ف يصػػػبحوا  -

    ا(Guo, 2014, p. 4)مواطنيف عالمييف

كر  ف المواطنػػة العالميػػة مفيػػـو  ديػػد نإػػبًيا، يؤكػػد عمػػى م موعػػة مػػف و ػػدير بالػػذ
الميارات التى لد تكوف قير مفلو ة كويرًا مف  انب المربيف اليـو  حيث رنيـ لػـ يمارإػوىا مػف 
لبػػؿا و ػػى ىػػذا الصػػدد يشػػير النقػػاد رلػػى  ف  ػػزًاا كبيػػرًا مػػف  شػػؿ النظػػاـ التعميمػػى يكمػػف  ػػى 

ضػػم والفيػػـ مػػف  انػػب المػػربيف  ػػى معال ػػة كيفيػػة تربيػػة المواطنػػة اال تقػػار رلػػى التفكيػػر النا
العالميػػة، و كػػرة و ػػود م تمػػع مػػف المتعممػػيف يػػتعمـ  يػػو المعممػػوف والطػػ ب عمػػى حػػد الإػػواا 

(Betts, 2014) مإػػلوليف عػػف خمػػؽ عػػالـ آمػػف  عممػػيفم،  ضػػً  عػػف لصػػور بػػرامم رعػػداد
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ماإػة رلػى تػدريب المعممػيف عمػى حا ػة لػذا  ينػاؾ  (Guo, 2014, p. 3).وشػامؿ وعػادؿ 
 الميارات ب عطاليا  ولوية  ى خطط التنمية المينية وبرامم رعداد المعمـاىذه 

يما يتعمؽ بتقديـ مقػررات التربيػة العالميػة داخػؿ مؤإإػاتيا ولبريطانيا الإبؽ عالمًيا  
 Global، باإلضػا ة رلػى وضػع برنػامم الػتعمـ العػالمى  (Guo, 2014, p. 5)التربويػة

Learning Programتنميػة  يػـ المعممػيف  تمولػو الحكومػة ييػدؼ رلػى لومى ، وىو برنامم
ا ومػف  ىػـ مػا يميػز حوؿ القضايا العالمية، وتعريفيـ بكيفية ردراج التعمـ العالمى  ػى التػدريس

العػػالمى بتفإػػيس شػػبكات محميػػة مػػف  لمعممػػيف مػػف ذو  الخبػػرة  ػػى الػػتعمـليػػاـ ا ىػػذا البرنػػامم
 .Douglas, Frances & Phil, 2017, p يب ومإاندة المعممػيف ايخػريفالمدارس لتدر 

لمإػاندة التربيػة العالميػةا  مػف  1987العديػد مػف ال يػود منػذ عػاـ ا كما شيدت كنػدا ( (14
 Canadian Internationalخػػػػ ؿ التعػػػػاوف بػػػػيف وكالػػػػة التنميػػػػة الدوليػػػػة الكنديػػػػة 

Development Agency،تنفيػذ عػػدد  والمنظمػػات قيػر الحكوميػة، تػـ ، ونقابػات المعممػيف
مبادرة الفصػؿ العػالمى  ياومف بينمف مشروعات التربية العالمية  ى معظـ المقاطعات الكنديةا 

The Global Classroom Initiative ة الكنديػػة التػػى لامػػت بيػػا الحكومػػة الفيدراليػػ
يػة بكميػات التربيػة، وزيػادة  ى إبع  امعات بيدؼ دعػـ التربيػة العالمبالتعاوف مع اليونيإيؼ 

عػػدد المعممػػيف والطػػ ب الػػذيف يمارإػػونيا مػػف خػػ ؿ ردراج حقػػوؽ اإلنإػػاف والإػػ ـ والعدالػػة 
اال تماعيػػة والػػوعى البيلػػى  ػػى المػػنيما و ػػى نيايػػة المشػػروع تػػـ تحقيػػؽ عػػدد مػػف اإلن ػػازات، 

ووضػع  دلػة معمـ  ى ورش عمػؿ خاصػة بالمواطنػة العالميػة،  7000و ىميا  رشراؾ  كور مف 
كتإػاب المعممػوف الػذيف شػاركوا  ػى المشػروع  يًمػا   ديدة لمعمػـ التعمػيـ االبتػدالى والوػانو ، وا 

  ديػػد عميًقػػا لمتربيػػة العالميػػة وحقػػوؽ اإلنإػػافا وباإلضػػا ة رلػػى ىػػذه المبػػادرة تػػـ وضػػع مقػػرر
مقدمػػة عػػف )   ػػى بػػرامم رعػػداد المعمػػـ يتضػػمف عػػدًدا مػػف الموضػػوعاتلمتربيػة العالميػػة رلزامػػت 

المواطنػػة العالميػػة،  ىػػداؼ التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػػة مػػف   ػػؿ تربيػػة الالمواطنػػة العالميػػة و 
حؽ احتػراـ الممارإػات و  العالمية، المفاىيـ والموضوعات األإاإية  ى تربية المواطف العالمى،

 ,Guo, 2014) (المواطنػة العالميػة بػالمنيم الدراإػى ػؿ مػف  تربية الربط  التعميمية، و خيرًا
p. 5)ا 
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 ف وباإلضػػا ة رلػػى  ىميػػة  ػػودة اإلعػػداد والتػػدريب، ي ػػب الوضػػع  ػػى االعتبػػار  يًضػػا 
بوإػػع المػػربيف  ف يحققػػوا تربيػػة مواطنػػة عالميػػة  عالػػة رذا حصػػموا عمػػى دعػػـ والتػػزاـ مػػف لبػػؿ 

ذا كػاف لػدييـ الولػت والمػوارد الكا يػة ذا، المدراا والم تمعات المحمية و ولياا األمػور، وا  كػاف  وا 
 .UNESCO, 2015, p) نظاـ المدرإة يو ر الظروؼ المناإبة لتعميـ مواطنة عالمية  عاؿ

 ا  (21

 القيػػادات ػػى ىػػذا الإػػياؽ تشػػير الدراإػػات رلػػى  ىميػػة الػػدور الػػذ  يمكػػف  ف تمعبػػو و 
والخاصػػة بتربيػػة مواطنػػة المنػػوط بيػا والمنػاطؽ التعميميػػة  ػػى مإػاعدة المعمػػـ عمػػى  داا  دواره 

 ,Department of Education and Early Childhood) مػف خػ ؿالػة عالميػة  ع
2009, pp. 8-9)   

مػف   ػؿ المواطنػة  ربيػةوضع نموذج لمميارات العالمية ر يػع المإػتو ، ودعػـ دور الت -
 العالميةا

تو ير البرامم الفعالة ال زمة لمقابمة االحتيا ػات اإلضػا ية  ػت الماػة اإلن ميزيػة كماػة  -
 (اESLوانية )

بنػػػاا شػػػراكات  عالػػػة باإػػػتمرار مػػػع  وليػػػاا األمػػػور والم تمعػػػات دعػػػـ المػػػدارس  ػػػى  -
لامة روابط عالميةا  المحمية، والشبكات اإللميمية، والمدارس وقيرىا مف األعماؿ، وا 

 االإتفادة مف اإلمكانات الوقا ية والماوية ل ميع  عضاا الم تمع المدرإىا -
لصػػػمة لضػػػماف بنػػػاا لػػػدرة  ميػػػع ذات اتػػػو ير والمشػػػاركة  ػػػت  ػػػرص الػػػتعمـ المينيػػػة  -

 يف باإتمرار عمى العمؿ بن اح عبر الوقا اتا العامم
ودعػػـ  ،الوقا ػػات ةوالمتعػػدد ةالعالميػػف المبػػادرات الخاصػػة بالتربيػػة ربػػ غ المػػدارس عػػ -

 تنفيذىاا
مػػف خػػ ؿ الػػتعمـ المينػػت تنمػػت س عمػػى بنػػاا وقا ػػات مدرإػػية شػػاممة تشػػ يع المػػدار  -

 ف الوقا اتاالمعر ة والميارات بي

    بوإػػعيـخمػػؽ بيلػػة  عالػػة لمػػتعمـ  مػػا عػػف الػػدور المحػػور  لممعممػػيف  يتركػػز حػػوؿ
منيػا عمػى إػػبيؿ ، اإػتخداـ م موعػة مػف األإػػاليب لخمػؽ بيلػة تعميميػػة آمنػة وشػاممة و ذابػػة

المواؿ  االتفػاؽ مػع المتعممػيف عمػى القواعػد األإاإػية لمتفاعػؿ، ترتيػب الصػؼ بطريقػة تإػم  
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ف عمػػى تحديػػػد المتعممػػيلممتعممػػيف بالعمػػؿ بشػػكؿ تعػػاونت ضػػمف م موعػػات صػػايرة، تشػػ يع 
يحتػاج األمػر رلػى كمػا الموارد بػدعـ مػف المعمػـ، تخصػيص مإػاحة لممتعممػيف لعػرض عمميػـا 

الخمفيػة  لػد تشػمؿ، والتػى انتباه خاص رلى العوامؿ التت لد تعّطؿ الدمم والحد مف  رص التعمـ
 والػػػػػديف وال ػػػػػنس ةوالوقا ػػػػػادية والقػػػػػدرة ال إػػػػػدية والعقميػػػػػة والعػػػػػرؽ اال تماعيػػػػػة وااللتصػػػػػ

(UNESCO, 2015, p. 52)ممارإػػات التعمػػيـ و الػػتعمـ رلػػى لالمػػة مػػف  ذلػػؾحتػػاج وي ا
  :(Evans, et al. 2009, pp. 21-22)ما يمىالتى تتإـ ب األإاإية

روح االحتػػراـ والشػػمولية والتفاعميػػة  ػػت الصػػؼ والمدرإػػة، موػػؿ  المإػػاواة بػػيف  ةتنميػػ -
وترتيبػات ال مػوس  ،والدمم والفيـ المشترؾ لقواعد الصؼ، وصػوت الطالػب ،ال نإيف

 اواإتخداـ المإاحة
 المتفػؽ ت ػاوب وقا يػًا مػع التعمػيـ والػتعمـ المإػتقؿ والتفػاعمتوالز عمى المػتعمـ يتركال  -

 ـاالتعمـ المإتقؿ والتعاونت، ووقا ة وإالؿ اإلع   موؿ، مع  ىداؼ التعمـ
عػػروض عػػف حقػػوؽ الطفػػؿ، وبػػرامم بنػػاا  عمػػؿ الحقيقيػػة، موػػاؿ ذلػػؾ ز الميػػاـ يػػتعز   -

 اصحيفة ط بية تعالم القضايا العالميةو ، الإ ـ
انػدما يـ د عمى مصادر ذات تو و عالمت تإػاعد المتعممػيف عمػى  يػـ كيفيػة االعتما -

اإػػػتخداـ م موعػػػة عمػػػى ذلػػػؾ  ، ومػػػف األمومػػػةبالنإػػػبة لظػػػرو يـ المحميػػػة  ػػػت العػػػالـ
 انإبيةالمتنوعة و ال نظرال و ياتوإالؿ اإلع ـ  و  متنوعة مف مصادر

اإتراتي يات التقييـ والتقػويـ التػت تتفػؽ مػع  ىػداؼ الػتعمـ و شػكاؿ التػدريس  اإتخداـ -
موػػػؿ التفمػػػؿ والتقيػػػيـ الػػػذاتت وردود  عػػػؿ األلػػػراف وتقيػػػيـ ،  لػػػدعـ الػػػتعمـ المإػػػتخدمة

 ايف والم  ت والممفاتالمعمم
لممتعممػػيف لت ربػػة الػػتعمـ ضػػمف إػػيالات متنوعػػة بمػػا  ػػت ذلػػؾ الصػػؼ  ػػرص ـ يتقػػد -

موػػػؿ ، مػػػف المإػػػتو  المحمػػػت رلػػػى العػػػالمتوالم تمعػػػات كميػػػا  واألنشػػػطة المدرإػػػية
 اية الدولية والم تمعات اال تراضيةاإللكترونت المشاركة الم تمعية والتبادال

االطػػ ع    حيػػث يحػػرص عمػػىيحتػػذ  بػػونمػػوذج د عمػػى المعمـ/المربػػت باعتبػػاره يػػكالتف -
المعػػػػايير البيليػػػػة واحتػػػػراـ األحػػػػداث ال اريػػػػة، والمشػػػػاركة الم تمعيػػػػة،  الػػػػدالـ عمػػػػى
 اوالمنصفة
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المتعممػػػيف و إػػػرىـ كمػػػورد لمتعمػػػيـ والػػػتعمـ، وخصوصػػػًا  ػػػت بيلػػػات متعػػػددة  ـاإػػػتخدا -
 االوقا ات

بعدد مف األنشطة المصممة باػرض تحفيػز المتعممػيف رلػى النقػاش  يًضا يقـو المعمـ و 
وتنميػة   يميػـ ليػا، ويمكػف تقػديـ ىػذه األنشػطة  ػى  لتربية مف   ػؿ المواطنػة العالميػةحوؿ ا

وىػت مناإػبة ل إػتخداـ  ،يات المنيم و/ و تنمية المدرإة برمتيػاصورة دورات تركز عمى عمم
   ا(Oxfam, 2006, pp. 8-11)مع  ميع  عضاا الييلة العاممة 

 مف ىو المواطف العالمى، ويتضمف  ( 1نشاط )
األ كار األولية لممشاركيف عف طريؽ إػؤاليـ عػف الكممػة األولػى  و العبػارة  اإتكشاؼ -

التت تػرد عمػى  ذىػانيـ عنػدما يإػمعوف مصػطم  "المػواطف العػالمت"، وبحػث الكممػات 
 التت يذكرونياا

طف العػػالمى والتػػى يػػػذكرىا عمػػؿ عصػػؼ ذىنػػت لمصػػفات  و الإػػػمات الخاصػػة بػػالموا -
 فاالمشاركو

منالشػػػػتيا، وتصػػػػنيفيا، وصػػػػواًل رلػػػػى  بػػػػرز ىػػػػذه الإػػػػمات وػػػػـ  ،كتابػػػػة المقترحػػػػات  -
 والخصالصا

 لعالمية المواطنة امف   ؿ تربية الالتفكير حوؿ  ( 2نشاط )
باإػػػتخداـ لالمػػػة الخصػػػالص المميػػػزة لممػػػواطف العػػػالمت المتفػػػؽ عمييػػػا  ػػػت ال مإػػػة 
الإابقة، يطمب المعمـ مف المشاركيف النظر  ى المعر ة والفيـ والميارات والقيـ والموالػؼ التػى 
يحتا يا التعميـ لمإػاعدة الشػباب عمػى التطػوير مػف   ػؿ رعػدادىـ لممواطنػة العالميػةا ويمكػف 

 ة والفيـ  العولمة والفقر  وقيرىا مف القضايا العالمية التت يعتبرونيا ميمةا   ف تشمؿ المعر 

 البرنامم الخاص بالمواطنة العالمية   ( 3نشاط )
وضع برنػامم لممواطنػة العالميػة مػف   ػؿ تإػميط الضػوا عمػى الممارإػات التػى يمكف 

لمناىم الدراإػية، وإياإػات تقـو بيا المدرإة لدعـ المواطنة العالمية مف خ ؿ األخ ليات، وا
التعميـ والتعمـ، وتحديد ما يمكف بذلو مف  يود رضػا ية، مػع التفكيػد عمػى  ف ىػذا العمػؿ يضػـ 

و وليػاا األمػور و عضػاا م مػس  متنوعة داخػؿ الم تمػع المدرإػى، بمػا  ػت ذلػؾ الطػ ب  لات
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رًا مرا عػػة خطػػة ردارة المدرإػػة، و ف تاػػذيتيـ الرا عػػة تختمػػؼ، ولكػػؿ منيػػا ماػػز  معػػيف، و خيػػ
 تطوير المدرإة  ى ضوا ذلؾا

 اإتخداـ الصور (  4نشاط )

ويمكػف  ت ػاه ايخػريف والوقا ػات واألمػاكف،تمعب الصور دورًا ىاًما  ت تشػكيؿ موالفنػا 
 وتعزيػػػز احتػػػراميـلػػػدييـ، وبنػػػاا التعػػػاطؼ، إلوػػػارة األإػػػلمة  فوير عمػػػى الطػػػ باإػػػتخداميا لمتػػػ

  مومة ىذه األنشطة ما يمى الوقا ات األخر ا مف ألنفإيـ و 

 الموالؼ المتايرة  Changing Situations 
بػػالنظر بعنايػػة  ػػت صػػورة  وتوقرا يػػة، ومنالشػػة مػػا وتػػتـ مػػف خػػ ؿ مطالبػػة الطػػ ب 

يحدث  ييا معيـ، وـ تش يعيـ عمػى اإػتخداـ األدلػة مػف الصػورة، ويطمػب مػنيـ التفكيػر  يمػا 
بعػػد ذلػػؾ، مػػع تشػػ يعيـ عمػػى رعطػػاا تبريػػر لمػػا لػػد حػػدث لبػػؿ التقػػاط الصػػورة ومػػا لػػد يحػػدث 

 يقولوفا

  Beyond the Frame خارج اإلطار
بوضػػع عصػػا  ػػت صػػورة ولصػػقيا  ػػى منتصػػؼ لطعػػة كبيػػرة  ػػًدا مػػف الػػورؽ، ويػػتـ 

ا، ومػػا الػػذ  لػػد يكمػػف وراا النظػػر بعنايػػة  ػػت الصػػورة ومنالشػػة مػػا  ػػاا  ييػػ طػػ بومطالبػػة ال
 ف يرإػـ عمػى الورلػة حػوؿ الصػورة، ومػا يتفػؽ  الػبالمنالشة، يطمب مف كػؿ ط وبعد حدودىاا
 يموؿ اإلطار الخاص بالصورةا ط بعميو ال

  ف تضع نفإؾ  ت الصورة  
، زم ليػـ ف ينظروا بعناية  ػت صػورة مػا ومنالشػتيا بالتفصػيؿ مػع  ط بيطمب مف ال

ضا تيا لمصو  رة، ومنالشتيـ  يمػا يتعمػؽ بفو ػو وـ الإماح ليـ  ف يقوموا برإومات ألنفإيـ وا 
 واألشخاص  ت الصورةا ط بالتشابو بيف ال

   الروابط والقواإـ المشتركة 
صورة لشخص ما  ت بمد آخػر، وػـ يطمػب مػنيـ التفكيػر  ػت كػؿ  ط بيعرض عمى ال 

 القواإـ المشتركة والروابط بيف حياتيـ وحياة الشخص موضوع الصورةا 

 ويتضمف   مف التفكير المحمى لمعالمىميع  المياه لم  ( 5نشاط )
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حوؿ توا ر واإتي ؾ المياه  ػت حيػاتيـ الخاصػةا  طرح عدد مف األإلمة عمى الط ب -
 ي ػػب عمػػييـ رًذا  ف يتخيمػػوا عنػػد عػػودتيـ رلػػى المنػػزؿ لػػو  نيػػـ و ػػدوا مصػػدر الميػػاه 

 مع عدـ و ود احتماؿ الإتعادتو لريًباا امامقً 

وكيؼ إػيؤور ذلػؾ عمػييـ وعمػى مػف حػوليـ؟ نشػ عيـ                 كيؼ إتكوف الحياة بدوف ماا، -
 عمى التفكير عمى نطاؽ واإع  ى ىذه ايوارا 

 ىؿ   كارىـ مرتبطة مع بعضيـ البعض؟ ىؿ ىناؾ شىا يؤد  رلى شىا آخر؟  -

 اإتط ع وإالؿ اإلع ـ  ( 6نشاط )
مػف كػؿ القصػص  مشاىدة برنػامم رخبػار  وتإػ يؿ تفاصػيؿ مػو زة ط بيطمب مف ال

كشػتا  يػد، ) ع توضي  كيؼ يصور الصراع بطولًيػاالتت تشمؿ عنصرًا مف عناصر الصراع، م
  ت الدرس القادـا (، ومنالشة ما يعرضو الط بئ إيئ ـ كش

باإػتخداـ الصػحؼ عمػى  دراإة  انب آخػر مػف الصػراع الحػالت، وذلػؾ ط بيمكف لم 
الصػحؼ مػف بمػداف مختمفػة، والبحػث عػف مقػالتيف طمب منيـ ري ػاد م موعػة مػف اإلنترنت، وي

 و  كور تتناوؿ الصراع نفإو، وتدريبيـ عمى ضرورة تقييـ مصادرىـ عف طريؽ طرح عػدد مػف 
 األإلمة موؿ 

 ىؿ ىناؾ حقيقة  ـ ر ي؟ -
  ـ  نو يعرض و ية نظر معينة؟ وكيؼ عر ت؟ ؟والعتىؿ التقرير  ـ المقاؿ  -
 كيؼ يمكف وصؼ  إموب الكتابة؟   -
 يؤور اإتخداـ الماة عمى حكمؾ عمى الصراع و إبابو؟ كيؼ -
 ما ىت الصور المإتخدمة؟  -
 لماذا تـ اختيار ىذه الصور؟ وما ىت ايوار المترتبة عمى اإتخداميا؟ -
 مف الذ  يو ر المعمومات؟   -

   منالشة الوقا ة ( 7نشاط )
الوقا ة ىت نإيم الحياة لمط ب داخؿ المدرإة وخار يا عمى حد إػواا، وال شػؾ  ػى 
 ف االنخػػػراط  ػػػت منالشػػػات صػػػريحة حػػػوؿ وقػػػا تيـ ىػػػو نقطػػػة االنطػػػ ؽ الإتكشػػػاؼ التنػػػوع 
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والتعقيد   اإتط ع و يات النظر المختمفة والفيـ الوقا ت تعد محركات لممناىم الدراإية التػت 
اا االخت  ات الوقا ية مف قموض وتحديات، وإػيتـ رعػادة النظػر  ػت ي ب  ف تصؿ رلى ما ور 

اإتكشػاؼ الوقا ػة  العمػؿا رف التعقيد واالخت  ات عمى مػر الإػنوات الدراإػية رقبػة  ػت تطػوير
مػػف خػػ ؿ بعػػض المفػػاىيـ موػػؿ التعدديػػة والمإػػاواة بػػيف ال نإػػيف والامػػوض والع لػػات والقػػوة 

المواطنػة العالميػة تتطمػب  يًضػا تنميػة مػف   ػؿ تربيػة الوالإمطة يقمؿ مف االخت ؼ والتعقيػدا  
نميػػة القػػدرة عمػػى اإتكشػػاؼ و يػػات نظػػر متعػػددة مػػف خػػ ؿ اإتكشػػاؼ الوقا ػػة،  ضػػً  عػػف ت

القػػدرة عمػػى  يػػـ الػػرؤ  المختمفػػة، ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػ ؿ اإتكشػػاؼ الوقا ػػات وتطبيقاتيػػا  ػػى 
إيالات مختمفةا وتعد الماػة ىػت األداة األإاإػية لمػتعمـ وكػؿ معمػـ ىػو معمػـ لاػةا واالإػتخداـ 
العالؿ لماػة يعػزز التعمػيـ والػتعمـ  ػت م ػاؿ التنميػة األكاديميػة واال تماعيػة والشخصػيةا ولاػة 

ا بوابة لموقا ػة، إػواا التدريس تو ر  إاًإا مشترًكا لتطوير المفاىيـ الخاصة بالماةا الماة  يضً 
 كاف ذلؾ عمى مإتو  األإرة  و العػالـ األكبػرا و ػت ايونػة األخيػرة وبػت  ف الع لػات العميقػة 

اؽ عمػى اؾ اتفػبيف الماة واليوية والوقا ة والإمطة لػد  وػرت عمػى و يػات النظػر التربويػةا وىنػ
تعػد عوامػؿ ىامػة  لتنميػة الػوعى الوقػا ى واالنفتػاح الػدولى   ف الماات المتعددة وتعػدد الوقا ػات

 ا(Davy, 2011, pp. 6-7)والذ  صار  زًاا  إاإًيا مف ميمة    مؤإإة 

عمػػى مبػػد  الػػتعمـ تإػػتند المواطنػػة العالميػػة مػػف   ػػؿ تربيػػة العمميػػة و ػػدير بالػػذكر  ف 
لمبػالايف، ويمكػف  ف يػتـ األطفػاؿ والشػباب، بػؿ تقػدـ  يًضػا ر  قػط عمػى مد  الحيػاة، وال تقتصػ

توصيميا مف خػ ؿ  ميػع وإػالط  التعمػيـ الرإػمت وقيػر الرإػمت، حيػث تإػتخدـ مػف خ ليػا 
 ا ػزاً يا مداخؿ تربوية مرنة ومتنوعة تإتفيد منيا  لة معينة خارج النظاـ الرإمتا ويمكف  عم

والدراإػػػات  لقالمػػػة )موػػػؿ التربيػػػة المدنيػػػة  و التربيػػػة الوطنيػػػة ال يت ػػػز  مػػػف المػػػواد الدراإػػػية ا
 .UNESCO, 2013, pp)مإتقمة، واألخير ىو الشالع ، رلخ(  و اعتبارىا مادة اال تماعية

 ا(4 -3

و ى رطار ما إبؽ يمكف القوؿ  ف التربية مف   ؿ المواطنة العالمية  ت نظػاـ التعمػيـ 
المػدارسا  فػى رطػار ىػذه البيلػة  تشاركية ومفتوحة داخػؿ الرإمت تتطمب توا ر بيلة ديمقراطية

ف يمكػػنيـ  ف يمعبػػوا دورًا ليادًيػػا  ػػى كمػػواطنيف واألإػػر ينظػػر رلػػى المعممػػيف والطػػ ب والمػػديري
العممية التعميمية ويش عوا عمى مشػاركة خبػراتيـ و  كػارىـ ومقترحػاتيـ لتحإػيف وتعزيػز العمػؿ 
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و دور  ػػت بنػػاا المواطنػػة العالميػػة وتاييػػر الم تمػػعا المدرإػػىا موػػؿ ىػػذا النظػػاـ التعميمػػت لػػ
ولمقياـ بذلؾ ومة حا ة ماإة لمتعاوف مع الم تمع المدنت والحركات اال تماعيػة بطريقػة تقػدر 

 .Oxfam, 2007, p)وتعتػرؼ بالميػارات المتنوعػة، والتػت تحتػـر الػدور المحػدد لكػؿ منيػا 
 ا (18

 دور امليَج فى الرتبية مً أدل املواطية العاملية:  -4

المواطنة العالمية رلػى مػنيم شػمولى ييػدؼ رلػى تنشػلة مف   ؿ تربية التإتند عممية 
األ ػػراد ليكونػػوا مإػػتقميف، مبػػدعيف، خ لػػيف، ممتمكػػيف لمقػػدرة عمػػى التفكيػػر النقػػد ، والوقػػة  ػػى 

الخاصػػػة ولػػػيميـ، ممتػػػزميف بالمشػػػاركة ايخػػػريف، يشػػػعروف باألمػػػاف  يمػػػا يتعمػػػؽ بمعتقػػػداتيـ 
الفعالػػة  ػػى الم تمػػع، وحريصػػيف عمػػى ري ػػاد حمػػوؿ لممشػػك ت المحميػػة والعالميػػةا و ػػى إػػبيؿ 
تحقيػػؽ ذلػػؾ ي ػػب  ف يكػػوف المػػنيم الدراإػػى شػػامً ، محفػػزًا عمػػى اإلن ػػاز الشخصػػى، ويتإػػع 

 Learning and) ليشمؿ الموضوعات العالمية، إػاعًيا نحػو تشػكيؿ مػواطف عػالمى مإػلوؿ
Teaching Scotland, 2011, pp. 12-13). 

وتيػػدؼ منػػاىم  وكإػػفاـ لمتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة عمػػى إػػبيؿ الموػػاؿ رلػػى 
  تنمية المعر ة والفيـ والميارات والقيـ واالت اىات لد  الط ب، كما يوض  ال دوؿ التالى

 (1جضٔل )

ٔاالرجبْبد انزٗ يًُيٓب يُٓج أٔكسفبو نهزغثيخ يٍ أجم يٕضخ انًعغفخ ٔانفٓى ٔانًٓبعاد ٔانميى 

 انًٕاطُخ انعبنًيخ

 انميى ٔاالرجبْبد انًٓبعاد انًعغفخ ٔانفٓى

 انشعٕع ثبنٕٓيخ ٔادزغاو انظاد انزفكيغ انُمضٖ ٔاإلثضاعٗ انعضانخ االجزًبعيخ ٔانًسبٔاح

 االنزؼاو ثبنعضانخ االجزًبعيخ ٔانًسبٔاح انزعبطف انٕٓيخ ٔانزُٕع

 ادزغاو األفغاص ٔدمٕق اإلَسبٌ انٕعٗ انظارٗ انعٕنًخ ٔاالعزًبص انًزجبصل

 رمضيغ انزُٕع االرظبل انزًُيخ انًسزضايخ

االْزًبو ثبنجيئخ ٔاالنزؼاو ثبنزًُيخ  ٌٔ ٔدم انظغاعبانزع انسالو ٔانظغاع

 انًسزضايخ

 االنزؼاو ثبنًشبعكخ انمضعح عهٗ إصاعح انزعميض دمٕق اإلَسبٌ

االعزمبص ثأَّ ثًمضٔع األفغاص إدضاس  انعًم انًسزُيغ انٕاعٗ انسهطخ ٔانذكى

 انزغييغ

 Source: Oxfam (2015). Education for Global Citizenship- A Guide for 

Schools.          United Kingdom. P. 8. 
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وحتػػى يحقػػؽ ىػػذا المػػنيم اليػػدؼ منػػو ي ػػب  ف يعكػػس  بعػػاًدا كويػػرة لممواطنػػة منػػذ 
الإػػنوات المبكػػرة مػػف حيػػاة الفػػرد، ويإػػاعد ذلػػؾ  ػػى تػػدريب الطػػ ب عمػػى تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف 
الوالا لموطف والوالا لمبشريةا  تربية المواطنػة تموػؿ عنصػرًا  إاإػًيا لمكويػر مػف  نظمػة التعمػيـ 

لـا وير  البعض  ف الشباب يحتػا وف رلػى لاعػدة متينػة تإػاعدىـ  ػى تفديػة القومية حوؿ العا
 عمػػاليـ، واإللمػػاـ بحقػػوليـ المنصػػوص عمييػػا  ػػت القػػانوف والمشػػاركة المدنيػػةا و ػػت عصػػر 

 إلي اد  إػاليب  ديػدة لتػدريس المواطنػة ًياف تحدوالعولمة الذي نعيشو يوا و الحكومات والمرب
(Tark, 2009)ومػع ذلػؾ  المواطنػة الوطنيػة تختمػؼ  ،طنة تتاير مع تايػر العػالـ فبعاد الموا ؛

تماًمػػا عػػف المواطنػػة العالميػػةا المواطنػػة العالميػػة ىػػت العضػػوية  ػػت الم تمػػع المػػدنت العػػالمت، 
تحمػؿ  ػت طياتيػا  ي حقػوؽ ال ؽ ممموإة وىامػة عػف المواطنػة الوطنيػة، ألنيػا الوتختمؼ بطر 

األحيػػاف بػػدا ع مػػف الرقبػػة  ػػت مزيػػد مػػف االلتػػزاـ بحقػػوؽ متفصػػمة، ولكنيػػا تنمػػو  ػػت كويػػر مػػف 
عور لتحمػؿ المإػػؤولية وتنميػػة الشػػ اشخصػػيً  ااإلنإػاف العالميػػةا  المواطنػػة العالميػة ليإػػت لػػرارً 

ف  ػى  كيػؼ ووتكمػف المشػكمة التػت توا ػو المربػ ابػؿ ىػى خيػار  بالقضايا التت توا و البشرية
بنػػػػا مػػػػف اتخػػػػاذ الخيػػػػار ليصػػػػبحوا مػػػػواطنيف يمكننػػػػا تعزيػػػػز المنػػػػاىم بحيػػػػث يػػػػتـ تمكػػػػيف ط 

    (Davy, 2011, pp. 4-6).عالمييف؟

وحتػػى المنػػاىم الدراإػػية والخاصػػة بالمواطنػػة العالميػػة مػػف ريػػاض األطفػػاؿ  تتطمػػبو 
مػػداخؿ  ديػػدة لتحديػػد مخر ػػات الػػتعمـ   ػػالمنيم يإػػعى رلػػى تاييػػر  اإػػتخداـو  المإػتو  الوػػان

العقؿ  واًل وـ تشكيؿ بعض العػادات واأل كػار التػى تػؤد  رلػى التخمػى عػف األ كػار القديمػة يوًمػا 
   ا(Costa & kallick, 2018, p. 211)بعد يـو 

ذا كػػاف مػػف الممكػػف عمػػؿ مػػنيم خػػاص بالمواطنػػة العالميػػة، رال  ف الموضػػوع  وإػػع  وا 
ي ػػب  مػػنيم نفإػػوا  مػػف الناحيػػة المواليػػةمػػف م ػػرد مػػادة دراإػػية خاصػػة،  يػػى  وإػػع مػػف ال

النظػػر رلػػى المواطنػػة العالميػػة ك ػػزا مػػف  خ ليػػات بيلػػة الػػتعمـ، تػػؤور عمػػى القػػرارات اإلداريػػة 
مؤإإػػات والم تمعػػات التعميميػػةا ولػػد  دم ػػت بعػػض وممارإػػات المعممػػيف والع لػػات بػػيف ال

الػػدوؿ المواطنػػة العالميػػة كمػػدخؿ  ػػت  ميػػع م ػػاالت الػػتعمـ، ووضػػعت المنػػاىم ذات الصػػمةا 
لتػػدعـ  1997 منػػاىم  وكإػػفاـ عػػف المواطنػػة العالميػػة عمػػى إػػبيؿ الموػػاؿ، وضػػعت  ػػت عػػاـ 

المدرإػة وحتػى  إػنوات( 5لػانوف الػتعمـ القػالـ عمػى التفكيػر منػذ الإػنوات األولػى )تحػت إػف 
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 ػت ان متػرا واإػكتمندا وويمػز تعػد المواطنػة العالميػة و   إنة(ا 19-16الوانوية العميا )مف إف 
مػػدخً  شػػامً ، ويػػتـ تػػو ير كتػػاب لممعمػػـ يضػػـ اإػػتراتي يات الػػتعمـ التشػػاركية و دوات التقػػويـا 

الدراإػية القالمػة )عمػى إػبيؿ  ويتـ تقديـ المواطنػة العالميػة باعتبارىػا  ػزا ال يت ػز  مػف المػواد
الموػػاؿ التربيػػة المدنيػػة  و تربيػػة المواطنػػة، والدراإػػات اال تماعيػػة، والدراإػػات اال تماعيػػة / 
البيليػػػػة، والوقا ػػػػة العالميػػػػة، وال ارا يػػػػا(ا ويقػػػػـو المتعممػػػػوف بػػػػ  راا بحػػػػوث  داا  ػػػػى ضػػػػوا 

وتعتمػػػد بعػػػض الػػػدوؿ عمػػػى اىتمامػػػاتيـ الإياإػػػية  و اال تماعيػػػة او االلتصػػػادية  و البيليػػػةا 
نعزلػة والميمشػة، المداخؿ اال تراضية لربط الفصػوؿ بالم تمعػات، والوصػوؿ رلػى ال ماعػات الم

يتصػموا بمػدارس  ف  و  ، مف خ لو يمكف ذىاب الط ب  ى رح ت ا تراضػية  كالتعميـ مف بعد
 خػػر ا ويعتمػػد  خػػر  مػػف بعػػد، ولػػد يػػتـ التعػػاوف والتنػػا س بػػيف الطػػ ب وقيػػرىـ مػػف وقا ػػات 

حيػث يعتمػد عميػو   التعميـ مف بعد  ػى تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ عمػى اإلعػ ـ اال تمػاعى واإلنترنػت
 ى البحث عف الموضوعات وا  راا األبحاثا ولد يقدـ ذلؾ بيلة ورية لمػتعمـ مػف خػ ؿ التعػاوف 

 .(UNESCO, 2018, p. 35; UNESCO, 2014, pp. 25- 29)بيف المتعمميف 

اإلطػػار العػػاـ لمػػدخؿ  وكإػػفاـ المدرإػػى الشػػامؿ الخػػاص  لتػػالىال ػػدوؿ ا ويوضػػ 
بالمواطنػػة العالميػػة، والػػذ  يعتمػػد عمػػى التػػرابط والتكامػػؿ بػػيف عناصػػر العمميػػة التعميميػػة داخػػؿ 
المدرإػػػةا  الطالػػػب يكتإػػػب المعػػػارؼ والقػػػيـ والميػػػارات خػػػ ؿ عمميتػػػى التعمػػػيـ والػػػتعمـ داخػػػؿ 

حتػى كػؿ  انػب مػف  وانػب الحيػاة المدرإػية، الفصؿ، وػـ يطبقيػا خػ ؿ مماإػاتو اليوميػة  ػى 
 ام زًما لو  ى التعميـ والعمؿ والحياة تصير إموًكا
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 (2جضٔل )

 يٕضخ يضسم أٔكسفبو انًضعسٗ انشبيم انشبص ثبنًٕاطُخ انعبنًيخ

أسالليبد 

 انًضعسخ

انٓيئخ  رًُيخ انًشبعكخ انًُٓج

 انعبيهخ

انًشبعكخ  االَزمبل

 انًجزًعيخ

انزأكيض عهٗ أٌ 

انًٕاطُخ 

انعبنًيخ 

رُعكس فٗ 

عؤيخ 

انًضعسخ، 

ٔأسالليبد 

انعًم، ٔسطخ 

انزًُيخ، يع 

إعطبء 

انًزعهًيٍ 

انفغطخ 

نهًشبعكخ فٗ 

عًهيخ طُع 

 انمغاع

رعؼيؼ 

اطُخ انًٕ

انعبنًيخ يٍ 

سالل انًُبْج، 

ٔاألَشطخ 

انًغرجطخ ثكم 

انًٕضٕعبد 

ٔانًغادم 

 انضعاسيخ

رًكيٍ 

انًزعهًيٍ يٍ 

انًشبعكخ فٗ 

 يشغٔعبد

انًٕاطُخ 

انعبنًيخ يٍ 

سالل األَشطخ 

انًُٓجيخ 

ٔغيغ 

انًُٓجيخ يضم 

  رعهى األلغاٌ

رًُيخ فٓى 

يئخ انعبيهخ انٓ

دٕل انًٕاطُخ 

انعبنًيخ 

ٔانًضاسم 

انزشبعكيخ 

ٔانُمضيخ 

ٔانزشطيظ 

نزغاثظ 

 انًشغٔعبد

اسزشضاو 

انًٕاطُخ 

انعبنًيخ نضعى 

عًهيخ االَزمبل 

يٍ انًسزٕٖ 

االثزضائي 

نهًسزٕٖ 

َٕٖ، انضب

ٔرٕضيخ ليى 

ٔيٓبعاد 

انًٕاطُخ 

انعبنًيخ فٗ 

انزعهيى انعبنٗ 

 ٔعبنى انعًم

ٔضع طغائك 

إلشغان 

انًجزًع 

انًذهٗ فٗ 

انًٕاطُخ 

انعبنًيخ يٍ 

سالل صعٕح 

أعضبء 

انًجزًع 

نألدضاس 

انًغرجطخ ثّ 

صاسم 

 انًضعسخ.

Source: Oxfam (2015). Education for Global Citizenship- A Guide for 

Schools.          United Kingdom. P. 44. 

وتيػػتـ معظػػـ المنػػاىم وبػػرامم الدراإػػة بتػػدريس العناصػػر الفعالػػة لممواطنػػة العالميػػة، 
والتػػػى تػػػرتبط بػػػبعض القضػػػايا كحقػػػوؽ اإلنإػػػاف، والعدالػػػة اال تماعيػػػة، والصػػػراعات، والتنػػػوع 

، لػدعـ Think Globally"ؿ " كػر عالمًيػا الوقا تا  معظـ مناىم المواطنة العالمية تػدور حػو
حا ة الط ب ألف يعيشوا  ت إيالات التنوع والترابط وعدـ المإػاواة والصػراعات العالميػةا مػف 

 ف يفكػػروا بصػػورة تحميميػػة نقديػػة،  عمػػى الطػػ ب المعمػػـ  ف يشػػ ع ىػػذا المنظػػور ي ػػب عمػػى
 ىمية حػؿ النزاعػات بطريقػة  يدركواويإيموا  ى نيضة م تمعاتيـ، و  يكوف ليـ دور ري ابى،و 

بنااة وإممية، و ف يتخذوا مولًفا ضد التوزيع قيػر المتكػا ئ لمتنميػة، و ف يفخػذوا  ػى االعتبػار 
باعتبػاره م تمػع  إػير الموالػؼ واألحػداث، و يػـ العػالـو يات النظػر المختمفػة عنػد تحميػؿ وتف

عػػػالمى متػػػرابط، وتقيػػػيـ ايوػػػار المحتممػػػة لػػػبعض اإل ػػػرااات والقػػػرارات المتخػػػذة عمػػػى مختمػػػؼ 
   .(Tuomi, Jacott & Lundgren, 2008, p. 8) المإتويات
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بيػػذا الم ػػاؿ، لػػدمت  ػػى تقريرىػػا التربيػػة عمػػى  اليونإػػكوو ػػى رطػػار اىتمػػاـ منظمػػة 
تطبيقػػػات لممػػػنيم  2015ميػػػة، الصػػػادر  ػػػى عػػػاـ مواضػػػيع و ىػػػداؼ تعمي -المواطنػػػة العالميػػػة

 الخػػاص بالتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة  ػػى بعػػض الػػدوؿ يػػتـ تنػػاوؿ بعضػػيا  يمػػا يمػػى
(UNESCO, 2015, pp. 47- 50): 

 ى كوريا تؤكد الخطوط العريضة لممنيم الػوطنى عمػى  ىميػة  ف يكػوف المػرا مواطًنػا 
عالمًيػػا مػػع التشػػديد عمػػى الميػػارات ذات الصػػمة كالتإػػام  والتعػػاطؼ ومحػػو األميػػة الوقا يػػة، 

التربيػة عمػى المواطنػة العالميػة مػف خػ ؿ التعػاوف الو وػى بػيف تشػ يع باإلضا ة رلى ذلؾ يػتـ 
 ية والحكومات المحمية والمدارساالحكومة المركز 

ف   ػػؿ مػػو ػػى  ندونيإػػيا يشػػمؿ المػػنيم قػػرس الكفػػااات األإاإػػية المتعمقػػة بالتربيػػة 
المواطنػػػة العالميػػػة مػػػف خػػػ ؿ الموالػػػؼ اال تماعيػػػة  حيػػػث يػػػتـ التفكيػػػد عمػػػى الإػػػموؾ القػػػويـ 

 اؿدوالمإلولية بما  ى ذلؾ التإام  واالىتماـ المتبا

طفػاؿ وحتػى المإػتو  الوػانو ( ناىم الدراإية )مف ريػاض األالمو ى الفمبيف اعتمدت 
اص عمػػى الػػتعمـ لمعػػيش مًعػػا، مػػع بشػػكؿ خػػ 2013 -2012التػػى  دخمػػت  ػػى العػػاـ الدراإػػى 

ع ـ، ووقا ػة المعمومػات، والموضػوعات االتصاؿ الفعالة، وكذلؾ وإالؿ اإلركيز عمى ميارات الت
 وحب الوطف، والتضامف العالمىاالمتعمقة بتقويـ الذات والولاـ مع ايخريف، 

  ػػػت العػػػالمت البعػػػد تطػػػوير والميػػػارات تقريػػرًا عػػػف التعمػػػيـ  صػػػدر لإػػػـ رن متػػػرا،  ػػتو 
 عػػف والمإػػؤوليف المػػدراا وكبػػار والمعممػػيف لكبػػار المعممػػيف منشػػور وىػػو الدراإػػية، المنػػاىم
ا الدراإػية المنػاىم  ػت العػالمت دمػم البعػد طريقػة رظيػار رلػى ييدؼ، الدراإية المناىم تطوير

 ويحػدد إػنة، 16 وحتػى إػنوات 3 مف عمر العالمت البعد دمم كيفية عف  مومة التقرير يقدـو 
 ،والتػرابط ،وحقػوؽ اإلنإػاف، والتنوع ،النزاعات وحؿ ،العالمية المواطنة)  إاإية مفاىيـ ومانية
 ا  (اال تماعية والعدالة ،والتصورات والقيـ ،المإتدامة والتنمية

و ى اإػتراليا لامػت منظمػة االإػترالييف الشػباب بتفإػيس مبػادرة تعميميػة  ػى المرحمػة 
، وتقػػـو المبػػادرة عمػػى برنػػامم  High Resolvesالوانويػة  طمػػؽ عمييػػا مبػػادرة عػػزالـ عاليػػة 

لممواطنػػة العالميػػة لطػػ ب الصػػؼ الوػػامف، وبرنػػامم لمقيػػادة التعميميػػة لطػػ ب الصػػؼ التاإػػع 
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خذ  ػى االعتبػار دورىػـ الشخصػى  ػى تطػوير لى تمكيف الط ب، واألالبرنامم روالعاشر، ييدؼ 
م ػتمعيـ كم تمػع عػػالمى مػف خػػ ؿ ورش العمػؿ والمحاكػػاة والتػدريب عمػػى الميػارات القياديػػة 

طالػب وطالبػة  80000كوػر مػف شػاريع العمػؿا وشػارؾ  ػى البرنػامم  والتدريب العممػى عمػى م
شػػػارؾ الطػػػ ب  ػػػى م موعػػػة مػػػف  2013عػػػاـ  ا و ػػػى2005مدرإػػػة منػػػذ عػػػاـ  120 ػػػى 

ى بعػػض القضػػايا موػػؿ حقػػوؽ األشػػخاص ذو  اإلعالػػة، واالت ػػار بالبشػػر،  ػػالمشػػاريع العاممػػة 
دراج ال  ليف، والحفاظ عمى البيلة البحريةا  وا 

مركػػػز  اـ يػػػلػػػدعـ عمميػػػة تطبيػػػؽ المواطنػػػة العالميػػػة، ل األخػػػر رااات  ػػػومػػػف بػػػيف اإل
اإللميمى لم ودة والتميز  ى التعميـ بوضع مشروع لتضميف مفاىيـ المواطنة العالميػة  اليونإكو

إػػكو اإللميمػػى )مركػػز اليون  ػػى مقػػررات التعمػػيـ العػػاـ بالػػدوؿ العربيػػة تحقيًقػػا لمىػػداؼ التاليػػة
 ( 4، ص 2017/2018لم ودة والتميز  ى التعميـ ، 

ية لمتعمػػػيـ العػػػاـ لمقػػػررات الدراإػػػتعزيػػػز مفيػػػـو المواطنػػػة العالميػػػة  ػػػى المنػػػاىم وا -
 بالدوؿ العربيةا

حػػػوؿ دمػػػم مفػػػاىيـ المواطنػػػة  تعػػػرؼ التو يػػػات المإػػػتقبمية لػػػد  صػػػناع القػػػرار  -
 وزارات التربية والتعميـ العربيةاالعالمية ب

طرح ومنالشة التو يات الدولية والت ػارب الوريػة التػى تيػدؼ رلػى تضػميف مفػاىيـ  -
 رات التعميـ العاـ  ى عدد مف الدوؿ المتقدمةاالمواطنة العالمية  ى مقر 

لدمم مفاىيـ المواطنػة العالميػة  ػى مقػررات التعمػيـ العػاـ بالػدوؿ  عربى تقديـ رطار -
 العربيةا

عمػى عػدد تـ االعتمػاد يػولتوصيؿ المنيم الخاص بالتربية مف   ؿ المواطنة العالمية، 
 مف المداخؿ التدريإية، مف بينيا 

 التعاونى مدخؿ التعمـ  (1)
يتـ اإتخداـ مدخؿ التعمـ التعاونى  ى تدريس المواطنػة العالميػة  ويشػمؿ ذلػؾ ال مػع 
بيف التركيز عمى المحتو  المعر ت  نًبا رلى  نب مع ميارات التفكير والتحميؿ لمػرؤ  المتعػددة 
باإتخداـ  إموب المحاكاة لإل ابة عمى األإلمة الكبيرة، وباالعتماد عمػى المصػادر األوليػة مػف 
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 نحاا العالـ، والتفكيد عمى التفاعؿ مع الناس  ت   ػزاا  خػر  مػف العػالـ ك ػزا ال يت ػز    ميع
 ا(Stewart, 2009, p. 106)مف عممية التعمـ 

 :أصلوب التعله اليشط (9)

يػػؤد  اإػػتخداـ  إػػموب الػػتعمـ النشػػط واالإتفإػػار مػػف لبػػؿ المعممػػيف رلػػى خمػػؽ وقا ػػة 
ينباػػػػت  ف يػػػػنعكس التػػػػفوير الكبيػػػػر وانتشػػػػار االنفتػػػػاح والمشػػػػاركة مػػػػف  انػػػػب الطػػػػ ب، كمػػػػا 

بحيػث يػتـ اإػتخداميا إلحػداث تفاعػؿ بػيف  يػاة الطػ ب عمػى طرالػؽ التػدريسالتكنولو يا  ت ح
وت ػػػدر اإلشػػػارة رلػػػى  ف عمميػػػة تػػػدريس مػػػنيم ا كػػػؿ األعضػػػاا المشػػػاركة  ػػػى م تمػػػع الػػػتعمـ

المواطنػػة العالميػػة تتطمػػب الشػػ اعة وااللتػػزاـ   ي ػػب  ف يكػػوف المعممػػوف عمػػى وعػػى بالمرحمػػة 
العمريػػة لمطالػػب، و ف يكونػػوا لػػادريف عمػػى اختيػػار الميػػارات والمعػػارؼ التػػى تتناإػػب و عمػػارىـ 

(Davey, 2011, pp. 6- 9)ا 

 املدخل التهيولودي: (3)

لمنا بشكؿ كبير  راا التقدـ  ى تكنولو يا المعمومػات واالتصػاالت   اإلنترنػت ر عايتاي
لد  د  رلى وورة كبيرة حيث  مكف الحصوؿ عمى المعمومات مف    مكاف بصػورة  وريػةا ومػف 
ىنا ي ب عمى المدارس  ف تنظر رلى الط ب كمشاركيف نشطيف يمتمكػوف المعػارؼ والميػاراتا 

خ لػػة، والوصػػوؿ ب مػػف التطبيػػؽ والتواصػػؿ باأل كػػار بطرالػػؽ مبتكػػرة و  التكنولو يػػا تمكػػف الطػػ 
( وميػػارات البحػػث IT ػػت عػػالـ تإػػوده العولمػػة وتكنولو يػػا المعمومػػات )و رلػػى  ميػػور  وإػػعا 

ي ػػب  ف يػػتـ الوضػػع  ػػى االعتبػػار رمكانػػات وإػػالؿ اإلعػػ ـ ال ديػػدة، ودم يػػا  ػػت التػػدريس 
 ا(Davy, 2011, p. 9)والبحث والتعمـ عمى  ميع المإتويات 

و ػػى ىػػذا الإػػياؽ  يًضػػا يػػنظـ مركػػز الشػػماؿ ال نػػوب التػػابع لمم مػػس األوربػػى  إػػبوع 
عػػالمت  حػػدث ، والػػذ  يعػػد بموابػػةGlobal Citizenship Week Theالتربيػػة العالميػػة 

القػػارة،   نحػػاا  ميػػع  ػػت رإػػمية وقيػػر رإػػمية تعميميػػة  مػػاكف  ػػت إػػنوًيا ُيعقػػد الػػوعت، إلذكػػاا
 عمػػػى والمتعممػػػيف المعممػػػيف تشػػػ يع رلػػػى وييػػػدؼ امختمػػػؼ عػػػاـ حػػػوؿ موضػػػوعويػػػدور كػػػؿ 
 مػػع العالميػػة، تمشػػًيا المواطنػػةب المتعمقػػة والمػػداخؿ التربويػػة  التعميميػػة األنشػػطة اإتكشػػاؼ
 العالميػػة التربيػػة  إػػبوع ويتنػػاوؿ المإػػتدامةا لمتنميػػة المتحػػدة األمػػـ  ىػػداؼ مػػف 7ا4 اليػػدؼ
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 كمػػا يإػػعى رلػػى والعػػالمت، المحمػػت المإػػتوييف عمػػى المإػػاواة وعػػدـ بػػالتنوع المتعمقػػة القضػػايا
 عػالمييف، وتنميػة االت اىػات لػد  األ ػراد كمػواطنيف األوإػع، ودور األ ػراد بالعالـ تنمية الوعت

الخاصػػػةا  األ عػػػاؿ عػػػف الوقا ػػػاتا وتنميػػػة المإػػؤولية التواصػػؿ عبػػػر وميػػػارات التنػػػوع الحتػػراـ
 Council of)  واإػتدامة رنصػاً ا  كوػر مكػاف العػالـ ل عػؿ اتر راا اتخاذ عمى وتنمية القدرة

Europe, 2018)ا 

  ثالًجا: الدراصة امليداىية:

 (فى مصز املواطية العاملية لدى طالب املزحلة الجاىويةمً أدل رتبية الفى وامليَج  )حول دور املعله 

 ىػدا يا، والخطػوات التػت يتـ  يما يمت تناوؿ الدراإػة الميدانيػة وا  راااتيػا مػف حيػث  
اتبعػػػت لبنػػػاا األداة المإػػػتخدمة وصػػػواًل بيػػػا رلػػػى الصػػػورة النياليػػػة، ووصػػػؼ عينػػػة الدراإػػػة، 

 وخطوات تطبيقيا، و خيرًا النتالم والتعميؽ عميياا

  ىداؼ الدراإة الميدانية  -1

مػػف   ػػؿ تربيػػة ال ػػت  والمػػنيم والػػع دور المعمػػـتعػػرؼ تيػػدؼ الدراإػػة الميدانيػػة رلػػى 
 ا، وايليات المقترحة لدعـ ىذا الدور ى مصر نة العالمية لد  ط ب المرحمة الوانويةالمواط

   خطوات رعداد  داة الدراإة -2
لتحقيؽ اليدؼ مف الدراإة الميدانية، تـ تصميـ اإتبانة مو ية رلى معممى التعميـ 

 الوانو  العاـ بصفو و الو وة عمى النحو التالت 
  ل إتبانةرعداد الصورة المبدلية  (1)

  تـ صياقة ىذه الصورة وتنظيـ محاورىا باالإتعانة بالمصادر التالية 
 المواطنة العالميةا  ؿ التربية مف   تالمعاصرة الت ارب واالت اىات العالمية  -

 االدراإات الإابقة ذات الصمة بموضوع الدراإة -

 اذات الصمة بموضوع الدراإة نبية بعض المصادر العربية واأل -

  ت  ت تصميـ اإتمارة البحث ما يمتوعور  
          إموب واض افصياقة العبارات ب  -

 ماـ كؿ عبارةا توا ر  كور مف اختيار  -
 صدؽ االإتبانة   (2)
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 الإتبانة مف خ ؿ ما يمت اتـ لياس صدؽ 
  الإادة   لمتفكد مف الصدؽ الظاىر  ل إتبانة، تـ عرضيا عمى الصدؽ الظاىر

 ى دلة الصياقة الماوية لممفردات، وم امة كؿ إلبداا الر    وذلؾ ،المحكميف
مفردة لمبعد الذ  تقيإو، واتفؽ الإادة المحكموف عمى إ مة عبارات االإتبانة 
مف حيث تمويؿ كؿ عبارة لمضموف البعد الذ  تقيإو، كما  إفر التحكيـ عف 

 ًحااو ود تعدي ت داخؿ العبارات تـ رعادة صياقتيا لتصب   كور وضو 
 واالتإاؽ  ،  وذلؾ مف خ ؿ معامؿ ارتباط كؿ مفردة مع محورىاالصدؽ الداخمت

 وال دوؿ التالت يوض  ذلؾ  ،الداخمت ليا
 (3جضٔل )

 انظٖ رُزًٗ إنيّ انًذٕعيعبيم اعرجبط كم يفغصح يع يٕضخ  

 انًذٕع انضبنش: اآلنيبد انًمزغدخ انًذٕع انضبَي: انًُٓج انًذٕع األٔل: انًعهى

 ًفغصادان
 ديعبيالليًخ 

 االعرجبط
 ًفغصادان

 ديعبيالليًخ 
 االعرجبط

 انًفغصاد
 ديعبيالليًخ 

 االعرجبط

Q1 .407** Q21 .727** Q34 .475** 

Q2 .299** Q22 .755** Q35 .651** 

Q3 .569** Q23 .702** Q36 .614** 

Q4 .589** Q24 .646** Q37 .613** 

Q5 .604** Q25 .718** Q38 .521** 

Q6 .257** Q26 .649** Q39 .556** 

Q7 .701** Q27 .811** Q40 .605** 

Q8 .821** Q28 .668** Q41 .709** 

Q9 .448** Q29 .666** Q42 .632** 

Q10 .667** Q30 .658** Q43 .566** 

Q11 .554** Q31 .792** Q44 .588** 

Q12 .549** Q32 .769** Q45 .716** 

Q13 .378** Q33 .734** Q46 .799** 

Q14 .378** 

 

Q47 .713** 

Q15 .772** Q48 .716** 

Q16 .591** Q49 .764** 

Q17 .654* Q50 .513** 

Q18 .757** Q51 .506** 

Q19 .589** Q52 .596** 

Q20 .573**  

 0.00.مستوى داللة  **دال عند                                   0.00.*دال عند مستوى داللة 



 ............... تعزيز الرتبية من أجل املواطنة العاملية لدى طالب املرحلة الثانوية ىف مصر
 

- 779 - 

بيف كؿ  01ا0( يتبيف و ود ارتباط لوي مو ب عند مإتو  داللة 3وبقرااة  دوؿ )
مما يدؿ عمى و ود  ،المحاور الو وة وبيف المحور الذي تنتمت رليو مفمحور  كؿ مفردة  ت
 اداخمت كبير بيف مفردات االإتبانةاتإاؽ 

  حإاب وبات األدوات (3)
 Alpha)  ب  راا الوبات اإلحصالت لمداة بطريقة  لفاكرونباختـ حإاب وبات االإتبانة، 
Reliability Coefficient)  وذلؾ عف طريؽ برنامم(SPSS, V.20) ، مع مراعاة

واإلبقاا عمى المفردات األخر   ،ضرورة حذؼ المفردة التت يقمؿ و ودىا مف وبات المقياس
ليمة معامؿ وبات االتإاؽ الداخمت ولد بمات  اا عمت األداةا إمبيً التت ال تؤور تفويرً 

ؿ االإتبانةا وال دوؿ ا داخداخميً  ا( األمر الذي يؤكد  ف ىناؾ اتإالً 881ا0ل إتمارات  )
  ذلؾ وض التالت ي

 ( 4جضٔل )

 أنفب كغَٔجبر ًعبيمصجبد االسزجبَخ ث يٕضخ دسبة

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 52 

 8800=  الثبات -
  88.0الصدق =  -

   الصياقة النيالية ألداة البحث( 4)
بعد االنتياا مف المراحؿ الإابقة، تـ صياقة االإتبانة  ى صورتيا النيالية، 

 ما يإم  بتحقيؽ األىداؼ المتوخاةاوذلؾ مع مراعاة م حظات الإادة المحكميف، وب
 وتضمنت االإتبانة ما يمت  

اإلدارة  -يتناوؿ البيانات األإاإية لممإت يبيف شاممة  )االإـ  لإـ تمييدي -
 النوع(ا -التخصص -المدرإة -التعميمية

 كما تضمنت و وة محاور  إاإية ىت    -
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المواطنة  مف   ؿ تربيةالويتضمف الدور الذ  يمعبو المعمـ  ى   المعمـ  -1
تعبير القدرة عمى اكتشاؼ وتنمية وال الط بركإاب العالمية مف خ ؿ 

عف آراليـ وليميـ واحتراـ آراا ايخريف، وبما يإاعدىـ عمى اتخاذ القرار 
المناإب والخاص بكيفية ممارإة حقوليـ ومإلولياتيـ  ى الم تمع 

 ( مفردةا20ا ويتكوف ىذا المحور مف )المحمى والعالمى
المواطنة  مف   ؿ تربيةالالمنيم  ويتضمف الدور الذ  يمعبو المنيم  ى  -2

تناوؿ موضوعات تعالم البعد العالمى، بما يإم   ية مف خ ؿالعالم
بتنمية القيـ والمعارؼ والميارات واالت اىات التى تإاعد الط ب عمى 
التصرؼ بمإلولية مع القضايا المحمية والعالميةا ويتكوف ىذا المحور 

  ( مفردةا13مف )
عـ دور المعمـ ايليات المقترحة  وتتضمف ايليات التى تقترحيا الباحوة لد -3

المواطنة العالمية لد  ط ب المرحمة  مف   ؿ تربيةالوالمنيم  ى 
 امفردة (19ويتكوف ىذا المحور مف )الوانويةا 

 (5جضٔل )

 اد عهٗ يذبٔع االسزجبَخ لجم انزعضيم ٔثعضًِفغصرٕػيع ان يٕضخ

 انذظفاإلجًبني ثعض  اإلجًبني لجم انذظف د االسزجبَخيفغصا يذبٔع االسزجبَخ و

 22 22 ( 22 -4)  انًعهى   .4

 43 45 ( 32 -24)  انًُٓج  .2

 41 23 ( 52 -34)  اآلنيبد انًمزغدخ  .3

 52 62 اإلجًبني

 اختيار ووصؼ العينة   -3
 معممى التعميـ الوانوي العاـ بصفو و الو وة، والتى اشتممت عينة الدراإة عمى

ردارة ميت قمر  -اختيارىا مف محا ظة الدليمية )ردارة قرب المنصورة التعميمية تـ
معمـ وانو  عاـ، وزعت تبًعا لمتايرات الدراإة كما ( 319)التعميمية(، وبمات العينة 

   ىو موض   ى ال دوؿ التالى
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 (6جضٔل )

 ب نًزغيغاد انضعاسخرٕػيع عيُخ انضعاسخ رجع  يٕضخ 

 انُسجخ % انعيُخ يزغيغاد انضعاسخ و

 انُٕع 4
 % 51.6 412 عٕطك

 % 42.4 421 إَبس

 % 422 341 اإلجًبني

 اإلصاعح انزعهيًيخ 2

 % 62.6 222 إصاعح ييذ غًغ انزعهيًيخ

إصاعح غغة انًُظٕعح 

 انزعهيًيخ
441 36.3 % 

 % 422 341 اإلجًبني

 انزشظض 3

 % 43.2 42 انهغخ انعغثيخ

 % 45.6 52 انهغخ اإلَجهيؼيخ

 % 6.6 24 انهغخ انفغَسيخ

 % 6.3 22 انغيبضيبد

 % 6.1 22 انفيؼيبء

 % 44.6 36 انكيًيبء

 % 6.3 22 األديبء

 % 44.3 36 انزبعيز

 % 6.2 23 انجغغافيب

ركُٕنٕجيب انًعهٕيبد 

 ٔاالرظبالد
44 45 % 

 % 341 اإلجًبني

 

 إدزاءات التطبيل: -4

بعدة خطوات  ت مرحمة التطبيؽ وصواًل رلى النتالم النيالية، وذلؾ عمى  مر البحث
 النحو التالت 

 حإاب بيدؼ الخبراا، مف م موعة عمى األولية صورتيا  ت البحث  داة عرض -
 لمتطبيؽا  اىزة تصب  حتى الخبراا آراا ضوا  ت األداة تعديؿ وتـ األداة، صدؽ

 ،المختارة  ت العينة ةوالتعميـ لتحديد المحا ظالحصوؿ عمى موا قة وزارة التربية  -
 الدليميةا ةوىت محا ظ

الحصوؿ عمى تصري   منى عمى مضموف االإتبانة، وتيإير ر رااات تطبيقيا، حتى  -
 يإم  بدخوؿ المدارس، وا  راا عممية التطبيؽ الميدانتا
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 3 عمى موزعة مفردة، (52) مف والمكونة النيالية صورتيا  ت االإتبانة تطبيؽ -
 االإابقة والمقاييس واالختبارات األدبيات مف مشتقة  بعاد

 وتحميميا وتفإيرىاا النتالم تفريغ االإتبانات، والقياـ باإتخ ص -

 

 :االصتباىُطزيكة تصحيح  -5

تدريم مو قًا لاالإتبانة صح  تي ابية  و ربصورة  الإتبانةتـ صياقة  ميع عبارات ا
 ااالإتبانةالدر ات المإتحقة عند تصحي   (7) ، ويوض  ال دوؿالو وى

  (6جضٔل )

 االسزجبَخانضعجبد انًسزذمخ عُض رظذيخ يٕضخ 

 ال إنٗ دض يب َعى

3 2 4 

 خطة التحليل اإلحصائى: -6

، وتـ اإتخداـ األإاليب اإلحصالية (SPSS-V.20)تـ االإتعانة ببرنامم الحـز اإلحصالية 
 التالية 

ة إتبانة، ومعامؿ ارتباط كؿ مفردلقياس الصدؽ الداخمت ل  طاالرتبامعامؿ  -
 بمحورىاا

 لقياس وبات االإتبانةا خكرونباا نموذج  لف -

 التكرارات والنإب الملويةا -

حإاب المتوإط المر   باألوزاف النإبية لمعر ة ترتيب العبارات  ت كؿ محور  -
 مف لبؿ عينة الدراإةا

 تفضري اليتائج:

 يمػػا يمػػى عػػرض لمنتػػالم التفصػػيمية لتحميػػؿ محتػػو  االإػػتبانة الخاصػػة بقيػػاس )دور 
المواطنػة العالميػة لػد  طػ ب المرحمػة الوانويػة(، مصػحوًبا  مف   ؿ تربيةال ى والمنيم المعمـ 

 بتفإير ليذه النتالم  يما يتعمؽ بكؿ محور مف محاور االإتبانةا
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 جاءت النتائج على النحو التالى: (،املعلهاألول )احملور أوًلا: 
 (8 دوؿ )

الإت ابات   راد والترتيب الوزف النإبت النإبت و  متوإط التقديرو  والنإب الملويةتكرارات اليوض  
 (319=  "ف")العينة الكمية "المعمـ"بالمحور األوؿ  متعمقةال العينة

 ـ
ألوؿ  المحور ا

 المعمـ 

 متوإط ال رلى حد ما نعـ
التقدير 
 النإبت 

الوزف 
 النإبت
% 

 الترتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

1 

 حرص عمى اكتإاب 
ط بت المعارؼ والميارات 
ال زمة لمعيش  ت م تمع 

 عالمتا

 1 24ا96 89ا2 3ا1 4 7ا8 28 0ا90 287

2 
كد عمى القضايا العالمية ؤ  ُ 

المعاصرة  ت  وناا شرحت 
 لمدرسا

 18 64ا77 33ا2 5ا17 56 0ا32 102 5ا50 161

 حرص عمى عمؿ شراكات  3
 نا حة مع الزم اا

 3 31ا93 79ا2 0 0 1ا20 64 9ا79 255

4 
ف   حتـر ايخريف حتى وا 

 2 83ا93 81ا2 5ا2 8 5ا13 43 0ا84 268 اختمفوا معت وقا يًاا

5 
 نظر رلى الم تمع المحمى 
والقومت والعالمت كامتداد 

 لمفصؿ الدراإتا
 11 12ا84 52ا2 0ا10 32 6ا27 88 4ا62 199

6 
 ىتـ بالتنمية المينية 
و رص التواصؿ والعمؿ 

 التشاركىا
 6 16ا92 76ا2 8ا3 12 0ا16 51 3ا80 256

7 
 ش ع ط بت عمى 

الحصوؿ عمى المعمومات 
  مف مصادر متعددةا

 8 68ا85 57ا2 7ا13 44 3ا15 49 8ا70 226

8 
 نمى لد  ط بت القدرة 
عمى لرااة المعمومات 
 بشكؿ تحميمت ونقديا

 13 92ا81 46ا2 3ا16 52 6ا21 69 1ا62 198

 درب ط بت عمى كيفية  9
اإلإياـ بشكؿ  عاؿ  ت 

 19 92ا74 25ا2 5ا7 24 2ا60 192 3ا32 103
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 الم تمع العالمتا

 قرس  ت ط بت ليمة  10
 5 27ا92 77ا2 2ا2 7 8ا18 60 0ا79 252 احتراـ آراا ايخريفا

11 

 دعـ المبادئ الديمقراطية 
مف خ ؿ حث ط بت عمى 
االشتراؾ  ت الممارإات 

 الصفيةا

 12 97ا82 49ا2 3ا6 20 6ا38 123 2ا55 176

12 
 عطى لط بت الفرصة 

لإلإياـ  ت عمميات صنع 
 القرارا

 17 46ا80 41ا2 0ا5 16 6ا48 155 4ا46 148

13 
 حفز ط بت عمى االىتماـ 
بالقضايا المحمية والوطنية 

 والعالميةا
 15 82ا81 45ا2 7ا4 15 1ا45 144 2ا50 160

 إعى رلى محو األمية  14
 الإياإية لد  ط بتا

 10 22ا84 53ا2 5ا12 40 3ا22 71 2ا65 208

15 
 ش ع ط بت عمى 
 7 46ا87 62ا2 8ا7 25 9ا21 70 2ا70 224 االعتزاز باليويةا

16 

 درب ط بت عمى وضع 
حموؿ لمتحديات التت 
يوا يونيا كمواطنيف 

 عالمييفا

 20 88ا73 22ا2 4ا9 30 6ا59 190 0ا31 99

17 

 ش ع ط بت عمى تقديـ 
آراا مإتنيرة بشفف بعض 

القضايا األخ لية 
 والعمميةا

 9 47ا85 56ا2 4ا3 11 7ا36 117 9ا59 191

18 
ورية   خطط لخبرات تعمـ

 16 40ا81 44ا2 9ا11 38 0ا32 102 1ا56 179 داخؿ وخارج المدرإةا

19 
 ش ع ط بت عمى القيادة 

تباع األإاليب العالمية او 
 المعاصرةا

 13 92ا81 46ا2 3ا6 20 7ا41 133 0ا52 166

20 
 ش ع ط بت عمى تقديـ 

العوف والمإاعدة 
 ايخريفا

 4 58ا92 78ا2 7ا4 15 9ا12 41 4ا82 263

  21ا85 متوإط الوزف النإبت لممحور األوؿ
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 يتض  مف بيانات ال دوؿ الإابؽ ما يمى 
% مما يوض   21ا85بمغ لد  المعمـ() لممحور األوؿ النإبى  ف متوإط الوزف -

 ا ف نإبة كبيرة مف   راد العينة موا قيف عمى عبارات المحور
والميارات ال زمة لمعيش إاب ط بت المعارؼ تكا حرص عمى  حصمت العبارة " -

بترتيب %  24ا96، ووزف نإبى  89ا2" عمى متوإط تقدير نإبى بمغ  ت م تمع عالمت
لمعارؼ اط ب الكتإب يمف المعمميف عمى ضرورة  ف  اوىذا يعد تفكيدً (، 1موا قة رلـ )

 اوالميارات ال زمة لمعيش  ت م تمع عالمت

فحصمت العبارة " - " عمى متوإط تقدير اختمفوا معت وقا ياً   حتـر ايخريف حتى وا 
المعمميف   يـمما يؤكد  (،2% بترتيب موا قة رلـ ) 83ا93، ووزف نإبى  81ا2نإبى بمغ 

واحتراـ  والتفاعؿ معو ال زمة لمعيش  ت م تمع عالمت التعددية الوقا يةميارات قيـ و ل
 اايخريف

التت يوا يونيا كمواطنيف  درب ط بت عمى وضع حموؿ لمتحديات حصمت العبارة " -
% بترتيب موا قة رلـ  88ا73، ووزف نإبى  22ا2" عمى متوإط تقدير نإبى بمغ عالمييف

% مف   راد  85رال  ف  كور مف  ،( وبالرقـ مف ترتيبيا المتفخر بالنإبة ليذا المحور20)
 اية بعاد المواطنة العالملتعرؼ   ىمية كبيرة بضرورة البحث والتقصت االعينة  بدو 

 ، ت  وناا شرحت لمدرس كد عمى القضايا العالمية المعاصرةؤ  ُ حصمت العبارات  -
 درب ط بت عمى وضع و ،  درب ط بت عمى كيفية اإلإياـ بشكؿ  عاؿ  ت الم تمع العالمتو 

، 20، 19، 18، عمى ترتيب موا قة حموؿ لمتحديات التت يوا يونيا كمواطنيف عالمييف
لى رلعممية التعميمية، ولد ير ع ذلؾ االىتماـ بالمواطنة العالمية  ى ا ضعؼويعبر ذلؾ عمى 

نقص الوعى لد  المعمـ بقضية المواطنة العالمية والممارإات التى ينباى القياـ بيا إلكإابيا 
 لمط با
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 جاءت النتائج علي النحو التالي:، ثانيًا: المحور الثاني )المنهج(

 (1جضٔل )

ٔانُست انًئٕيخ ٔيزٕسظ انزمضيغ انُسجي ٔانٕػٌ انُسجي ٔانزغريت السزجبثبد أفغاص يٕضخ انزكغاعاد 

 (341")انعيُخ انكهيخ "ٌ" = "انًُٓج انعيُخ انًزعهمخ ثبنًذٕع انضبَٗ

 و
انًذٕع انضبَي: 

 ٓجانًُ

يزٕسظ  ال إنٗ دض يب َعى

انزمضيغ 

 انُسجي 

انٕػٌ 

 انُسجي

% 

 انزغريت
 % ن % ن % ن

24 
انًُٓج في رُشئخ يٕاطٍ يسٓى 

 عبنًي يسئٕل.
441 36.3 445 36.4 45 26.6 2.44 62.22 42 

22 
يعكس انًُٓج أثعبص انًٕاطُخ 

 انعبنًيخ.
444 35.6 424 34.1 44 25.4 2.42 62.44 43 

23 
يسبعض انًُٓج في رضعيت طالثي 

عهٗ رذميك انزٕاػٌ ثيٍ انٕالء 

 نهٕطٍ ٔانٕالء نهجشغيخ.
446 45.4 452 46.6 24 6.6 2.31 61.63 4 

24 
يسبعض انًُٓج طالثي عهٗ 

ايزالن يٓبعاد االرظبل 

 انًزطٕعح.
464 52.5 442 44.5 46 5.2 2.45 44.42 2 

25 
يًُٗ انًُٓج نضٖ طالثي انمضعح 

 عهٗ انعًم ثُجبح في انفغيك.
436 42.6 451 41.4 24 6.5 2.35 64.36 5 

26 
 يسبعض انًُٓج في رًُيخ فٓى

طالثي نمضبيب انًسبٔاح ٔدمٕق 

 اإلَسبٌ.
425 32.1 414 62.4 46 5.2 2.24 65.16 4 

26 

يجغػ انًُٓج ليى عبيخ رشزغن 

فيٓب كم انًجزًعبد انعبنًيخ 

يضم: انذكًخ ٔانعضل ٔانغدًخ ٔ 

 انُؼاْخ.

442 43.1 442 43.1 31 42.2 2.32 66.22 6 

24 
يٕفغ انًُٓج انفغطخ أيبو 

ادزغاو انظاد طالثي نزعؼيؼ ليى 

 ٔانٕٓيخ.
413 62.5 12 24.2 36 44.3 2.41 43.26 4 

21 
يًُٗ انًُٓج انًعبعف 

ٔانًٓبعاد ٔاالرجبْبد انالػيخ 

 إلعضاص يٕاطٍ عبنًي.
422 34.3 464 53.6 44 45.2 2.46 62.42 42 

32 

انًُٓج طالثي ثمضع يٍ  يؼٔص

انًعغفخ يًكُٓى يٍ انزظغف 

ثًسئٕنيخ في انمضبيب انًذهيخ 

 ٔانعبنًيخ.

16 32.4 461 53.2 54 46.1 2.43 64.25 44 

34 
يعؼػ انًُٓج يفٕٓو اإلَسبَيخ 

 انًشزغكخ.
421 42.4 454 44.3 36 44.3 2.21 66.34 6 

32 
انًُٓج فغص نًُبلشخ  يٕفغ

األفعبل ٔيب نٓب يٍ آصبع يذهيخ 

 ٔعبنًيخ.
426 31.5 444 44.2 52 46.3 2.23 64.42 1 

33 
يسبعض انًُٓج في رًُيخ 

 انزعبطف نضٖ طالثي.
443 44.4 464 54.4 42 3.4 2.44 42.35 3 

  66.24 يزٕسظ انٕػٌ انُسجي نهًذٕع انضبَي

 ما يمى: الجدول السابقبيانات يتضح من 
مما  ،% 21ا76بمغ لد  م(المني) النإبى لممحور الوانى  ف متوإط الوزف  -

 لعينة موا قيف عمى عبارات المحورايوض   ف نإبة كبيرة مف   راد ا
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يو ر المنيم الفرصة  ماـ ط بت لتعزيز ليـ احتراـ الذات حصمت العبارة "  -
%  07ا83 ، ووزف نإبى 49ا2" عمى متوإط تقدير نإبى بمغ واليوية

تمؾ  إابكب يم اىتماـ المن مؤشًرا لوًيا عمىوىذا يعد  ،(1بترتيب موا قة رلـ )
 االقيـ التى تعد  إاس المواطنة بمإتوياتيا المحمية والعالمية

" يإاعد المنيم ط بت عمى امت ؾ ميارات االتصاؿ المتطورةحصمت العبارة " -
% بترتيب موا قة  82ا81، ووزف نإبى  45ا2عمى متوإط تقدير نإبى بمغ 

ذلؾ  يًضا نقطة ري ابية  ى المناىم المصرية مف حيث التفكيد  موؿيو  (،2رلـ )
ال زمة لمعيش  ت  ط ب ميارات االتصاؿ المتطورةالكتإب يعمى ضرورة  ف 

 اوالتواصؿ مع ايخريف م تمع عالمت

" عمى متوإط تقدير يعكس المنيم  بعاد المواطنة العالميةحصمت العبارة "  -
كما (، 13% بترتيب موا قة رلـ ) 11ا70 ، ووزف نإبى 10ا2نإبى بمغ 

عمى متوإط  يإيـ المنيم  ت تنشلة مواطف عالمت مإلوؿحصمت العبارة 
مما ( 12، بترتيب موا قة رلـ )22ا70، ووزف نإبى 11ا2تقدير نإبى بمغ 

  يعد مؤشًرا إمبًيا  ى المناىم المصريةا

ينمى المنيم المعارؼ والميارات واالت اىات ال زمة إلعداد "حصمت العبارات  -
يزود المنيم ط بت بقدر مف المعر ة يمكنيـ مف التصرؼ ، و مواطف عالمت

منيم  ت تنشلة مواطف يإيـ ال ، وبمإلولية  ت القضايا المحمية والعالمية
عمى ترتيب موا قة  يعكس المنيم  بعاد المواطنة العالمية ، وعالمت مإلوؿ

اىتماـ المناىم  ى المرحمة  ضعؼ، ويعبر ذلؾ عمى "13، 12، 11، 10
الوانوية بمعال ة البعد العالمى بالرقـ مف  ف الدولة تنحو ىذا النحو كتو و 

رلى عدـ و ود تشريع  و خطة توض  ذلؾ ربما يعود و لومى  ى كا ة الم االت، 
 ؿ التعميـاكيفية تناوؿ المواطنة العالمية مف خ  
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  اات النتالم عمى النحو التالى  ،ليات املكرتحة(ا ثالًجا: احملور الجالح )

 (10 دوؿ )
والترتيب الإت ابات   راد الوزف النإبت النإبت و  متوإط التقديرو  والنإب الملويةتكرارات يوض  ال

 (319=  "ف")العينة الكمية ""ايليات المقترحة بالمحور الوالث متعمقةالالعينة 

  لثالمحور الوا ـ
 ايليات المقترحة

متوإط  ال رلى حد ما نعـ
التقدير 
 النإبت 

الوزف 
 النإبت
% 

 الترتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

34 
اهتمام النظام التعميمي بقضية 
تربية المواطنة العالمية، 

 وجعمها في قائمة األولويات.
 13 95ا84 55ا2 2ا7 23 7ا30 98 1ا62 198

35 
التشريعات التي تدعم  إصدار

 8 79ا85 57ا2 3ا6 20 1ا30 96 6ا63 203 المواطنة العالمية.

36 

وضع إستراتيجية لتربية 
المواطنة العالمية توضح 
الهدف منها ووسائل تحقيق 

 هذا الهدف.

 6 73ا86 60ا2 0ا6 19 9ا27 89 1ا66 211

37 
 إدراج المواطنة العالمية ضمن
برامج إعداد المعمم بكميات 

 التربية.
 5 67ا87 63ا2 2ا6 20 5ا24 78 3ا69 221

38 

توفير البرامج التدريبية أثناء 
الخدمة لمساعدة المعمم عمى 
تنمية المهارات والمعارف 
واالتجاهات الالزمة لتثقيف 
الطالب بشكل فعال من أجل 

 المواطنة العالمية.

 1 48ا92 77ا2 2ا1 4 1ا20 64 7ا78 251

39 
األخذ بثقافة المدرسة الشاممة 
التي تقوم عمى احترام التنوع 

 واالختالف.
 10 58ا85 57ا2 8ا3 12 7ا35 114 5ا60 193

40 

اهتمام المناطق التعميمية 
بتيسير عمميات التخطيط 
والمراجعة التي تساعد 
المدارس في تنفيذ التوجهات 

 16 28ا83 50ا2 1ا3 10 9ا43 140 0ا53 169
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الخاصة بإستراتيجية تربية 
 المواطنة العالمية والثقافات.

41 
االهتمام بتربية المواطنة 
العالمية منذ السنوات المبكرة 

 من حياة الفرد.
 15 80ا83 51ا2 8ا8 28 0ا31 99 2ا60 192

42 

 عمل المشاركات والتعاون
والحوار بين التعميم الرسمي 
وغير الرسمي لدعم تربية 

 المواطنة العالمية.

 11 57ا85 56ا2 0ا5 16 2ا33 106 8ا61 197

43 

جعل تربية المواطنة العالمية 
جزء ال يتجزأ من المواد 
 الدراسية القائمة )مثل التربية
الوطنية أو الدراسات 

 ، الخ(.االجتماعية

 17 86ا82 48ا2 5ا7 24 4ا36 116 1ا56 179

44 
اعتبار تربية المواطنة العالمية 

 19 06ا78 34ا2 5ا18 59 8ا28 92 7ا52 168 مادة دراسية مستقمة.

45 

توفير منهج عالي الجودة 
لممواطنة العالمية يدعم 
اكتساب المهارات والمعارف 
واالتجاهات المطموبة لمعيش 

 في مجتمع عالمي.

 7 99ا85 59ا2 7ا9 31 6ا22 72 7ا67 216

46 

تصميم عدد من األنشطة 
الخاصة بتحفيز المتعممين 
عمى النقاش حول تربية 

المواطنة العالمية، وتنمية  
 فهمهم لها.

 4 34ا89 68ا2 8ا3 12 4ا24 78 8ا71 229

47 

برنامج لممواطنة  وضع
العالمية يوضح الممارسات 
التي يقوم بها المعمم لدعم 
المواطنة العالمية من خالل 
األخالقيات، والمناهج 
الدراسية، وسياسات التعميم 

 والتعمم وغيرها.

 9 68ا85 57ا2 3ا5 17 3ا32 103 4ا62 199

48 
االعتماد عمى الوسائل 
 14 74ا84 54ا2 5ا7 24 7ا30 98 8ا61 197التكنولوجية الحديثة في غرس 
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المواطنة العالمية لدى مفاهيم 
 الطالب )كاإلنترنت(.

49 
توفير كتاب لممعمم يضم 
استراتيجيات تربية المواطنة 

 العالمية وأدوات التقويم.
 3 76ا89 69ا2 0ا6 19 8ا18 60 2ا75 240

50 

تكميف الطالب بإجراء بحوث 
في الموضوعات العالمية التي 
تستهويهم )سواء أكانت 
سياسية أو اقتصادية أو بيئية 

 أو اجتماعية(.

 18 62ا79 39ا2 9ا11 38 3ا37 119 8ا50 162

51 

تشجيع الطالب عمى 
االتصال بالمدارس في بيئات 
وثقافات أخرى لتبادل 

 الخبرات.

 12 16ا85 55ا2 0ا5 16 5ا34 110 5ا60 193

52 

تنويع المداخل التدريسية 
المستخدمة لتربية المواطنة 
العالمية )كمدخل التعمم 
التعاوني، وأسموب التعمم 
النشط، والمدخل 

 التكنولوجي(.

 2 95ا91 76ا2 8ا3 12 6ا16 53 6ا79 254

  74ا85 متوإط الوزف النإبت لممحور الوالث
 يتض  ما يمى  ال دوؿ الإابؽبيانات وبقرااة 

%  74ا85بمغ  (ايليات المقترحة) لثممحور الواالنإبى ل ف متوإط الوزف   -
 لعينة موا قيف عمى عبارات المحورامما يوض   ف نإبة كبيرة مف   راد ا

تو ير البرامم التدريبية  وناا الخدمة لمإاعدة المعمـ عمى حصمت العبارة "  -
 زمة لتوقيؼ الط ب بشكؿ  عاؿ مف تنمية الميارات والمعارؼ واالت اىات ال

، ووزف نإبى 77ا2" عمى متوإط تقدير نإبى بمغ   ؿ المواطنة العالمية
رقبتيـ مف المعمميف عمى  اوىذا يعد تفكيدً  ،(1% بترتيب موا قة رلـ ) 48ا92

  ى الحصوؿ عمى موؿ ىذه التدريباتا
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 المواطنة العالميةإتخدمة لتربية تنويع المداخؿ التدريإية المحصمت العبارة " -
" عمى (كمدخؿ التعمـ التعاونت، و إموب التعمـ النشط، والمدخؿ التكنولو ت)

% بترتيب موا قة رلـ  95ا91، ووزف نإبى 76ا2متوإط تقدير نإبى بمغ 
تنويع المداخؿ التدريإية المإتخدمة لتربية المواطنة ( مما يبيف ضرورة 2)

 االعالمية

" عمى ية المواطنة العالمية مادة دراإية مإتقمةاعتبار ترب حصمت العبارة "  -
% بترتيب موا قة رلـ  06ا78، ووزف نإبى  34ا2متوإط تقدير نإبى بمغ 

، ولد ير ع ، ويعنى ذلؾ  ف نإبة كبيرة مف المعمميف ال يرحبوف بالفكرة(19)
ذلؾ رلى عدـ الرقبة  ى زيادة عدد المواد الدراإية المقررة عمى الط ب  ى ىذه 

 عؿ تربية المواطنة العالمية  زا ال يت ز  مف رحمة  حيث رنيـ  ضموا  كور الم
، والتى (طنية  و الدراإات اال تماعيةالمواد الدراإية القالمة )موؿ التربية الو 

 (ا17 اات بترتيب موا قة رلـ )

تو ير كتاب لممعمـ يضـ اإتراتي يات تربية المواطنة العالمية  حصمت العبارات " -
تصميـ عدد مف األنشطة الخاصة بتحفيز المتعمميف عمى  ، وو دوات التقويـ

ردراج المواطنة  ، وطنة العالمية، وتنمية   يميـ لياالنقاش حوؿ تربية الموا
تي ية لتربية وضع رإترا، و العالمية ضمف برامم رعداد المعمـ بكميات التربية

"، عمى ترتيب المواطنة العالمية توض  اليدؼ منيا ووإالؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ
(ا ويعبر ذلؾ عف رقبة المعمميف  ى اتخاذ خطوات ر رالية 3،4،5،6موا قة )

 تيإر مف عممية تطبيقياا اللدعـ المواطنة العالمية  ى المدارس، و 
 :التعليل على الدراصة امليداىية -7

عرضو مف نتالم الدراإة الميدانية  نيا تتفؽ مع الدراإات يتض  مما إبؽ 
التفكيد عمى  ىمية المواطنة  مف حيث األ نبية التى تـ تناوليا  ى اإلطار النظر 
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 ;UNESCO, 2018; Wikimedia Foundation, 2018; UNESCO, 2015)العالمية 

UNESCO, 2014; UNESCO, 2013; Guo, 2014)  يمعبو المعمـ ، والدور الحيو  الذ
 UNESCO, 2015; Learning and Teaching)  ى قرس ليميا  ى نفوس الط ب

Scotland, 2011; Department of Education and Early Childhood 

Development, 2009; Oxfam, 2006; Evans, et al. 2009) و ف المناىم الدراإية ،
 Oxfam, 2015; Learning) عادىاي ب  ف تدعـ  كرة المواطنة العالمية بمختمؼ  ب

and Teaching Scotland, 2011; Tark, 2009; Stewart, 2009; Davey, 2011) ،
كما  ف ما لدمتو الدراإة الميدانية مف آليات مقترحة تـ االإتناد  ى وضعيا رلى 

 %ا 74ا85الدراإات األ نبية لد اللت موا قة مف عينة الدراإة بنإبة كبيرة بمات 

 ،ؾ تإعى الدراإة  ى الإطور التالية رلى االإتفادة مف اإلطار النظر وعمى ذل
تصور مقترح لتعزيز وكذلؾ نتالم الدراإة الميدانية بمحاورىا المختمفة  ى تقديـ 

 ية لد  ط ب المرحمة الوانوية  ى مصراالتربية مف   ؿ المواطنة العالم

 :التصور املكرتحرابًعا: 

إعًيا نحو تحقيؽ اليدؼ الرليس مف الدراإة، والمتموؿ  ى تعزيز التربية مف   ؿ 
المواطنة العالمية لد  ط ب المرحمة الوانوية  ى مصر،  اا التصور المقترح لتحقيؽ ذلؾ 

 عمى النحو التالى  
 : املكرتح تصورميطلكات ال

 مف ايتى  المقترح تصورنطمؽ الي

 و ىميا   نتالم الدراإة الميدانية (1)
 ضعؼ االىتماـ بالمواطنة العالمية  ى العممية التعميميةا 

  نقص الوعى لد  المعمـ بقضية المواطنة العالمية، والممارإات التى ينباى
 القياـ بيا إلكإابيا لمط ب
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  ضعؼ اىتماـ المناىم  ى المرحمة الوانوية بمعال ة البعد العالمى، وتنشلة
 مواطف عالمت مإلوؿا

 الموا قة عمى المحور الوالث )ايليات المقترحة(، والتى بمات  ارتفاع نإبة
%، و ىميا  )تو ير البرامم التدريبية  وناا الخدمة لمإاعدة المعمـ  74ا85

عاؿ عمى تنمية الميارات والمعارؼ واالت اىات ال زمة لتوقيؼ الط ب بشكؿ  
المإتخدمة  ضرورة تنويع المداخؿ التدريإيةمف   ؿ المواطنة العالمية، و 

طنة الموا مف   ؿ تربيةالالمواطنة العالمية، وعدـ اعتبار  مف   ؿ تربيةمل
بؿ تضمينيا  ى كؿ المقررات الدراإية، وتو ير   العالمية مادة دراإية مإتقمة
المواطنة العالمية و دوات التقويـ، مف   ؿ تربية الكتاب لممعمـ يضـ اإتراتي يات 

 تربيةالو تصميـ عدد مف األنشطة الخاصة بتحفيز المتعمميف عمى النقاش حوؿ 
دراج المواطنة العالمية ضمف ة العالمية وتنمية   يميـ ليا، و المواطن مف   ؿ ا 

المواطنة مف   ؿ تربية مبرامم رعداد المعمـ بكميات التربية، ووضع رإتراتي ية ل
 لمية توض  اليدؼ منيا ووإالؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ(االعا

   و ىميا  الدروس المإتفادة مف اإلطار النظر  لمدراإة  (2)

التحػػديات التػػى شػػيدىا العػػالـ  ػػى ايونػػة األخيػػرة، و ىميػػا ظػػاىرة العولمػػة التػػى  -
 عمػػػت العػػػالـ  شػػػبو بالقريػػػة الكونيػػػة الصػػػايرة، وانتشػػػار تكنولو يػػػا المعمومػػػات 

كإػػرت حػػوا ز الزمػػاف والمكػػاف، وإػػيمت مػػف عمميػػة الحصػػوؿ  واالتصػػاالت التػػى
زيادة الي رة عبر الػدوؿ والتػى عمى المعمومات واالنفتاح عمى مختمؼ الوقا ات، و 

 عمت الم تمعات  كور ت انًإا و كوػر عالميػة، ممػا زاد مػف ضػرورة التػدريب عمػى 
 كيفية العيش مًعاا

، والمؤإإػػات المينيػػة بالمواطنػػة اىتمػػاـ المنظمػػات الدوليػػة، والػػدوؿ ذات الإػػيادة -
العالميػػة كػػفداة إلكإػػاب األطفػػاؿ والشػػباب المعػػارؼ والميػػارات والقػػيـ واالت اىػػات 

 .التى تمكنيـ مف التعامؿ مع تمؾ التحديات ب ي ابياتيا وإمبياتيا

 ػى الػدوؿ التربية مف   ؿ المواطنػة العالميػة  عمى تعزيز اليونإكوحرص منظمة  -
التربيػػػة ال يقتصػػػر دورىػػػا عمػػػى تعمػػػـ ميػػػارات القػػػرااة   فاألعضػػػاا مػػػف منطمػػػؽ 
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والحإاب  بؿ تشمؿ رلى  انب ذلؾ تعمـ آداب المواطنة و مإاعدة الشػعوب عمػى 
 بناا م تمعات  كور عداًل وإممية وتإامًحاا

التركيػػػز عمػػػى الػػػدور الحيػػػو  لمتربيػػػة كوإػػػيمة  إاإػػػية ومفيػػػـو ونمػػػوذج يػػػرتبط  -
بالعولمػة، والقػيـ الوا ػب ركإػابيا لممػواطنيف بتشكيؿ المواطنة  ػى ضػوا ع لتيػا 

حتػػى يتمكنػػوا مػػف المشػػاركة  ػػى  بعػػاد التنميػػة الم تمعيػػة المرتبطػػة بالمإػػتويات 
 المحمية والعالميةا

ظيػػور الحا ػػة رلػػى ضػػرورة تػػوا ر مػػنيم عػػالت ال ػػودة يػػدعـ اكتإػػاب الميػػارات  -
يإػػػعى والمعػػػارؼ واالت اىػػػات المطموبػػػة لمعػػػيش  ػػػى م تمػػػع عػػػالمى، ومعمػػػـ  

باإػػتمرار لتنميػػة الميػػارات والمعػػارؼ واالت اىػػات ال زمػػة لتوقيػػؼ الطػػ ب بشػػكؿ 
 عػػاؿ مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة، ومدرإػػة تمعػػب دورًا  ػػت بنػػاا والحفػػاظ عمػػى 
الوقا ػة المدرإػػية الشػاممة التػػت تقػـو عمػػى احتػراـ التنػػوع، وليػادات تعميميػػة تػػو ر 

 زمػػػػة لتنفيػػػػذ التو يػػػػات الخاصػػػػػة لممػػػػدارس عمميػػػػات التخطػػػػيط والمرا عػػػػػة ال
 المواطنة العالمية والوقا اتامف   ؿ تربية الباإتراتي ية 

  الإيالات الم تمعية لمم تمع المصر  (3)
مػػف  انػػب مصػػر بتنفيػػذ مبػػادرة اليونإػػكو بشػػفف وضػػع التربيػػة  االإػػت ابة الفعالػػة -

  االمواطنة العالمية موضع التطبيؽ مف   ؿ

 ىمية التربية مف   ػؿ المواطنػة العالميػة بتضػمينيا  ػى تفكيد األمـ المتحدة عمى  -
مصػػر بتنفيػػذىا بحمػػوؿ  ػػى دامة، والتػػزاـ القيػػادة الإياإػػية  ىػػداؼ التنميػػة المإػػت

 ا )وزارة التخطيط والمتابعة واإلص ح اإلدار ، داتا( 2030عاـ 
تنمية الوعت الإياإػى لػد  األ ػراد، و يػـ  إػس االنخػراط  ػت ى إلظهور الحاجة  -

العمميات الديمقراطية، وضرورة تعزيػز مفيػـو اإلنإػانية المشػتركة، وتػو ير  ػرص 
لمنالشة األ عاؿ وما ليا مف آوار محمية وعالمية، خاصة بعػد مػا شػيده الم تمػع 

يػػة باإػػتا ؿ المصػػر  مػػف وػػورات مت حقػػة، وليػػاـ بعػػض الكيانػػات الدوليػػة المعاد
ذلؾ باإتقطاب عدد مف المصرييف لتنفيذ  عمػاؿ تخريبيػة لإلضػرار بػفمف وإػ مة 

 (ا2018الب د )دار اإل تاا المصرية، 



 ............... تعزيز الرتبية من أجل املواطنة العاملية لدى طالب املرحلة الثانوية ىف مصر
 

- 795 - 

ظيػػور الحا ػػة رلػػى تػػدريب األ ػػراد عمػػى كيفيػػة التعػػايش  ػػى ظػػؿ االخػػت ؼ بكا ػػة  -
الوقا ة(، خاصة بعد ما شيده الم تمػع المصػر   -الديف -ال نس -صوره )الماة

عمػػى إػػبيؿ الموػػاؿ مػػف  حػػداث عنػػؼ واعتػػدااات، اإػػتيد ت  شخاًصػػا وممتمكػػات 
وكنػػػالس، ألإػػػباب مختمفػػػة بعضػػػيا عقالػػػدي وايخػػػر  ػػػراا خ  ػػػات حػػػوؿ بنػػػاا 

، بػػى بػػى إػػىالكنػػالس ومعػػام ت ت اريػػة وكػػذلؾ ع لػػات عاطفيػػة مػػع مإػػمميف )
بماػػت وكػذلؾ مػع ارتفػاع نإػبة المصػػرييف المقيمػيف  ػى الخػارج، والتػى  (ا2018
 (ا  4، ص 2017، الصاو  ) 2017 عاـ مميوف ميا ر  ى 5ا9

االن ػراؼ وراا  حمايػة  نفإػيـ مػف مخػاطرظيور الحا ة رلى تدريب األ راد عمى  -
األ كػػػار واألخبػػػار الماموطػػػة ب كإػػػابيـ الميػػػارات التػػػى تمكػػػنيـ مػػػف الحكػػػـ عمػػػى 
المعمومة، وبخاصة  ى ظػؿ مػا يشػيده الم تمػع المصػر  مػف زيػادة التو ػو نحػو 

 2017/2018مميػوف مإػتخدـ  ػى عػاـ  9ا37اإتخداـ اإلنترنػت بنإػبة بماػت 
 (ا1، ص 2018وتكنولو يا المعمومات، وزارة االتصاالت )

 :املكرتح تصورأٍداف ال-0

  كما يمى يمخص الشكؿ التالى  ىداؼ التصور المقترح
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 (3شكؿ )

 يوض   ىداؼ التصور المقترح

 

 تعزيحححححححز التربيحححححححة محححححححن  والمتمثحححححححل فحححححححى ،المقتحححححححرح الهحححححححدف الحححححححرئيس محححححححن التصحححححححور (3وضحححححححح شحححححححكل )ي
لػدوالر رلػى الم تمعػات وتشػير اا ب المرحمػة الوانويػة  ػى مصػر  ؿ المواطنة العالمية لد  ط 

ي ػػابى عمػػى كا ػػة  عػػالمى يتعامػػؿ معيػػا الطالػػب ويقػػـو بػػدوره كمػػواطف التػػى مإػػلوؿ وواعػػى وا 
رعػداد الطالػب  المإتويات  حيث تقـو المدرإػة مػف خػ ؿ المعممػيف والمنػاىم الدراإػية بميمػة

ع المحمػػى وػػـ الم تمػػع بػػدًاا باألإػػرة يمييػػا الم تمػػ، ، والتػػى تتإػػع شػػيلا  شػػيًلاألدواره المتعػػددة
القومى و خيرًا الدالرة الواإػعة المعبػرة عػف الم تمػع العػالمى بقضػاياه وموضػوعاتو ومشػك تو، 

وصػواًل  ويعبػر الشػكؿ  يًضػا عػف مقػدار التػداخؿ واالرتبػاط  و االلتقػاا بػيف الم تمعػات  ميعيػا
  اإة رلى تحقيقو مف خ ؿ ما يمىر تإعى الد وىو ما لمم تمع العالمى،

  توضػي  مفيػػـو التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػة العالميػػة، ومػػد  الحا ػػة رليػػو  ػػت
 ىذا العصر الممىا بالتحدياتا

 المجتمع العالمى

 المجتمع القومى

 المجتمع المحلى

ةاألسر  

 الطالب

 المدرسة

المعلم )
(والمنهج  
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  رحػػداث تاييػػرات  ػػى معػػارؼ وات اىػػات وإػػموكيات األ ػػراد، بمػػا يمكػػنيـ مػػف
االنػػدماج  ػػى عػػالـ آمػػف وشػػامؿ وعػػادؿ، باالإػػتناد رلػػى التو يػػات العالميػػة 

 المعاصرةا
 يػػدعـ اكتإػػاب المعػػارؼ والميػػارات واالت اىػػات  تػػو ير مػػنيم عػػالى ال ػػودة

 المطموبة لمعيش  ى م تمع عالمىا
  توضػػي  دور المعمػػـ  ػػى التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة، والقػػالـ عمػػى

تنمية المعارؼ والميارات واالت اىات ال زمة لتوقيؼ الط ب بشكؿ  عاؿ مػف 
   ؿ المواطنة العالميةا

 وميػػارات المػػواطف العػػالمى، والمتمومػػة  يمػػا  ركإػػاب الطالػػب المصػػر  إػػمات
 يمى 

يعرؼ  نظمة الحوكمة واليياكؿ والقضػايا العالميػة،  ف يكوف موقؼ ومطمع ونقد   -
 ويفيـ الترابط والص ت بيف االىتمامات العالمية والمحميةا

 ويحتػػـر التنػػوع بفيػػـ ىويتػػو ، ف تكػػوف لديػػو القػػدرة عمػػى  ف يتواصػػؿ ا تماعًيػػا -
األصػدلاا والمدرإػة والم تمػع المحمػت ة و ر ودوره ضمف الع لػات المتعػددة ) األإػ
وكيفيػػة التعػػايش مػػع األ ػػراد المختمفػػيف  ػػى  والدولػػة ككػػؿ، والم تمػػع العػػالمى(،

 الوقا ة والماة وال نس وال نإية والديفا
  ف يكوف مإػلواًل  خ لًيػا وممتزًمػا يتحمػؿ المإػؤولية الشخصػية واال تماعيػة ومػا -

تتميػػػز بػػػو مػػػف لػػػيـ رعايػػػة ايخػػػريف والبيلػػػة، ولديػػػو الميػػػارات التػػػى تمكنػػػو مػػػف 
المشػػاركة  ػػػت الم تمػػع واالنخػػػراط  ػػى العمػػػؿ المػػدنى واإلإػػػياـ  ػػت بنػػػاا عػػػالـ 

   ضؿا 
 ف تكػػوف لديػػو المعر ػػة الكا يػػة التػػى تمكنػػو مػػف التصػػرؼ بمإػػلولية  ػػت  ميػػع  -

، و ف يشػترؾ والبيليػة اال تماعيػة وانب الحياة الإياإػية وااللتصػادية والوقا يػة و 
  ت وضع حموؿ لمتحديات المحمية والعالميةا

 ف يكوف عمى وعت بفإس االنخراط  ػت العمميػات الديمقراطيػة، وكيفيػة المشػاركة  -
والقوميػػة لم تمعػػات عمػػى المإػػتويات المحميػػة  ػػت  صػػنع القػػرار  ػػت المػػدارس وا

 والدوليةا
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 حماور التصور املكرتح: -9

التػػى تتعمػػؽ بمحػػور   محػاور التصػػور المقتػػرحطور التاليػػة عػػرض يػتـ  ػػى الإػػ
الدراإػػة )المعمػػـ والمػػنيم(، ولقػػد روعػػى عنػػد وضػػعيا  ف تكػػوف متمشػػية مػػع ظػػروؼ 
الم تمع المصر  ولابمة لمتطبيؽ ومتضمنة بعض الحموؿ التػى يمكػف بيػا التامػب عمػى 

 معولات التنفيذا 

 شمؿ يو   المعمـدور  (1)
 ة ضمف برامم رعداد المعمـ بكميات التربية، وذلؾ  ردراج المواطنة العالمي

)مفيػػـو المواطنػػة العالميػػة، بتػػدريس مقػػررات خاصػػة بالتربيػػة العالميػػة توضػػ  
والتربية مف   ؿ المواطنة العالمية، و ىدا يا، والمفاىيـ والموضوعات األإاإية 

العالميػة الخاصة بتربية المواطف العالمى، وكيفية ربط التربية مف   ؿ المواطنػة 
 بالمنيم الدراإى(ا 

  تػػو ير البػػرامم التدريبيػػة  ونػػاا الخدمػػة التػػى تكإػػب المعمػػـ القػػدرة عمػػى
التخطػيط، وتوصػػيؿ وحػػدات المػػنيم بطريقػػة تػػدعـ المواطنػػة العالميػػة، وتإػػاعده 
عمى تنمية الميارات والمعارؼ واالت اىػات ال زمػة لتوقيػؼ الطػ ب بشػكؿ  عػاؿ 

 مف   ؿ المواطنة العالمية، والتى تشمؿ  

ياذ  روح الديمقراطية والمشاركة ط ع بقضايا الإاعة، و  ف يكوف عمى ا -
  ى نفوس الط با

  ف يخطط لخبرات تعمـ ورية داخؿ وخارج المدرإةا  -

  ف يعمؿ شراكات نا حة مع الزم اا  -

 ف يتممؾ الميارات التربوية ال زمة لمإاعدة الط ب عمى تحميؿ وتقدير   -
 تاالرؤ  المختمفة واالت اىات متعددة الوقا ا

ف يإعى رلى محو األمية الإياإية لد  الط ب، وتعريفيـ بكيفية التعبيػر   -
 عف آراليـ بحرية بعيًدا عف العنؼ والتطرؼا
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 ف يشػػ ع الطػػ ب عمػػى الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات مػػف مصػػادر متعػػددة،  -
وتدريبيـ عمى كيفية التفكد مف مصدالية كؿ مصدر، وتعريفيـ باألخ ليػات 

وؿ عمػى ىػذه المعمومػات بطرالػؽ شػرعية، وتعػريفيـ المتعمقة بوإالؿ الحص
مػػػى ونقػػػد ، لتمييػػػز الصػػػال  منيػػػا بكيفيػػػة لػػػرااة المعمومػػػات بشػػػكؿ تحمي

 الطال او 
 ف يطوع اإتراتي يات التدريس التػى تإػاعد  ػى تػدريب الطػ ب عمػى تقبػؿ  -

 ايخر، واحتراـ وتقدير ايراا المختمفة، ومراعاة  كرة تنوع وتعدد الوقا اتا
ي  الفرصػػػة لمطػػػ ب لإلإػػػياـ  ػػػت عمميػػػات صػػػنع القػػػرار مػػػف خػػػ ؿ  ف يتػػػ -

المشاركة  ى اختيار  إموب ردارة الفصؿ، واإػتراتي ية التػدريس المناإػبة، 
 و إاليب التقويـ، و إاليب الوواب والعقاب، وقيرىاا

 ف يإتخدـ األنشطة المصممة بارض تحفيز المتعمميف عمى النقاش حوؿ  -
العالمية، وتنمية   يميـ ليا، ويمكف تقديـ ىذه  التربية مف   ؿ المواطنة

المنيم و/ و تنمية المدرإة األنشطة  ى صورة دورات تركز عمى عمميات 
ا مواؿ ذلؾ  عمؿ عروض عف حقوؽ الطفؿ، وبرامم بناا الإ ـ، ككؿ

وصحيفة ط بية تعالم القضايا العالمية، وتنظيـ حمقات نقاش حوؿ 
وضوع الإاعة بالصحؼ ووإالؿ اإلع ـ القضايا العالمية المعاصرة م

المختمفة، وعرض الرؤ  المختمفة حوليا، ودور كؿ طالب حياليا باعتباره 
 مواطف عالمىا

نحو بناا شراكات  عالة مع  ولياا األمور، والم تمعات المحمية،   ف يإعى -
لامة روابط عالميةا  والشبكات اإللميمية، والمدارس وقيرىا، وا 

ى تقػػديـ  ػػرص لممتعممػػيف لت ربػػة الػػتعمـ ضػػمف إػػيالات  ف يكػػوف لػػادرًا عمػػ -
متنوعة بما  ت ذلؾ الصؼ واألنشطة المدرإػية والم تمعػات مػف المإػتو  
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المحمػػػت رلػػػى العػػػالمت، وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ المشػػػاركة الم تمعيػػػة والتبػػػادالت 
 اإللكترونية الدولية والم تمعات اال تراضيةا

 العالميػػة تنظميػػا الػػوزارة  رشػػراؾ المعممػػيف  ػػى ورش عمػػؿ خاصػػة بالمواطنػػة
 عمى مإتو  المحا ظة  و اإلدارات التعميميةا

  عمػػػؿ لمطػػػ ب لتػػػدريبيـ عمػػػى الميػػػارات القياديػػػة، وتعػػػريفيـ تنظػػػيـ ورش
 بفدوارىـ  ى تطوير م تمعيـ كم تمع عالمىا

  تنظيـ دورات تدريبية لممعمميف لتنميتيـ  ى الماات األ نبية، وكػذلؾ ميػارات
التكنولو يػػػا الحديوػػػة، بمػػػا يمكػػػنيـ مػػػف االطػػػ ع عمػػػى  االتصػػػاؿ واإػػػتخداـ

 م ريات األحداث العالمية، ومصادر المعمومات الخاصة بالمواطنة العالميةا
  وضع دليؿ لمعمـ التعميـ الوانو  يضػـ اإػتراتي يات الػتعمـ التشػاركية و دوات

المواطنػػة  مػػف   ػػؿ تربيػػةالالتقػػويـ، وقيرىػػا مػػف الوإػػالؿ واألدوات الخاصػػة ب
 العالمية لد  الط با

  تدشيف مولع عمى اإلنترنت متخصص  ػى المواطنػة العالميػة، يػو ر مصػادر
متنوعػػة لممعممػػيف ترشػػدىـ  ػػى تػػدريب الطػػ ب عمػػى الموضػػوعات المرتبطػػة 
بيػػػػا، و ىػػػػـ القضػػػػايا المحميػػػػة والعالميػػػػة محػػػػور النقػػػػاش، واالإػػػػتراتي يات 

 والمداخؿ التربوية ذات الصمةا
  المعمـ/المربػػت باعتبػػاره نمػػوذج يحتػػذ  بػػو  مػػف حيػػث الحػػرص التفكيػػد عمػػى

عمػى االطػ ع الػدالـ عمػى األحػداث ال اريػة، والمشػاركة الم تمعيػة، واحتػػراـ 
 المعايير البيلية والمنصفةا

 شمؿ يو  :امليَجدور  (2)

  تو ير منيم عالت ال ودة لممواطنة العالمية، يتإـ بما يمى 

مػػػف خػػػ ؿ تنشػػػلة األ ػػػراد ليكونػػػوا يإػػػعى نحػػػو تشػػػكيؿ مػػػواطف عػػػالمى مإػػػلوؿ  -
مإػػتقميف، مبػػدعيف، خ لػػيف، ممتمكػػيف لمقػػدرة عمػػى التفكيػػر النقػػد ، والوقػػة  ػػى 
ايخػػريف، يشػػعروف باألمػػاف  يمػػا يتعمػػؽ بمعتقػػداتيـ الخاصػػة ولػػيميـ، ممتػػزميف 
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بالمشاركة الفعالة  ى الم تمع، وحريصػيف عمػى ري ػاد حمػوؿ لممشػك ت المحميػة 
 والعالميةا

والميارات واالت اىػات المطموبػة لمعػيش  ػى م تمػع ة والفيـ اكتإاب المعر يدعـ  -
الم اؿ المعر ت  والمعنى باكإاب الط ب المعر ػة  عالمى، وذلؾ مف خ ؿ تاطية

والفيـ والتفكير النقدي  يما يخص القضايا العالمية واإللميميػة والوطنيػة والمحميػة 
 -لبمػداف والإػكافا والم ػاؿ اال تمػاعت والترابط واالعتماد المتبادؿ بػيف مختمػؼ ا

العاطفت  والمعنى بتنمية الشعور لد  الط ب باالنتمػاا رلػى اإلنإػانية المشػتركة 
وتبػػػادؿ القػػػػيـ والمإػػػػؤوليات والتعػػػػاطؼ والتضػػػػامف واحتػػػػراـ االخػػػػت ؼ والتنػػػػوعا 
والم ػػاؿ الإػػموكت  والمعنػػى بتػػدريب الطػػ ب عمػػى كيفيػػة اتخػػاذ ر ػػرااات  عالػػة 

عمى المإتويات المحمية والوطنية والعالمية مػف   ػؿ عػالـ  كوػر إػ ًما  ومإؤولة
 واإتدامةا

يوظػػؼ المفػػاىيـ والطرالػػؽ والنظريػػات مػػف الم ػػاالت األخػػر  ذات الصػػمة  كتعمػػيـ  -
حقػػوؽ اإلنإػػاف، والتعمػػيـ لممػػاف، والتعمػػيـ لتعزيػػز التنميػػة المإػػتدامة، والتعمػػيـ 

 لمتفاىـ الدولى

 ضامف والمإلولية المشتركةايدعـ روح التطمع والت -

يعتمد عمى عدد مف المداخؿ التدريإػية موػؿ مػدخؿ الػتعمـ التعػاونى  الػذ  ي مػع  -
بيف التركيز عمى المحتػو  المعر ػت  نًبػا رلػى  نػب مػع ميػارات التفكيػر والتحميػؿ 
لمػػرؤ  المتعػػددة، والتفكيػػد عمػػى التفاعػػؿ مػػع النػػاس  ػػت   ػػزاا  خػػر  مػػف العػػالـ 

عمميػػػة الػػػتعمـا و إػػػموب الػػػتعمـ النشػػػط  الػػػذ  يخمػػػؽ وقا ػػػة  ك ػػػزا ال يت ػػػز  مػػػف
االنفتاح والمشاركة مف  انب الط ب، ويعتمد عمى التكنولو يا  ى رحػداث تفاعػؿ 
بيف كؿ األعضاا المشاركة  ى م تمع التعمـا والمدخؿ التكنولو ت  الػذ  يإػاعد 

ات عمػػػى تو يػػػو الطػػػ ب  ػػػى عمميػػػة البحػػػث لمحصػػػوؿ عمػػػى المعػػػاراؼ والميػػػار 
المناإبة مف    مكاف و ى    ولت، وكيفيػة التواصػؿ باأل كػار مػع ايخػريف مػف 

 وقا ات مختمفة بطرالؽ مبتكرة وخ لةا

 يعكس  بعاد المواطنة العالمية منذ الإنوات المبكرة مف حياة الفردا -
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يشػػتمؿ عمػػى عػػدد مػػف األنشػػطة التػػى مػػف شػػفنيا تػػدريب الطػػ ب عمػػى تحقيػػؽ  -
وطف والػػوالا لمبشػػرية، والبحػػث عػػف الموضػػوعات العالميػػة، التػػوازف بػػيف الػػوالا لمػػ

 وا  راا األبحاث حوليا، ومنالشتياا 

يػػدور حػػوؿ  كػػر عالمًيػػا، لػػدعـ حا ػػة الطػػ ب ألف يعيشػػوا  ػػت إػػيالات التنػػوع  -
والتػػػرابط وعػػػدـ المإػػػاواة والصػػػراعات العالميػػػة، والتفكيػػػد عمػػػى مفػػػاىيـ )حقػػػوؽ 

يػػػػة الوقا يػػػػة، ووقا ػػػػة المعمومػػػػات، اإلنإػػػػاف والتإػػػػام  والتعػػػػاطؼ ومحػػػػو األم
والموضػػػػوعات المتعمقػػػػة بتقػػػػويـ الػػػػذات والولػػػػاـ مػػػػع ايخػػػػريف، وحػػػػب الػػػػوطف، 
والتضػػػامف العػػػالمى وحػػػؿ النزاعػػػات، والتنميػػػة المإػػػتدامة، والقػػػيـ والتصػػػورات، 

 والعدالة اال تماعية(ا 

يرتكػػػز حػػػوؿ قػػػرس الكفػػػااات األإاإػػػية المتعمقػػػة بالتربيػػػة مػػػف   ػػػؿ المواطنػػػة  -
المية مف خػ ؿ الموالػؼ اال تماعيػة بالتفكيػد عمػى الإػموؾ القػويـ والمإػلولية الع

 والتإام  واالىتماـ المتبادؿا
يإػػاعد  ػػى تنميػػة القػػدرة لػػد  الطػػ ب عمػػى العمػػؿ بن ػػاح  ػػت الفريػػؽ مػػف خػػ ؿ  -

 .األنشطة التى تتطمب العمؿ  ى م موعات

 آوار محمية وعالميةايو ر الفرص  ماـ الط ب لمنالشة األ عاؿ، وما ليا مف   -

يعػػػزز مفيػػػـو اإلنإػػػانية المشػػػتركة، ومػػػا ينطػػػو  عميػػػو مػػػف تنميػػػة لػػػيـ التعػػػاوف  -
اليويػػة والحكمػػة والعػػدؿ والرحمػػة والتعػػاطؼ والإػػ ـ بػػيف الطػػ ب واحتػػراـ الػػذات و 

 النزاىةاو 

يإاعد الط ب عمى امت ؾ ميػارات االتصػاؿ المتطػورة بتقػديـ موضػوعات تتطمػب  -
واإلنترنػػت  ػػى  مػػع معمومػػات حوليػػا، وا  ػػراا األبحػػاث حػػوؿ  اإػػتخداـ الكمبيػػوتر
 القضايا ال اريةا

  ردراج موضػوعات التربيػة مػػف   ػؿ المواطنػػة العالميػة ك ػػزا ال يت ػز  مػػف
خطػػة كػػؿ  ا ويعنػػى ذلػػؾ  ف تكػػوف متضػػمنة  ػػىالمػػواد الدراإػػية القالمػػة

عمػى  ف يكػوف ليػا  منيم دراإى، وما يرتبط بو مػف  نشػطة وممارإػاتا
 إمات المنيم المإتقؿ الإابؽ اإلشارة رليياا نفس
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 :املكرتح تصورمتطلبات تيفيذ التنلة واملداطز احمل -3

لبؿ التطرؽ رلى متطمبات تنفيذ التصور، ت در اإلشارة رلى المخاطر المحتممة التى لد 
 تعوؽ عممية التنفيذ الفعاؿ، والتى  مكف حصرىا  ى النقاط التالية  

المعمميف وقيرىـ مف العامميف بالمدرإة بفىمية المواطنة المعمومات لد  نقص  -
 العالميةا

 مواتية لعممية التطبيؽامرنة وداعمة و عدـ توا ر بيلة مدرإية  -
 عدـ و ود خطة  و برنامم خاص بالتطبيؽ عمى مإتو  المدرإةا -
 عدـ توا ر وإالؿ لمتواصؿ بيف المعمميف والقالميف عمى تصميـ المنيما -
 ل تصاؿ بيف المعمميف واألإرة والم تمعاعدـ و ود لنوات  -
 عدـ تحمس المدرإة إللامة روابط محمية وعالمية لتبادؿ الخبرات والمياراتا -
 عدـ توا ر وقا ة لممشاركة وتنظيـ العمؿ بالمدرإةا -
 رة إموؾ الط ب داخؿ المدرإةااعدـ و ود إياإة واضحة إلد -
 والعامميف  ى المدرإةا عدـ االىتماـ بتحقيؽ العدؿ والتكا ؤ بيف الط ب -
 نقص االىتماـ باإتخداـ التكنولو يا الرلمية  ى العممية التعميميةا -

ويتطمب التامب عمى ىذه المخاطر، وتنفيذ محاور التصور المقترح عدد مف 
 اإل رااات،  ىميا 

اىتمػػاـ النظػػاـ التعميمػػى بقضػػية التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة، و عميػػا  ػػى  -
صدار التشريعات التى تدعمياالالمة   األولويات، وا 

وضػػع اإػػتراتي ية شػػاممة ومإػػتدامة لمتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة توضػػ   -
 اليدؼ منيا ووإالؿ تحقيؽ ىذا اليدؼا

 عؿ المواطنة العالمية  زا مف ميمة المدرإة، وتضمينيا  ى كؿ الخطط  -
 8الدراإية

 عمى احتراـ التنوع واالخت ؼا األخذ بوقا ة المدرإة الشاممة التت تقـو -
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 ف  ينظػػر رلػػى المواطنػػة العالميػػة ك ػػزا مػػف  خ ليػػات بيلػػة الػػتعمـ، تػػؤور عمػػى  -
القػػرارات اإلداريػػػة وممارإػػػات المعممػػػيف والع لػػات بػػػيف المؤإإػػػات والم تمعػػػات 

 التعميميةا
اىتمػػػاـ المنػػػاطؽ التعميميػػػة بتيإػػػير عمميػػػات التخطػػػيط والمرا عػػػة التػػػى تإػػػاعد  -

 ػػى تنفيػػذ التو يػػات الخاصػػة باإػػتراتي ية التربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة  المػػدارس
 العالمية والوقا اتا

 االىتماـ بالتربية مف   ؿ المواطنة العالمية منذ الإنوات المبكرة مف حياة الفردا -
عمػػػؿ المشػػػاركات والتعػػػاوف والحػػػوار بػػػيف التعمػػػيـ الرإػػػمى وقيػػػر الرإػػػمى لػػػدعـ  -

 التربية مف   ؿ المواطنة العالميةا 
وضع برنامم لممواطنة العالمية يركز عمى الممارإات التى تقـو بيا المدرإة  -

لدعـ المواطنة العالمية والتى تشمؿ  األخ ليات، والمناىم الدراإية، وإياإات 
لتعمـ، وتحديد ما يمكف بذلو مف  يود رضا ية، والفلات المتنوعة التى التعميـ وا

يمكنيا المشاركة  ى تنفيذ البرنامم داخؿ الم تمع المدرإى وخار و، بما  ت 
ذلؾ الط ب و ولياا األمور و عضاا م مس ردارة المدرإة، ومنظمات الم تمع 

 المدنىا
مدرإة لالمة عمى تش يع تو ير بيلة ديمقراطية تشاركية ومفتوحة داخؿ ال -

الط ب عمى مشاركة خبراتيـ و  كارىـ ومقترحاتيـ لتحإيف وتعزيز العمؿ 
 المدرإى، والقياـ بدور  ى تايير الم تمعا 

تو ير بيلات تعممية آمنة وشاممة و ذابة يشعر  ييا  ميع المتعمميف بفنيـ  -
يارات األخر  مقدروف وتعزز التعاوف والتفاعؿ الإميـ واالحتراـ والقيـ والم

ال زمة لمعيش  ت عالـ متنوع،  ضً  عف تو ير مإاحة آمنة لمنالشة القضايا 
 .المويرة لم دؿ

 تكويف ع لات  عالة بيف المدرإة واألإرة والم تمع الواإعا -
 وضع إياإة  عالة إلدارة إموؾ الط ب، كمنع البمط ة داخؿ المدرإةا -
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عالمية مف خ ؿ مف   ؿ المواطنة الة  ى التربية تفعيؿ دور الم الس المدرإي -
االإتماع لو يات النظر النقدية، واالإت ابة ليا، واإلإياـ  ى حؿ المشك ت 
ذات االىتماـ المشترؾ، والعمؿ مع ايخريف لخمؽ نوع مف الت انس اال تماعى 

 داخؿ الفصؿا
تحقيؽ العدالة والمإاواة وتكا ؤ الفرص بيف الط ب، وعدـ التمييز بينيـ  -

 الإتناد رلى ال نس  و الديف  و المإتو  اال تماعى وااللتصاد ابا
اإتخداـ تكنولو يا المعمومات واالتصاالت  ى التدريس لتدريب الط ب عمى  -

  إس االنفتاح عمى العالـ واالتصاؿ بمختمؼ الوقا اتا
 دعوة الخبراا لمتحدث عف الموضوعات المتعمقة بالمواطنة العالميةا -
 عمؿ ممصقات وعروض باوربوينت عف القضايا العالميةارشراؾ الط ب  ى  -
تخصيص  إبوع لممواطنة العالمية ينظـ إنوًيا يتـ  يو عرض  نشطة الط ب  -

والمعمميف والمصادر المعينة   ى الم اؿ، عمى  ف يكوف بموابة ممتقى لتبادؿ 
 الخبرات وطرح المنالشات وتقديـ الحموؿ لممشك ت والتحدياتا

 :خامتة الدراصة

 تربيةال ال وىى  ،قضية مف  كور القضايا رلحاًحا  ى العصر الحالىاىتمت الدراإة ب
المواطنة العالمية، وما ليا مف دور  ى رعداد الط ب كى يصبحوا مواطنيف عالمييف  مف   ؿ

كيف لميارات التواصؿ مع لادريف عمى الحياة والتكيؼ  ى ظؿ عالـ إريع التاير، متمم
وتـ اإلشارة رلى  وبما يمكنيـ مف القياـ بدور  ى خدمة القضايا المحمية والعالميةا ايخريف،

 ىمية و ود منيم لمتربية مف   ؿ المواطنة العالمية يإيـ  ى ركإاب المتعمميف القيـ 
واالت اىات المرتبطة بيا، و ىمية الدور الذ  يمعبو المعمـ  ى التربية مف   ؿ المواطنة 

تبنى بيلات التعمـ و ، الدراإية ت المواد المختمفة لرؤ  العالمية والوقا ات دمم االعالمية ب
ياتيـ الوقا ية و الشاممة التى يعامؿ  ييا كا ة الط ب والموظفيف باحتراـ، باض النظر عف ى

، و ىمية تو ير برامم لبؿ الخدمة إلعداد المعمـ بكميات التربية، وبرامم  و النظـ العقالدية
ا عمى التخطيط وتوصيؿ وحدات المنيم بطريقة تدعـ المواطنة العالميةلتدريبو   وناا الخدمة
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المصممة بارض تحفيز المتعمميف  المختمفة والمداخؿ التدريإيةاألنشطة واإتعرضت الدراإة 
ومواصفات المواطف العالمى،  التربية مف   ؿ المواطنة العالمية،ماىية رلى النقاش حوؿ 

 والتحميؿ والنقد البناا ومعال ة القضايا بشكؿ موضوعىا وتش عيـ عمى المنالشة 

تعريؼ الط ب وانتهت الدراسة بوضع تصور مقترح يحقق الهدف منها، ويسهم فى 
والمعمميف ومدراا المدارس وقيرىـ بكيفية تاطية األبعاد الو وة الخاصة بالتربية مف   ؿ 

معمـ إموكى( مف خ ؿ عنصر  الال -اال تماعى العاطفى -المواطنة العالمية )المعر ى
ممناىم الدراإية بفإاليب ل يفمطور الو  يفمخطالو الإياإة التعميمية  ىد صانعيزو والمنيم، و 

ر رالية تإيـ  ى رن اح عممية التطبيؽ لمتربية مف   ؿ المواطنة العالمية، خاصة و نيا تعد 
 ا2030 حد المحاور الخاصة باإتراتي ية التنمية المإتدامة  ى مصر 
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 :زادعامل

 4ا القاىرةا تػـ االإػتر اع  ػى الإاعة الإكانية(ا  2018) ياز المركز  لمتعبلة العامة واإلحصاا ال
 ا)/https://www.capmas.gov.eg(  ، مف مولع2018 ديإمبر

ا القػػاىرة  الخريطػػة واألبعػػاد -الميػػا روف المصػػريوف بعػػد االنقػػ ب(ا 2017الصػػاو ، عبػػد الحػػا ظ )
 المصر  لمدراإات الإياإية واالإتراتي يةاالمعيد 

تـ االإتر اع  ى  تإمإؿ زمنت ألبرز  حداث العنؼ ضد المإيحييف  ت مصرا (ا2018بى بى إى )
 )http://www.bbc.com/arabic/middleeast-، مػػف مولػػع 2018ديإػػمبر  4
) 38281434 

الصػػػراعات األ ريقيػػػة مكنػػػت التنظيمػػػات المتطر ػػػة مػػػف اإػػػتقطاب (ا 2018دار اإل تػػػاا المصػػػرية )
  ، مػػػػػػػػػف مولػػػػػػػػػع2018ديإػػػػػػػػػمبر  10تػػػػػػػػػـ االإػػػػػػػػػتر اع  ػػػػػػػػػى ا القػػػػػػػػػاىرةا األطفػػػػػػػػػاؿ

ewstatement.aspx?sec=media&ID=6http://www.daralifta.org/ar/Vi(
).280  

القػػاىرة   ا1ا ط تربيػػة المواطنػػة بػيف النظريػػة والتطبيػػؽ(ا 2013طػو،  مػػانى وعبػػد الحكػيـ،  ػػاروؽ )
 مكتبة األن مو المصريةا 

، 36ا العػػدداف رضػػا ات(ا "ليمػػة المواطنػػة لػػد  ال امعػػات العربيػػة"ا 2017، 2016عػػدلى، ىويػػدا )
 ا37
 ا القاىرة  عالـ الكتب ا 1، مم 1ا طمع ـ الماة العربية المعاصرة(ا 2008عمر،  حمد )

مفػػاىيـ  -الػػدليؿ التطبيقػػى لمتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة(ا 2008كػػابيزودو،  ليإػػيا وآخػػروف )
ا ومني يػػات لمتربيػػة مػػف   ػػؿ المواطنػػة العالميػػة الإػػتعماؿ المػػربيف والمإػػلوليف الإياإػػييف

و ، طارؽا لشبونة  شػبكة  إػبوع التربيػة مػف   ػؿ المواطنػة تر مة  مبارؾ، عفاؼ ومحضا
 ال نوب لم مس  ورباا -العالمية بالتعاوف مع مركز الشماؿ

كراإػػة الشػػروط والمواصػػفات (ا 2017/2018مركػػز اليونإػػكو اإللميمػػى لم ػػودة والتميػػز  ػػى التعمػػيـ )
ى الػػدوؿ العربيػػة لمشػػروع تضػػميف مفػػاىيـ المواطنػػة العالميػػة  ػػى مقػػررات التعمػػيـ العػػاـ  ػػ

 ا الرياضا2017/2018

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38281434
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38281434
http://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=6280
http://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=6280
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مواضيع  -التربية عمى المواطنة العالمية(ا 2015منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والوقا ة )
 ا باريساو ىداؼ تعميمية

 .نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولو يا المعمومات(ا 2018وزارة االتصاالت وتكنولو يا المعمومات )
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