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 ملدص البحح 

 ملدص البحح باللغة العربية:

يشػػيد العصػػر ال ػػالا اىتمامػػان كبيػػران مػػف مبػػؿ الػػدكؿ المعاصػػرة بتعمػػيـ الطػػبلب ميػػارات 
تطمعػػػاتيـ ن ػػػك مسػػػتقبؿ أبطػػػؿ ال يػػػرتبط بمكػػػاف أك  ػػػدكدي بيػػػدؼ المكاطنػػػة العالميػػػةي لتمبيػػػة 

إكسابيـ الميارات التا تمكنيـ مف العيش كاالندماج بػا المجتمعػات الملتم ػة  كاسػتكبلؿ كابػة 
اإلمكانات المتا ة لدييـ كتطكيرىػا بمػا يتكابػؽ مػط متطمبػات السػكؽ العالميػة كبمػا يمكػنيـ مػف 

 جديد.االندماج با سكؽ العمؿ العالما ال
ميػػػارات المكاطنػػػة  كييػػػدؼ الب ػػػث ال ػػػالا إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  دكر الجامعػػػة بػػػا تعزيػػػز

بػػا طػػكط متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػ  المعكمػػات التػػا تكاجػػو العالميػػة لطبلبيػػا 
 تعزيز تمؾ الميارات مف كجية نظر أعطاط ىيئة التدريس بجامعة سكىاج.

التعػرؼ عمػ  ميػارات المكاطنػة العالميػة بػا  كمد اعتمد الب ث عم  المنيج الكصػ ا بػا
طكط متطمبات سكؽ العمؿي كعم  الدراسة الميدانية لمكمكؼ عم  كامط دكر الجامعة بػا تعزيػز 

كجيػػة نظػػر أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس بكميػػاتآل التربيػػة كااداب كالعمػػـك كالطػػب تمػػؾ الميػػارات مػػف 
 البشرم كالتجارة بجامعة سكىاج. 
اـ الجامعػػػة بػػػدعـ ميػػػارات  قػػػكؽ اإلنسػػػاف كميػػػارات السػػػبلـ كتكصػػػؿ الب ػػػث إلػػػ  اىتمػػػ

العػػالما كميػػارات الت كيػػر النقػػدم كالتنػػكع الرقػػابا كميػػارات الػػتمكف التكنكلػػكجا لػػدل الطػػبلب 
بيدؼ تمكينيـ منيػا كبمػا ي تاجػو سػكؽ العمػؿ العػالما إال أف ىنػاؾ مصػكران بػا دكر الجامعػة 

جػكد العديػد مػف المعكمػات مرػؿ عػدـ ربػط بػػرامج بػا تعزيػز تمػؾ الميػارات لػدل الطػبلب بسػبب ك 
التعميـ بمتطمبات سكؽ العمؿ العالمية كممة البرامج كاألنشطة المقدمة لتعزيػز ميػارات المكاطنػة 
العالمية كتدريب الطػبلب عمييػا كالتػا تمكػنيـ مػف التنػابس اإليجػابا بػا سػكؽ العمػؿ العػالما 

 مستقببلن.
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 باللغة اإلجنليزية البححملدص 

The Role of the university in enhancing the skills of global 

citizenship for its Students in light of the requirements of the labor 

market (field study at Sohag University) 

Abstract in English: 
The current era witnesses great interest by contemporary countries 

to educate students the skills of global citizenship to meet their aspirations 

for better future that is not limited to specific place or boundaries. The 

objective is to provide the students with the skills that enable them to live 

in and integrate with different societies and exploit all available resources 

and promote the same in conformity to the requirements of the global 

market to enabling them to integrate into the new global labor market. 

The current research aims to identify the role of the university in 

enhancing the skills of global citizenship to its students in light of the 

requirements of the labor market, as well as identifying the obstacles 

facing the enhancement of these skills from the perspective of faculty 

members at Sohag University. 

The research is based on the descriptive approach to identify the 

skills of the global citizenship within the light of the requirements of the 

labor market and based on the field study to find out the real role of the 

university in enhancing these skills from the prospective of faculty 

members in the faculties of Education, Arts, Science, Medicine and 

Commerce at Sohag University. 

The research has concluded that the University is interested in 

enhancing the skills of human rights skills, world peace, critical thinking, 

cultural diversity, and students' technological ability skills to enable them 

to master the same based on the needs of the global labor market. 

However, there is shortcomings in the role of the university to cement these 

skills among students due to availability of many obstacles, such as failure 

to associate educational programs with the requirements of the global 

labor market and the lack of programs and activities that strengthen the 

skills of global citizenship and train the students on the same to enable 

them to positively compete in the global labor market in the future. 
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 األول املبحح

 :مكدمة

يشيد العصر ال الا اىتمامان كبيران بتعميـ المكاطنة العالميةي بمط بركز العكلمة 
تسط لما يريده كتداعياتيا كاالن تاح بيف الرقابات  يث لـ تعد القكمية كال الكطنية الطيقة ت

األبراد السيما با ظؿ الظركؼ التا تمر بيـ األمـ كبا ظؿ تطمعات األبراد لمستقبؿ أبطؿ ال 
 يرتبط بمكاف أك  دكد. 

 الطريقػة عمػ  يػدؿ م يػـكال أصػب  يػث  الككنيػةكتستمد بكرة المكاطنة العالمية مف بكرة 
 أك األسػرة أم) الم مػا معػومجت عمػ  األلبلميػة ليتوئك كمسػ الشػلص ىكيػة بيػا تقتصر ال التا
 (David, J, 2010,p. 27) .إنسانيان عالميان  شعاران بؿ أصب ت ت مؿ   ي(األمة

 أبطؿ مف ان كا د لككنو الدكلا التعميـتكجيات عالمية ن ك  لذلؾ شيد العصر ال الا
 ساعدلككنو ي البمداف ملتمؼ مف الناس بيف عبلمات كبناط المتبادؿ الت اىـ لتطكير األدكات
 & Ann, L) .الرقابات بيف الت اىـ كت قيؽ المكة اكتسابك السبلـ  بث ركح عم  المجتمط

Ovral, G, 2015, p.42).  
لذا تيتـ الدكؿ المعاصرة بتطكير مػدرات أبنائيػا كم اكلػة اسػت داث  بػاؽ جديػدة ليػـ مػف 

ة لػػدييـ لػػبلؿ السػػعا إلكسػػابيـ الميػػارات الملتم ػػة مػػف أجػػؿ اسػػتكبلؿ كابػػة اإلمكانػػات المتا ػػ
كتطكيرىػػا بمػػا يتكابػػؽ مػػط متطمبػػات السػػكؽ العالميػػة كبمػػا يمكػػنيـ مػػف االنػػدماج بػػا المجتمػػط 

 العالما الجديد بنظمو كميمو الملتم ة.
 يث أصب ت المجتمعات ب طؿ الركرة العممية كما كاكبيا كترتب عمييا مف تطكر ىائؿ 

البشرية أنيا تعيش اليكـ عصر با أساليب االتصاؿ تمرؿ مرية ككنية صكيرةي كمف رـ أدركت 
القيـ اإلنسانية األمر الذم ي ك ال قكؽ كالكاجبات كالطمك اتالمعربةي األزماتي  يعالمية الت كير

 ييـ العمؿ سكيان عالميان كم ميان عم يكجبيتطمب تكعية الشعكب بأنيـ يشترككف با عالـ كا د 
 (.ٔٗٔي ٕٓٓٓعكضي )

ـ مكاكبػػة المعربػػة المتطػػكرة كتطبيقيػػا بػػا  يػػاتيـ العػػالـ اليػػـك إلػػ  أبػػراد يمكػػنيي تػػاج ك 
كالقػػدرة عمػػ  اكتسػػاب المعربػػة بأن سػػيـ كتعمػػـ الميػػارات ال ياتيػػة الملتم ػػة التػػا تمكػػنيـ مػػف 
ال ياة كالعػيش كالعمػؿ لػارج  ػدكد الػكطف كال يكػكف ىػذا إال مػف لػبلؿ تعمػيميـ منػاىج نكعيػة 

ة ت ػػديات مجتمػػط المعربػػة كالتكيػػرات تمكػػنيـ مػػف مكاجيػػ ديرػػة تكاكػػب متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ ك 
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   التقنية كالتكنكلكجية المتسارعة.
 

أصب ت المجتمعات العربية اليػـك مطالبػة بنشػر  كبا ظؿ ىذا االىتماـ بالمكاطنة العالمية
عمػ  التنميػة  انعكاسػاتسيما با التعمػيـ الجػامعا لمػا لػو مػف با المنظكمة التعميمية ال رقابتيا

عداد الطبلك المستدامة   .ب لمكاكبة متكيرات العصر كمتطمبات سكؽ العمؿا 
كيأتا التعميـ الجػامعا عمػ  رأس االىتمامػات التعميميػة ألنػو المسػئكؿ عػف إعػداد األبػراد 
كتزكيػػدىـ بالميػػارات التػػا تتناسػػب مػػط اتجاىػػات لطػػط التنميػػة كمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ بػػا 

كسػػاب األبػػراد اللبػػرات كالميػػارات العال ميػػة شػػرطان أساسػػيان لػػدلكؿ سػػكؽ ملتمػػؼ المجتمعػػات كا 
 (ٜٕٓي ٕٓٔٓالعمؿ ) ن اي 

متطمباتيػػا التػػا يجػػب عمػػ  الػػنظـ ك التكيػػرات  كىػػذا ال يتػػأت  إال مػػف لػػبلؿ مكاكبػػة ىػػذه
التعميمية أف تمبييا كت ا بياي كذلؾ بمػا ت رطػو مػف بنػاط جديػد لممعربػةي كظيػكر بػركع عمميػة 

ت ت تػػاج إلػػ  اؿ المتقدمػػةي بيػػذه التكيػػرا ديرػػةي كسػػرعة تػػداكؿ المعمكمػػات عبػػر كسػػائؿ االتصػػ
لػػ  تعمػػيـ لت تػػاج عقميػػة متطػػكرة كمرنػػة تسػػتطيط التعامػػؿ معيػػاي ك  تربيػػة جديػػدة ب كػػر جديػػدي كا 

 .(ٕ ئٕٔٓي  سف) كمات بدالن مف تعميـ عصر الصناعةلعصر المعم
كالجامعات اليـك ىا المسئكؿ األكؿ عف تنمية ميارات المكاطنة العالمية لدل طبلبيا 

بيا معقؿ اإلعداد  يالمتكيرات العالمية أبراد عالمييف يؤمنكف بالتكيير كيكاكبكفت كيميـ إل  ك 
كىا مطالبة بتييئتيـ لسكؽ العمؿ المستقبمية كمسايرة التطكرات المينا كالرقابا لمطبلب 

مطالبة بإيجاد تلصصات بينية  ديرة ك التقنية كالتكنكلكجية كالمعربية با كابة التلصصات 
 طمك ات السكؽ العالما كتطمعات الدكؿ با التقدـ كالتطكر. تمبا

 مشللة الدراسة:

 يتجاكزتصكر  لكطط الشبابالسيما  المكاطنيف يعد أف عميو اليـك العالـ أف الكاط  مف
 كتعزيز العالـي مف ألرل أجزاط عم التا تؤرر  ال ردية المكاطنة سمككياتك  الكطنيةي ال دكد
التركيز ك  لمعكلمةي المتسارعة لكتيرةا كمكاكبة ياألمـ بيف كالعدالة بلـالس ت قيؽ بطركرة الكعا
 العالميةي بالتنمية كعييـ كزيادة الشبابي بيف دكلا منظكر تطكير عم  التعميـ مجاؿبا 
 عم  التربية عنصر كتعزيز تن يذمف لبلؿ  يالعالمية المجتمعاتت قيؽ اندماجيـ با ك 

 ,Wing & Sai, 2006)  ىامة تعميمية مطيةلككنيا  لجامعيةا المناىج با العالمية المكاطنة
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70). 
عػػداده لممسػػتقبؿ مطػػية كطنيػػة ينبكػػا االىتمػػاـ بيػػا مػػف أجػػؿ ُيعػػد ك  االىتمػػاـ بالشػػباب كا 

تكجيييـ ن ك ت قيؽ التقدـ كالنيطة لممجتمط كاستكبلؿ طاماتيـ كتكجيييا التكجيو السميـ بػا 
بمعظػـ  بيما يطر بمصال  المجتمػط كأمنػو كاسػتقراره. ذلؾ بدالن مف جعميـ بريسة لمف يستكميـ

التطرؼ كالعنؼ كاالتكالية كاالنيزاميػة كييرىػا إنمػا ت ػدث بػا مر مػة  آلالمشكبلت المعاصرة مرؿ
الشباب كمف رـ كاف الت دم األكبر الذم يكاجو المجتمعات اليـك ىك كي ية تكجيو الطامػات إلػ  

 (.ٖٛٔ ئٖٕٓي صال ك  عبدالر مف)لتنمية يجابا لممشاركة با عممية ااالتجاه اإل
أف يكػػكف لػػدييا  لمؤسسػػاتبػػرض عمػػ  ااالمتصػػاد القػػائـ عمػػ  المعربػػة كالػػذم بػػا ظػػؿ ك 

القػػدرة عمػػ  ت قيػػؽ التنػػابس الم مػػا كالعػػالما الػػذم يمكنيػػا مػػف البقػػاط كاالسػػتمرار بػػا ظػػؿ 
ت ال اطػر بدرجػة  يػث تتسػـ األسػكاؽ بػا الكمػ متكيرات العصر كالظركؼ االمتصادية المتكيرة.

عاليػػة مػػف الديناميكيػػة كالتكيػػر كأصػػب ت تتػػأرر بشػػكؿ كبيػػر بػػالمتكيرات سػػكاط أكانػػت متكيػػرات 
 المؤسسػػػػاتامتصػػػػادية أك اجتماعيػػػػة أك ديمكيرابيػػػػة أك سياسػػػػية أك تكنكلكجيػػػػةي كلػػػػذا عمػػػػ  

 (.  ٕ ئٕٕٓي اللطيببالتبلؼ أشكاليا كأنكاعيا أف تستجيب ليذه المتكيرات )
 المسػتمر التكنكلػكجا التقدـ ظؿ با تنابسية لاصة أكرر لؤلعماؿ العالمية ةالبيئ كأصب ت

كمنيجػان  كعيػان  تتطمػب التػا الت ػديات مػف العديػد الظػاىرة ىػذه كأبػرزت االتصػاؿي كسػرعة كالريػادة
   (.ٕ٘ي ٕ٘ٔٓيدي ع) كالمؤسسات. اإلدارات طرؼ مف منظمان 

 كالعالميػة الم ميػة المؤسسػات يفبػ التنػابس لطػ  سػرعة زيػادة إلػ  التكنكلكجيػاكمػا أدت 

 جديػدة لػدمات كتقػديـ المنتجػات إنتػاج أجؿ مف الممكمات نشر عم  ابتكارم بأسمكب كالتا تعمؿ

 (.  ٔ٘ي ٕٙٔٓلمعمبلط )عبيدي 
 يث أكدت كتزايد االىتماـ ب كرة دمج المكاطنة العالمية با مناىج التعميـ الجامعا 

جكد أبراد عالمييف يؤمنكف بالتكيير كمكاكبة ( ال اجة الماسة إل  ك ٕٗٔٓدراسة عطية )
المتكيرات العالميةي مف لبلؿ امتبلؾ القدرة عم  الت اىـي كتقبؿ االلتبلؼ بيف الرقابات 

 كالتعامؿ اإليجابا معياي كاإليماف ب قكؽ اإلنسافي كامتبلؾ الكعا التكنكلكجا.
با تنمية المكاطنة  كريـ تزايد االىتماـ بذلؾ ما زاؿ ىناؾ مصكر با دكر الجامعات

( القصكر الشديد با دكر الجامعة با تنمية ٕٕٔٓالصكير )  يث أكدت دراسةالعالمية 
عداد المكاطف العالماي  ممارسة  أف( ٖٕٔٓ)السبيعا كأكدت دراسة المكاطنة العالمية كا 
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يـ المكاطنة العالمية مكيبة  ينان كمنقكصة  ينان  لر كال سبيؿ لتكيير ىذا الكطط إال بتعم
معارؼ كميكؿ كميـ المكاطنة العالمية كتعري يـ بالميارات السمككية لتربية المكاطنة كعنصر 

 منيجا أساسا با التربية. 
متمرمة با الجامعات كالمعاىد مطالبة منظكمة التربية أصب ت كبا ظؿ الدعكات لذلؾ 

لتسييؿ كلكجيـ إعادة تأىيؿ اللريجيف عبر دكرات تككينية مف لبلؿ اإلعداد لسكؽ العمؿ ب
االىتماـ بميارات المكاطنة العالمية كتشجيط الطبلب عم  العمؿ ال ر مف لبلؿ  لسكؽ العمؿ

 .ليـ
بميػػارات المكاطنػػة العالميػػة لطػػبلب التعمػػيـ تطػػ  ييػػاب االىتمػػاـ يكبػػا طػػكط مػػا سػػبؽ 

طػركرة  اـ التعميمػا بػا مصػرممػا ي ػرض عمػ  النظػالجامعا با طكط متطمبات سكؽ العمؿي 
بػػا إكسػػاب كت عيػػؿ دكر الجامعػػات  ة النظػػر بػػا المنػػاىج التعميميػػة بػػا الكمػػت ال اطػػرإعػػاد

 الطبلب ميارات المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ 
دكر الجامعػػة بػػا تعزيػػز السػػؤاؿ الػػرئيس التػػالاآل مػػا  يمكػػف صػػياية مشػػكمة الدراسػػة بػػاك 

 ما يماآل؟ كيت رع منو كؽ العمؿبا طكط متطمبات سيا لطبلب ميارات المكاطنة العالمية
بػا األدبيػات لميارات المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ النظرم األساس ما  -

   ؟ التربكية المعاصرة
بػػا طػػكط متطمبػػات لطبلبيػػا  كامػػط دكر الجامعػػة بػػا تعزيػػز ميػػارات المكاطنػػة العالميػػةمػػا  -

 كىاج ؟سكؽ العمؿ مف كجية نظر أعطاط ىيئة التدريس بجامعة س

مػػف كجيػػة نظػػر أعطػػاط ىيئػػة دكر الجامعػػة بػػا تمبيػػة متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ العالميػػة مػػا  -
   ؟التدريس بجامعة سكىاج 

بػػا  يػػاميػػارات المكاطنػػة العالميػػة لطبلب تعزيػػزدكر الجامعػػة بػػا التػػا تكاجػػو معكمػػات المػػا  -
 ؟ بجامعة سكىاج طكط متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر أعطاط ىيئة التدريس

  دكر الجامعػةبيف متكسط استجابات أبراد العينة  ػكؿ  إ صائيةتكجد بركؽ ذات داللة ىؿ  -
كبقػان لمتكيػرات  با طكط متطمبات سكؽ العمػؿ لطبلبيا ميارات المكاطنة العالميةبا تعزيز 
 ؟عدد سنكات اللبرةي الدرجة العممية  الكميةيالنكعي  آلالدراسة
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 :الدراسةأٍداف 

 آل  ما يماإل  ت قيؽ  ةال الي الدراسةيدؼ ت
با لميارات المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ  ةس النظرياألس تعرؼ -

  األدبيات التربكية المعاصرة.

عف كامط دكر الجامعة با تعزيز ميارات المكاطنة العالمية لطبلب التعميـ الكشؼ  -
يئة الجامعا با طكط متطمبات سكؽ العمؿ كمعكماتو مف كجية نظر أعطاط ى

 .التدريس بجامعة سكىاج

 دكر الجامعة با تمبية متطمبات سكؽ العمؿ العالمية. الكشؼ عف -

تعزيز ميارات المكاطنة العالمية لطبلب التعميـ  دكر الجامعة با الكشؼ عف معكمات -
 الجامعا با طكط متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر أعطاط ىيئة التدريس

 .بجامعة سكىاج

ت الداللة اإل صائية بيف متكسط استجابات أبراد العينة  كؿ ال ركؽ ذاعف الكشؼ  -
كبقان ميارات المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ دكر الجامعة با تعزيز 

 .بجامعة سكىاج لمتكيرات الدراسةآل النكعي الكميةي عدد سنكات اللبرةي الدرجة العممية

 أٍنية الدراسة:

 باآلال الية تتمرؿ أىمية الدراسة  -
 تعزيز مياراتلمكمكؼ عم  دكر الجامعة با  ييدؼمكطكعان جديدان الب ث يتناكؿ  -

تيتـ كالتا  با طكط متطمبات سكؽ العمؿلطبلب التعميـ الجامعا المكاطنة العالمية 
اللاصة بيا لتمكينيـ  مياراتالالطبلب  إكساببيدؼ ال ديرة األدبيات التربكية  بيا

  .لمامف االندماج با المجتمط العا

المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ األىمية المتزايدة التا صارت ت ظ  بيا  -
كالتا تشيد انتشاران كاسعان كمتناميان عم  المستكل الم ما  با الكمت ال اطر العمؿ

نتيجة ما ت تاج إليو مف ميارات نكعية تتناسب مط متكيرات سكؽ العمؿ  كالعالما
 .كمتطمباتو

با ت قيؽ  ري ة ميمة كىا طبلب التعميـ الجامعا كما يعكؿ عمييـككنيا ترتبط بش -
ميارات كالتعرؼ عم   مف لبلؿ إعدادىـ لممساىمة ال عميةكالتطكر المجتمعا تقدـ ال
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 .المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ

ت ميارا تعزيزكالتعميمية با التعريؼ بأىمية  الجامعيةصانعا السياسات الدراسة  ت يد -
 .التعميـ الجامعاطبلب لدل المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ 

عم  بيـ الممارسات كالمبادرات التعميمية  السياسات كصانعا الجامعية القيادات تساعد -
بيف ميارات المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ ال عالة با تعزيز كنشر 

 الجامعة.طبلب 

با طكط لمطبلب ميارات المكاطنة العالمية كتعزيز   ت عيؿ عمالجامعة  تساعد -
 .تأىيميـ لممجتمط العالمابيدؼ  متطمبات سكؽ العمؿ

با طكط لطبلب التعميـ الجامعا ميارات المكاطنة العالمية تعزيز  تدعـ الدراسة -
المتكيرات العالمية كتمكينيـ منيا  ت  يمكنيـ التعامؿ مط متطمبات سكؽ العمؿ 

 .السكؽ العالما ج باكاالندما
 : ميَج الدراسة 

لمبلطمتػو لطبيعػة المكطػكعي  يػث إف ىػذا عمػ  المػنيج الكصػ ا  ةال اليػ الدراسػةعتمد ت
المنيج ال يتكمؼ عند كصؼ الظاىرة أك المشكمة كالعكامؿ المؤررة بيياي كلكف يتجػاكز ذلػؾ إلػ  

لطػػكات الدراسػػة مػػف جمػػط  ت سػػير الظػػاىرة كت ميميػػا كتطكيرىػػاي كاسػػتلدـ ىػػذا المػػنيج لتن يػػذ
البيانات كالمعمكمات  كؿ ميارات المكاطنة العالميةي كالكشؼ عف كامط دكر الجامعة بػا تعزيػز 
ميارات المكاطنة العالمية لطبلبياي كت ديد المعكمػات التػا تكاجػو التػا تكاجػو دكر الجامعػة بػا 

مػط البيانػات كت ميػؿ النتػائج تعزيز ميارات المكاطنة العالميةي كت ديد األدكات المستلدمة با ج
كت سػػيرىاي رػػـ مجمكعػػة مػػف التكصػػيات كالمقتر ػػات البلزمػػة لت عيػػؿ دكر الجامعػػة بػػا تعزيػػز 

 ميارات المكاطنة العالمية لطبلبيا با طكط متطمبات سكؽ العمؿ.
   حدود الدراسة:

 تتمرؿ  دكد الدراسة با ااتاآل
بػػا تعزيػػز ميػػارات المكاطنػػة دكر الجامعػػة عمػػ  دراسػػة صػػرت مكطػػكعيةآل امتال ػػدكد ال -

م ػكريف العالمية لطػبلب التعمػيـ الجػامعا بػا طػكط متطمبػات سػكؽ العمػؿ مػف لػبلؿ 
الت كير النقػدمي معربة دكرىا  كؿ مياراتآل  قكؽ اإلنسافي كالسبلـ العالماي ك األكؿآل 

كالم ػػػكر الرػانا يتعمػػؽ بمعكمػات تعزيػػز ميػػارات  كالتنػكع الرقػػاباي الػتمكف التكنكلػػكجاي
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مكاطنة العالمية لطبلب التعمػيـ الجػامعا بػا طػكط متطمبػات سػكؽ العمػؿ مػف كجيػة ال
 نظر أعطاط ىيئة التدريس.

الكميػات ب أعطػاط ىيئػة التػدريس عينة عشكائية مػف التطبيؽ عم  تـبشريةآل ال دكد ال -
اادابي الطػػػب  يالعمػػػـكآل التربيػػػةي شػػػممت كميػػػات بجامعػػػة سػػػكىاجالنظريػػػة كالعمميػػػة 

 .  ةالتجار البشرمي 

ي اادابي الطػػب البشػػرمي  تػػـ التطبيػػؽ عمػػ  ال ػػدكد المكانيػػةآل - كميػػاتآل التربيػػةي العمػػـك
الكميػػات ألنيػػا األمػػدـ بجامعػػة سػػكىاج كالتػػا  ىػػذه كتػػـ التيػػار جامعػػة سػػكىاجالتجػػارة ب

بسػكؽ العمػؿ الم مػا  كما أنيا متنكعػة بػا ارتباطيػامامت بتلريج العديد مف الدبعات 
 .كالعالما

 -ٕٛٔٓالعػػاـ الجػػامعا مػػف  الرػػاناالدراسػػا تػػـ التطبيػػؽ بػػا ال صػػؿ  آلزمنػػاال ػػدكد ال -
 ـ.ٜٕٔٓ

 مصطلحات الدراسة:

 تشمؿ الدراسة المصطم ات التاليةآل
  مفَوو دور اجلامعة:  - أ

  يف اللغة: - ب

مػا يقػـك بػو اإلنسػافي كقػكؿآل لعػب دكراني مػاـ بػدكري أدل بأنػوآل  بػا المكػةيعرؼ الػدكر  -
مػػػدار بعطػػػو بػػػكؽ بعطػػػو )معجػػػـ المكػػػة العربيػػػةي دكراني كالػػػدكر الطبقػػػة مػػػف الشػػػ  ال

 .(ٕٖٓي ٕ٘ٗٔ
آل مْجُمكعػة معاىػد عممي ػة ي ُتَسػّم  ُكمتي ػاتد ي تػدّرس بييػا بأنيػابا المكػة الَجاِمَعُة تعرؼ  -

 .(ٖ٘ٔأنيس ك لركفي د.تي ) ااداُب كال نكُف كالعمكـُ 
 يف االصطالح: -

يػاـي بيقػاؿآل دكرؾ أف ت عػؿ كػذا  يعرؼ الدكر بأنوآل الكاجب أك المسئكلية التا يجػب الق -
 (ٕ٘ي ٖٕٓٓككاجبؾ أف تقـك بيذا العمؿ )ع ي اي  ؾأم مسئكليت

تعػػرؼ الجامعػػات بأنيػػاآل ىيئػػات عامػػة ذات طػػابط عممػػا كرقػػاباي كلكػػؿ منيػػا شلصػػية  -
اعتباريػػةي كليػػا أف تقبػػؿ مػػا يكجػػو إلييػػا مػػف تبرعػػات ال تتعػػارض مػػط الكػػرض األصػػما 

 (ٚي مادة ٕٜٚٔف تنظيـ الجامعاتي الذم أنشئت لو الجامعة )مانك
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ىك مجمكعة مف األنشطة كالسمككيات المتكمعػة مػف أعطػاط بأنوآل  الجامعة دكريعرؼ  -
ىيئػػة التػػدريس لتكجيػػو الجامعػػة ن ػػك لدمػػة المجتمػػط نتيجػػة لشػػكميـ كظي ػػة أك مركػػزان 
دالؿ الجامعة تت دد عم  أساسيا الكاجبػات المطمكبػة مػنيـ كالسػمطات الممنك ػة ليػـ 

 .(ٕٖٔي ٕٔٔٓرتج ي )م
 التعريف اإلجرائي ملفَوو دور اجلامعة:  -

ىك األعماؿ كالمياـ المتكمط مف الجامعػة القيػاـ بيػا لتنميػة ميػارات المكاطنػة العالميػة  -
لدل طبلبيػا مػف لػبلؿ إدارة الجامعػة كالمنػاىج الجامعيػة كالبػرامج التدريبيػة كاألنشػطة 

 ت المكاطنة العالمية لدييـ. الطبلبية التا يمكف مف لبلليا تعزيز ميارا
 :املواطية العامليةمفَوو  - ت

 آل  كمف بينيا المكاطنة كالمكاطنة العالمية تتعدد م اىيـ
 يف اللغة: -

ككطف كجمعو … الكطف ىك المنزؿ الذم تقيـ بيوي كىك مكطف اإلنساف كم مو  -
األرض ككطنتيا  ككأطنتي أماـي كأكطنو اتلذه كطنان  كأكطفالمكاف كىك  مكاطفي

 (.ٔ٘ٗي ٜٛٙٔي ٖٔ)ابف منظكري ج  ستكطنتيا أم اتلذتيا كطنان كا
 يف االصطالح:  -

 آلبأنيا العالمية المكاطنة تعرؼ -
 جتماعيةاال العدالة كتعزيز الرقاباي التنكع كا تطاف يالعالما كاالن تاح الكعا  -

 & Reysen & Larey) العمؿ عف كليةئبالمس كالشعكر يكالمستدامة
Katzarska, 2012, p.29)  

 الرقاباتمتعددة  بعد ماتعنا االنتقاؿ مف المكاطنة الطيقة إل  المكاطنة  -
 (Fouts, & Lee, 2005, p.35)األبعادك 

 كالجماعات كتتعمؽ األبراد بييا يتمتط التا االجتماعية السمككيات مف مجمكعة -
 دتعد با كالمكاطنة الكاممة باالنتماط الشعكر كتك د كالكاجباتي كلياتئكالمس ال قكؽب

 .(Sassen, 2002, p.549) المجتمعات
دراؾ األبراد بكاجبات كالتزامات معينة ت قؽ االندماج  كما تعنا - مشاركة ككعا كا 

كالتشارؾ كبؽ المعايير كالقكانيف كالقيـ المكجبة التا ُتعما مف شأف ال رد كتنيض 
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ألطر مف لبلؿ ا ياعم  مصال  البيئة العالمية كم ققان أىداب كتجعمو م ابظان بوي 
 (.ٖٕٙي ٖٕٔٓالسبيعاي ) كمشكبلت العالـالدكلية كااللتزاـ بقطايا 

 مَارات املواطية العاملية-ح

 آلابأنيميارات المكاطنة العالمية عرؼ ت

القدرة كالتا يتطمب تكابرىا با األبراد ليصب كا مكاطنيف عالمييف الميارات كالص ات  -
دارة ا لملاطر كالتعامؿ مط المجيكؿ. عم  الت كير بشكؿ لبلؽي كالعمؿ با برؽي كا 

(OECD, 2010, p.25) 
تزكيد األبراد بالميارات العقمية كالتنظيمية البلزمة ىا الميارات التا يتـ مف لبلليا  -

 ,Alexandria, etal) لتمكينيـ مف إمامة المشاريط اللاصة بيـ با المستقبؿ 
2014, p. 21) 

 ملية:التعريف اإلجرائي ملفَوو مَارات املواطية العا -

تعرؼ الدراسة ال الية ميارات المكاطنة العالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ  -
تعري ان إجرائيان بأنياآل تمؾ الميارات التا تمكف الطبلب مف االندماج مط المجتمط 
العالما بشكؿ متنايـ كيمكنيـ مف لبلليا المشاركة اإليجابية كالتعايش السمما 

بسيكلة مط القدرة عم  أداط األعماؿ بك اطة با كااللت اؽ بسكؽ العمؿ العالما 
ملتمؼ األماكف كالدكؿ كالمجتمعات بالتبلؼ رقاباتيا كلكاتيا كبؽ مكاسـ بكرية 

 مشتركة.
 سوق العنل:  -د

مجػػػاؿ ذك جػػػانبيف مػػػرتبطيف كمتكػػػامميفآل جانػػػب عػػػرض يتطػػػمف مػػػكل بشػػػرية عاممػػػة  -
اف أللر كجانب طمػب مػف بمؤىبلت كميارات مت اكتة با مجاالت عديدة تلتمؼ مف مك

مؤسسػػات العمػػـ بػػا مطاعػػات األعمػػاؿ )التعميميػػةي كالمصػػربية كاليندسػػية كالصػػناعيةي 
كالتجاريػػة كاإلعبلميػػة( لملرجػػات تعميميػػة مقدمػػة مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالا إلنتػػاج 

كمكاصػػػ ات  عػػػدد معػػػيف مػػػف اللػػػريجيف لنكعيػػػات كظػػػائؼ معينػػػة بمػػػؤىبلت كميػػػارات
يمكػػػنيـ شػػػكؿ الكظػػػائؼ بالمكاصػػػ ات  فألبػػػراد المػػػؤىميف الػػػذيم ػػػددةي لمكصػػػكؿ إلػػػ  ا

 .(ٕٚي ٕ٘ٔٓ يعيد)لمبلئمة ال تياجات تمؾ المؤسسات اك الم ددة المطمكبة 
  



 .........................لمواطنة العالمية لطالبها في ضوء متطلبات سوق العمل دور الجامعة في تعزيز مهارات ا

- ٕٜ٘ - 

 الدراسات الشابكة:

ميارات المكاطنة بىناؾ العديد مف الدراسات التا تناكلت بعض الجكانب المرتبطة 
 يا بيما يماآلكتـ تناكلالعالمية با طكط متطمبات سكؽ العمؿ 

 أواًل: الدراسات العربية:

عم  مستكل الدراسات العربية ىناؾ العديد مف الدراسات التا تناكلت المكاطنة العالمية 
 كسكؽ العمؿ منياآل

 دراسات تياولت املواطية العاملية: - أ

 منياآل المكاطنة العالميةىناؾ العديد مف الدراسات التا تناكلت 
  (9100) الشبيعي دراسة-0

با  ككسائؿ التكاصؿ االجتماعاالتعرؼ عم  أرر البرامج ال كارية الدراسة إل  ىدبت 
مكاطنة لقسـ المناىج المقرر تربية ل الدارساتطالبات الالمكاطنة العالمية لدل عم  تربية ال

كطرؽ التدريس بكمية التربية جامعة الككيتي كالكشؼ عف أىـ العكامؿ المؤررة كبياف تأريرىا 
مف لبلؿ إعداد مائمة المعايير كاعتمدت الدراسة عم  المنيج التجريبا بات عم  كعا الطال

كالمؤشرات اللاصة بيا كتصميـ برنامج تجريبا با إطار نظرم كعمما كمقياس كعا ا تكل 
كال كار كالمشاركة ال عالة( لممكاطنة العالمية  تبند لكؿ ميـ )الكاجبات كالمسئكليا ٕٖعم  

%( مف التكير الذم  دث با المقياس ككؿ با المجمكعة ٕٛ) أفكأظيرت نتائج الدراسة 
التجريبية يرجط إل  استلداـ البرنامج المقترح الذم سمط الطكط عم  دكر اإلعبلـ با ت ديد 

 المجتمط المستقبما كأكصت بدكر بعاؿ لمتربية با تكعية المجتمط الككيتا.
  (9100) ، ومالليدراسة مراد -9

عم  أرر االن تاح الرقابا عم  م يـك المكاطنة لدل الشباب ىدبت الدراسة إل  التعرؼ 
 ان تاح أبرزت االتصاالت الجزائرم كاتبعت الدراسة المنيج الكص اي كأكدت الدراسة أف ركرة

 إل  تدريجيان  أدل مما كالتبلطياي الرقابات العالـ أن اط با المكاطنيف مف لبلؿ تشارؾ الرقابا
 الذم يدرؾ عمكمياي با اإلنسانية إل  المنتما المكاطف ىذا العالماي المكاطف ظيكر م يـك

 مف بداية بأسرهي عم  الككف لطران  تشكؿ التا المشكبلت لمكاجية اإلنسانا التشارؾ طركرة
 الشامؿ. الدمار بأسم ة كانتياط البيئة مشكبلت
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 ( 9109دراسة حيدوري ) -3

جامعة طيبة با تنمية ميـ ىدبت الدراسة إل  التعرؼ عم  دكر أعطاط ىيئة التدريس ب
ال كاري  يالسبلـ العالما بأبعادآلالمكاطنة العالمية لدل طمبة المر مة الجامعية بيما يتعمؽ 

كأكدت الدراسة عدـ كجكد بركؽ ذات داللة كاعتمد البا ث عم  المنيج الكص ا التسام  
اطنة العالمية إ صائية بيف أعطاط ىيئة التدريس با ممارستيـ لدكرىـ با تنمية ميـ المك 

 لدل طبلبيـ ُتعزل لمتكير المرتبة العممية.
 ( 9105) مصطفىوالعدواٌ، دراسة  -4

 المكاطنة مبادئ طكط با التاريخ لمعمما تدريباّ  برنامج بناط إل  الدراسة ىدبت
مف  الدراسة عينة األردف كتككنت با لتمؾ المبادئ معربتيـ مستكل با أرره كالتبار العالمّية

 لممر مة األساسّية التاريخ معمما مف العشكائية التيارىـ بالطريقة تـ كمعممةي ( معممنإٙ)
اعتمدت الدراسة عم  المنيج التجريبا مف ك مأدباي  لم ابظة كالتعميـ التربية مديرية با العميا
 العالمّاي ىاآل السبلـ العالمّية مبادئ المكاطنة طكط با تدريباّ  برنامج بناط لبلؿ

 كالتكنكلكجياي كالرقابات العمماي كالت كير كالبيئةي اإلنساف اإلنسافي ك قكؽ كالديمقراطّيةي
 أف الدراسة أظيرت نتائجك العالمّيةي  المكاطنة لمبادئ معربا التبار إعداد المتعددةي كتـ

 كاف العالمية المكاطنة لمبادئ العميا األساسية لممر مة التاريخ لمعمما القبمية المعربة مستكل
 مستكل عند إ صائّية داللة ذات بركؽ ككجكد %(ٓٛتربكيًّا) مستكل المقبكؿال مف أمؿ

 العميا األساسّية المر مة با لمعمما التاريخ البعدية المعربة مستكل ( بيفٔٓ.ٓ) الداللة
با  التدريبا البرنامج %(ي كلصال ٓٛ) تربكيًّا المقبكؿ كالمستكل العالمّية المكاطنة لمبادئ

 .مجتمعة كلممجاالت العالمية المكاطنة مبادئ مف مجاؿ كؿ
 ( 9106الزدجالي ) -5

ىدبت إل  التعرؼ عم  تقديرات معمما التربية اإلسبلمية ألىمية التربية مف أجؿ 
المكاطنة العالمية كالصعكبات التا تكاجييـ با تعزيزىا لدل الطمبة بسمطنة ُعماف كاستلدمت 

المتكسط العاـ لتقديرات أبراد عينة الدراسة البا رة المنيج الكص ا كتكصمت الدراسة إل  أف 
ألىمية التربية مف أجؿ المكاطنة العالمية كالصعكبات التا تكاجييـ با تعزيزىا لدل الطمبة 

 جاط مرت عان بدرجة كبيرة جدان.
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  (9107دراسة الرباح ) -6

ىدبت إل  التأكيد عم  أىمية تربية المكاطنة كطركرة تطكيرىا با المممكة العربية 
السعكدية كالتعرؼ عم  أبرز المبادرات الرائدة كالتجديدات التربكية با تربيتيا كتقديـ تصكر 
مقترح لتكظيؼ المبادرات الرائدة كالتجديدات التربكية المعاصرة با تربية المكاطنة بالمممكةي 

ارير الدكلية كاتبط البا ث المنيج الكرائقا مف لبلؿ ت ميؿ مجمكعة مف الكرائؽ كالتق
لدراسات المتلصصةي كتكصمت إل  كجكد العديد مف المبادرات الرائدة عم  المستكل الم ما كا

نشاط مراكز ب ث كتدريب لاصة بيا رـ التعرؼ  كاإلمميما كالدكلا با مجاؿ تربية المكاطنة كا 
إل  أىـ التجديدات بييا التا يمكف دراساتيا كاالست ادة منيا با نظـ التعميـ السعكدية كىاآل 

 بية عم  المكاطنة العالمية كالرممية كالبيئية كالتنظيمية.التر 
 ( 9107عليوة )دراسة أبو  -7

لقاط الطكط عم  بعض  ىدبت الدراسة لمتعرؼ عم  أبكار  كؿ المكاطنة العالمية كا 
القطايا المرتبطة بيا كال رؽ بينيا كبيف المكاطنة التقميدية كاعتمدت المنيج الكص ا كأكدت 

التربية عم  المكاطنة الكككبية باعتبارىا مف أىـ أدكات تشكيؿ العقكؿ  الدراسة عم  أىمية
 كبناط األجياؿ القادمة كالمساىمة با إ بلؿ السبلـ العالما كت قيؽ التنمية المستدامة.

 (9107) اجليزاويدراسة  -8

ىدبت الدراسة لمتعرؼ عم  المكاطنة العالمية با الكطف العربا ك باميا المستقبمية 
الدراسة المنيج الكص ا كأكدت أف م يـك المكاطنة دالؿ المناىج المدرسية ما زاؿ  كاستلدمت

بعيدان عف الم يكـ ال ديث الذم يسع  إل  بناط مكاطنيف بميارات تؤىميـ لممشاركة با صنط 
القرارات التا تتعمؽ ب ياتيـ كبعدىا عف تنمية ميارات  قكؽ اإلنساف ك رية التعبير كتنمية 

دراؾ أكجو التكابؿ بيما بيف البشر كييرىا مف الجكانب البلزمة لبناط المكاطف بيـ االر كا  
 العالما.

 دراسات تياولت سوق العنل: - ب

 ىناؾ العديد مف الدراسات التا تناكلت سكؽ العمؿ منياآل
 (9115دراسة املَوض )-0

 ىدبت الدراسة لمتعرؼ عم  مدل التكازف بيف التعميـ العاـ كالتعميـ الجامعا لت قيؽ
كاعتمد البا ث عم  المنيج با المجتمط السعكدم متطمبات التنمية ك اجات سكؽ العمؿ 



 .........................لمواطنة العالمية لطالبها في ضوء متطلبات سوق العمل دور الجامعة في تعزيز مهارات ا

- ٕٕٙ - 

الكص ا كأكدت الدراسة كجكد مصكر شديد بيف ملرجات التعميـ العاـ كالتعميـ الجامعا كبيف 
 السيما با الكظائؼ ذات الميف ال نية. متطمبات التنمية كا تياجات سكؽ العمؿ

  (9117دراسة جويلي ) -9

ككذلؾ التعرؼ عم  ت الدراسة لمكمكؼ عم  التعميـ كا تياجات سكؽ العمؿ ىدب
الت ديات كال رص المتا ة كاعتمد البا ث عم  المنيج الكص ا كأكدت الدراسة أف ىناؾ بجكة 

مما يطعؼ مف بيف ملرجات التعميـ با الكرير مف الدكؿ العربية كا تياجات سكؽ العمؿ 
العالـ العربا كمما يعكؽ ت قيؽ التنمية االمتصادية   ركة العمالة النشطة بيف أمطار

 . كاالجتماعية بيا
 (9103دراسة جامع ) -3

ىدبت الدراسة لمتعرؼ عم  القطايا المتعمقة بدلكؿ لريجا الجامعات سكؽ العمؿ بعد 
نيميـ المؤىبلت العممية البلزمةي ككذلؾ النظر بيف ىذه المؤىبلت التا طرأت عمييا متكيرات 

تجاىات المجتمعية كبيف المتطمبات الجديدة لسكؽ العمؿ كاستلدـ البا ث المنيج بمكجب اال 
الكص ا كلمصت الدراسة لكجكد بجكة بيف ملرجات التعميـ كسكؽ العمؿ با أعداد اللريجيف 

 بيف التلصصات النظرية كالعممية كمتطمبات الميف كالكظائؼ ال الية.
  (9104دراسة العنوري ) -4

مدل مدرة الجامعات الميبية لسد متطمبات سكؽ العمؿ لتعرؼ عم  ىدبت الدراسة إل  ا
كمعربة أىـ العراميؿ التا تقؼ  ائبلن دكف ت قيؽ التكابؽ بيف اللريجيف كسكؽ العمؿ كتقديـ 
المقتر ات التا مف شأنيا التكمب عم  تمؾ العراميؿ كاعتد البا ث عم  المنيج الكص ا كأكدت 

 التعميـ الجامعا با ليبيا كبيف متطمبات سكؽ العمؿ. كجكد بجكة بيف ملرجاتالدراسة 
 (9105دراسة جايل ) -5

 بيف التقارب دكف  ائبل كم ت التا اإلشكاليات عم  الطكط ىدبت الدراسة إل  إلقاط
 سكؽ دالؿ ت دث التا المتكيرات عم  العمؿي كالكمكؼ كسكؽ التعميـ الجامعا ملرجات
 مجتمط ا تياجات لسد الجامعا التعميـ لريجك اجياالتا ي ت الميارات عم  كتأريرىا العمؿ

الشلصا كاعتمدت البا رة عم   كالميارات كالت كير ميارات ال اسب عم  بالتركيز المعربة
 التلصصية الميارات ال يمتمككف كأكدت الدراسة أف اللريجيف يالمنيج االستشرابا كالكص ا

ب   المنابسة لطماف كالتكنكلكجيا المعربية الركرة ظؿ ب  العمؿ سكؽ كالتا تمب   اجة
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 كت سير المعمكماتي كت ميؿ النامدي الت كير عم  كالقدرة ال كر استقبلؿ العالماي كمنيا السكؽ
 .الرشيد القرار كصنط

 (9105دراسة عيد ) -6

تيدؼ الدراسة إل  إعطاط صكرة متكاممة ك ديرة لملرجات التعميـ العالا التا تمرؿ 
با كالتكصؿ إل  تصكر مقترح يستلدـ مف لبللو التلطيط متطمبات لسكؽ العمؿ العر 

االستراتيجا لتطكير كتييئة ملرجات التعميـ العالا لتمبية متطمبات السكؽ الراىنة كالتكيؼ مط 
تكيرىا المستقبما كاعتمدت البا رة عم  المنيج الكص ا الت ميما كأكدت الدراسة أف 

العمؿ مما يستدعا طركرة اإلعداد الجيد  متطمبات سكؽمط تناسب تالملرجات ال الية ال 
 إلكساب الطبلب الميارات المستقبمية ليا.

 (9106دراسة العويف ) -7

ىدبت الدراسة إل  التركيز عم  أىمية ت سيف ملرجات التعميـ العالا بإكسابيا الميارات 
 التلصصية المناسبةي كصقؿ لبراتيا العممية لتكاطـ  اجات سكؽ العمؿ العمانا المعاصر
كبياف دكر الدكلة با سبيؿ تطكير التعميـ ليكاكب سكؽ العمؿ كاتبعت الدراسة المنيج الكص ا 
الت ميما كأكدت الدراسة كجكد العديد مف الجكانب التا ينبكا تطكيرىا لت سيف ملرجات 

 التعميـ العالا ليكاطـ  اجات سكؽ العمؿ العمانا. 
 (9107دراسة عبد احلليه ) -8

 با المكارد البشرية تنكع إدارة با الناج ة كالممارسات تجاربال أىـىدبت إل  رصد 
 كاعتمد البا ث عم  المنيج الكص اييككي ية االست ادة منيا با الجزائر العالمية الشركات
 ال التا لممنظمات ك تمية كامعة كطركرة  قيقة العاممة القكل با التنكع أف الدراسة كأكدت
 النمك تريد كانت إذا التكيؼ عم  المنظمات بيو يجب الذم طالكام با تجنبيا أك تجاىميا يمكف
 تسع  التا لممنظمات استراتيجا التنكع ىدؼ بإف كلذلؾ األعماؿي عالـ با كالنجاح كالبقاط
 .السكؽ كتطكير كالنمك الرب ية ت قيؽ إل 

 الدراسات األجيبية:ثاىيًا: 

 كمنياآل العالمية المكاطنةىناؾ العديد مف الدراسات التا تناكلت التربية 
  (Wing & Sai, 2006)وساي  ،وىجدراسة  -0

التعرؼ عم  تعميـ المكاطنة العالمية با المدارس الرانكية بمدينتا  إل  الدراسة ىدبت
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 امعمم أف إل  كتكصمت يي كاستلدمت الدراسة المنيج المقارفكشانكيام ىكنغ ككنغ
 بينما العالميةي المكاطنة عم  بيةالتر  مجاؿ ب  كالميارات المعارؼ عم  يركزكف شانكيال

 ككنغ ىكنغ با المدرسيفي كما أكدت أف القيـ عم  التركيز إل  ككنج ىكنج معممك يميؿ
 مشاكؿ يكاجيكف كلكنيـ مدارسيـي با العالمية المكاطنة مجاؿ با التعميـ يدعمكف كشنكيام
 مف الدعـ كنقص يالتدريب كنقص االمت اناتي كنظـ الدراسية المناىج طك طك مرؿ كصعكبات
 الشلصية الجيكد بأف الشعكر كعدـ الذاتيةي الك اطة إل  االبتقار ككذلؾ كال ككمةي المدرسة
 .العالـ با تكييرات ت دث أف يمكف

  (Amani, 2012)دراسة أماىي  -9

 مقررات با العالمية المكاطنة م اىيـ كك اية براتك  مدلىدبت الدراسة إل  التعرؼ عم  
با  كالتعرؼ عم  األساليب المستلدمة يايتدريس طرؽ كالتعرؼ عم  ياألردنية الجامعة
مقررات  با العالمية لممكاطنة سميمة أسس عم  القائمة العالمية الرقابة لمستقبؿ التلطيط
كأكدت  األردنية ال الة دراسة با الكص ا المنيجكاستلدمت البا رة  ياألردنية الجامعات
 مف البل قة المرا ؿ با عالمية رقابة ن ك لمت رؾ ألساسا ىك المدرسا التعميـ أفالدراسة 
كأساليب التدريس التا تساعد عم  تنمية  دكراتكال المناىج يقدـ الجامعا التعميـ أفك  التعميـي
 .الجامعات طبلب بيف العالمية المكاطنة زيتعز ك  العالما التعميـ م اىيـ

 ,Raoul & Bianchi & Marcus & Stephenson) وآخـروٌ  ول اؤدراسـة  ر  -3

2013)  

كمدل  يالمعاصرة المكاطنة با العالمية السيا ة ىدبت الدراسة إل  التعرؼ عم  أرر
كاستلدـ البا ث  يمكاطنةال كممارساتعم  م اىيـ  الدكلية كالسيا ة الس ر أنشطةتأرير 

 كاط ة كسياسية كامتصادية اجتماعية ت اكتات كجكد عم  الدراسة الميدانية كأكدت الدراسة
 عم  بالقدرة المرتبطة كاالمتيازات ال قكؽ عم  ال صكؿبا ك  التنقؿي ك ريات  قكؽ بيف

مما ينعكس إيجابان أك سمبان عم  م اىيـ المكاطنة  الدكلييف كالس ر السيا ة با المشاركة
 .العالمية لدل األبراد

  (Alison & Penny & Nicki, 2016)دراسة اليشوٌ وبين وىيلي  -4

 المممكة مدارسبا العالمية  المكاطنة تعميـ بيف الركابط  التعرؼ عم  ىدبت الدراسة إل
 عم كالمناىج الدراسية  الركابط ىذه تأريرك  يكمبلكم اسكتمندا با الشريكة كالمدارس المت دة
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لطبيعة ال ياة بيف البمديفي كاستلدـ البا ث المنيج المقارف كتكصمت  كبيميـ التبلميذ تعمـ
 لتعميـ الم تممة الت دياتتكاجو العديد مف  العالمية لممكاطنة الدراسية اىجالمنالدراسة إل  أف 

 .العالمية المكاطنة
  (Lynn & Clive & Hiromi, 2016) لني وسليف وٍريوميدراسة   -5

ي العالمية المكاطنة عم  التربية تن يذ با المعمميف ا تياجات ت ديد إل  الدراسة ىدبت
 بيمو أك معربتو يريدكف ما  يث مف كالرانكية االبتدائية رسالمدا تبلميذ ا تياجات ت ديدك 

 كالمتدربيف المعمميف مدربا ا تياجات ت ديدي العالمية كاأل داث العالمية بالمكاطنة يتعمؽ بيما
دراسة نكعية لمدة عاميف عم  ي كاستلدـ البا ث العالمية المكاطنة لتدريس إعدادىـ با

لمدارس كالجامعاتي كتكصؿ البا ث إل  كجكد م يكـ متقدـ العامميف كالمكظ يف كالطبلب با ا
مف مبؿ الطبلب بدراسة المكاطنة العالمية  يث يعتبركف أن سيـ مكاطنيف عالمييف لكنيـ يركف 
ذلؾ يير كابا بالنسبة ليـي ككذلؾ أكدت كجكد نقص با المعمميف المدربيف عم  تعميـ 

ميـ ال الا ال يدعـ كيعد عائقان أماـ إدلاؿ ي إطابة إل  ككف نظاـ التعالمكاطنة العالمية
 كيشعركف الرقة إل  ي تقركف المعمميف مف العديد أف ي كما أكدتالمكاطنة العالمية با التعميـ

ي كاألساليب المعارؼ  يث مف لمجدؿي المريرة العالمية القطايا معالجة با مؤىميف يير بأنيـ
 بعض كمدـ يالكطنية المناىج جياز عم   ركطةالم بالقيكد كالتبلميذ المدرسيف مف كؿ كيشعر

 إطار با العالمية المكاطنة عم  التربية تطكير كي ية عف ممتازة أمرمة كالمدارس المدرسيف
 .الكطنا المنياج

  (Marianne & Michelle, 2017) مارياٌ وميشيلدراسة   -6

با كندا بلب كالط المعمميف إعداد برنامجمدل مساىمة التعرؼ عم   إل  الدراسة ىدبت
 عم  عداد المعمميفي كالكمكؼ عم  التجارب الدكلية با برامج إعالمييف مكاطنيفليصب كا 

 الكعا تعزيز با البرامج ىذه أىداؼ كالتعرؼ عم  بعالية ت قيؽي العالما المكاطف تنمية
 الطبلب مط أكبر ب عالية الت اعؿ عم  المعمميف كمدرة الرقابات بيف كالمشترؾ العالما

كاستلدـ البا ث المنيج الكص ا كأسمكب المبل ظة لمكمكؼ عم  ي كلككيان  رقابيان  متنكعيفال
 -ٖ) بيف ما بعالية البرامج كانعكاساتيا عم  الطبلبي كما أكدت الممارسات ال عمية لمطبلب

أنيـ اكتسبكا ميارات بعمية تمكنيـ مف االندماج با مف الدراسة عبر البرامج  (شيران  ٕٔ
 .ة بما يجرم  كليـ مف أ داثرقابك  عمـ عم  عالمييف مكاطنيفدكلا كالمجتمط ال
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 كمف لبلؿ االطبلع عم  الدراسات السابقة يتط  ما يماآل
 أكدت يالبية الدراسات عم  أىمية المكاطنة العالمية با الكمت الراىف. -
كجكد اىتماـ مف مبؿ الدكؿ كالمؤسسات التعميمية الملتم ة بأىمية تعميـ األبراد  -

 مكاطنة العالمية.ال
طركرة مراجعة المؤسسات التعميمية لبرامجيا السيما الجامعات أكدت معظـ الدراسات  -

بما يتكابؽ مط االن جار المعربا كالركرة التكنكلكجية كمتكيرات سكؽ العمؿ العالما 
 ت  يمكف تييئة األبراد بالميارات البلزمة لبلندماج با سكؽ العمؿ المستقبما 

 ت قيؽ المنابسة با المستقبؿ. كالقدرة عم  
ات قت يالبية الدراسات عم  أف المكاطنة العالمية طركرة  تمية با ظؿ المتكيرات  -

الت ديات التا تكاجو المجتمعات الم مية كالعالميةي با ظؿ العالمية المعاصرةي ك 
 كالتكيرات المتسارعة با سكؽ العمؿ كمتطمباتو.

التا تتناسب ميارات المكاطنة العالمية األبراد  ـأىمية تعميبالسابقة الدراسات  أكصت -
مط اتجاىات لطط التنمية با ملتمؼ المجتمعات بما يمكنيـ مف القدرة عم  الدلكؿ 

 .با سكؽ العمؿ المستقبما كالمساىمة با ت سيف كتطكير المجتمعات
ت كتلتمؼ الدراسة ال الية با ككنيا تيتـ بالكمكؼ عم  دكر الجامعة با تعزيز ميارا -

المكاطنة العالمية لدل طبلب التعميـ الجامعا با طكط متطمبات سكؽ العمؿ العالما 
با ملتمؼ المجتمعات بما يمكنيـ مف القدرة عم  الدلكؿ با سكؽ العمؿ المستقبما 

 كالمساىمة با ت سيف كتطكير المجتمعات الم مية كالعالمية.
يارات المكاطنة العالمية مالكمكؼ عم  طركرة با كيست اد مف الدراسات السابقة  -

با ن كس طبلب التعميـ الجامعا  ت  يمكف إعدادىـ كتمكينيـ مف مكاجية كتعزيزىا 
 .المستقبمية الت ديات المستقبمية كمتطمبات سكؽ العمؿ

 خطوات الشري يف البحح

 التاليةآل المبا ثيسير الب ث كبؽ 
ي أىمية الدراسة داؼ ي أىالدراسة ي مشكمة الدراسةمقدمة  يتناكؿآل المب ث األكؿ -

ي المنيج المستلدـي المصطم اتي الدراسات السابقةي لطكات الدراسة ي  دكد الدراسة
  .السير با الدراسة
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ممكاطنة العالمية با األدبيات التربكية المعاصرة ل األساس النظرمآل المب ث الرانا -
 )م يكمياي نشأتياي مبرراتياي أىدابياي ميارات المكاطنة العالمية(

تعزيز ميارات المكاطنة العالمية لطبلبيا با طكط دكر الجامعة با آل لمب ث الرالثا -
 متطمبات سكؽ العمؿ العالمية

 كنتائجيا. آل الدراسة الميدانيةالمب ث الرابط -
 املبحح الجاىي

 يف األدبيات الرتبوية املعاصرة العاملية املواطية

 (طية العامليةمَارات املوا أٍدافَا،مربراتَا، ىشأتَا، )مفَومَا، 

 أف األىمية مف كاف لذلؾ المتسارعي التكنكلكجاك  العمما التقدـب يتسـ العالـ المعاصر
 كي ية عف تب ث الدكؿ معظـ جعؿ مما التقدـي ليذا مكاكبة اإلنساف بناط تقدـ سرعة تككف
 كسمبيات تايجابيا مف يرابقو كما التقدـ ىذا لمكاجية كتكنكلكجيان  عممينا إعدادنا أبرادىا إعداد
 .القيمية كمنظكماتيـ كرقابتيـ كرباىيتيـ الناس  ياة عم 

أصب ت التربية عم  المكاطنة العالمية طركرة  طارية الزمة با بناط المجتمعات ك 
جؿ الب ث عف برص أبطؿ لمعيش ظؿ تزايد اليجرة بيف األبراد مف أالمعاصرة السيما با 

 كال ياة كالعمؿ.
أشكاؿ الم اىيـ المرتبطة بالدكلة الكطنية  يث صارت مكطػط  كما ُتعد المكاطنة شكؿ مف

شػػؾ كتسػػاؤؿ بسػػبب مػػا ُتعانيػػو الدكلػػة الكطنيػػة مػػف أزمػػة كاطػػطراب كبيػػريف نتيجػػة العكلمػػة 
كالتػػدبقات عبػػر الكطنيػػة الجديػػدةي كعمػػ  رأسػػيا اليجػػرة العالميػػة  يػػث بػػرزت تصػػني ات كريػػرة 

 (ٕٕي ٜٕٓٓي )الصديقا لم يـك المكاطنة كأسسيا كذلؾ بسببآل
المكاطنػػة الطػػيقة )الم ميػػة( ت قػػد شػػيئان بشػػيئان لصػػال  المكاطنػػة العالميػػة مػػف لػػبلؿ  -

 الم اىيـ العالمية ل قكؽ اإلنساف.

أصب ت ال قكؽ ليست  كران عم  المكاطنيف بؿ اتسػعت لتشػمؿ المقيمػيف األجانػب بػا  -
مصػدر كريػر مػف  الدكؿ الديمقراطية مما يؤشر إل  تجػاكز البعػد الػكطنا لممكاطنػة ألف

ىذه ال قكؽ يرتبط بالنظاـ الػدكلا ل قػكؽ اإلنسػاف الػذم يعتػرؼ بػاألبراد عمػ  أسػاس 
 شلصياتيـ كليس عم  أساس انتسابيـ الكطنا.

يستمد الم يـك معناه مف م يـك الشلصػية العالميػة كتلطػا م يػـك االنتمػاط الػكطنا  -
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 .RICHARDSON كاالعتراؼ بالتعددية الرقابية 

ياجريف كالبلجئيف عم   قػكؽ كاسػعة يمكػف أف ُيطػعؼ ميمػة المكاطنػة أف  صكؿ الم -
باعتبارىا شرطان ل يازة ال قكؽ بسياسة التمييػز بػيف المػكاطف كاألجنبػا ي قػد المكاطنػة 
ميمتيػػا عمػػ  األمػػؿ بمعناىػػا التقميػػدم مػػا داـ االنتمػػاط إلػػ  دكلػػة كطنيػػة معينػػة لػػـ يعػػد 

 يا.القاعدة الك يدة الكتساب ال قكؽ كممارست
 با التكيير كت  يز الت كالت ىذه تشكيؿ با ال اسـ البعد كالتكنكلكجيا لمعمكـ كاف كلما
 با المنياج إل  ينظر  يث مناىجال بتطكير تطالب دعكات ظيرت بقد العصرمي المجتمط
 بيو المريكب التكيير إل داث األكؿ السبيؿ باعتباره المتقدمة الدكؿ با كلاصة ال اطر الكمت
 عصره متطمبات مط ينسجـ الذم المناسب القرار صنط عم  مادريف ليككنكا المجتمط دأبرا لدل
 .(ٕي ٕٛٓٓ)القدرةي  بيو يعيش الذم

 :العاملية املواطيةمفَوو أواًل: 
 تشجع التي السلوك و المواقف و القيم و المبادئ من كوكبة هي

 كبيما الدكؿ ادية دالؿكاالمتص االجتماعية العدالة مبادئ عم  العالمية المكاطنة تشمؿ
 بيف المساكاة آلبا متمرؿ مستكيات المجتمطي جميط عم  بالقرار يسكاط  د عم  بينيا

 الصال  أجؿ مف كاالستعداد لمتط ية كالديناي كالقكما كالعرما العنصرم الجنسيفي االنسجاـ
 لت اىـكا اإلنسانية كالكرامة الشرؼ تشجط ىا جميعيا– ألرل جكانب إل  باإلطابة العاـي

 زيالتمي ك بالشقاؽ كالعداكة – المجتمط لدمة با لريبةكا كالتعاطؼ كالرقة كالصدامة كالتعاكف
 نمط» عنو ينش ط فأ يمكف ال بينيا كبيما الدكؿ دالؿ كاالجتماعا كاالمتصادم السياسا
التا تناكلت كىناؾ العديد مف التعري ات  (ٕٓ يٕٙٔٓ بيبي ) مستداـ تنمكم عالما

  آلالعالمية منياالمكاطنة 
( بأنياآل مجمكعة مف القيـ مرؿآل االنتماطي كالمشاركة ٛٙي ٕٛٓٓعربيا عنانا ) -

ال عالةي كالديمقراطيةي كالتسام  كالعدالة التا تؤرر عم  شلصية ال رد بتجعمو أكرر 
إيجابية با إدراؾ ما لو مف  قكؽ كما عميو مف كاجبات ن ك كؿ مف الكطف الذم 

  .  كالعالـ بأسره يعيش بيو كن ك أمتو
( بأنياآل مدرة الطمبة عم  التعايش مط االر كبؽ ٕٛي ٕٕٔٓعربيا  يدكرم ) -

مبادئ المجتمط الدكلا كميمو كاتجاىاتو المتمرمة با ا تراـ االلتبلبات الرقابيةي كنبذ 
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التمييز العنصرمي كم اربة العنؼي كالتأكيد عم  سيادة السبلـ العالماي كال كار مط 
 سام  معو. االر كالت

با  ذلؾ النكع الذم يعتبر اإلنساف مكاطنان  آل( بأنيآٖٔي ٕٗٔٓكعربيا عطية ) -
با  لاصان  ي كتألذ اىتمامان مرؿ بيو القيـ كالرقابة العالميةمجتمط كبير ىك العالـي كيت

 .السياسات التربكية كالمناىج المدرسية با ملتمؼ المرا ؿ الدراسية

 ةىشأة املواطية العامليثاىيًا: 

يعد م يـك المكاطنة بمعناه الطيؽ بكرة مديمة ظير مط ظيكر المجتمعات القديمة كلعؿ 
كلكف كانت مكاطنة منقكصة امتصرت عم  مف أبرزىا المجتمط اليكنانا كالركمانا القديـ 

الرجاؿ بقط ممف تجاكزكا سف الربلريف دكف أف تشمؿ كؿ أبراد المجتمط  يث استرنت النساط 
 .(ٕٛٓٓي عنانا) مة أك الميبلد ىا أساس المكاطنةد دكف أف تككف اإلماكاألط اؿ كالعبي
 أيطػػان  تعػػرؼ التػػا الرانيػػةي العالميػػة ال ػػرب بعػػد الػػدكلا التعمػػيـ المت ػػدة األمػػـ كمػػا تبنػػت

 األمػػػـ أصػػدرت يـٜٗٚٔ عػػػاـ كبػػا. السػػػبلـ كترقيػػؼ الػػدكلا الت ػػػاىـ أجػػؿ مػػػف التعمػػيـ باسػػـ
 عمػػ  السػػبلـ مجػػاؿ بػػا كالترقيػػؼ كالتعػػاكف الت ػػاىـ أجػػؿ مػػف بػػالتعميـ تتعمػػؽ تكصػػية المت ػػدة
 أكصػػت السػػياؽي ىػػذا كبػػا ياألساسػػية كال ريػػات اإلنسػػاف ب قػػكؽ يتعمػػؽ بيمػػا الػػدكلا الصػػعيد
 (Chung, 1999, p.69 ) آلالتالية التربكية بالمبادئ اليكنسكك

 .وكأشكال التعميـ مستكيات ملتمؼ با كعالمية دكلية مقررات ىناؾ تككف أف ينبكا -
 األمـ لملتمؼ المعيشية كاألساليب لمقيـ كاال تراـ ال يـ يعزز أف لمتعميـ ينبكا -

 ات.كال طار  اتكالرقاب
 يزيد مف ترابطيا. كالبمداف األمـ بيف بيـ ىناؾ يككف أف ينبكا -
 .االتصاؿ مدرات تطكير الطبلب عم  يجب -
 كالكطنيةي معيةكالمجت ال ردية المستكيات عم  كلياتيـئمس الطبلبي يـ  أف كينبكا -

 .ال قكؽ إل  باإلطابة
بؿ عم   كبمدانيـ مجتمعاتيـ بقط ليس المشاكؿ  ؿ عم  لممشاركة الطبلب تدريب -

 . العالـ مستكل

منذ مطمط القرف ال ادم كالعشريف أصب  م يـك )المكاطنة العالمية( ينمك كينتشر ك 
لكككبية كتكير دكر الدكلة نتيجة لمت كالت التا طرأت عم  ىيكؿ النظاـ السياسا العالما كا



 .........................لمواطنة العالمية لطالبها في ضوء متطلبات سوق العمل دور الجامعة في تعزيز مهارات ا

- ٕٚٓ - 

كظيكر التكتبلت السياسية االمتصادية الكبيرة التا كبرت برص االنتماط إل  كيانات كجماعات 
أكبر كسيطرة بعض الم اىيـ مرؿ م يـك المجتمط العالما كالمجتمط المدناي كلعؿ تنمية ميـ 

و ككعيان بقطاياه المكاطنة العالمية يتطمب إيجابية مف الطبلب ن ك كطنيـ كاالنتماط ل
 .(ٔٙ -ٓٙي ٕٛٓٓالسياسية كاالجتماعية كأساس لممكاطنة العالمية )عناناي 

 التنكع تقدر بطريقةاألبراد  بيف المتبادلة العبلمات بيـ إل  العالمية المكاطنة تسع  يث 
 ت كيؿ عم  العمؿ با ال رد دكر ب يـ تيتـ ألبلمية بمس ة لككنيا الككنا البشرم

 أماـ المجاؿ ي س  العالمية المكاطنة لطابك  ل كرة المساكاة با ظؿ اإلنسانية تاأليديكلكجيا
 ,David, 2010). العالمية االجتماعية العبلمات مف يتجزأ ال جزطان  باعتباره العالما المكاطف

p.28) 
كدعت لبلىتماـ بيا با التا مرت بيا المكاطنة العالمية  التاريلية كيمكف تمليص المرا ؿ

 اآل ما يمككالمقررات التعميمية  المناىج
 مشػركع ىندرسػكف أطمػؽ ػيف  يـٕٜٚٔ عػاـ بػا العالمية المكاطنةبكرة  ظيكر كاف -

 م يػػـك زيػػعز تك  العالميػػةي الدراسػػات لتعزيػػز تعميميػػة مػػكاد ككطػػط العالميػػةي الدراسػػات
 .(Richardson, R. 1996) العالما المكاطف

 العػالما الت كيػر تطػكر أف يجب كاطنةالم عم  التربية أف( ٕٜٜٔأكدت دراسة لينش ) -
   (Lynch,1992) .الطبلب بيف

بػا المجتمػػط  كالتعمػيـ التربيػةمنػاىج  تعمػـ أف يجػب (ٜٜٗٔ) بػاف دراسػة مػا جػاط بػا -
 تكػػكف أف يجػػبك  المسػػتدامةي كالتنميػػة العالميػػة كالتعدديػػة العالميػػة الديمقراطيػػةمبػػادئ 
 (Van,1994) .العالما التعميـ مف جزطان  العالمية المكاطنة

 بػػرص زيػػادة بػػا المتمرمػػة البسػػيطة ال قيقػػة فأ ي(ٜٜٗٔ) بالػػؾ مػػا جػػاط بػػا دراسػػة -
 . العالميػة المكاطنػة لمقػررات التربيػة تطػميف اسػتمزمت العػالـ أن اط جميط با الس ر

(Falk , 1994) 

 المػػدارس بػػا المدنيػػة التربيػػةان بمتزايػػد ان كعيػػ ـٜٜٙٔ عػػاـبعػػض دكؿ العػػالـ  شػػيدت -
التطػكرات العالميػة  يػث  لتكاكػب الدراسػية المنػاىجبا  العالمية المكاطنة زتعزيكأىمية 
 اإلنسػاف ك قػكؽ العالميػة المكاطنػة م ػاىيـ عػف المزيد الطبلب يتعمـ أف طركرةأكدت 
  (Education Department,1996, p. 37). العالمية كلياتئكالمس

 المر مػػة بػػا المػػدنا التعمػػيـ مػػنيجمرػػؿ الصػػيف تعمػػيـ الطمبػػة  ت بعػػض الػػدكؿامتر ػػ -
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 ال يػػػاةكم ػػػردات  العالميػػة المكاطنػػػة مرػػؿ مكاطػػػيطكطػػمنتو  ـٕٔٓٓ عػػػاـ اإلعداديػػة
القػرف  ت ػديات لمكاجيػة المػدارس بػا تدريسيا ينبكا التا كال رية كالمساكاة كالكرامة

 (Curriculum Development Council, 2001, p.1)الكا د كالعشريف  

يف ظيرت بكرة المكاطنة العالميػة بصػكرة أكطػ  نتيجػة مط بداية القرف ال ادم كالعشر  -
تزايػػد الػػكعا بالمشػػكبلت البيئيػػة العالميػػةي كتزايػػد االىتمػػاـ ب قػػكؽ اإلنسػػافي كالتطػػكر 
التكنكلػػػكجا كسػػػيكلة االتصػػػاالت  ػػػكؿ العػػػالـي كالتكسػػػط االمتصػػػادم العػػػالماي كنمػػػك 

ت المكاطنػػة العالميػػة التكػػتبلت االمتصػػاديةي كييرىػػا مػػف التطػػكرات العالميػػة التػػا جعمػػ
طركرة ماسة لمكاكبتياي  يث إنو أصب  مف الكاجب ممارسة نكع جديد مػف المكاطنػةي 

 ( .ٕٚٔي ٕ٘ٔٓتربط بيف الم مية كالعالمية )المعمرم  كالصارماي 

كزادت درجػػة الػػكعا العػػالماي كالػػدعكة إلػػ  ت عيػػؿ اإلعػػبلف العػػالما ل قػػكؽ اإلنسػػافي  -
ي كتزايػػد االىتمػػاـ بػػالمجتمط المػػدنا العػػالما )الزدجػػالاي كظيػػكر مػػيـ التعدديػػة الرقابيػػة

 (.ٖٙٙي ٕٙٔٓ
لت يـ بػػا إعػػبلف مايسػػتر ٕٕٓٓبشػػكؿ رسػػما عػػاـ ظيػػر م يػػـك المكاطنػػة العالميػػة  -

(Maastricht )النػاس  كعقػكؿ بأنياآل التعميـ الذم ي ػت  عيػكف كالذم عربيا بيكلندا
نصػاؼ ك ي كتكعيتيـ بت قيؽ عػالـ أكرػر عدالػاألكسط إل  العالـ  قػكؽ تقػدير لكػكف ة كا 

 .(ٙٗي ٕٚٔٓ)الرباحي  اإلنساف لمجميط

 نتيجة ما شيده العالـ مف تطكرات كافكيتط  مما سبؽ أف م يـك المكاطنة العالمية 
عم  المستكل العالما السيما با ظؿ انييار ال كاجز بيف الدكؿ كتناما متسارعة كتكيرات 

نشر رقابة السبلـ  بيدؼي كذلؾ المتنكعةكالرقابات ي م اىيـ  قكؽ اإلنسافي كالسبلـ العالما
تا ة  رية التنقؿ كالعيش لؤلبراد با ملتمؼ دكؿ العالـ.   العالما كالت اىـ الدكلا كا 

 ثالجًا: أٍداف املواطية العاملية:

با ظؿ التكيرات المعاصرة أصب ت الجامعات المصرية اليـك مطالبة بالتركيز عم  
 كالتركيز عم  أىدابيا التا تتمرؿ باآلكاطنة العالمية إكساب الطبلب ميارات الم

 كالتنكع االلتبلبات مف لبلؿ تدريب الطبلب عم  ا تراـ المكاطنيف بيف المساكاة -
 (.ٙٔي ٕ٘ٔٓ)منظمة األمـ المت دة لمتربية كالرقابة كالعمـك ي  لمناس الرقابا
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 العالمية ليةئك المس كفيت مم بالبيئة كجعؿ األبراد المتعمقة الجديدة لقطاياا بيـ -
 يا.تجاى

 كاإليدز كال رب النزاعات مرؿ الدكلية المشاكؿ  ؿ با بنشاط المشاركة مف تمكينيـ -
 .(Mohsen, 2014, p.935) كتلطا ال دكد الجكرابية  العالما كال قر

 التعرؼ عم  عم  القادر المكاطف إيجاد لبلؿ ال ياتية لؤلبراد مف الميارات تطكير -
  .المجتمعية القطايا با كالمشاركة ياإلنسانية  قكمو

تككيف ال رد القادر عم  العمؿ كبؽ رقابات ملتم ة كيتجاكز المعكمات كال دكد العرمية  -
 (  ٘ٔٔي ٕٚٔٓكيستطيط ت يـ كتقبؿ تاريخ األمـ كالشعكب )أبك عميكة ي 

أف يمتمؾ معارؼ إمميمية كجكرابية كتاريلية عميقة تمكنو مف الت ميؿ كالنقد  -
 (٘ٔٔي ٕٚٔٓتنتاج )أبك عميكة ي كاالس

 عف كالب ث كالمساكاةي العدالةي مرؿ القيـ ا تراـ كزيادة يالعالما السبلـ تعزيز -
 (Mohsen, 2014, p.935)  التعميـ ىذا بكائد مف ىك ال قيقةي

زيادة الكعا بالقطايا كالمشكبلت العالمية المعاصرة ي مرؿ آل الت اىـ العالما ي  -
نزع السبلح ي كالدباع عف  قكؽ اإلنساف ك رياتو األساسية التعاكف ي السبلـ ي 

 (.ٖٜي ٕٕٓٓ)طكمبسكفي 
إكساب األبراد الميارات كالمعارؼ التا تمكنيـ مف العمؿ كاالندماج با السكؽ  -

العالما مرؿآل ميارة المكةي كميارة ا تراـ الرقابات األلرلي كميارة الت اكض 
 ( . ٖٜي ٕٕٓٓ)طكمبسكفي 

 :يف الوقت احلالي املواطية العاملية َاراتمل إكشاب طالب التعليه اجلامعي مربرات: رابعًا

نما بما لدييا مف  لـ تعد مكة األمـ تقاس بعدد سكانيا كبما لدييا مف رركات طبيعيةي كا 
عقكؿ مبدعة لدييا القدرة عم  الت كير كالتكيير كاإلبداعي تستكعب الماطا بدركسو كت مؿ 

المستقبؿ بم اذيرهي كليذا أصب  التعميـ ال عاؿ ذا صمة بمستقبؿ ال اطر بظركبو كتستشرؼ 
 األمـ كبأمنيا القكما كبقدرتيا عم  االعتماد عم  الذات كالتأرير با االر.

 أجؿ مف يالنظاـ التعميما با النظر إعادةبرطت المتكيرات المعاصرة طركرة كما 
 مط كالت اعؿ لمتكيؼ النشط يةربعداد كتإل المتكير العالما المجتمط ا تياجات مكاجية
كمف أىـ المتكيرات التا  (.ٖي ٕٛٓٓو )القدرةي تكاجي التا مشكبلتو ك ؿ كلدمتو المجتمط
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 برطت االىتماـ بالمكاطنة العالمية ما يماآل
 العوملة:-0

 بيف القائمة التنابسية  دة مف كيزيد كالتعميـ التربية ميداف ليشمؿ العكلمة تأرير أمتد
 أبطؿ كتستلدـ اللدماتي أبطؿ تقديـ با تتنابس كجعميا كابةي با الدكؿ التربكية النظـ

 النيكض أجؿ مف االستراتيجيات أبطؿ كتستلدـ أبطؿ التقنياتي كتكظؼ كالكسائؿي األساليب
عداد التعميميةي بالعممية  عف بطبل المعرباي االمتصاد مبادئ مف مينياني كتمكينيـ المعمميف كا 
 مجاؿ با التكنكلكجيا كيستطيعكف استلداـ المعاصرةي ال ياة متطمبات يمتمككف لريجيف إعداد

 (.ٗٔٔي ٕٕٔٓإيجابا )اللكالدةي  بشكؿ كتكظي يا التعميـي
لمعكلمة تأريراتيا عم  م اىيـ المكاطنة العالمية كانعكاساتيا عم  العممية التعميمية ك 

ة التعميـ الكطنية با  يث برطت عم  النظـ التعميمية دمج تمؾ الم اىيـ كجزط مف سياس
 ,Alastair & Weekley)م اكلة لم  اظ عم  اليكية الكطنية طد تآكؿ سياسة الدكلة 

2000, p.802) 
  آلمف لبلؿ المكاطنة عم  العكلمة أررتكما 

 الصعيد عم  الناس كنزكح كال ركة السكانية الزيادة عرممت قدب يجديدة مطايا طرح -
 ي ممكف الناس مف المبلييف يناؾب يالقكمية الدكلة إل  االنتماط أساس الدكلا

 الكطناي االنتماط مبادئعم   ستندي ال الجديد الم يـك يث أصب   يمتعددة جنسيات
 (Mohsen, 2014, p.935)  .العالمية الشلصية أساس عم  تقـك كلكنيا

أدت العكلمة إل  تذكيب ال كارؽ كال دكد بيف الدكؿ با مجاؿ التجارة كالتنقؿ بيف  -
 المتكيرة العبلمات عم كانعكس ذلؾ  يمداف كاليجرة التا شيدتيا السنكات األليرةالب
  (Luke, D, 2004, p.554).الطبيعية بكؽ المنظمات كظيكر الدكؿ بيف

 الدكلة دكر بيو تقكض الذم الكمت كبا المعاصرة المكاطنة تككيف العكلمة ييرت -
 بكجكد تك ا المكاطنة مف ديدةج مجاالت بإف السياسيةي المشاركة بناط با القكمية

  Sassen, S. (2015, p.280)) .ناشئة" عالمية مكاطنة"
نشكط بكرة المكاطنة العالمية إل   الجديدة ال قبة ىذه با بتطبيقاتياأدت العكلمة  -

 كلياتيـئكمس ككالئيـ أن سيـإل   األبراد بيا ينظر التا الطريقة با التكيراتنتيجة 
. يالبل ل مف القطايا ىذه معالجة يمكفكالتا  العالمية كيراتالت ليذه نتيجة المدنية
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(Gaudelli, 2016, p.10) 
 العالماي كالعقؿ الككنيةي مرؿ الصمة ذات المصطم ات العالمية المكاطنة استلدمت -

 الدينية اللطابات مف كجزط مركفي لعدة العالمية كالمكاطنة العالماي كالكعا
الذيف رأكا  المكاطنيف تصكراتعم   األبكار ذهى مظاىرككذلؾ انعكست  كالعممانية
 (Oxley & Morris, 2013, p. 10) .عالمية رقابة مف ان جزط أن سيـ

آل النظرة مف لبلليا دعميا لم اىيـ العالمية لمكاطنةاميـ با  ان برطت العكلمة تكيير  -
 لبيئةيا كمطايا كالمساكاةي كال قكؽي يعيةاجتماال كالعدالة يالرقابا متنكعل اإليجابية

 .العالـ أكطاع ت سيف عم  لمعمؿ المممكسة كليةئكالمسي االريف مساعدةك 
(Stephen, 2017, p.55) 

كبا ظؿ كؿ ىذه التأريرات الناجمة عف العكلمة با مجاؿ المكاطنة العالمية كاف  تمان 
 العالا كالتعميـ العاـ لمتعميـ كالملططكف الم كركف ات ؽانعكاسيا عم  العممية التعميمية بقد 

 االمتصادم التكيير إ داث با باعمة كقكة العالمية المكاطنة للدمة التعميـ طركرة عم 
 لبلؿ مف بكطكح تأكد ما كىذا الت دياتي مكاجية مف األمة كتمكيف كالسياساي كاالجتماعا
 .(Amani, 2012, p.1923) العالمية المكاطنة كميارات إلنساف قكؽ ا تعميـ الطبلب
 دكلا عالـ لبناط كأساليب صيغ أبطؿ إيجاد الجديد يتطمب العالما لنظاـا بإف كلذلؾي

 ت  يمكف جعؿ األبراد يندمجكف با  اإلنساف  قكؽ كرعاية كاإلنصاؼ العدؿ عم  يقـك جديد
 .السياؽ العالما الجديد كبؽ متطمبات سكؽ العمؿ

 :العاملية اجملتنعية اتالتغري -9

مف لبلؿ تشكيؿ  ركية المجتمط    طركرة إعادةأدت التكيرات المجتمعية المتبل قة إل
باعتباره ميمة كمنتجان أساسيان مف منتجات المجتمط إعداد المكاطف ليككف مكاطنان عالميان 

 الرقابات بيف الت اىـ إل  ال اجة ظيرت(ي  يث ٕٓٙي ٖٕٔٓ)السبيعاي  ال ديث المعاصر
 كالمعارؼ التعاطؼ مف عنصر عم  نطكمت العالمية لممكاطنة التصكراتككطعت مجمكعة مف 

كسابو األلبلميةي الجكانب عم كالتركيز  يالرقابات بيف  لمتنقؿ البلزمة العممية الميارات كا 
كسابو ك  المن ت  المجتمط با كالتنابس  ,Gaudelli)  .العالمية لممكاطنة اإلنسانية النماذجا 

2016, p.10) 
 كجكد أبراد يمتمككف إل  طركرة اليجرة عف الناجمة االجتماعية التكييراتأدت   يث
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يـ بالقطايا تيكتكع ا ملالعا تمطمجلا با لتنابسالتا تمكنيـ مف االمكاطنة العالمية  ميارات
  (Dill, 2013, p.171). تمكنيـ مف التعايش المستقبماالتا العالمية كاإلنسانية 

 كينبكا يلعالاا التعميـ لطاب مف يتجزأ ال اجزطن  العالمية المكاطنة تنمية أصب ت كما
 األمراض مكاب ة با بدكره العالا التعميـ مف لبلؿ مياـ يالعالمية الص ة ليشمؿو نطام تكسيط

 تمكتف بدكرىا كالتا العالميةي المكاطنة تعزيز با يساعدمما  المنتشرة با العالـ كمقاكمتيا
مكانية المدنية ال ياة با االنلراط مف الطبلب  ك المكاطنة ن االجتماعا التكيير دبط كا 
 (Lee, etal  2014, p.35) .العالمية

التا ينبكا لممكاطنة العالمية  الملتم ة الميارات تتطمف التا المناىج تطكير مف لبلؿ
 عم  القدرةك الرقابية  االلتبلبات ريتقدك ي رقابة الت اىـ المشترؾ اكتسابيا كىاآل الطبلب عم 

 & Heidi, &, Harry) المكامؼ رتكيي با الصعكبات بيـك  يالرقابات عبر التكاصؿ

Chernotsky, 2007, p.2)  ت  يمكف مكاجية تمؾ التكيرات كت قيؽ االندماج بيف األبراد با 
 ظؿ مجتمط متكير 

 :التكدو التليولوجي -3

أ درت التكيرات التكنكلكجية تنمية مم كظة با المجتمعات كأدت إل  تقارب بيف الرقابات 
ة صكيرة مما انعكس عم  المكاطنة العالمية كجعؿ مف طركرة  يث جعمت مف العالـ مرية ككني

 بمـ يعد االىتماـ بالكطنية الطيقة بؿ أصب  العالـ ككؿ. ان  تمي ان إدراجيا بالنظـ التعميمية أمر 
 ىذا أدل كمد يالمجتمعات تنمية با ىامان  عامبلن  التكنكلكجية التكيرات أصب ت يث 

التأرير الرقابا كالسياسا  يث زاد  لكطنية الطيقةل كرة ا اتالمجتمع تجاكز إل  التكيير
انعكس  مماي دكليان  مشتركة رؤل تشكيؿمما تتطمب طركرة  يلممجتمعات األلرل كاالمتصادم
 ليذه كبقا المقدمة با أتاالتا ت العالمية المكاطنةلتركز عم   التعميميةي النظـبدكره عم  
 .Birol, Zafer, Cihan, 2013) ككؿ. اإلنسانية مشاكؿ يعالج كنمكذج التطكرات
P.443) 
 آلإل  كالعشريف ال ادم القرف با التكنكلكجا التقدـل أد  يث

 يقبؿ ال لنمكذج أساسان  تشكؿ الماطا با كانت التا الكطنيةي اللطكط تشكيش  -
  (Murat, 2012. P.12).المدنية اليكية أجؿ مف الجدؿ

 ,Oxley & Morris) يةملالعا المكاطنةصعكد بكرة  إل  المجتمعية التكيرات أدت -
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2013) 
تكيرات المجتمط كديناميتو التا تتكير باستمراري لالعممية التعميمية  ةكاكبطركرة م -

كتمبية ا تياجاتو كتطمعاتوي مف لبلؿ اإلعداد الجيد لممعمـ كتدريبو ليتكاكب مط ال كر 
 .Ays, 2006, p) .الديمقراطا كالعالما الجديد كتنمية ذلؾ با ن كس الطبلب

1068) 
 با جميط الكتيرة السريعة لمتكيرات التكنكلكجية لتمبية إدلاؿ التكنكلكجيا با المدارس -

 معيا كريـ ككنيا تجمب التعميميةي التقنيات كالمعركبة باسـ المعاصرة مطاعات ال ياة
 كالريبة با إنشاط مراكز التعميماي النظاـ كالعيكب با تطكير العديد مف المزايا

أعطاط ىيئة  ممة لبرة جميط الجامعاتي بسبب المراد إنشاؤىا با يناالتطكير الم
 -Sema, etal, 2011, pp. 428) البلزمة.  ىذه المراكز تشكيؿ با التدريس
435) 

كبا الكمت الذم يرل بيو الكرير مف مادة العػالـ الرالػث طػركرة ال صػكؿ عمػ  أ ػدث مػا 
نكلكجيػػا ككأنيػػا ال ػػؿ السػػ رم ألمػػراض كصػػؿ إليػػو العػػالـ مػػف تكنكلكجيػػا  تػػ  بػػدت ىػػذه التك

التلمػؼ كمشػاكؿ التنميػة كابػةي إال أف ىػذا الػرأم يك ػؿ أف التكنكلكجيػا ىػا نتػاج اجتمػػاعا كأف 
المسػػػتكل التكنكلػػػكجا لمجتمػػػط مػػػا يعكػػػس تػػػراكـ اللبػػػرات الب ريػػػة كالعمميػػػة لديػػػو بػػػإف الرػػػكرة 

ط ال كرية كالرقابية كالقػيـ الماديػة األنماالدكؿ المتقدمة ىا تعبير عف تقدـ با التكنكلكجية با 
السائدة با المجتمعات الكربيةي أما استيراد التكنكلكجيػا ال ديرػة مػف مبػؿ الػدكؿ الناميػة بيػك ال 

 (.  ٛٗي ٜٜ٘ٔ عبدالدايـي ال كت ) طبيعا تعيشو تمؾ الدكؿيعبر عف كطط 
عػدادىـ لمتعامػؿ مػط التكنكلكجيػا  كىذا ما يجب تعميمو لؤلبناط كلطػبلب التعمػيـ الجػامعا كا 

ال ديرػػة كالتسػػم  بميػػارات التعمػػيـ التكنكلػػكجا التػػا تمكػػنيـ مػػف اإلنػػدماج بػػا سػػكؽ العمػػؿ 
 المستقبمية كبؽ ما ت تاجو الميف كالكظائؼ با ظؿ عالـ متكير كطكح.

 :سوق العنل العامليتغري متطلبات  -4

اسا أكدت بعض الدراسات أف ميارات استلداـ التكنكلكجيا كمجاؿ التلصص الدر 
كاإللماـ بالتطكرات التكنكلكجية المتسارعة كالمست درة بسكؽ العمؿ كانا با مقدمة الميارات 

 ال شؾ أف انل اضأك المتطمبات الميمة بالنسبة ألرباب األعماؿ عند الت اميـ بالعمؿ لدييـي ك 
مط ا تياجات سكؽ العمؿ أ د أسباب مشكمة  ـلريجا التعميـ العالا كعدـ تكابقي مستكل
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لبطالةي بالريـ مف انتشار الجامعات كالمعاىد العميا ككجكد ىذا الكـ اليائؿ مف اللريجيف إال ا
أف ىناؾ نقص كاط  با الم تكل المعربا كالتدريبا لدييـ كبالتالا يجدكف صعكبة بالكة با 

 .(ٓٗٗي ٕ٘ٔٓال صكؿ عم  برصة عمؿ بيطابكف إل  طابكر العاطميف )عمارةي 
با ظؿ سكؽ  يوتكىيكم الجامعا التعميـ ظـن عم  العمؿ ؽكس با لتكييراتا أررتكما 

 العكلمة لت ديات االستجابة عم  مادرةتطمب مناىج  ديرة مما ت الجنسيات متعددة عمؿ
   (Héctor & Solís, 2010, p. 3182) .األسكاؽ كتنابسية

 لبلؿ مف التعميـ الجامعا با  ديرة بكرية تبنت الكرير مف الجامعات اتجاىاتلذلؾ 
 العالما التكامؿ إطار با السائدة السكؽ لممارسات اللاطعة التعميمية النماذج ىيكمة إعادة

بيف الدكؿ با كالتنابس  المتسارعة التكيرات الدكلية بيدؼ مسايرةكتجاكز ال كر التقميدم 
السيما تعميما التكير التكنكلكجا يتبعو تكير ب (Boom, 2004, p.145) ملتمؼ المجاالت

القكة البشرية تسع  لمم ابظة عم  تقدميا كت كميا االمتصادم بيدؼ تكبير الدكؿ التا با 
 .تلريج العماؿ ال نييف الميرة ك المؤىمة لمقابمة اال تياجات الجارية 

كمػػا المػػ  التعمػػيـ الػػدكلا اىتمامػػان متزايػػدان بػػا الجامعػػات بيػػدؼ إكسػػاب الطػػبلب المعػػارؼ 
إلكسػػاب   (Zaidatol, etal, 2013, p. 174)لميػػة. كالميػػارات البلزمػػة لممكاطنػػة العا

 (ٜٕي ٕٔٓٓ)إبراىيـي منياآل ك سكؽ العمؿ المستقبمية التا تتطمبيا المكاص ات اللريجيف 
 التجاكب مط كؿ تطكر مستقببلن. عم  كالقدرةالتكنكلكجيا المتطكرة  استيعاب -
تطكيرىا بػا ملتمػؼ عم  التعامؿ مط نظـ كأساليب اإلنتاج كالتشكيؿ كصيانتيا ك  القدرة -

 األعماؿ كالميف.
االبتكػػػار كالنظػػػرة المسػػػتقبمية كالتنبػػػؤ كالتمتػػػط ب ميػػػادة مجمكعػػػات العمػػػؿ القػػػدرة عمػػػ  -

 .العالمية با تياجات األسكاؽ كمسايرة التطكر كاألذكاؽ
  املفَوو التكليدي للنواطية:)تغري(  -5

نياآل )الصديقاي م يث ظيرت أشكاؿ متعددة  الراىفبا الكمت تكيرت أشكاؿ المكاطنة 
 (ٜٕٔ -ٕٛٔي ٕٙٓٓ
المكاطنة الرقابيةآل تطـ  ؽ المجمكعات االجتماعية )القائمة عم  أسس العرؽي  -

 الجنسي السف( با المشاركة الرقابية الكاممة با مجتمعاتيـ.
مكاطنة األمميةآل تشمؿ  قكؽ االنطماـ إل  مجتمط  لر كمف رـ البقاط دالؿ ىذا  -
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 داط الكاجبات.المجتمط كالتمتط بال قكؽ كأ
 مكاطنة بيئيةآل تتطمف  قكؽ ككاجبات المكاطف تجاه األرض. -
آل تتعمؽ بكيؼ يمكف لمشعب (Cosmopolitism)مكاطنة عالمية/ ككسمكبكليتانية  -

 أف يطكر اتجاىان ن ك باما المكاطنيف كالمجتمعات كالرقابات عبر العالـ.
لدمات كاأللبار المبلئمة مكاطنة استيبلكيةآل تعنا  ؽ الشعب با التزكد بالسمط كال -

 مف كبل القطاعيف اللاص كالعاـ.
 مكاطنة ت ركيةآل تعنا  قكؽ كمسئكليات الزكار )السياح( ألماكف كرقابات ألرل. -

لذلؾ ظير م يـك المكاطنة العالمية كم يـك جديد يعتمد عم  م اكلة إيجاد ميـ مشتركة 
ف لبلؿ تك يد مكاص ات المكاطف مط لم رد العالما باسـ المكاطنة اإلنسانية أك العالمية م

التبلؼ المجتمعات با طبائعيا الرقابية كاالجتماعية كالدينية لتطرح كبديؿ مستقبما لممكاطنة 
الدكلية با مسار العكلمة بعممياتيا المتشابكة عم  مستكيات اللاصة بيدؼ نشر ميـ 

صدره المكاطنة اإلنسانية متجانسة ل قكؽ اإلنساف كمطايا الديمقراطية كامتصاد السكؽ ال ر م
 (. ٖٕٓي ٖٕٔٓ)صكصؾي 

كىكذا  يث ظيرت المكاطنة العالمية التا تدعك إل  الشعكر باالنتماط إل  المجتمط األكسط 
 ت   اـ العالما الجديدبلندماج با النظكتييئة األبراد لكاإلنسانية المشتركةي كا تطاف التنكع 
 يمكنيـ المنابسة با سكؽ العمؿ.

 رات  املواطية العاملية:مَاشًا:خام

كالذم أف العالـ الذم نعيشو اليكـ ي رض عم  الجميط االندماج كعدـ العزلة كاالن تاح 
برض عم  الجميط الب ث عف ال ياة كالعمؿ لارج  دكد الكطف الطيؽ مما يستمـز تمتط 

 بيا. األبراد بميارات تمكنيـ مف ذلؾ كتجعميـ أبراد باعميف با المجتمعات التا الت قكا
المكاطنة العالمية ال تقكـ بكرتيا عم  أف يطبط الجميط بطابط كا دي كلكف عم  أساس ك 

التأليؼ بيف ال رد كبيف ييره مف أبراد العالـي باليدؼ ىك  مف لبلؿ مف التنكع الذم يمكف
إعداد مكاطف عم  درجة عالية مف ال يـ كالكعا بمجريات األمكر عم  مستكل العالـ كيدرؾ 

ش با كطف كبير ىا الكرة األرطيةي ككؿ ما يصيبيا مف لمؿ أك دمار مردكد إليو أنو يعي
ميما كاف مكانوي مكاطف لو دكر كمسئكلية تجاه كؿ ما يتعرض لو العالـ مف مشكبلت عم  
أم مستكل كبالتالا البد أف يمتمؾ مف الميارات األساسية البلزمة لمتعامؿ مط تمؾ المتكيرات 
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 .(ٜٚي ٕٛٓٓ)عناناي 
ككنيا  لر مرا ؿ التعميـ النظاما كتمرؿ الجامعة ممة اليـر التعميما ليس مجرد 

ك سبي بؿ ألنيا كىك االعتبار األىـ تقـك بميمة لطيرة با صياية الشباب بكران ككجدانان 
ميادات المجتمط با ملتمؼ المجاالت العممية  تلرجكبعبلن كانتماطن كمف لريجا الجامعات 

ية كالرقابية كالتا مف لبلليا يتابط المجتمط مسيرتو تقدمان أك تربتان أك كالسياسية كاالمتصاد
ان ساران أطؼ ليذا ما لمجامعة كالجامعييف مف مكطط متميز كمرمكؽ با النسؽ القيما 

)عماري  ركتو كعبلماتو كت اعبلتو كتكاصموكال طارم كالذم يؤرر با النظاـ االجتماعا با  
 .(ٜ٘ي ٜٜٙٔ

مف أجؿ المكاطنة العالمية ترتبط بتعميـ مياراتآل السبلـ كالديمقراطية كما أف التربية 
ك قكؽ اإلنساف كالرقابات العالمية كب سب ما جاط با الكريقة التا أعدىا المجمس األكربا 
كاليكنسكك بإف التعميـ العالما ىك الذم يعتمد عم  مبادئ التعاكف كنبذ السمكؾ العدكانا 

تنكع الرقابا كالتسام  كالديمقراطية كىك الذم يكلا اىتمامان كبيران كا تراـ  قكؽ اإلنساف كال
 يٕ٘ٔٓبالعدالة االجتماعية التا تشجط عم  الت كير النامد كمسئكلية المشاركة )المعمرمي 

ٔٚٗ.) 
ب يث تتعرؼ مؾ التا ت ت  أبكابيا لممجتمط الجامعات الناج ة با العصر ال الا ىا تك 

ترسـ ك طمك ات أبراد المجتمط العبلج المناسبي كأف تمبا ـ تقدك عم  مكاطف الطعؼ بيو 
ؿ الطرؽ لت قيؽ تمؾ الطمك اتي بالجامعة اليـك ىا جامعة المجتمط تعيش مف أجمو كتعم

 قابة كالمعالجة العممية لمشكبلتو كمطاياهالعمـ كالر لتمقا عم  تقدمو كت ت  أبكابيا ألبنائو
 .(ٗ -ٖي ٕٔٔٓالمينية كاالجتماعية )جكرجي

ألدكارىا يجعميا تسيـ ب اعمية با التربية لممكاطنة العالمية  يث  الجامعةكما أف ت قيؽ 
كأنو دكران م كريان ال يمكف تجاىمو أك االستكناط عنو با بناط المكاطف التربكية أف لممؤسسات 

الكسائط التربكية  فأك  ييست يؿ عم  أم مؤسسة مف مؤسسات المجتمط أف تككف بديبلن عنو
مف لبلؿ المقررات  المكاطنة مياراتلتم ة يجب أف تمعب دكران مساندان با يرس كتنمية الم

لت اعؿ اإليجابا مط ىذه المتكيرات لتمكينيـ مف اطبلبيا  لدل الدراسية كاألنشطة الطبلبية
)عناناي  كمكاجية المشكبلت العالمية كالم مية المؤررة عم   ياتيـ اانية كالمستقبمية

 .(ٓٙي ٕٛٓٓ
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تمكنيـ مف ما أنيا تكاكب المتكيرات الملتم ة كتمد األبراد بكؿ ما ي تاجكنو مف ميارات ك
 .معارؼ كميارات عالية كمتنكعةبما يمتمككنو مف عالمية العمؿ السكؽ  االندماج با
يتط  أف التعميـ الجامعا ي تاج إل  إ داث تكيير مف منطمؽ العبلمة بينو كبيف  كعميو

االنتقاؿ مف اإلعداد لمكظائؼ النمطية التقميدية إل  الكظائؼ يير الرابتة  عالـ العمؿ يتمرؿ با
دل كالمرنة كالت كؿ مف مجتمط يعمـ لكظائؼ م دكدة كمعركبة مسبقان إل  مجتمط يعمـ م

 .(ٗٔي ٕ٘ٓٓمرناي  م مد ) ال ياة لمكاجية التكير السريط
لمية لدل الطمبة كيمكف دمج عد المناىج التعميمية أىـ كسيمة لتنمية المكاطنة العاكتُ 

التربية مف أجؿ المكاطنة العالمية با جميط المناىج الدراسية كذلؾ عف طريؽ تناكؿ 
عالمنا المعاصر كتعزيز مشاركة الطمبة با التا يعانا منيا مشكبلت العالمية ك المكطكعات ال

ي ٕ٘ٔٓمرمي )المع با لدمة المجتمط الم ما كالعالما ؿ المشكبلت كالمشاركة اإليجابية 
ٔٚٗ). 

مف اإللماـ أكجبت تمؾ المتكيرات طركرة تعميـ األبراد التربية المدنية لتمكينيـ كما 
بالمعارؼ كالقيـ كالميارات األساسية البلزمة إلعداد المكاطنيف لم ياة المدنية بطريقة أبطؿ 

ة كبا أساليب با مجتمط تسكده التعددية با القيـ كاالتجاىات االجتماعية كالسياسية كالديني
دراؾ  ال ياة كبيـ ركائز المجتمط المعاصر مرؿ دكلة القانكف ك قكؽ المكاطنة كالديمقراطية كا 
 معن  كأىمية ميـ التسام  كا تراـ االر كالعيش المشترؾ عم  المستكييف الكطنا كالعالما

 .(ٕٕٙ -ٖٕٔ يٕٙٓٓبكسنينةي )
 الميارات تمؾاألبراد  تعميـك  ؼترقي كما تيدؼ التربية عم  المكاطنة العالمية إل 

 بالمكاطنةي المتعمقة كالقيـ كالميارة كال يـي المعربة إلييا مف كفي تاجالتا  كالمكامؼ
 با نشط بدكر القياـ أف يككنكا مكاطنيف كاعييف مادريف عم  مف تمكنيـ التا كالمكامؼ
لمكاطنة العالمية كىناؾ العديد مف ميارات ا (Quingly, 2000, p. 35)  العالما المجتمط

 ما يماآلكمنيا التا يجب تربية الطبلب عمييا 
 حكوق اإلىشاٌ: مَارات-0

 كاإلعبلـ الرامية كالتدريب التعميـ عممية بأنو اإلنساف  قكؽ مجاؿ با يعرؼ الترقيؼ
مف لبلؿ يرس المعارؼ ك ليات  مايتيا  اإلنساف  قكؽ مجاؿ با عالمية رقابة إرساط إل 

)منظمة األمـ  يطبقو اإلنساف با  ياتو اليكمية طركرية لتصب  كامعان كتنمية الميارات ال
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 ( .ٕي ٕٕٔٓالمت دة لمتربية كالعمكـ كالرقابةي 
المعارؼ  كتنما ال ياة مدل تدكـ عممية اإلنساف  قكؽ مجاؿ با الترقيؼ يمرؿك 

 يرامياكا ت اإلنساف ب قكؽ النيكض إل  سعيان  السمكؾ كأكجو المكامؼ تعزز كما كالمياراتي
 عالمية مف مبادرة يمرؿ الذم اإلنسافي  قكؽ مجاؿ با لمترقيؼ العالما البرنامج ىذا كيقكد

إلدراج  مممكسة تدابير اتلاذ عم ـ ٕ٘ٓٓ عاـ منذ شجعت التا المت دةي األمـ مبادرات
 .كابة القطاعات با اإلنساف  قكؽ مجاؿ با الترقيؼ

 مجتمعاتياي تطكير إل  الساعية الدكؿ اتأكلكي مف يعتبر اإلنساف  قكؽ تعميـ فكما أ
 المجتمعية مطاياىـ مط الت اعؿ عم  كمدرتيـ تماسكيـ بما يطمف ألبرادىاي الرباىية كت قيؽ

التا يجب القياـ  التربكية الرسالة مف أن جزط اإلنساف  قكؽ تعميـ عممية تعتبر بإيجابيةي يث
إنما  التربكم  الترؼ أك المزاجية ألمكرا مف اإلنساف  قكؽ رعاية أمر يعد لـ كبالتالا بياي

 (.ٕٛٔٓ)أ مد شيابي  المؤسسات التربكية عم  يقط كاجبان كالتزامان  أصب ت
لككنو يطمف المساكاة بيف األبراد كينما ميـ ا تراـ  راط كأبكار كمعتقدات االريف 

الديمقراطية با  كالتسام  كعدـ التمييز كتعميـ الميارات المتعمقة بممارسة  قكؽ اإلنساف كميـ
مف لبلؿ الدكؿ المتقدمة تيدؼ  لذاي (Marian, & Rafael, 2005, p.30)المجتمعات 

مقررات  قكؽ اإلنساف إل  نشر ميـ المساكاة كالعدالة كنبذ التمييز العرما بيف جميط بئات 
 (Mark, 2005, p. 190)  المجتمط كا تراـ اإلنساف ميما كاف انتمائو كرقابتو

ل قكؽ  األساسية القيـ اإلنساف  قكؽ مجاؿ با الترقيؼ أنشطة شيطت أف كينبكا
 كعالميتيايلمتجزئة  مابميتيا كعدـ المبادئ ىذه تأكيدك  التمييزي كعدـ كالمساكاة اإلنسافي
 مف بتمكنيـ ال قيقية الدارسيف  ياةترتبط ب ذاتو الكمت با عممية األنشطة تككف أف كينبكا
 المططمعيف مدرات كتنمية الرقابية بيئتيـ المكجكدة با نسافاإل   قكؽ مبادئ إل  االستناد

)منظمة األمـ المت دة لمتربية كالعمـ  كالتمتط بياك مايتيا  االريف  قكؽ ا تراـ بمسؤكلية
  . (ٕي ٕٕٔٓكالرقابةي 

   قكؽ اإلنساف ما يماآلالتربية عم  ميارات كتشمؿ 
 كعييـ ل قكميـ كتنمية نسافياإل   قكؽ تتطمف التا المكاريؽ الطبلب عم  تدريب -

 أك النكع العرؽ أك أك المكف أساس عم  البشر بيف التمييز كعدـ كال رية ال ياة با
  .(ٕٔي ٕٗٔٓ)برجي  السياسا المذىب أك الدينية العقيدة
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 با تتمرؿ لكا اإلنسافي ب قكؽ كالقيـ كالميارات المرتبطة كاللبرات المعارؼ نقؿ -
 (.  ٜٕ -ٕٛي ٕٛٔٓ)شيابي  لكامعيةا ك ياتيـ األبراد سمككيات

 الكعا كمنيا إيجابية  رار عميو يترتب مما كممارستيا ال قكؽ بيذه الكعا نشر -
 االريفي كتعزيز مط كالمشاركة كالبناط اليادئ ال كار عم  كالقدرة كالجماعا الذاتا
 (.ٜٕ -ٕٛي ٕٛٔٓ)شيابي  القكة إل  المجكط كعدـ لدييـ كال كار الت اىـ

 اإلعبلنات كالمعاىدات با كردت التا اإلنسافي ك قكؽ األىما السمـ ييرمعا كطط -
 اليكميةي  ياتيـ با جياكدم التطبيؽي مكطط اإلنساف ل قكؽ الدكلية كالمكاريؽ

 تعزيزيا مما يعمؿ عم  عن الدباعكتربية الطبلب عم  ا تراـ  قكؽ االريف ك 
 (.ٜٕ -ٕٛي ٕٛٔٓ)شيابي  المجتمعا كالسمـ التطامف

جميط المجتمعات  با كامط إل  كت كيمو اإلنساف  قكؽ لمبادئ المشترؾ ال يـ زيزتع -
 .(ٖي ٕٕٔٓ)منظمة األمـ المت دة لمتربية كالعمـ كالرقابةي 

تكيير المكامؼ كالسمكؾ كتعمـ ميارات جديدة كتعزيز تبادؿ المعارؼ كالمعمكمات كلمؽ  -
قكميـ كنقؿ ىذه المعربة إل  بيـ لمقطايا كتسمي  األشلاص بالميارات لمتعبير عف  

 (.ٜٖٖي ٖٕٔٓ سيفي ) االريف
العممية التعميمية طمف با ن كس الطبلب مف لبلؿ يرس ىذه الميارات  يتـ كىكذا

التعميـ الجامعا بما  مر مةبرامج ملطط ليا تت ؽ كطبيعة المرا ؿ التعميمية كمف بينيا 
 متنكعة  ياتية مكامؼ با بيـ يطةالم  كالبيئة االريف مط التعامؿ عم  القدرة يمن يـ
 .كملتم ة
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دكؿ كطنية بالنظرة الشمكلية بميست ىناؾ المجتمط المدنا العالما أك الشامؿ يتسـ 
بدكف مجتمعات عالمية كال مجتمعات عالمية بدكف دكؿ كطنية بالمجتمط العالما يعنا التنكع 

 .(ٕٖٔي ٕٓٔٓ)العرباي  ؿبيف الدكالتقارب االجتماعا  كت قيؽ
 المكاطف مركز تكير عم  القائمة اإلنسانية المشاركة ىا العالمية البيئية بالمكاطنة لذا
عميو القياـ  العالماي المجتمط مف جزطان  ككنو إل  الكطنا المجتمط مف جزطان  ككنو مف العالما

كالمشاركة با ال عاليات  بكاجباتو تجاه القطايا العالمية كالدباع عف مطايا البيئة الملتم ة
 (.ٜٓي ٕٗٔٓالعالمية التا تيدؼ ل ماية األمف كالسمـ العالما)عمركشي 
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  آلالسبلـ العالما التا تسع  المكاطنة العالمية إلكسابيا لمطبلب ما يما مياراتكمف 
نشر رقابة التسام  كتنشئة المكاطنيف عم  األىداؼ العامة كا يصب كا مكاطنيف  -

م ان كدمج م يـك المكاطنة العالمية بياي إطابة إل  التأكيد السبلـ أكرر عالمية كتسا
 (.ٜٕٔي ٕٔٔٓالعالما كميـ التسام  كنبذ الكراىية )شريؼ الديفي 

ي ٕٙٓٓ)بكسنينةي  لما كالعيش المشترؾتنمية ميـ التعاكف الدكلا كالسبلـ العا -
ٕٙٚ. ) 

مف بيف الشعكب با ظؿ تكطيد أكاصر الصدامة كالتطااالعتراؼ بالرقابة الككنية ك  -
التنكع الرقابا كتبنا رقابة ال كار  التعدد الرقابية كالدينية كصيانةا تراـ التعددية 
 .(ٛٚي  ٕٛٓٓ)عناناي كالشعكب الجماعات لكؿ كالتسام  المتبادؿ

)شيابي  تعزيز رقابة السبلـ القائـ عم  العدؿ كعم  ا تراـ  قكؽ كرقابات االريف -
 (.ٕٛي ٕٛٔٓ

 التعصب كاإلرىابي كمناىطة العنؼ كنبذ المتبادؿ كالتسام  ال كار بةرقا إيناط -
 .(ٕ٘ي ٕٛٓٓ)أبكالنكري  كتدعيـ ال كار بديبلن عف الصراع بيف الجماعات

ي ٕٛٔٓ)شيابي  تأكيد الت طر كالتسام المشاركة با تشجيط السبلـ الدكلا ك  -
ٕٛ). 

 (. ٛٚي  ٕٛٓٓئمة )عناناي تقبؿ التجديدات المجتمعية ك ؿ المتنامطات الرقابية القا -
ت نشر اال تراـ كالت اىـ كالتقدير لمتنكع لاصة بيف القكميات كاألعراؽ كالديانات كالمكا -

 (.ٖٓٗي ٖٕٔٓكاألمميات كالمجتمعات الملتم ة) سيفي 
تنشئة ك كنبذ الكراىية نشر رقابة التسام   كىذا يتطمب مف المؤسسات التربكية

كا يصب كا أكرر استعدادان لممكاطنة العالمية كىك ما نساف عم  ا تراـ  قكؽ اإل المكاطنيف 
 .دمج م يكـ المكاطنة العالمية بياك  الجامعاتيتطمب مراجعة أىداؼ 

  :اقدمَارات التفلري الي -3

ت تاج المكاطنة العالمية اليـك إل  أبراد لدييـ ميارة الت كير النامد القائـ عم  
إال مف لبلؿ ىذا ال يت قؽ ك . التقبؿ يير المنطقاالمكطكعية بعيدان عف االنصياع األعم  ك 

يقكـ عم  ت عيؿ  م تكحي ديمقراطا با ظؿ جك كالبّناط النامد تعميمية لمت كير بيئة تكبير
 كتطكير االستقرائاي األسمكب بإتباع التعميـ أرناط با الم اىيـ كتطكير التعاكف بيف الطبلبي
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 المتعددة المكامؼ با المشكبلت  ؿ أدكاتكتزكيدىـ ب لدييـ المتعددة أنكاع الذكاطات
(Quion, 2003, p. 113) . 

 تعمـ استراتيجيات كتطكير الت كير النامديلذلؾ  رصت الدكؿ المتقدمة عم  دمج برامج 
الطمبة با مناىجيا كمف تمؾ الدكؿ بريطانيا التا  رصت عم  دعـ  لدل المعربة كراط ما

ككنيا شيادة  (GCSA program)ة البريطانية شيادة الرانكيميارات الت كير مف لبلؿ 
 با العالمية القطايا كعف العالـ سياؽ با أن سيـ با لت كيرتمكنيـ مف ا لمطبلبدكلية 
 ةالجامعي دراستيـ مرا ؿ مف مر مة أم با المسجميف لمطبلب يمكف  يف با يالم ما سياميا
  (Sarah & Carren & Suki, 2018, p.22)ىدابوآل كمف أبو  االلت اؽ

 تتجاكز التا االجتماعية كالعدالة العالمية بالمكاطنة المتعمقة القطاياب الطمبة ؼتعري -
 .الرئيسا تلصصيـ أك المينية لدرجاتيـ ال كرية المتطمبات

 كاالجتماعية السياسية العالمية العدالة مطايا با القيادة عم  الطمبة مدرات تطكير -
 كالميارات النقدم كالت كير الستماعا با مياراتيـ ت سيف لبلؿ مف المعاصرة
 . المنطقية

 مكاطنيف بكص يـ بأن سيـكتنمية رقتيـ  بأىمية العمؿ التطكعا الطمبة كعا تنمية -
 لبلؿ مف االجتماعية العدالة أجؿ مف لمعمؿ  ابز لدييـ العالـ با مستقبمييف
 .كلدمة القطايا العالمية المجتمط لدمة با المشاركة

شبكات الرممية التا تتي  لؤلبراد االنكماس با بيئات ت اعمية ككنية با ظؿ التناما لمك 
يصب  الكعا ك بعمؽ الت اعؿ الككنا  يعترؼبإف الت كير النامد كالميارات التقنية تجعؿ ال رد 

 يٕٙٔٓعيس ي ) (ٕٙٙي ٕٙٓٓ)بكسنينةي  كىذا يتطمب ميارات منيا .أكرر نطجان الككنا 
   آل (ٛ٘

لعمما كالعقبلنية كمنامشة القطايا كمعالجة المشكبلت كاتلاذ تنمية ميارات الت كير ا -
 القرارات كالعمؿ التعاكنا كالت اكض مط االريف.

 تنمية ميارات العمؿ المنيجا المنظـ الذم يطمؽ الطامات المبدعة با اإلنساف  -
تربية الت كير النقدم لدل الطبلب لكا يتمكنكا با طكئو كبكاسطتو مف الت كير با  -

 اجتماعية كسياسية أبطؿ مف تمؾ التا يعيشكف با ظميا ااف.بدائؿ 
 التربية اإلعبلمية التا تعرؼ األبراد بكي ية التعامؿ مط اإلعبلـ. -
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يجابان. -  تقديـ  راط نقدية لممطاميف اإلعبلمية سمبان كا 
كالتعبير ال ر عف  القدرة عم  االلتيار الكاعا لكسائؿ اإلعبلـ كالمطاميف اإلعبلمية -

 .الرأم 
 ميارة الت كير النامد كالتا تعتبر مف الميارات األساسية لمتربية اإلعبلمية. -
 التعامؿ ال عاؿ مط الرقابات كالتمكف مف أساليب ال كار الملتم ة. -
 القدرة عم  نشر الرقابة اللاصة كالتعريؼ بيا با ظؿ الرقابات األلرل. -

ينيـ مف التعرؼ عم  كبذلؾ يمكف تنمية ميارات الت كير النقدم لدل الطبلب كتمك
المشكبلت الم مية كالعالمية مف لبلؿ معربة أسبابيا ك رارىا كتنمية القدرة لدييـ عم   ميا 
كت قيؽ الترابط كاالعتماد المتبادؿ بيف ملتمؼ األبراد بالتبلؼ رقاباتيـ كلكاتيـ كأماكنيـ 

 عالمية .كتنمية القدرة لدييـ عم  التعامؿ اإليجابا مط المتكيرات الم مية كال
 

 :واحرتاو اآلخر مَارات التيوع الجكايف -4

ترير مطية الرقابة دائمان منامشة مطيتيف ميمتيف األكل  ىا اليكية كاالنتماط كالرانية 
دائمان بيف أص اب دعاكل األصالة كالم ابظة كاالتجاىات ىا مطية المكاطنةي  يث الصراع 

كالريبة با  معاصرة كاالن تاح عم  االرالتقميدية مف جيةي كبيف أص اب دعاكل ال دارة كال
 (.ٗ يٖٕٓٓالقاسـي ) التكيير مف جية ألرل

اليكـ مطالب بتييئة األبراد لبلندماج با الرقابة العالمية كالتعايش مط أصب  التعميـ ك 
إل  كعا بالتنكع كا تراـ االريف سكاط أكانكا أكلئؾ ب يث يؤدم ىذا التعميـ  الرقابات الملتم ة

عزبي با المسكف أك العماؿ با ال قؿ أك الزمبلط با اإلنسانية با أمطار نائية ) الجيراف
 .(٘ٙ يٖٕٓٓ

مادريف عم  بيـ المتكيرات المعاصرة كالرقابات المتنكعة كيمكنيـ تدريس كأف يككنكا 
الرقابات  يث يركز رجاؿ التربية الدكلييف عم  االن تاح الرقابا عم  كؿ بمداف العالـ مط تناكؿ 

م اىيـ العامة لمرقابة كتمؾ التا يشترؾ بييا جميط البشر مط ا تراـ كجية نظر االريف ال
 (.ٓٓٔي ٕٕٔٓالصكيري )

أىمية لاصة با تبادؿ الرقابات التا يجب أف تككف عنصر بعاؿ با اليـك متربية بم
جديدة تندمج مط المجتمعات الملتم ة ب يث ت ابظ عم  ركابت ظيكر كبزكغ مجتمعات 

مف لبلؿ عرض إمكانات العيش  نة األصيمة كتيي  أبرادىا لمتعايش مط الرقابات األلرلالمكاط
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 .(ٜٗٔ يٕٓٔٓالشيفي  )ية المعربية الدينية الرقابمعان با مجتمط بريـ االلتبلبات 
التا تسع  المكاطنة العالمية إل  إكسابيا لؤلبراد ما يما التنكع الرقابا ميارات كمف أىـ 

 آل (ٕٚ يٕٓٔٓعماري ) (ٔٚ -ٓٚي ٖٕٓٓ)عزبي 
التعايش السمما كالتكيؼ مط االر كمبكلو كالتسام  كالعيش با  إكسابيـ ميارة -

ت تـر التنكع الرقابا كالدينا كالتنكع با سبلـ مف لبلؿ إعداد مكاعد رقابية مشتركة 
 التبلط الرقابات. د  ت  ي دث التكيؼ الرقابا با ظؿالعادات كالتقالي

شرط مسبؽ ل دكث التماسؾ االجتماعا ك ركؽ الرقابية كالتعددية بيـ التمكينيـ مف  -
 الككنا ك ؿ الصراع بالت اكض بدالن مف  مو بالقكة.

 كالرقابية لممجتمعاتالتعددية العرمية  ال تراـكاستعداداتيـ  تنمية مدرات األبراد -
 األلرل.

لمتسارعة با مكاكبة التكيرات اكبؽ النظـ ال ديرة التا تعينيـ عم  تدريب الطبلب  -
 المجتمط العالما.

برص إكسابيـ ميارات العمؿ المستقبمية كتنمية ك اطتيـ الكظي ية مما يزيد مف  -
أبطؿ با عالـ م تكح ليس بينو  كاجز ألف الذيف ي يمكف العالـ ال صكؿ عم  عمؿ 

 الم يط بيـ أكرر  ظان با ال صكؿ عم  برص عمؿ أبطؿ 
ك ميارة  ياتية تكجو سمكؾ ميمة ألبلمية أا تراـ الرأم االر كترسيلو ليصب   -

 .(ٕٚي ٕٓٔٓ)عماري الطبلب
نما بالرقابات  كأصب ت المكاطنة با الكمت ال اطر تتأرر ليس بقط بالرقابات الدالمية كا 
اللارجية نتيجة لبلن تاح الرقاباي مما أكجد درجة مف التدالؿ بيف م اىيـ المكاطنة كاالنتماط 

المساكاة با المجتمط لصكصان با ظؿ التكير السريط با معايير كالكالط كال رية كالعدؿ ك 
المجتمط الرقابيةي كجاطت الجامعة إل  المجتمط لتسيـ بشكؿ بعاؿ ككاط  با تنميتو كتطكيره 
با ملتمؼ المجاالت التا ي ترض مف بينيا تككيف المكاطنة العصرية مف لبلؿ الب كث 

 (.ٕ٘ٓي ٕٗٔٓلعصر العالمية )عطيةي  كالم اطرات كالندكات مف أجؿ إعداد الطالب
 كيجب أف تيتـ التربية با ظؿ ا تراـ التنكع الرقابا بتنمية جكانب شلصية الطبلب مف لبلؿآل 

تنمية جكانب المعربة كالقيـ كاالتجاىات كالميارات مف لبلؿ إيجاد الترابط كالتكامؿ  -
كمنياآل ميـ اليكية  بينيا كتعزيز التنكع با مناىج التربية عم  المكاطنة العالمية
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كالتنكع كالعيش المشترؾ كبيـ القطايا المعاصرة كالسياؽ التاريلا لممجتمعات 
 (.ٕٛٙي ٖٕٔٓ)السبيعاي 

يدعك  عالما منظكريا مف لبلؿ بين التكاصؿ كت قيؽ الرقابات بتنكع الكعا تنمية -
 اتااللتبلبات الرقابية بيف ال طار  لمعالجة مبلئـ سياؽ كططك  االريف  تراـال

بعطيا ببعض  االلتبلبات تمؾ تربط مد التا المصال  مف مشتركة أكجو كت ديد
 & Heidi & Hobbs & Harry) .بيدؼ ت قيؽ العيش المشترؾ

Chernotsky, 2007, p.6) 
ي ٕٗٓٓربلرة إشكاالتآل )اإلدريساي  (Multiculturalism)كما طر ت التعددية الرقابية 

ٚٓ) 
ئيان بال رد كتدؿ عم  أىمية كمكانة ال رد با المجتمطي إف ال قكؽ كال ريات تتعمؽ مبد -

باالعتراؼ ب قكؽ جماعية رقابية ب كـ االلتبلؼ كالمكايرة مد ي طا إل  التقميؿ مف 
 أىمية ال رد كمف  رية الذات ال ردية.

االعتراؼ بتعدد االنتماط الرقابا مد ي طا إل  اططراب كتمزؽ با اليكية المك دة  -
 لمدكلة.

بالتعددية الرقابية كبال قكؽ المرتبطة بيا يتعارض مط الككنية كيلالؼ  االعتراؼ -
 القانكف المعترؼ بيا لئلنساف بصيكة إنساف.

كىذا يتطمب طركرة إعداد األستاذ الجامعا القادر عم  التعامؿ مط التنكع الرقابا مط 
صقؿ ميارات ال  اظ عم  اليكية الرقابية مف أجؿ تربية الطبلب لمجتمط عالماي مف لبلؿ 

المكاطنة العالمية لدييـ مف لبلؿ نشر رقابة الكعا با تراـ االري كالتعايش السمما مط 
 االريف مف لبلؿ األنشطة الجامعية الص ية كالبلص ية.

 

 مَارات التنلً التليولوجي: -5

تسع  الدكؿ إل  إكساب أبرادىا ميارات التكنكلكجيا ال ديرة التا ي تاج إلييا المكاطف 
أصب  بناط القدرات التكنكلكجية الم مية مف أكلكيات معظـ الدكؿ  يث لـ يعد لما  يث العا

نما أصب  عنصران أساسيان  تميان  امتبلؾ التكنكلكجيا المتقدمة كتكظي يا تربان أك رباىية كا 
لمتنمية االمتصادية كاالجتماعية كما أصب  مف أىـ المقاييس التا تدلؿ با مياس مستكل 

تنمية كبذلؾ أصب  لمب ث العمما كالتكنكلكجيا دكران بعاالن با تطكير التنمية المعيشة كال
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 .(ٚٔٔي ٕٔٔٓ)نصيري  دكران مؤرران با التنمية الشاممةالبشرية كأف لمتنمية البشرية 
ما زاؿ يتسـ بالجمكد با الببلد العربية يير أنو مف المبل ظ أف اتجاه السياسة التعميمية 

 االىتماـ السكؽ الم ما كالعالما كتطكراتيا بما زاؿية ا تياجات كعدـ المركنة با مكاج
بكض النظر عف  مر مة التعميـ الجامعابا  الطبلباألعداد اليائمة مف  منصبان عم  استيعاب

 .مما أدل لتكدس أعداد اللريجيف مف الكميات النظرية كالعممية  مدل اال تياجات ال عمية ليا
المنشكد لمتقدـ التكنكلكجا بيدؼ ت قيؽ التقدـ التعميـ رة مساياالىتماـ بكىذا يستمـز 
كتبنا سياسة تعميمية يمكنيا مف تلريج نكعية متميزة مف   قيقوإل  تالذم تسع  الدكلة 

القكل العاممة التا ت تاج سكؽ العمؿ المستقبمية مف لبلؿ إكساب اللريجيف اللبرات 
ار. كيمكف الكمكؼ عم  طركرة االىتماـ األساسية لممارسة الميف الملتم ة بك اطة كامتد

 آلما يمامف الميارات التكنكلكجية التعميـ الجامعا تمكيف طبلب ب
يعتبر التطكر التكنكلكجا مف أىـ العكامؿ المؤررة با تطييؽ ال جكة بيف العالـ  -

المتقدـ كالدكؿ النامية كبا ت سيف اإلنتاجية كدبط مسيرة التنمية كزيادة القدرة 
كىذا يتطمب االىتماـ بتكبير التكنكلكجيا المتطكرة كاإلنتاج بالمكاص ات التنابسية 

العالمية كبت  األسكاؽ اللارجية كالعمؿ عم  إيجاد منظكمة تعميمية تكبر التدريب 
بكابة مرا مو كنكعياتو الركيزة األساسية لدبط مسيرة اإلصبلح الشامؿ بما ت رزه مف 

ي ٕٗٓٓي جاداي ك ا ال ديرة كمكاكبة تطكرىا )عممككادر مادرة عم  استيعاب التكنكلكجي
ٜٜٗ- ٘ٓٓ.) 

التعميـ العالا لديو القدرة عم  مكاجية ىذا الت دم بما يممكو مف ككادر بشرية ككف  -
مكانيات مادية كب رية كمف منطمؽ أنو بيت اللبرة كمعقؿ ال كر با شت  صكره  كا 

ديدة با المناىج كعدـ ت قيؽ لتطكرات الجاإىماؿ إال انو ما زاؿ يعانا مف كأبكارهي 
 (.ٜٛي ٔٛي ٜٜٜٔعزبي الك دة بينيا كعدـ االىتماـ بالعمـك الطبيعية كتطبيقاتيا )

نقؿ ىك الكسيمة لم صكؿ عم  التعميـ المينا كالميارات القابمة لمالعالا التعميـ  -
 (.ٔٗٗي ٕٓٓٓ)مالكتراي  كالتسكيؽ عم  النطاؽ العالما

ن  ظو كنردده إنما ىا ممارسات تكنكلكجية مف لبلليا  التكنكلكجيا ليست كتابان ككف  -
تأتا اللبرةي لذلؾ بإف التكنكلكجا يجب أف يككف متمكنان مف جميط الميارات التا 

 (.ٕي ٕٚٓٓلميسي )ص منيا شيئان تلص مجالو ال ينق
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التقدـ العمما التكنكلكجا بيف العكامؿ األكرر باعمية با زيادة اإلنتاجي كزيادة  أف -
النمك االمتصادم لما لو مف  رار امتصادية كاجتماعية ت قيؽ لعامميفي با ميارة ا

 .(ٕ٘ -ٔ٘ي ٕٜٛٔ)عبدالر مفي شر المعارؼ العممية كالتكنكلكجية كلدكره با ن
كمصر شأنيا شأف العديد مف الدكؿ النامية تتأرر بالمتكيرات الدكلية الملتم ة نظران 

استيعابو باألسكاؽ اللارجية لعدـ مدرة السكؽ  لكجكد بائض بالقكل العاممة لدييا تب ث عف
 الم ما عم  استيعاب ىذه األعداد مف اللريجيف.

كىذه اإلشكاالت يجب أف تتـ معالجتيا بما ال يتعارض مط مصال  الدكؿ كىكيتيا كبما 
يؤىؿ األبراد لبلندماج با المجتمط العالما دكف االنسبلخ مف اليكية الكطنية األصيمة 

 لممجتمط.
 بحح الجالحامل

 دور اجلامعة يف تعزيز مَارات املواطية العاملية لطالبَا يف ضوء متطلبات سوق العنل العاملية

يتميز العصر ال الا بأنو عصر الركرة التكنكلكجية كالمعمكماتيةي كالتا ت رض عم  
 ليماألمرؿ المتقدمةي كاالستلداـ اكالتكنكلكجية النظـ التعميمية االعتماد عم  المعربة العممية 

 .عم  التعميـ الجامعا مكاجية تمؾ التطكرات عم  المستكييف الم ما كالعالما برضىذا ك 
كما تبنت الكرير مف الدكؿ إعادة تكجيو التعميـ  ت  يتسن  لو مكاكبة التكيرات 

 المكاطنة كتعزيز المستدامة كالت ديات الملتم ة با ظؿ التكجيات ال ديرة ن ك التنمية
 مكم تنظيـ كما أنيا كالبيئيةي كاالمتصادية االجتماعية التكيرات ظؿ ي كبا ESDGCالعالمية
 جيدة ملرجات يك ؿ كالممكنة بما المتا ة المكارد كاستكبلؿ كاالنتماط المكاطنة متطمبات يعزز
إطابة  (.ٕٗي ٕٙٔٓمف التعميـ ) بيبي  المستقبمية األجياؿ  ؽ كيطمف ال الا الجيؿ با

با  ياتيـ العممية كليس مجرد بكر  الطبلبتمؾ الميارات كامط يعيشو  إل  طركرة أف تككف
نظرم يتـ دراستو بقطي بالعالـ اليـك بات مرية ككنية صكيرة يتعامؿ أبراده بيما بينيـ دالؿ 

 الكطف أك لارجو لكررة التنقبلت كاليجرة كالسيا ة كالعمؿ بيف المجتمعات.
الجامعا  التعميـ بيف ال صؿ آلمشكبلت مفعم  التلمص  العربية لجامعاتا كأف تعمؿ

 بعم  بشكؿ المعاصرة التقنيات دمج كممة كالمعربيةي المعمكماتية البنية كطعؼ العمؿي كسكؽ
 إيجادالعربا  الكطف ب  الجامعات عم  القائميف مف يتطمب الذم األمر التعميـ  عمميات ب 
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 لسكؽ انعكاسان  التعميـ يعتبر ثب ي العمؿي كسكؽ الجامعا التعميـ بيف كعطكم كريؽ بطاتر 
 (.ٙٗي ٕ٘ٔٓ)جايؿي  كتلصصات ك اطات مف العمؿ سكؽ  اجات تكبيرل

لذلؾ كجب عم  الجامعة القياـ بدكرىا با إعداد الطبلب الذيف يمتمككف العقكؿ الم كرة 
كالمبدعة با عالـ شديد المنابسة يتسابؽ أبراده لم صكؿ عم  الكظائؼ كبرص العمؿ 

سكؽ العمؿ الم مية كالعالمية با ملتمؼ نكا يو متلطيف بذلؾ ال دكد الجكرابية الملتم ة با 
 لمدكؿ.

كمف أبرز تمؾ المتطمبات التا يتطمبيا سكؽ العمؿ العالما با الكمت الراىف كالتا 
يجب أف ي رص التعميـ الجامعا عم  تمبيتيا مف لبلؿ إكساب الطبلب ميارات المكاطنة 

 العالمية ما يماآل
 املعرفة: اقتصاد-0

مف لبلؿ االعتماد  المعربة عم  امتصادياتيا بناط با الكمت ال الا إل  الدكؿ تسع 
عم  التجديد كاالبتكار با مجاالت سكؽ العمؿ الملتم ة  القادرة المبدعة العاممة عم  القكل

  كال يككف ذلؾ إال مف لبلؿ تطكير النظـ التعميمية المتبعة لتتماش  مط متطمبات سكؽ العمؿ.
 كاستلداميا بيياي كالمشاركة المعربة عم  ال صكؿ  كؿ المعربة امتصاد كيدكر
نتاجيا بيدؼ كابتكارىا كتكظي يا  مف باإلبادة الملتم ةي بمجاالتيا ال ياة نكعية ت سيف كا 

 معربا ماؿ كرأس البشرم العقؿ متطكرةي كاستلداـ تكنكلكجية كتطبيقات رريةي معمكمات لدمة
(. يمكف االعتماد عميو كمصدر مف مصادر الدلؿ ٓٛ يٕ٘ٓٓ كالتعميـي بيةالتر  رميف )كزارة

القكما كىذا ما اعتمدت عميو الدكؿ المتقدمة  يث لـ تعد المكارد الطبيعية ىا المصدر 
الك يد لمدلؿ القكماي بؿ أصب  امتصاد المعربة مف المصادر األكرر باعمية التا ُتسيـ با 

 تقدـ المجتمعات.
 الدالمية لمت ديات جامعة مطالبة اليـك بمكاكبة التكيرات كاالستجابةكما أصب ت ال

 لمنمك الدكلية با اإلستراتيجية كاندماجو الكطنا االمتصاد طبيعة التا برطتيا كاللارجية
العالمية با  التطكرات كمكاكبة االمتصاديةي متطمبات العكلمة مط بما يتناسب كالتطكير

 (.ٕٜٙي ٕٙٔٓاالمتصاد )كاىاي 
 مفكالجامعة اليـك مطالبة بالتعامؿ مط المعربة باعتبارىا امتصاد يجب التعامؿ معو 

نتاجيا  كاكتسابيا عمييا ال صكؿ مف مكفت التا النظـ نا ية  كباعمية ك اطة لبلؿ مفكا 
 كت قيؽ التطكير أجؿ مف ألرل مكارد مف الجامعة لدل يتكابر ما مط كتكظي يا كمزجيا دمجيا
 ( ٖ٘ٓ يٕٚٓٓ )دمنيكرمياألىداؼ
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 بيما يماآل  المعربةامتصاد  أىميةكتبرز 
إف امتبلؾ المعربة كتكظي يا با شت  مجاالت ال ياة يشكؿ م كر الت كؽ كالسيطرة  -

عم  السا ة االمتصادية بيف الدكؿي بؿ يعد المجاؿ الرئيس لمتنابس عم  السا ة 
 (ٖٜٓي ٕ٘ٔٓطيرمي الدكلية اليـك بمف يممؾ المعربة يمتمؾ القيادة العالمية )الم

ككف االمتصاد العصرم أصب  يعرؼ بامتصاد المعربة لما لمعمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار  -
مف دكر بيو كىك ما أكدتو التجربة اإلنسانية لما لمعمـ كالتكنكلكجيا مف دكر با 
ازدىار كنمك كرباىية اإلنسانيةي بقد استندت مكة االمتصاد كمدرتو التنابسية عم  مر 

 (.٘ٔٚي ٕٕٔٓعم  العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار)ميربت راطاي  العصكر
 اإلبداع نظاـ لمكاكبة المعمكمات أصب  لمجامعة دكر ميـ با إعداد التصاصا -

 يعتمد التا الجديدة المعربا المجتمط با بالدكر المناسب القياـ مف أجؿ كاالبتكار
جديدة  معارؼ كتكليد عربةالم إدارة عم  لبلؿ القدرة مف المعربة كذلؾ امتصاد عم 

 (.ٗٗٚي ٕ٘ٔٓ ديرة )إبراىيـي  كأساليب بطرائؽ بريا عم  كالعمؿ
كينظر إل  الجامعات عم  أنيا مؤسسات رئيسة با إ داث عمميات التكيير االجتماعا 
عداد ذكم الميارات العاليةي كتعزيز ال رص ال رديةي كت قيؽ ملرجات  كاالمتصادم كالرقاباي كا 

نتاج  نكعية لتمبية اال تياجات الملتم ة لممجتمعاتي كتككيف رأس الماؿ البشرم الماىري كا 
عداد الطبلب كتدريبيـ لمكاكبة المتكيرات المعاصرة   National)كنشر المعربة كتطبيقياي كا 

Academy of Science, 2012, p.83)  كلذلؾ ينظر إل  الجامعة بأنيا المسئكؿ
 دامة با المجتمعات.الرئيس الذم يقؼ لمؼ التنمية المست

كأصب ت الجامعة اليـك مطالبة بت كيؿ المعربة إل  منتج يلدـ المجتمط كما با 
المجتمعات المتقدمة  يث تكصؼ بأنيا مجتمعات معربية لككنيا تنعـ بالرراط االمتصادم 
الكبيري كيتكابر لدييا معربة متميزة كتقنية متطكرة كأنظمة بائقة التقدـ مما يدؿ عم  دكر 

 (ٓٔ-ٜي ٕٗٔٓلمعربة با تقدـ المجتمعات كتطكرىا )كزارة التعميـ العالاي ا
كما برطت عم  الجامعة القياـ بدكرىا با إعداد الطبلب لعصر امتصاد المعربة 

عداد التصاصا التا  ال ديرة لمتطكرات نتيجة المعمكمات كمتكيرات سكؽ العمؿ العالما كا 
 مجاؿ با كالعامميف المعمكمات التصاصا بئات مسمت بدكرىا كمعارؼ جديدة مجاالت كلدت

(ي كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية دكر الجامعة با تمبية ٗٗٚي ٕ٘ٔٓالمعمكمات)إبراىيـي 
 متطمب امتصاد المعربة مف أجؿ مكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآل

  



 .........................لمواطنة العالمية لطالبها في ضوء متطلبات سوق العمل دور الجامعة في تعزيز مهارات ا

- ٕٜٕ - 

  دور اإلدارة اجلامعية: -
 بيما يماآلدكر الجامعة يتمرؿ 

كتزكيدىا بكؿ  العممية التعميميةتطكير معا مف لبلؿ إعادة ىيكمة التعميـ الجا -
تتكابؽ مط متطمبات سكؽ العمؿ العالما  وبرامج كجعؿالكسائؿ التكنكلكجية 

 . (ٕٖٓ -ٖٛٔي ٜٕٓٓ)الشرماكمي 
 إل  رئيسية بصكرة ي تاج المعربة مجتمط متطكر لككف بناط جامعا تقديـ تعميـ  -

 مط معربية شراكات كيقيـ الككادري بتييئة كيقكـ كاالبتكاري اإلبداع با تعميـ يسيـ
 (. ٘ٙٔي ٜٕٔٓالملتم ة )عبدالكىابي  المؤسسات

بكؿ أبعادىا مف  طبلب التعميـ الجامعات قيؽ المستكل األمرؿ با رعاية كترمية   -
عسماي   )بكديسة لبلؿ االست ادة مف كؿ الطامات كاألبكار كاإلبداعات كااللتراعات

 . (ٖٙي ٕٔٔٓ
عة بكظي تيا كم رؾ المتصاد المعربة مف لبلؿ تكبير رراط معربا كاسط مياـ الجام  -

كتقنا أسكة بما ي ظ  بو العالـ المتقدـ كالعمؿ عم  تطكير المعربة كنشرىا كتقديـ 
 مكؿ لممشكبلت المعاصرة مف لبلؿ تقديـ  مكؿ إبداعية مبتكرة تمبا ا تياجات 

 المجتمط كتسيـ بدكر باعؿ با تقدمو.
عة ال رية البلزمة ألعطاط ىيئة التدريس با النظاـ التعميما با كطط من  الجام  -

 البرامج كالمناىج التا يمكنيا مكاجية الت ديات كالت كؿ ن ك مجتمط المعربة.
 دور املياٍج التعلينية:  -

 بيما يماآلالتعميمية يتمرؿ دكر المناىج 
كسيمة لت قيؽ ربط المناىج التعميمية بامتصاديات المعربة كاتلاذ المعمكمات  -

امتصاد متطكر كمكم يتميز بالقدرة عم  المنابسة العالمية كمجاراة التكيرات 
السريعة با مجاؿ التكنكلكجيا كاالىتماـ بتكبير كؿ ما ي تاج إليو اللريجيف )عبيدي 

 (.ٔ٘ي ٕٙٔٓ
االىتماـ ببنية االتصاالت كالشبكات كييرىا مف المككنات األساسية لتيسير إنتاج  -

 (.  ٖ٘ٔي ٕ٘ٔٓكالمعربة كنشرىا كتكظي يا با المناىج التعميمية )يكنسي التقنية 
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ت ديث المناىج التعميمية  ت  تصب  مادرة عم  اإلبداع كاالبتكار كمكاكبة  -
المستجدات العممية كالتكنكلكجية كالعمؿ عم  دمج التكنكلكجيا با التعميـ كتكظيؼ 

 (  ٖٗٔي ٕٙٔٓيدكرمي المعربة المنتجة با مؤسسات المجتمط كييرىا. ) 
اللركج مف اإلطار التقميدم با أساليب كطرؽ التدريس كالب ث العمما التا ت د  -

مف اإلنتاج المعربا كتركز عم  عمميات اإلبداع كاالبتكار مستكمة التقنيات ال ديرة 
نتاج كنشر المعربة بما يلدـ ال ياة  لمت سيف الكي ا كالنكعا لعممية تكليد كا 

  (ٜٕٓي ٕ٘ٓٓـ التنمكم لممجتمعات )الشرعاي العممية كالتقد
أف تعمؿ المناىج الجامعية عم   سف استرمار رأس الماؿ البشرم لبلست ادة منو  -

با تطكير امتصاد المجتمط كتمبية ا تياجاتو مف لبلؿ تعزيز القيـ كالميارات 
 االمتصادية لمطبلب.

 الربامج التدريبية:  -
 آلبيما يمامعة البرامج التدريبية بالجادكر  يتمرؿ

االىتماـ بالبرامج التدريبية التا يمكنيا تأىيؿ القيادات بنيان كمينيان كبكريان بما  -
 يؤىميـ لمتعامؿ مط عالـ االمتصاد المعربا.

تقديـ برامج تدريبية تقـك عم  التعريؼ بالميف المطمكبة با الكمت ال الا مما  -
 كؽ العالما .يسيـ با ربط الجامعة بالمعارؼ المرتبطة ب ركة الس

 دور األىشطة الطالبية:  -
 آلبيما يمااألنشطة الطبلبية بالجامعة  يتمرؿ دكر

 يتعمؽ بيمااالىتماـ باألنشطة التا تمكيف الطبلب مف ميارات المكاطنة العالمية  -
 مصارل كابذلي أفك  يةاألصميمط ال  اظ عم  ىكيتيـ  يـكمعمكماتي ـكرؤيتي ـبمكم ي
 ,Mohsen, Farmahini, 2014) .الم مية ـتيرقاب كتطكير إلرراط ـجيدى

p.18). 
مدادىـ بالمعارؼ كالتقنيات التا  - تقديـ أنشطة تعمؿ عم  صياية كعا الطبلب كا 

 .تسيـ با تطكر المجتمط كتنمية االمتصاد 
 كاإلعداد كالتعميـ التدريب لبلؿ مف المعربة كتكليد بناط نشاطات تتطمف تن يذ -

 ة.دالؿ الجامع لمطبلب كالتأىيؿ
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االىتماـ باألنشطة التا تدعـ رقابة المعربة كتنميتيا كنشرىا با ن كس الطبلب  -
  كتشجعيـ عم  استرمار معاربيـ. 

االىتماـ باألنشطة الترقي ية التا تسيـ با ترقيؼ الطبلب كتنشيطيـ ك  زىـ عم   -
 اإلبداع كالتجديد كالتأليؼ.

مف التزكد بالمعربة مف  تمكيف الطبلب مف ميارات التعمـ الذاتا التا تمكنيـ -
 ملتمؼ مصادرىا المتا ة بما بييا  تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات

 العنالة املاٍرة: -9

تعد العمالة الماىرة مف أىـ متطمبات سكؽ العمؿ لما ليا مف أىمية با القياـ باألعماؿ 
يف التا تتطمب ميارات معينة كتدريبات عالية نتيجة التقدـ التقنا كالتكنكلكجا با الم

كالكظائؼ  يث يتسـ سكؽ العمؿ بالتكير المستمر لككنو م صمو مجمكعة كبيرة مف المؤررات 
بيك يتأرر بالنمك السكانا كب الة التعميـ كميارة العمالة المتكبرة كما تتطمبو منشآت األعماؿ 
الملتم ة كمدرة االمتصاد القكما عم  النمك كاستيعاب برص جديدة لمتكظيؼ )الشريؼي 

 ( ٓٔي ٕٙٓٓ
كيستند سكؽ العمؿ المعاصر با سد  اجاتو كمتطمباتو مف القكل العاممة عم  مطاع 
التعميـ العالا الذم ييتـ بإعداد الطبلب ليككنكا رابدان لمسكؽ بعد تلرجيـ كانلراطيـ با بيئة 

(. لكف الكامط ال الا يظير العديد مف المشكبلت التا ٗ٘ٗي ٕٙٔٓالعمؿ ال عمية )العكباي 
منيا التعميـ الجامعا السيما با االرتباط بسكؽ العمؿ كاإلعداد الجيد لملريجيف مف يعانا 
 أبرزىاآل
ممة مكاطمة ملرجات التعميـ العالا ال تياجات سكؽ العمؿ لعـ انسجاميا مط أىداؼ  -

سكؽ العمؿ كا تياجاتو مف القكل العاممة ذات الميارات كالك ايات المناسبة )العكباي 
 (.ٗ٘ٗي ٕٙٔٓ

 Stanciu)امتبلؾ لريجا الجامعات كالكميات الميارات المطمكبة با بيئة العمؿ ممة  -
& Banciu, 2012, p.12) 

ممة مسايرة المناىج التعميمية لمتكيرات المتبل قة با سكؽ العمؿ كما ي تاجو  -
أص اب العمؿ الذيف يطمبكف المزيد مف الميارة كاإلنتاجية مف المكاطف )عبد الكريـي 

 (.ٖٖٚي ٕ٘ٔٓ
 التا الت ديات مكاجية عم  مادرة يجعميا الذم التطكير التعميمية النظـ بتقارا -

 العاممة األيدم عم  الطمب زيادة إل  تؤدل  يث التكنكلكجيةيرات التكي ت رطيا
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 التعمـ جيدة اليد الماىرة تكظؼ التا الشركات بيف المنابسة عم  القادرة الماىرة
ي ٕ٘ٔٓ)جايؿي  متقدمة كلدمات سمط كبيط جديدةلا تكنكلكجياالقادرة عم  استلداـ ال

ٔ٘.) 
امتصار ميمة الجامعات عم  التمقيف كالتدريس كتلريج جيؿ مف ال  ظة لمعمكـ  -

كالمعربة الذيف ينقصيـ الدابط إلطابة ما ىك جديد عم  ما ي صدكنو مف عمكـ 
 (.ٕٛي ٕٕٔٓ) سيف  كم مكد ي 

 ميارات مف العمؿ سكؽ ي تاجو ما يفكب الطالب يتعممو ما بيف بجكة ما زالت ىناؾ -
ال عما لمتكنكلكجيا با مجاؿ التعميـ مما ال يمبا  اجة  التطبيؽ نتيجة يياب  قيقيةي

 (Richard’s, 1998, p. 52) سكؽ العمؿ با الكمت ال الا. 
مما  لمتقدـ المكاكبة يير التقميدية مناىجال ممة ميارات اللريجيف نتيجة االعتماد عم  -

 كبير عدد كجكد إل  أدل كىذاالميارات التا ت تاجيا سكؽي  ب  عجزكد أدل إل  كج
 .العاطميف اللريجيف مف

كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية دكر الجامعة با تمبية متطمب العمالة الماىرة مف أجؿ 
 مكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآل

  دور اإلدارة اجلامعية: -
 يتمرؿ دكر الجامعة بيما يماآل 

الماىرة القادرة  العاممة بيدؼ اإلعداد الجيد لميد اللريجيفي با نكعية رالنظ إعادة -
 عم  التعامؿ مط التكنكلكجيا ال ديرة.

اىتماـ الجامعة باالستكشاؼ كالب ث كتلرج طمبة لدييـ تشكؽ لممزيد مف المعربة  -
 (.ٕٛي ٕٕٔٓكال رص عم  التنمية الذاتية ) سيف  كم مكد ي 

ا يتناسب مط الميف المعاصرة كما يتطمبو سكؽ العمؿ تأىيؿ الطبلب كتدريبيـ بم -
 الم ما كالعالما.

تكييؼ البرامج الجامعية مط متطمبات سكؽ العمؿ بقطاعاتو الملتم ة التا ت تاج  -
 (ٖٖٜي ٕ٘ٔٓإل  عمالة ماىرة كعالية األداط )المطيرمي 

ست ادة التركيز عم  ك اطة الملرجات التعميمية كنكعيتيا ال كميتيا  ت  يمكف اال -
 منيـ با تقدـ المجتمط كالم اؽ بالدكؿ المتقدمة.
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  دور املياٍج اجلامعية: -
 بيما يماآلالتعميمية يتمرؿ دكر المناىج 

بكؿ ما ىك جديد با مجاؿ العمـ مف أجؿ استيعابيـ لممتكيرات  الطبلب إمداد -
لكجا استراتيجيات التعمـ التكنك ك  استلداـ المناىج المطكرة كالتركيز عم المعاصرة 

 ,Aksit, 2007)كتنمية مدراتيـ عم  االبتكار كتدريبيـ عم  األساليب البنائية
p.135) .  

تعزيز المناىج لمميارات المستمدة مف اللبرات العممية لمطبلب كالتا تتكابؽ مط  -
 ا تياجاتيـ ال قيقية مف المعارؼ كالميارات التا تتطمبيا سكؽ العمؿ العالمية. 

ات التطبيقية التا تمكف الطبلب مف إتقاف الميارات الملتم ة االعتماد عم  الممارس -
 كتعدىـ لبلندماج بك اطة با سكؽ العمؿ العالما.

تمكيف الطبلب مف ميارات التعمـ الذاتا التا تمكنيـ مف مكاكبة ال ياة المينية  -
 كالتعمـ مدل ال ياة بما يعكد عمييـ بالن ط با مستقبميـ المينا كالكظي ا.

 : ج التدريبيةالربامدور  -
 آلبيما يماالبرامج التدريبية بالجامعة  يتمرؿ دكر

تدريب الطبلب كبؽ ا تياجات سكؽ العمؿ كت عيؿ الدكرات التدريبية با ال ترة   -
الصي ية كاالىتماـ بتن يذ برامج دكلية تيدؼ إلكساب الطبلب الميارات الملتم ة 

  (Daniela, 2015, p.168)لسكؽ العمؿ العالما. 
 كالمينا لمساعدة التربكم كاإلرشاد التكجيو مجاؿ با اإلرشادية ؿ البرامجت عي  -

 عم  التعرؼ با كمساعدتيـ كمتطمباتياي عالـ الميف عم  التعرؼ با الطبلب
كالمبادئ  كاالتجاىات القيـ كتنمية عنياي كامعية صكرة الذاتية كتككيف إمكاناتيـ
 متطمبات ص ي ة عف معمكمات مكاعد كتكابر الملتم ةي الميف ن ك اإليجابية
 التلبط متاىات با يقط الطالب ال  ت  كذلؾ المتا ةي العمؿ كبرص الميف

 .(ٖٖٛي ٕٛٔٓبسكؽ العمؿ)نمري  االلت اؽ عند كالعشكائية
لبلؿ  مف المينا االىتماـ بالبرامج التدريبية لمطبلب الجدد كالتا تكسبيـ النطج  -

كالسمككية  المعربية مف المياراتالمنظـ بيدؼ تمكينيـ  كالتدريب التعميـ
 المعقدة  ؿ المشاكؿ با المتقدمة معربتيـ باستلداـ ليـ تسم  التا كاالجتماعية
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با ظؿ بيئات  العمؿ سكؽ كالدلكؿ إل  كالمشاركة العالمية الجديدة األبكار كتركيج
 متنكعة. رقابية

 دور األىشطة الطالبية: -
 آلما يمابياألنشطة الطبلبية بالجامعة  يتمرؿ دكر

 التعرؼ با كمساعدتيـ كمتطمباتياي عالـ الميف عم  التعرؼ با الطبلب مساعدة -
  الميارات المطمكبة ليا. عم 

المتا ة التا  العمؿ عقد ندكات كمؤتمرات بيدؼ التعريؼ بالميف المعاصرة كبرص -
 ي تاجيا سكؽ العمؿ كمتطمباتيا كالميارات التا يجب عم  الطبلب اكتسابيا.

 

 العاملية: الشراكة -3

لـ تعد المجتمعات اليـك مابعة عم  ذاتيا بؿ أصب ت بكرة الشراكة  تمية لتبادؿ المن عة 
بيف الدكؿي كىذا يتطمب إعداد مكاطف مادر عم  اإلندماج با الرقابات الملتم ة كالتعايش مط 

 المجتمعات العالمية األلرل با ظؿ ب ث األبراد عف العمؿ كالمستقبؿ األبطؿ.
بت الشراكة العالمية إ دل  ليات السكؽ العالما  يث لـ يعد ىناؾ مجاالن كما أص 

لبلكت اط بالجانب الم ماي با ظؿ السعا ن ك ت قيؽ رباىية المجتمط كال راؾ االجتماعا 
كتطكير أنظمة المجتمط كمؤسساتو  لت قيؽ مكاطنة عالمية متزنةي كزيادة مشاركة المكاطنيفي 

 ة التا تعكد عم  كابة طبقات المجتمط.كت قيؽ اإلنجازات التنمكي
كأصب ت بكرة الشراكة العالمية با سكؽ العمؿ تتطمب مف المجتمعات العديد مف 
المتطمبات أىميا ت قؽ االستقرار السياسا ك رية الرأم با المجتمعاتي كنشر رقابة العمـ 

 نا كال طارم.كالتربية المستمرةي كىك ما ينقؿ المجتمط إل  ت قيؽ الرما العمما كالتق
كىذا يجعؿ الجامعات اليكـ مطالبة بمراجعة برامج اإلعداد بيا لتمبية المتطمبات 
االمتصادية لممجتمطي كالعمؿ عم  إعداد اللريجيف الميرة الذيف يمكنيـ تكجيو االمتصاد ن ك 

 التنابسية كالعالميةي كت قيؽ معدالت نمك عالية كدلكؿ مرت عة.
لعالما الذم يستطيط مسايرة التطكرات كالتكيرات العالمية كالعمؿ عم  إعداد ال رد ا

كالم مية كالذم ال يعيش منعزالن عما يدكر  كلو با المجتمط كبا العالـ مف أ داثي كي رض 
ىذا عم  المؤسسة التربكية تطكير تكجياتيا كأىدابيا با تنشئة الطبلب ب يث تألذ با 

(. كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية ٕٙٓي ٕٗٔٓاالعتبار البعد العالما لممكاطنة )عطيةي 
 دكر الجامعة با تمبية متطمب الشراكة العالمية مف أجؿ مكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآل
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  دور اإلدارة اجلامعية: -
 يتمرؿ دكر الجامعة بيما يماآل  

ظؿ  با االندماج با سكؽ العمؿ  ت  يمكنو الجامعا الملرج ت سيف جكدة -
 المؤسسات. ملتمؼ يفب الشراكة كالتنابسية

ت قيؽ الشراكة بيف الجامعة كالمؤسسات الصناعية كاإلنتاجية با المجتمط مف  -
لبلؿ العمؿ عم  دراسة المشكبلت التا تكاجييا مطاعات اإلنتاج الملتم ة كتقؼ 

 با طريؽ تطكرىا كتقديـ ال مكؿ ليا.
سات كمطاعات االست ادة مف اللبرات الدكلية الناج ة با مجاؿ ربط التعميـ بمؤس -

التنمية با المجتمط كتطبيؽ أ دث التكجيات العالمية با التا تؤسس لبناط شراكة 
 مجتمعية مط المؤسسات الم مية كالعالمية.

  دور املياٍج اجلامعية: -
 بيما يماآلالتعميمية يتمرؿ دكر المناىج 

ا لدييـ  القياـ بدكرىا با تكجيو الطبلب كتعري يـ  بالرقابات الملتم ة كتنمية الكع -
كسابيـ المعارؼ كالمعمكمات كالميارات كالقيـ البلزمة لجعؿ  كتكجيو اتجاىاتيـ كا 
ال رد عطكان عالميان بعاالن با  ياتو دالؿ كطنو كلارجو كتعريؼ كتمكينيـ مف 

 (. ٓٓٔي ٕٕٔٓالتعايش مط المتكيرات المعاصرة )الصكيري 
 مف عالـ با اإلنسانية دةك  كالتركيز عم  العالمية لممكاطنة األكلكية إعطاط -

 مف أىمية أكرر أنو عم  لممكاطنة العالما التعميـ معاممة يعنا ما كىك التنكعي
  (Amani, 2012, p.38)  .كالكطنا المدنا التعميـ

األلذ بالمناىج ال ديرة التا تعمؿ عم  إكساب الطبلب ميارات المكاطنة العالمية  -
 أبعاد ربلرة با المدنية التربية قكماتلم كبقا المناسب الم تكل تصميـمف لبلؿ 

 مجتمط با لمعيش استعداد عم  الطبلب لجعؿ كذلؾ كالميارات كال يـ لمعربةىاآل ا
 ن سو العالما المجتمط بابككنيـ أعطاط  يشعركف يـلجعم ككذلؾ يالرقابات متعدد

 يقـك عم  الشراكة ال التنا ر.
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 : الربامج التدريبيةدور  -
 آلبيما يماتدريبية بالجامعة البرامج ال يتمرؿ دكر

العالمية  القطايا رؤيةالتا تمكنيـ مف  العالمية المكاطنةالطبلب ميارات  تعميـ -
الم مية  كتعري يـ بالمشكبلت كالقطايا الدكليةي كالتجارة المستدامة التنمية آلمرؿ
 لمتصرؼ مستعديف تجعميـكالعمؿ عم  إدراكيا بصكرة أكرر شمكالن  العالميةك 

 .(Amani, 2012,p.37) لممساطلة لاطعيف عالمييف كمكاطنيف
 المعاصر اإلنسانا ال كر ت دياتعقد الدكرات التا تمكف الطبلب مف التعامؿ مط  -

 لممكاطنة القانكنية كالطمانات العقبلنية أسس القائـ عم  الجديد العالما النظاـبا 
 الرقاباي التنكع  تراـا آلمرؿ العالمية لمكاطنةكالذم يستمـز إلماـ األبراد بميارات ا

 كالسبلـ كالديمقراطية كال رية كالمساكاة التسام  بقيـ االلتزاـ ياإلنساف  قكؽ
(Amani, 2012, p.22) 

عقد الدكرات التا تمبا ا تياجات األبراد كالمؤسسات بيدؼ إ داث تكييرات سمككية  -
م ة كمعالجة كتنمكية با المجتمط بما يعكد بالتقدـ كالرما لمؤسسات المجتمط الملت

 مطاياه كمشكبلتو با بيئة العمؿ.
 الملتم ةالعالمية  المكاطنة مياراتاالىتماـ بالبرامج التدريبية التا يمكنيا تنمية  -

 تقييـ إعبلميةي ت ميمية رسالة كتابة التعبيري عم  القدرة آلمرؿلدل الطبلب 
 السممية يبكاألسال اإلنساف  قكؽ مسائؿ ياألبكار تنظيـ عم  القدرة المرش يفي

 .الصراعات لتسكية
تدريب الطبلب عم  ريادة األعماؿ كتشجيعيـ عم  ابتكار أبكار جديدة ت قؽ  -

المن عة ليـ با مجاالت العمؿ الملتم ة كتلدـ المؤسسات التجارية با سكؽ 
 العمؿ. 

 دور األىشطة الطالبية: -
 آلبيما يمااألنشطة الطبلبية بالجامعة يتمرؿ دكر 

ت كالمؤتمرات التا تنامش المشكبلت العالمية مرؿآل ال قري البيئةي االىتماـ بالندكا -
المجاعةي اليجرةي التعصبي الجريمة المنظمةي اإلدمافي الرشكةي تجارة األسم ةي 
تجارة األعطاط البشريةي االن بلؿ األسرمي األمراض الجنسيةي لككف ىذه المشكبلت 
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كالشعكب بأسرىا بمشكمة العالـ  ال تلص شعبان أك منطقة بعينيا كلكنيا تلص األمـ
المعاصر األساسية ىا طماف تعايش المجتمعات البشرية الملتم ة با سبلـ بيف 
األبراد كالشعكب ريـ انقساميـ إل  مكميات كطكائؼ كريـ التبلؼ مكاردىـ 

 (.ٓٓٔي ٕٕٔٓكسياساتيـ كأيديكلكجياتيـ كأجناسيـ )الصكيري 
طبلب اإل ساس بالمسئكلية المجتمعية لجعؿ االىتماـ باألنشطة التا تنما لدل ال -

 االريف تجاه ةكليئمسكتنمية ال المستقبؿي با أبطؿالمجتمط الم ما كالعالما 
 ,Quingly)كالم ابظة عمييا كعم  سبلمتيا  البيئةمطايا ك  المجتمطتجاه ك 

2000, p. 937). 
ت تدريب الطبلب عم  الشراكة مط المؤسسات االجتماعية با عبلج المشكبل -

الملتم ة كممارسة األنشطة االجتماعية مرؿآل التلمص مف األمية كاإلدماف كنشر 
الكعا الص ا كمكاب ة التطرؼ كالجريمة كالعادات السمبية التا تنتشر بيف 

 األبراد.
التكاصؿ مط مؤسسات المجتمط كالسماح ألعطاط ىيئة التدريس كالطبلب بالعمؿ  -

تمؾ المؤسسات كتسلير الب ث العمما بييا  ت  يمكنيـ التعرؼ عما ا تياجات 
 دالؿ الجامعات لمعمؿ عم  تطكيرىا كتمبية طمك اتيا.

 

 تيوع اقتصاد الشوق: -4

التا تلتمؼ ااراط  كليا  يث يلطط م يكمو إل  لبلؼ  أشكاؿ أ د العمؿ سكؽ يعتبر
بيران با مما اكجد تنكعان ك كال كرية النظرية المرجعيات كتنكع تعدد بسبب كذلؾ بيف الملتصيفي

 ذلؾ.
كنتيجة لمت كؿ االمتصادم ن ك استلداـ  ليات السكؽ كركرة االتصاالت كالتطكرات 
المتبل قة كاالتجاه ن ك زيادة القدرة التنابسية بيف المؤسسات كالمنشآت اإلنتاجية كاللدمية 
ج كالتا مف شأنيا تل يض السعر كاالرت اع بالجكدة كىك ما انعكس عم  نكعية العمؿ كاإلنتا

أيطان عم  العمالة با كابة المجاالت سكاط كانت  ككمية أك عامة أك لاصة كأصب ت األعداد 
المطمكبة لمتكظيؼ م ددة باال تياجات ال عمية كاال ت اظ بالعمالة يرتبط بما تراه اإلدارة با 

ي ٕٙٓٓصال  العمؿ كالمنشأة كت قيؽ أكبر عائد ي قؽ مصال  األطراؼ المعنية )الشريؼي 
ٛ.) 
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معظميا كلبرات نكعية كظائؼ جديدة اليـك إل  ال اجة إل   كأدل تنكع سكؽ العمؿ
با  اإلنساف كاالةتنطكم عم  مستكيات ت اعؿ كبيرة بيف ك قطاع التكنكلكجيا ن سو ب يرتبط

 (. ٙي ٕٛٔٓالمجاالت )ديـ مكري ك لركفي ملتمؼ 
لتلمص مف السمككيات لذلؾ تكاجو الجامعات اليـك العديد مف الت ديات التا تتطمب ا

كالممارسات التقميديةي كالتعامؿ ب كر جديد كأساليب  ديرة كمتنكعة تناسب المتكيرات العالميةي 
كينتقؿ مف الم مية كاإلمميمية إل  العالمية با ظؿ عالـ متكير كمتنابسي كالتلمص مف 

إل  القيادة مف لبلؿ الركتيف كاألبكار القديمة إل  التجديد كالتطكيري كمف اإلدارة التقميدية 
 (.ٓٚي ٕ٘ٔٓالنظـ كبرؽ العمؿي كت جير الطاماتي كالسعا لت قيؽ الريادة ) سيف كالعاناي 

كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية دكر الجامعة با إعداد الطبلب مف أجؿ تمبية متطمب 
 تنكع امتصاد السكؽ لمكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآل

  دور اإلدارة اجلامعية: -
 كر الجامعة بيما يماآل  يتمرؿ د

االىتماـ بالتلصصات التا ي تاجيا سكؽ العمؿ با الكمت ال الا كتنكيعيا لتمبية  -
 كابة ا تياجات السكؽ.

 العمؿ عم  إعداد الطبلب با تلصصات متنكعة با مطاع التكنكلكجيا. -
 االىتماـ ب اطنات األعماؿ كربطيا بسكؽ العمؿ. -
  دور املياٍج اجلامعية: -

 بيما يماآلالتعميمية المناىج يتمرؿ دكر 
إعداد الطبلب لقبكؿ التكير الناجـ با سكؽ العمؿ كالتكيؼ معو كتنمية مدراتيـ  -

 كك اطاتيـ التا تمكنيـ مف القياـ باألعماؿ الملتم ة. 
تزكيد الطبلب بالمعمكمات الطركرية لمتكيير سكاط كاف عم  مستكل الدالما أك  -

 لطبلب عم  العمؿ كاإلنجاز.اللارجا بما يمكنو مف بناط مدرة ا
 : الربامج التدريبيةدور  -

 يتمرؿ دكر البرامج التدريبية بيما يماآل

تدريب الطبلب عم  تكظيؼ الميارات العقمية با القياـ باألعماؿ ال ديرة التا  -
 تتطمبيا سكؽ العمؿ الم مية كالعالمية. 
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ؽ العمؿ العالما تدريب الطبلب عم  المنيجية العممية با التعامؿ مط متكيرات سك -
بأسمكب إبداعا نامد كتعميميـ الطرؽ العممية ال ديرة با الكصكؿ ل مكؿ 

 لممشكبلت الملتم ة. 
 عمؿ دكرات تدريبية لمطبلب با التلصصات الملتم ة التا ت تاجيا سكؽ العمؿ. -
 دور األىشطة الطالبية: -

 يتمرؿ دكر األنشطة الطبلبية بيما يماآل
  ز الطبلب عم  المشاركة با االبتكار كريادة األعماؿ.نشطة التا ت االىتماـ باأل  -
إمامة أنشطة تكعكية لكؿ ما ىك جديد مف أعماؿ ي تاج إلييا سكؽ العمؿ مف أجؿ  -

  ث الطبلب عم  االلت اؽ بيا.
 التدصصات البييية: -5

 اتالتلصص إل  لمجتمطة ا اجإل   أدت التكيرات الجديدة با مجاالت سكؽ العمؿ
رات بالقد ال رد المعربة كتزكيد كركرة المذىؿ العمم  التطكر تناسب التا كالنادرة ةالدميق

الجديدي كالذم يلتمؼ عف سكؽ  العمؿ سكؽالتا ي تاجيا  المتنكعةارات كالمي الملتم ة
 العمؿ التقميدم كما يتطمبو مف عمالة متميز با استلداـ التقنيات ال ديرة.

االنتقادات التا تكجو إل  تدنا جكدة كنكعية لذلؾ تنامت با ااكنة األليرة الكرير مف 
اللريجيف كعدـ مكاطمة ملرجات التعميـ مط متطمبات لطط التنميةي كعدـ مناسبتيا لسكؽ 
العمؿ كارت اع تكم ة التعميـ با طكط معدالت التطلـ العالية كزيادة اليدر التربكم با 

 ( ٕ٘ي ٕٓٓٓالمؤسسات التعميمية )عبد الجكادي 
لكظائؼ با المنظمة ال ديرة التا ي تاجيا سكؽ العمؿ بالتعقد ال نا كما تتميز ا

كتتطمب ميارات مميزةي با ظؿ تبلشا ال كاجز بيف الكظائؼ  بمـ يعد ال رد يمارس عممو مف 
لبلؿ مسـ معيف أك إدارة معينةي مط أبراد ي ممكف ن س تلصصو لكنو يجد ن سو عطكان با 

دان  لريف مف أمساـ ألرل دالؿ المنظمة كىذا يعنا بريؽ عمؿ أك مجمكعة مياـ تطـ أبرا
تزايد أىمية دكر إدارة المكارد البشرية با تقكيـ كتن يذ البرامج كالسياسات ال ردية لت قيؽ 

 (ٜي ٕٛٔٓالتكابؽ كاالنسجاـ مط ىذه التكيرات )ال ريرمي 
طمبو سكؽ كُتعد الجامعة مر مة تلصصية تؤىؿ الطبلب لمميف المستقبمية كتعدىـ لما يت

العمؿ مف مدرات كميارات كك ايات بشرية با شت  المجاالت عف طريؽ التعميـ التلصصا 
 (.ٕٚي ٕٚٓٓالمتجدد كالمتنكع ب سب  اجة سكؽ العمؿ )الرشيدي 
 ي تاجو ما مطال يتبلطـ  المصرية الجامعاتكعم  الريـ مف ذلؾ بإف إعداد الطبلب با 
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 لمطبلب ُتدرس التا الجامعيةكالمقررات  ات الجامعيةبما زالت الكرير مف التلصص العمؿ سكؽ
 ب  اإلنتاجية المؤسسات تطكير كالمعربا كالتكنكلكجا كال يسيـ با  العمم  تطكرال تكاكب ال
 المعربةالم مية ك  المعربة ملزكف تطكير ب  العمم  الب ث كما زالت إسيامات المجتمطي
ؿ بيف مؤسسات اإلنتاج كمؤسسات الب ث طعي ة كما زاؿ ىناؾ إل   د ما ان صا العالمية

 العمما با المجتمط.
لذلؾ بالجامعة اليـك مطالبة بإعادة النظر با التلصصات ال الية بالتعميـ الجامعا 

بيف  ةكالعالاي كاست داث مجاالت جديدة كبقان لمنظكر الجكدة الشاممة مط طركرة المكاطم
القكل البشرية كا تياجات سكؽ العمؿ ملتمؼ التلصصات ك اجات المجتمط المستقبمية مف 

 (.ٙ٘ٗي ٕٗٔٓ)العمكرمي 
كالتعميـ ما ىك إال سمعة ككيره مف السمط البد أف ينابس كأف يسع  إل  إرطاط 
مستيمكا تمؾ السمعة مف الطبلب كالمجتمط كالدكلة بالطبلب يريبكف با ال صكؿ عم  أبطؿ 

ان بازدياد عدد اللريجيف كممة برص المؤىبلت لم صكؿ عم  ال رص الكظي ية التا تزداد ش 
العمؿ كتناما  اجات السكؽ لتلصصات جديدة ال تكبرىا نظـ التعميـ ال الية )ممك العيفي 

 (.ٔٔي ٜٕٓٓ
كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية دكر الجامعة با تمبية متطمب التلصصات البينية مف 

 أجؿ مكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآل
  دور اإلدارة اجلامعية: -

 يتمرؿ دكر الجامعة بيما يماآل
تزكيد المجتمط ب اجتو مف القكل العاممة المدربة تدريبان يتناسب كطبيعة تكير  -

 ( ٕٖٗي ٕٛٔٓالميف. )صبي اي 
مكانات كميارات مكاص ات ذات نكعية تلريج -  ب يث يعالميان  بيا معترؼ كا 

طريقة كالمتطكر ب المتكير العمؿ سكؽمتطمبات  مط التعامؿ عم  مادرة تككف
 مذىمة.

التنسيؽ مط سكؽ العمؿ مف أجؿ كتكبير البيانات البلزمة لدراسة اال تياجات  -
اانية كالمستقبمية لسكؽ العمؿ كت ديد الدكر ال عما لمؤسسات التعميـ العالا 

 (ٕٙٗي ٕٗٔٓلتمبية ا تياجات سكؽ العمؿ اإلمميما. )بيصؿي 
صر ال الا مف انتشار إيجاد تلصصات جديدة يير تقميدية تناسب طبيعة الع -

 . مرؿ التلصصات البينية التقنية با كابة المجاالت
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تلطيط السياسة التعميمية لمجامعات كبقان لبل تياجات ال عمية كالمستقبمية  -
كتأىيؿ الككادر البشرية  سب التلصصات كالمستكيات كالقكل البلزمة لمسكؽ 

 العالما.
عداد الطبلب إ داث التكييرات اإليجابية الشاممة لجميط أ - براد المجتمط  كا 

 لممساىمة با ال راؾ التنمكم كت مؿ أدكارىـ المستقبمية.
  دور املياٍج اجلامعية:  -

 يتمرؿ دكر المناىج التعميمية بيما يماآل
تقديـ مناىج متطكرة تعمؿ عم  تأىيؿ الطبلب كبؽ ا تياجات سكؽ العمؿي  -

كيمكنيـ مف  كبما يمكنيـ مف مكاكبة كؿ ما يستجد با مجاؿ التلصص
 التنمية الذاتية لتطكير مياراتيـ كمعاربيـ المينية مستقببلن.

االىتماـ بالبرامج التدريبية كالتطبيقية كالتكنكلكجية المتقدمة المناسبة ال تياجات  -
أسكاؽ العمؿ مط االىتماـ بالتدريب با مكامط العمؿ ذاتيا كبما يتناسب مط 

 (.٘ٛي ٕٚٓٓا تياجات كؿ مكمط )جكيماي 

 : الربامج التدريبيةدور  -
 يتمرؿ دكر البرامج التدريبية بيما يماآل

تدريب الطبلب عم  كؿ ما ىك جديد با مجاؿ الميف التا تتطمبيا سكؽ العمؿ  -
كسابيـ اللبرات كالميارات البلزمة لذلؾ كتككيف االتجاىات اإليجابية لدييـ  كا 

 ن ك التلصصات الجديدة.
لمساعدة الطبلب عم  تبنا أبكار كمشاريط ت عيؿ دكر ال اطنات التكنكلكجية  -

 جديدة لمعمؿ يمكنيـ القياـ بيا مستقببلن.
 دور األىشطة الطالبية: -

 يتمرؿ دكر األنشطة الطبلبية بيما يماآل

االىتماـ باألنشطة التا تعمؿ عم  تلميص الطبلب مف التقاليد االجتماعية  -
اعا كاالمتصادم السمبية التا تقؼ عائقان با سبيؿ ت قيؽ التقدـ االجتم

 كاالندماج مط الرقابة العالمية الجديدة.
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عقد الندكات ككرش العمؿ التا تشجط الطبلب كتبث الرقة با ن كسيـ كتشعرىـ  -
 بالقدرة عم  الملاطرة كلكض يمار العمؿ الجديد دكف لكؼ.

 

 املَارات التكيية والتليولوجية )اللفايات التليولوجية(: -6

األكبر با تكيير مطالب كا تياجات كنكلكجية كاف ليا األرر يشيد المجتمط اليـك ركرة ت
سكؽ العمؿ مف القكل العاممة إذ تتطمب ىذه الركرة العممية نكعية لاصة مف العمالة عم  
كعا كامؿ بأساليب التكنكلكجيا  ال ديرة ككي ية استلداميا كتطبيقيا كىذا ي رض عم  التعميـ 

دريس كتنمية الميارات التكنكلكجية الجامعا تكيير البرامج التعميمية كتكيير أىدابو كأساليب الت
 (.ٖٖٕي ٕٓٔٓلدل طبلبو لاصة با الدكؿ النامية ) ن اي 

كبا ظؿ ت كؿ المجتمعات مف مجتمعات زراعية إل  مجتمعات صناعية رـ إل  
مجتمعات تيتـ باللدمات كمط ىذا الت كؿ التم ت الميارات ال ردية با كؿ مر مة مف المرا ؿ 

يد با الميارات المطمكبة ألداط الكظائؼ الجديدة التا تتطمب كمد تسبب ىذا با نقص شد
درجة عالية مف الميارات ال نية كيعنا ىذا كجكد مطاعات مف القكل العاممة ت تقر لمميارات 

 (.ٜي ٕٛٔٓاألساسية ألداط الكظي ة المطمكبة )ال ريرمي 
تقاف كأصب ت الجامعة اليكـ مطالبة بإعداد الطبلب إلتقاف الك ايات التكن كلكجية كا 

ميارات التكاصؿ كالتعمـ الذاتا كامتبلؾ القدرة عم  الت كير النامد مف بيـ عمـك العصر 
 -ٜٗٛي ٕٓٔٓكتقنياتو المتطكرة كاكتساب ميارات تطبيقيا با العمؿ كاإلنتاج )ال ياصاتي 

(. كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية دكر الجامعة با تمبية متطمب الميارات التقنية ٓ٘ٛ
 تكنكلكجية مف أجؿ مكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآلكال

  دور اإلدارة اجلامعية: -
 يتمرؿ دكر الجامعة بيما يماآل

تعزيز القدرة عم  المنابسة العالميةي ككطط إستراتيجيات كطنية لمتعميـ  -
عداد اللريجيف الميرة القادريف عم  التعامؿ مط التكنكلكجيا ال ديرة  كالب ثي كا 

(Robert & Luke, 2011, P.5. ) 
كساب الطبلب ميارة استلداميا  - تطميف التكنكلكجيا با العممية التعميمية كا 

كتكظي يا كتمكينيـ مف استلداـ التكنكلكجيا ال ديرة با مجاؿ التصاصيـ مف 
جادة استلداميا با مجاؿ العمؿ المستقبما  ت  تطمف ليـ  أجؿ تطبيقيا كا 

 المنابسة با سكؽ العمؿ العالما.
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ب ث العمما كالعمؿ عم  تطكيره لككنو بكابة االبتكار با المجتمط دعـ ال -
 كلككنو يكبر برص كظي ية ألبناط المجتمط تسيـ با تقكية االمتصاد الم ما.

إنشاط  اطنات األعماؿ التا تعمؿ عم  نقؿ التقنية ال ديرة كتكطينيا كتدريب  -
لكجية كتدريبيـ عم  الطبلب عمييا  ت  يمكنيـ امتبلؾ الميارات التقنية كالتكنك 

 التعامؿ مط الت ديات التكنكلكجية با سكؽ العمؿ المستقبما.
  دور املياٍج اجلامعية: -

 يتمرؿ دكر المناىج التعميمية بيما يماآل
المعربة  كتمكينيـ مف صنط  ميارات الطبلب تطكيرلالمناىج التعميمية  تطكير -

دارتياي بما ي قؽ ا تياجات كاالتصاالت  المعمكمات تكنكلكجيا كاستلداـ كا 
 الطبلب المستقبمية مف العممية التعميمية. 

اللركج مف اإلطار التقميدم با أساليب كطرؽ التدريس كالب ث العمما التا  -
ت د مف اإلنتاج المعربا كتركز عم  عمميات اإلبداع كاالبتكار مستكمة التقنيات 

نتاج كنشر المعربة بما يلدـ  ال ديرة لمت سيف الكي ا كالنكعا لعممية تكليد كا 
 (.ٜٕٓي ٕ٘ٓٓال ياة العممية كالتقدـ التنمكم لممجتمعات)الشرعاي 

مكاكبة التطكر التكنكلكجا ال ادث با سكؽ العمؿ السيما تكنكلكجيا  -
المعمكمات لما يعكد عم  اللريجيف مف ال ائدة بالعمالة القادرة عم  استلداـ 

 جاد عمؿ با السكؽ العالمية.التكنكلكجيا ىا األعم  أجر كأكرر مدرة عم  إي
االىتماـ بالتعميـ التطبيقا القائـ عم  تطبيؽ المعربة التكنكلكجية بعيدان عف  -

ال كاجز التقميدية كالدراسة النظرية لتكبير الميارات التقنية كالتكنكلكجية التا 
 تمكف الطبلب مف امتبلؾ ميارات المكاطنة العالمية التا ي تاجيا سكؽ العمؿ.

 : امج التدريبيةالربدور  -
 يتمرؿ دكر البرامج التدريبية بيما يماآل

االىتماـ بالبرامج التدريبية التا ت ث الطبلب عم  االىتماـ باألبكار الجديدة  -
 كتقديـ البدائؿ كالت اعؿ المستمر مط تقنيات العصر. 

تمكيف الطبلب مف ميارات ال اسب االا الملتم ة كمف البرمجيات البلزمة با  -
 ت الملتم ة التا ي تاجيا سكؽ العمؿ.التلصصا
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 دور األىشطة الطالبية: -
 يتمرؿ دكر األنشطة الطبلبية بيما يماآل -

االىتماـ باألنشطة التا تعمؿ عم  تنمية مدرة الطبلب عم  مكاكبة ال ياة  -
المينية مف لبلؿ تنمية مدرتيـ عم  التعمـ مدل ال ياة كتمكينيـ مف الت اعؿ 

 ما كت طيرىـ لمميف المستقبمية.مط الم يط الم ما كالعال
االىتماـ باألنشطة التا تمكف الطبلب مف اكتساب الميارات ال قيقية كال اعمة  -

كالتا تجعميـ مت اعميف كمن ت يف عم  بيئتيـ كعم  المجتمعات األلرل كتمبا 
تطمعاتيـ المستقبمية بما تمدىـ بو مف الميارات التا تؤىميـ لمكاجية ت ديات 

 المستقبؿ.
-   

 اللغات )اللفايات اللغوية(: -7

تشمؿ الك ايات المككية القدرة عم  التكاصؿ بمكات ملتم ة ش ييان ككتابيان كرمزيان  ت  
 يمكف لم رد االندماج مط الرقابات الملتم ة.

كتعرؼ الك اية المككية بأنيا المستكل المتقدـ مف إتقاف المكة كالجكدة با استعماؿ 
 ,Longman Dictionary, 1987)اطة ككتابة كبيمان الميارات المككية م ادرة كمر 

p.292) 
تقاف الميارات المككية  كمف الك ايات المككية بيـ المكات المتنكعة كاللبرات الرقابية كا 
كمعربة  ليات عمؿ المكة نظامان كتراكيب كأساليبي كمعربة رقابة المكات السائدة بيمان كممارسة 

ات الملتم ة كاإللماـ باأل داث الجارية عم  الصعيديف كمعربة القكاسـ المشتركة بيف المك
 (.ٗٚٛ -ٖٚٛي ٕٙٔٓالم ما كالعالما )السيدي 

جادتيا السيما با ظؿ  بالكطط القائـ اليكـ ي تاج إل  أف يعا الطبلب أىمية المكة كا 
ب ث األبراد عف برص عمؿ لارج الكطف نتيجة تقمص برص العمؿ دالؿ الكطف كبا ظؿ 

 ف برص عمؿ أبطؿ تمبا طمك اتيـ المينية كالكظي ية.ب ث األبراد ع
لذلؾ يعد استعماؿ المكة األجنبية بسبلسة مراطة ككتابة با المكامؼ ال ياتية الملتم ة 
كالقدرة عم  القراطة السريعة مط النطؽ الص ي  با القراطة مط اللمك مف األلطاط كبيـ 

لؾ الكتابة السميمة كالتنظيـ المنطقا لؤلبكار المادة المقركطة كتكظي يا با ال ياة العمميةي ككذ
يطاح ال كرة بأسمكب سميـ )السيدي   (آلٓٔ -ٜي ٕٕٔٓكا 

كبا طكط ما سبؽ يتط  أىمية دكر الجامعة با تمبية متطمب )المكات( الك ايات 
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 المككية مف أجؿ مكاكبة سكؽ العمؿ كذلؾ بيما يماآل
  دور اإلدارة اجلامعية: -

 يماآليتمرؿ دكر الجامعة بيما 
االىتماـ بالمكات األجنبية كتطمينيا با أىداؼ التعميـ الجامعا مط التركيز عم   -

 المكة اإلنجميزية لككنيا المكة العالمية األكرر انتشاران كشيكعان.
  دور املياٍج اجلامعية: -

 يتمرؿ دكر المناىج التعميمية بيما يماآل

با كلكة الت اىـ الدكلا مـ المكة االنجميزية باعتبارىا أداة العتدريس االىتماـ ب -
باعتبارىا أداة  الجامعةالكمت ال الا ككي ية تعميميا لمطبلب دالؿ كميات 

  .(Murat, 2012, p. 629) المتقدمة  لم صكؿ عم  المعربة التكنكلكجية
االىتماـ بتدريس القطايا العالمية الملتم ة كدراسة المشكبلت العالمية  -

 ا.كالتكاصؿ مف اجؿ إيجاد  مكؿ لي
االىتماـ بالتنكع الرقابا كدمج رقابات الشعكب با المناىج كالتعريؼ بتاريخ  -

 األمـ كمعتقداتيا بيدؼ التقريب كالتعايش.
 : الربامج التدريبيةدور  -

 يتمرؿ دكر البرامج التدريبية بيما يماآل

 عقد دكرات تدريبية لمطبلب بيدؼ تعميميـ المكة األجنبية كربط ك اطتيـ بييا. -
طبلب عم  الت كير با المشكبلت الم مية كالعالمية كربطيا بالقكاعد تدريب ال -

 العممية المدركسة با جك مف االستقبلؿ البلـز لمت كير كاإلبداع.
 دور األىشطة الطالبية: -

 يتمرؿ دكر األنشطة الطبلبية بيما يماآل

ة المعاصر المككية التا تنما كعا الطبلب بالقطايا  ةاالىتماـ بالندكات الترقي ي -
 كالمشكبلت العالمية مط تشجيعيـ لعرض كتقديـ ال مكؿ ليا.

عقد الندكات لمتكعية برقابات الشعكب كأنماط ت كيرىـ مط استطابة لبراط مف  -
 كابة المجتمعات كالرقابات لشرح ذلؾ كالتعريؼ بو. 
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االىتماـ بإشراؾ الطبلب با المجاف اللاصة بالدباع عف  قكؽ اإلنساف  -
 مط المنظمات الدكلية الملتم ة. كاألمميات كالتكاصؿ

االىتماـ باألنشطة التا ت ث الطبلب عم  التعايش السمما مط الرقابات  -
 كالمعتقدات الملتم ة كالتركيز عم  ميـ اإلنسانية كالسبلـ العالما.

 

 املبحح الرابع

 الدراسة امليداىية وىتائجَا

ميػارات لجامعة با تعزيػز دكر اببعد عرض اإلطار النظرم كما اشتمؿ عميو مف التعريؼ 
المكاطنػػة العالميػػة لطػػبلب التعمػػيـ الجػػامعا بػػا طػػكط متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿي كعػػرض اإلطػػار 

بػػا طػػكط متطمبػػات سػػكؽ لطػػبلب التعمػػيـ الجػػامعا ميػػارات المكاطنػػة العالميػػة تعزيػػز النظػػرم ل
اكؿ تـ تنػالتػدريس بالجامعػة بجامعػة سػكىاج. يػالعمؿ كمعكماتػو مػف كجيػة نظػر أعطػاط ىيئػة 

جراطاتيا كنتائجيا.  الدراسة الميدانية مف  يث أىدابيا كا 
  أواًل: أٍداف الدراسة امليداىية:

 ة إل آلتيدؼ الدراسة الميداني
بػا طػكط لطبلبيػا ميارات المكاطنة العالمية  كامط دكر الجامعة با تعزيزالتعرؼ عم   -

   .الجامعةبا  مف كجية نظر أعطاط ىيئة التدريسمتطمبات سكؽ العمؿ 
بػػا لطبلبيػا ميػارات المكاطنػة العالميػة  تعزيػػز دكر الجامعػة بػا معكمػاتالتعػرؼ عمػ   -

   .الجامعةبا  مف كجية نظر أعطاط ىيئة التدريسطكط متطمبات سكؽ العمؿ 
 ثاىيًا: إجراءات الدراسة امليداىية:

 عيية الدراسة

تآل بكميػػابجامعػػة سػػكىاج مجمكعػػة مػػف أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس الدراسػػة  شػػممت عينػػة
ي اادابي الطػػب البشػػرم) ( عطػػكان كمػػد التيػػركا بطريقػػة ٖٔٙبمكػػت )ي التجػػارة( التربيػػةي العمػػـك

أسػػتاذ  -( مػػف إجمػػالا أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس )أسػػتاذٜٗٗعشػػكائية مػػف المجتمػػط األصػػما )
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( مػف ٖٛٔٔ( ممف ىػـ عمػ  رأس العمػؿ بالكميػات عينػة الدراسػة مػف بػيف )()مدرس –مساعد 
( ٔ( كيبػػيف جػػدكؿ )ٕٛٔٓالتػػدريس بجامعػػة سػػكىاج )جامعػػة سػػكىاجي  إجمػػالا أعطػػاط ىيئػػة

   كصؼ عينة الدراسة الميدانية كبقان لمتكيراتيا.
 (1خذٚي )

 ٚصف ػ١ٕخ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚفمبً ٌّزغ١شارٙب

 اٌؼ١ٕخ اٌؼذد   اٌّزغ١ش
ٔغجخ اٌؼ١ٕخ ِٓ 

 اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍفئخ

 إٌٛع

 % 5332 192 404 روش

  ,463 169 240 أٔثٝ

 %100 361 944 اإلخّبٌٟ 

 اٌى١ٍخ

 1934 40 120 رشث١خ 

 2333 4, 234 ػٍَٛ

 1934 41 143 آداة

 2434 90 ,36 غت ثششٞ

 1234 46 56 ردبسح

 %100 361 944 اإلخّبٌٟ

 اٌخجشح

 2439 90 235 ألً ِٓ خّظ عٕٛاد

 4032 145 315 عٕٛاد 10ئٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ 

 3439 126 394 عٕٛاد فأوثش 10

 %100 361 944 اإلخّبٌٟ

 اٌذسخخ اٌؼ١ٍّخ

 2431 ,9 266 أعزبر

 3231 116 230 أعزبر ِغبػذ

 4034 144 ,44 ِذسط

 %,4 361 944 اإلخّبٌٟ

                                                 

 كميػػة التجػػارة نظػػران لصػػكر  جػػـ العينػػة مػػف أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس  يػػث أنيػػـ بػػا  تػػـ إطػػابة المدرسػػيف المسػػاعديف لعينػػة
 مر مة إ عداد الدكتكراه.
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كيتطػػ  مػػف الجػػدكؿ السػػػابؽ أف تكزيػػط عينػػة الدراسػػة  سػػػب المسػػتكل الػػكظي ا مػػػف 
( عطػػكان مػػف إجمػػالا ٚٗٔيف بمػػغ )إجمػػالا العينػػة بالكميػػات م ػػؿ التطبيػػؽ  يػػث عػػدد المدرسػػ

%( مػف جممػة المجتمػط األصػما لمعينػة كالبػالغ ٕٚ,ٓٗأعطاط ىيئػة التػدريس يمرمػكف نسػبة )
%( ٖٔ,ٕٖ( عطػكان بنسػبة )ٙٔٔ( عطكاني كتأتا بعػد ذلػؾ بئػة أسػتاذ مسػاعد )ٖٔٙعددىـ )

 %(.  ٗٔ,ٕٚ( أستاذان بنسبة )ٜٛكبمغ عدد األساتذة )

أبػراد العينػة  سػب اللبػرة بمػغ عػدد أعطػاط  لنسػبة لتكزيػطباكيتط  مف الجدكؿ السابؽ 
( عطػكان مػف أعطػػاط ٕٙٔ( سػنكات بػأكرر )ٓٔىيئػة التػدريس ممػف اشػتممت سػنكات لبػرتيـ )

%( مف إجمالا العينةي كىـ ال ئة األكبر با الدراسػة بػا ٜٓ,ٖٗىيئة التدريس يمرمكف نسبة )
ت لبػرتيـ أمػؿ مػف لمػس سػنكات ن ػك  يف أف عدد أعطاط ىيئة التدريس الػذيف تتػراكح سػنكا

%( مػف إجمػالا العينػةي بػا  ػيف بمػغ عػدد أعطػاط ىيئػة ٖٜ,ٕٗ( عطكان يمرمكف نسبة )ٜٓ)
( عطػػكان ٘ٗٔالتػػدريس الػػذيف تتػػراكح لػػدمتيـ مػػف لمسػػة إلػػ  أمػػؿ مػػف عشػػر سػػنكات ن ػػك )

 %( مف إجمالا العينة.ٙٔ,ٓٗيمرمكف نسبة )

( ٕٜٔاد العينػة  سػب النػكع بمػغ عػددىـ )كما يتطػ  مػف الجػدكؿ السػابؽ أف تكزيػط أبػر 
( عطػػػػكان مػػػػف اإلنػػػػاث بنسػػػػبة ٜٙٔ%( مقابػػػػؿ عػػػػدد )ٛٔ,ٖ٘عطػػػػكان مػػػػف الػػػػذككر بنسػػػػبة )

عم  زيادة كاط ة لمذككر مقابؿ اإلناثي كمػد يبػدك ذلػؾ منطقيػان بػا ظػؿ  %( مما يدؿٔٛ,ٙٗ)
 زيادة أعطاط ىيئة التدريس الذككر عف اإلناث.

ت تكزيط أبراد العينة  سب الكميات م ؿ التطبيؽي  يػث كيتط  مف الجدكؿ السابؽ ت اك 
( عطػػكان بكميػػة العمػػـك ٗٛ( عطػػكان بكميػػة التربيػػة مقابػػؿ )ٓٚبمػػغ عػػدد أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس )

( عطكان بكمية التجػارة كىػك ٙٗ( عطكان بكمية الطب البشرم )ٜٓ( عطكان بكمية ااداب ك)ٔٚك)
 مط األصما بالكميات اللمسة.عدد منطقا بالنسبة لؤلعداد ال قيقية لممجت

كما يتط  مف الجدكؿ السابؽ تكزيط أبراد العينة  سب اللبرة  يػث ت ػاكت عػدد سػنكات 
اللبػػرة ألعطػػاط ىيئػػة التػػدريس بالكميػػات اللمسػػة م ػػؿ التطبيػػؽ  يػػث بمػػغ عػػدد أعطػػاط ىيئػػة 

 ٘( عطػكان لمػػف  ىػـ )مػػف ٘ٗٔ( عطػكان مقابػػؿ )ٜٓالتػدريس عمػ  )أمػػؿ مػف لمػػس سػنكات( )
سنكات بأكرر( مما يعنا ت ػاكت أعطػاط ىيئػة  ٓٔ( لمف ىـ )ٕٙٔسنكات( ك) ٓٔل  أمؿ مف إ
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التدريس  سب سنكات اللبرة كالتا تنعكس عم  مدراتيـ كت قيػؽ التنميػة المينيػة البلزمػة ليػـ 
 با ظؿ المتكيرات الم يطة. 

 أداة الدراسة امليداىية:-0

ية لككنيا م ػؿ اىتمػاـ بػا الب ػكث التربكيػة االستبانة كأداة لمدراسة الميدانبتـ االستعانة 
كلككنيػػا ت ػػكم  قػػائؽ تعبػػر عػػف الظػػركؼ كاألسػػاليب القائمػػة بال عػػؿي كمبػػؿ البػػدط بػػا كطػػط 
االستبانة بصكرتو النيائية تـ القياـ بدراسػة مسػ ية لعػدد كبيػر مػف الب ػكث كالدراسػات كالكتػب 

ة العديػد مػف أعطػاط ىيئػة التػدريس العممية ذات الصمة بمكطكع الدراسػةي باإلطػابة إلػ  مقابمػ
بالجامعةي مف أجؿ التعرؼ عم  ميارات المكاطنػة العالميػة التػا تسػع  الػدكؿ إلكسػابيا لطػبلب 
التعميـ الجامعا  ت  تمكنيـ مػف االنػدماج بػا سػكؽ العمػؿ الم مػا كالعػالما كالمعكمػات التػا 

جيػػة السػػميمة مػػف لػػبلؿ مػػا ت ػػكؿ دكف ت قيقيػػاي كمػػد اتبعػػت الدراسػػة اللطػػكات العمميػػة كالمني
 يماآل

تػػـ مسػػ  عػػدد كبيػػر مػػف الب ػػكث كالدراسػػات العمميػػة كالمراجػػط المتلصصػػة بػػا ىػػذا  -ٔ
 إل  أدبيات الدراسة.المجاؿ كالرجكع 

مقابمػػة العديػػد مػػف أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس بملتمػػؼ درجػػاتيـ العمميػػة بجامعػػة سػػكىاج  -ٕ
لطػبلب التعمػيـ الجػامعا بػا  ميػارات المكاطنػة العالميػةبالكميات م ػؿ التطبيػؽ لت ديػد 

 ا.طكط متطمبات سكؽ العمؿ كمعكماتي

كطػػػط االسػػػتبانة بػػػا صػػػكرتيا المبدئيػػػة كتػػػـ عرطػػػيا عمػػػ  مجمكعػػػة مػػػف اللبػػػراط  -ٖ
 كالم كميف ذكم االلتصاص إلبداط  رائيـ باإلطابة كال ذؼ كالتعديؿ.

تػػـ تجريػػب االسػػتبانة عمػػ  عينػػة مػػف أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس اللتيػػار مػػدل كطػػكح  -ٗ
 اية العبارات كسيكلة بيميا كتـ ألذ مبل ظاتيـ بعيف االعتبار.صي

إعػػادة االسػػتمارة لمسػػادة اللبػػراط كالم كمػػيف إلبػػداط  رائيػػـ بػػا االسػػتبانة بػػا صػػكرتيا  -٘
 النيائية.

 ( عطػكان ٓٗتـ تطبيؽ االستبانة عم  عينة عشكائية مف الكميات اللمسػة بمكػت ن ػك ) -ٙ
 لربات لبلستبانة.مف لارج عينة الدراسة لقياس الصدؽ كا
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كيمكػف كصػؼ  (ٔ)أصب ت االسػتبانة بػا صػكرتيا النيائيػة مابمػة لمتطبيػؽ النيػائا ) ( -ٚ
 األداة بيما يماآل

 كيتطمف معمكمات أساسية. الجزط األكؿآل -

دكر الجامعة با تعزيز ميارات المكاطنة العالمية لطبلب التعمػيـ كيتناكؿ  الجزط الراناآل -
كيتكػكف مػف لمسػة م ػاكر الم ػكر األكؿآل  مػؿالجامعا با طػكط متطمبػات سػكؽ الع
( عبػػػارةي كالم ػػػكر الرػػػاناآل ميػػػارات السػػػبلـ ٘ٔميػػػارات  قػػػكؽ اإلنسػػػاف كيتطػػػمف )

( عبػػػارةي الم ػػػكر الرالػػػثآل ميػػػارات الت كيػػػر النقػػػدم كيتطػػػمف ٔٔالعػػػالما كيتطػػػمف )
 ( عبارة ي كالم كر اللػامسآلٖٔ( عبارةي كالم كر الرابطآل ميارات التنكع الرقابا )ٕٔ)

 ( عبارات ٓٔميارات التمكف التكنكلكجا )

معكمػػات تعزيػػز ميػػارات المكاطنػػة العالميػػة لطػػبلب التعمػػيـ الجػػامعا بػػا  الرالػػثآل الجػػزط -
( ٗٔكيتطػػمف ) أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس طػػكط متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ مػػف كجيػػة نظػػر

 عبارة.

 ثبات أداة الدراسة :-أ

بيػػػؽي  يػػػث تػػػـ إعػػػادة تطبيػػػؽ اسػػػتلدـ بػػػا  سػػػاب ربػػػات االسػػػتبياف طريقػػػة إعػػػادة التط
االسػتبياف بعػد ربلرػة أسػابيط عمػ  عينػة عشػكائية مػف أعطػاط ىيئػة التػدريس بجامعػة سػػكىاج 
)مػػػف لػػػارج عينػػػة الدراسػػػة الميدانيػػػة(ي كتػػػـ  سػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات العينػػػة بػػػا 

اة %( كىػػػا نسػػػبة مرت عػػػةي كتؤكػػػد صػػػبل ية األد ٜٔ,ٓالتطبيقػػػيفي كمػػػد بمػػػغ معامػػػؿ الربػػػات )
 لمتطبيؽ عم  أبراد العينة.

ي  Cronback  Alphaكمػػا تػػـ  سػػاب ربػػات األداة باسػػتلداـ معادلػػة أل ػػا كركنبػػاخ 
 ( معامبلت ربات أداة الدراسة آلٕكيكط  جدكؿ )

  

                                                 

 (.1ملحق ) (1)
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 (2خذٚي )

 االعزجبٔخِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبش ٌىً ِسٛس ِٓ ِسبٚس 

 اٌذسخخ ػذد اٌؼجبساد اٌّسٛس

 03440 15 ِٙبساد زمٛق اإلٔغبْ

 03,01 11 ِٙبساد اٌغالَ اٌؼبٌّٟ  

 03492 12 ِٙبساد اٌزفى١ش إٌمذٞ

 036,4 13 ِٙبساد اٌزٕٛع اٌثمبفٟ

 03642 10 ِٙبساد اٌزّىٓ اٌزىٌٕٛٛخٟ

 ,0369 14 اٌّؼٛلبد

 03431 45 االعزج١بْ وىً 

يتطػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معامػػػؿ الربػػػات العػػػاـ لػػػؤلداة عػػػالاي  يػػػث بمػػػغ 
 . دؿ عم  أف االستبانة تتمتط بدرجة عالية مف الربات( مما ئٖٚ,ٓ)

 صدق أداة الدراسة:  -ب

 استلدمت الدراسة أربعة أنكاع مف الصدؽ آل

لنػكا ا الجانػب المقػاسي  يػث مػاـ  ةانكىك مياس لمدل تمريؿ االستب الم تكلآلصدؽ  -
ف أف ي ك ػاكؿ بقػدر اإلمكػاسػتبانة بنػاط عمػ  الدراسػة النظريػةالبا ث بصياية بنػكد اال

ارات مادرة عم  مياس مكطكع الدراسةي  يث اشتممت عم  ميػارات المكاطنػة تككف العب
تيػا كمػا جػاطت بػا الدراسػة ي كمعكماالعالمية لطبلبيا بػا طػكط متطمبػات سػكؽ العمػؿ

ي كاطػػ ة كم يكمػػة كال ت تمػػؿ التأكيػػؿسػػيمة ك  ةانالنظريػػةي كمػػا كانػػت عبػػارات االسػػتب
  بيػػدؼ ال كػػـ عمػػ  عػػة مػػف السػػادة الم كمػػيفنة عمػػ  مجمك ا يػػث تػػـ عػػرض االسػػتب

بػػا طػػكط  ةاناالسػػتبي كتػػـ تعػػديؿ كصػػياية عبػػارات ا لت قيػػؽ أىػػداؼ الب ػػثصػػبل يتي
عمػػػ  أف األداة  ي كمػػػد ات قػػكا جميعػػان ف  راط كمقتر ػػػات السػػادة الم كمػػيفاالسػػت ادة مػػ

كبػػذلؾ تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ ي ئيػػة تعػػد صػػال ة لت قيػػؽ اليػػدؼ منيػػابصػػكرتيا النيا
 .     تكلالم
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كم ي كىػػك يسػػاالما لبنػػكد االسػػتبانةي الصػػدؽ الػػدالصػػدؽ الػػذاتاآل كيقػػيس ىػػذا الصػػدؽ -
معامػؿ ي كتـ  ساب معامؿ الصدؽ الذاتا مػف المعادلػةآل الجذر التربيعا لمعامؿ الربات

أم أف معامػػػؿ الصػػػدؽ  (ٕٕٔي ٕ٘ٓٓمعامػػػؿ الربػػػات )شػػػنكدة ي الصػػػدؽ الػػػذاتا    
   ٜ٘.ٓ    ٜ,ٓ الذاتا لبلستبياف      

ي تػػـ تطبيقيػػا التأكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم لػػؤلداة آل بعػػدصػػدؽ االتسػػاؽ الػػدالما لػػؤلداة -
اللمسػة ( مف السادة أعطاط ىيئة التدريس بالكميػات ٓٗعم  عينة عشكائية مكاميا )

ي كتػػـ  سػػاب معامػػؿ ة االتسػػاؽ الػػدالما ألداة الدراسػػةم ػػؿ الدراسػػة لمتأكػػد مػػف درجػػ
ي السػػتبانة كالبعػػد الػػذم تنتمػػا إليػػوكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات ا ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف درجػػة

 آللنتائج كما يكط يا الجدكؿ التالاكجاطت ا
  (3خذٚي ) 

ِؼبًِ اسرجبغ ث١شعْٛ ث١ٓ دسخخ وً ػجبسح ِٓ ػجبساد االعزجبٔخ ٚاٌّسٛس اٌزٞ 
 رٕزّٟ ئ١ٌٗ

ِؼبًِ  اٌؼجبسح اٌّسٛس
ِؼبًِ  اٌؼجبسح االسرجبغ

 سرجبغِؼبًِ اال اٌؼجبسح االسرجبغ

ِٙبساد زمٛق 
 اإلٔغبْ

1 03,22** 2 03,9,** 3 0369,** 
4 0361,** 5 03,44** 6 03459** 
4 03,43** , 036,4** 9 0369,** 

10 03439** 11 03436** 12 0346,** 
13 03,12** 14 03691** 15 0359,** 

ِٙبساد اٌغالَ 
 اٌؼبٌّٟ  

1 03644** 2 03459** 3 03,04** 
4 03459** 5 03654** 6 03439** 
4 03,23** , 0359,** 9 03651** 

10 03,09** 11 03639**   

ِٙبساد اٌزفى١ش 
 إٌمذٞ

1 03495** 2 03,46** 3 03,05** 
4 0365,** 5 036,3** 6 0349,** 
4 0344,** , 03459** 9 03619** 

10 035,4** 11 03465** 12 03654** 

ِٙبساد اٌزٕٛع 
 اٌثمبفٟ

1 03494** 2 0340,** 3 03,01** 
4 03,3,** 5 03493** 6 03450** 
4 03,54** , 0346,** 9 0344,** 

10 03,01** 11 036,4** 12 034,6** 
13 03410**     

 
ِٙبساد اٌزّىٓ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

1 034,4** 2 03459** 3 03645** 
4 034,5** 5 034,5** 6 03,44** 
4 03,94** , 0369,** 9 03465** 

10 03,05**     

 اٌّؼٛلبد

1 03,,1** 2 0369,** 3 03409** 
4 034,4** 5 03,09** 6 03612** 
4 0369,** , 03,93** 9 03430** 

10 034,5** 11 0345,** 12 03443** 
13 03654** 14 03912**   
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ة جػاطت دالػة مػف م ػاكر االسػتبانيتط  مف الجػدكؿ السػابؽ أف جميػط عبػارات كػؿ ُبعػد 
 ( مما يدؿ عم  تميز كؿ األبعاد باالتساؽ الدالما.ٔٓ,ٓإ صائيان عند مستكل )

 ثالجًا: املعاجلة اإلحصائية:

تػـ معالجػػة بيانػات الدراسػػة الميدانيػػة كبقػان لمبرنػػامج ال ػػـز اإل صػائية لمعمػػـك االجتماعيػػة 
(Spss) يث استلدـ البا ث أساليب المعالجة اإل صائية التاليةآل  

التكرارات كالنسب المئكيةآل كذلؾ لكصؼ لصائص أبراد العينة كت ديػد اسػتجاباتيـ إزاط  -أ 
 الم اكر األساسية التا تطمنتيا أداة الدراسة.

 ساب المتكسػط ال سػابا كذلػؾ لت ديػد اسػتجابات أبػراد العينػة إزاط م ػاكر االسػتبانة  -ب 
 م اكر.الملتم ة كاستلراج متكسط الترتيب لكؿ عبارة مف عبارات تمؾ ال

االن راؼ المعيارمآل لقياس مدل التشتت با إجابات العينػة إزاط كػؿ عبػارة مػف عبػارات  -ج 
 االستبانة.

معامؿ ارتباط بيرسكفآل لت ديد مدل صدؽ استجابات العينة إزاط كؿ عبارة مػف عبػارات  -د 
 االستبانة.

 One way Analysis of Variqnce (ANOVA)ت ميػػؿ التبػػايف األ ػػادم  -ق 
استجابات أبراد العينة  كؿ م اكر االسػتبانة الملتم ػة كبقػان لمنػكع  لكشؼ ال ركؽ بيف

 كالكمية كاللبرة كالدرجة العممية.

لممقارنػػػات المتعػػػددةآل لت ديػػػد اتجػػػاه صػػػال  ال ػػػركؽ الدالػػػة  Scheffeالتبػػػار شػػػي ية  -ك 
 الدرجة العممية(. –اللبرة -الكمية -إ صائيان بيف متكيرات االستبانة )النكع

تجابة عمػػ  عبػػارات االسػػتبانة مػػف لمػػس درجػػات كذلػػؾ عمػػ  الن ػػك كتكػػكف سػػمـ االسػػ
ييػر مكابػؽ بشػدة( لتقابػؿ الػدرجات  –ييػر مكابػؽ  –م ايػد  –مكابػؽ  –التالاآل )مكابػؽ بشػدة 

( عم  الترتيب. كمف أجؿ ت سير النتائج اعتمػد البا ػث النسػب التاليػة كمػا ٔي ٕي ٖي  ٗي  ٘)
 (  ٗبا جدكؿ )
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 (4خذٚي )

 ١بط اٌّغزخذَ فٟ رفغ١ش إٌزبئحزذٚد فئبد اٌّم

 االعزدبثخ  زذٚد اٌفئخ َ

 ِشرفؼخ خذاً  5ألً ِٓ  432 1

 ِشرفؼخ 432ألً ِٓ  334 2

 ِزٛعطخ 334ألً ِٓ  236 3

 ظؼ١فخ 236ألً ِٓ  13,0 4

 ظؼ١فخ خذاً  13,0ألً ِٓ  1 5
 

 :وتفشريٍا حتليل ىتائج الدراسة امليداىية: رابعاً  

تعزيػػز ميػػارات المكاطنػػة دكر الجامعػػة بػػا مػػا كامػػط لرػػانا لمدراسػػة "جابػػة عػػف السػػؤاؿ الئل
العالمية لطبلب التعميـ الجامعا با طكط متطمبات سػكؽ العمػؿ مػف كجيػة نظػر أعطػاط ىيئػة 

؟ " تـ ت ميؿ استجابات عينة الدراسة كبقا لمم اكر الملتم ة كالعبػاراتي كىػذا مػا سػيتـ التدريس
 تناكلو با ااتاآل

 : مَارات حكوق اإلىشاٌ:لنحور األولباليشبة ل -0

اسػػتجابات أبػػراد عينػػة الدراسػػة المتعمقػػة بم ػػكر ميػػارات  قػػكؽ ( ٘يكطػػ  جػػدكؿ )
 اإلنساف 

  



 .........................لمواطنة العالمية لطالبها في ضوء متطلبات سوق العمل دور الجامعة في تعزيز مهارات ا

- ٖٔٛ - 

 (5ٚي )جد
 اعزدبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثّسٛس ِٙبساد زمٛق اإلٔغبْ

 

َ 
 

 اٌّسٛسػجبساد 

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 االعزدبثخ
 

 اٌزشر١ت

 5 ِزٛعطخ 0396 ,332 اززشاَ آساء ٚأفىبس ِٚشبػش ا٢خش٠ٓ. 1

 9 ِزٛعطخ 1355 3306 رمجً إٌمذ ٚاالػزشاف ثبألخطبء. 2

 3 ِشرفؼخ 0391 3342 اٌزؼبغف ِغ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌّدزّغ اإلٔغبٟٔ. 3

 , ِزٛعطخ 1341 ,330 رسًّ ِغئ١ٌٛخ اززشاَ زمٛق اإلٔغبْ ٚاٌذفبع ػٕٙب. 4

 1 ِشرفؼخ 03,6 3345 ٚاٌسّب٠خ ٌىً ِٓ ٠سزبخٙب.رمذ٠ُ اٌؼْٛ  5

 4 ِزٛعطخ 1332 3314 االٔفزبذ ػٍٝ اٌّدزّغ اٌّسٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ. 6

4 
اال٘زّبَ ثبٌفئبد اٌعؼ١فخ فٟ اٌّدزّغ: اٌّشأح، اٌفمشاء، 

 األ١١ِٓ.
 2 ِشرفؼخ 03,9 3354

 10 ِزٛعطخ 1365 3304 ٠زذخً اٌطالة ٌسً ثؼط إٌضاػبد فٟ ِس١طُٙ. ,

 13 ِزٛعطخ 1364 23,0 االشزشان فٟ زّالد اٌّذافؼ١ٓ ػٓ زمٛق اإلٔغبْ. 9

10 
رؼٍُ ِٙبساد زً اٌخالف ٚإٌضاع ػٍٝ ٔسٛ ئثذاػٟ 

 ٚئ٠دبثٟ .
 6 ِزٛعطخ ,039 3316

 11 ِزٛعطخ 1366 3302 اٌذفبع ػٓ زمٛق األل١ٍبد فٟ اٌّدزّغ اٌّسٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ. 11

12 
ّب ث١ٓ اٌّذافؼ١ٓ ػٓ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚرٕغ١ك األٔشطخ ف١

 زمٛق األل١ٍبد.
 14 ِزٛعطخ ,136 2362

13 
 ٚثٍذأُٙ ِدزّؼبرُٙ فمػ ١ٌظ اٌّشبوً زً فٟ اٌّشبسوخ

 .اٌؼبٌُ ِٓ أ٠عب ٌٚىٓ
 4 ِزٛعطخ 0394 3334

14 
 ردؼٍُٙاٌزٟ  ٚاٌّٛالف اٌّٙبساد رٍهاألفشاد  رؼ١ٍُ

 .ِٚزسّغ١ٓ ٚٔشط١ٓ ػ١١ٓاٚ ِٛاغ١ٕٓ
 4َ ِزٛعطخ 0393 3334

15 
ِّبسعخ ِٙبساد زمٛق اإلٔغبْ ثّب ٠ّىٕٗ ِٓ أْ ٠ىْٛ 

 ِٛاغٕبً ػب١ٌّبً.
 12 ِزٛعطخ 1361 3301

  ِزٛعطخ 1324 ,331 اٌّدّٛع

 
( السابؽ ات اؽ عينة الدراسة عم   صكؿ م كر ميارات  قكؽ ٘كيتط  مف جدكؿ )

لعينة إل  ( كىك بدرجة متكسطةي مما يعنا ات اؽ أبراد اٛٔ,ٖاإلنساف عم  متكسط  سابا )
 د ما  كؿ دكر الجامعة با تنمية  قكؽ اإلنساف لدل الطمبةي كالذم ي سر بأف الجامعة 
تبذؿ جيكدان با ىذا األمر إال أف العينة ترل أف تمؾ الجيكد ليست عم  المستكل المطمكب  

 كبالنسبة لمعبارات جاطت النتائج كما يماآل 
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( كىػا بدرجػة مرت عػة ٘ٚ,ٖ سػابا )( بػا المرتبػة األكلػ  بمتكسػط ٘جاطت العبػارة )-
مما يعنا  رص البرامج المقدمة عم  أف يسعا طمبة الجامعػة إلػ  تقػديـ العػكف كال مايػة لكػؿ 
مف ي تاجياي كتعد تمؾ النتيجة منطقية   يث أنيا مف األلبلميات ال ميػدة المنتشػرة بػا البيئػة 

 المصرية بص ة عامةي كالبيئة الصعيدية بص ة لاصة.
( كىػػػا بدرجػػػة ٗ٘,ٖ( بػػػا المرتبػػػة الرانيػػػة بمتكسػػػط  سػػػابا )ٚلعبػػػارة )كجػػػاطت ا -

مرت عة  مما يعنا  رص البرامج المقدمػة عمػ  أف يسػعا طمبػة الجامعػة إلػ  االىتمػاـ بال ئػات 
ص البػرامج عمػ   ػث الطمبػة ر الطعي ة با المجتمطآل المرأةي ال قراطي األمييفي كىك مػا يعنػا  ػ

لما يمرمو ذلؾ مػف أىميػة كبيػرة بػا المجتمػطي  يػث يعػد ظػاىرة عم  االىتماـ بالعمؿ التطكعا  
  طارية تسيـ با بناط المجتمعات كتطكرىا.

( كىا بدرجة مرت عػةي ٕٗ,ٖ( با المرتبة الرالرة بمتكسط  سابا )ٖكجاطت العبارة ) -
مما يعنا  رص البرامج المقدمة عم  أف تكبر يرس ميمة التعاطؼ مػط االػريف بػا المجتمػط 

 انا لدل الطمبةي ك ريـ عم  مشاركة االريف كت يـ مشاعرىـ كا تراميا. اإلنس
( بػػا المراتػػب مػػف الرابعػػة ك تػػ  ٛي ٕي  ٗي  ٙي  ٓٔي ٔي  ٖٔكجػػاطت العبػػارات ) -

كىػا بدرجػة متكسػطة  ممػا يعنػا عم  التكالا ( ٗٓ,ٖ – ٖٗ,ٖالعاشرةي بمتكسطات  سابية )
بػا  بقػط لػيس المشػاكؿ  ػؿ بػا المشػاركةمػيـ   رص البرامج المقدمة عمػ  تمكػيف الطمبػة مػف

ككػؿي ممػا يؤىػؿ الطمبػة لبلنػدماج  الػة تػكبرت ليػـ  العػالـ بػا أيطػا كلكػف كبمدانيـ مجتمعاتيـ
برصة السػ ر لملػارجي كالمشػاركة بػا المنظمػات العالميػة كاإلمميميػةي كأف يكػكف ليػـ دكر عمػ  

كار كمشاعر االريفي كتعمـ ميػارات  ػؿ المستكل العالما. كتدريب الطمبة عم  ا تراـ  راط كأب
يجػػاباي كىػػك مػػا يعنػػا دعػػـ البػػرامج المقدمػػة لميػػارات  اللػػبلؼ كالنػػزاع عمػػ  ن ػػك إبػػداعا كا 
المكاطنة  قكؽ اإلنساف بيػدؼ إيجػاد بيئػة إيجابيػة كعػدـ اتلػاذ مكامػؼ سػمبية تجػاه االػريف. 

عمػػ  مػػيـ كرقابػػات ملتم ػػةي كتػػدريبيـ عمػػ  االن تػػاح عمػػ  المجتمػػط الم مػػا كالعػػالماآل لمتعػػرؼ 
مما ينعكس عم  التعايش اإليجابا لمطمبة مط المجتمطي كما تشير العبارات إلػ   ػرص البػرامج 
المقدمػػة عمػػ  أف يت مػػؿ الطمبػػة مسػػئكلية ا تػػراـ  قػػكؽ اإلنسػػاف كالػػدباع عنيػػاي كتقبػػؿ النقػػد 

 ػػت  الطمبػػة عمػػ  كاالعتػػراؼ باأللطػػاطي كأف يتػػدلمكا ل ػػؿ بعػػض النزاعػػات بػػا م ػػيطيـي كأف ين
 المجتمطي مت ميف بركح التسام ي كعدـ االنكبلؽ عم  الن س.

( ٕٔي  ٜي  ٘ٔي  ٔٔأمػػا العبػػارات التػػا جػػاطت بػػا مراتػػب متػػألرة بيػػا العبػػارات ) -
كىػا بدرجػػة متكسػػطة ممػػا يعنػػا عمػػ  التػػكالا ( ٕٓ,ٕ – ٕٙ,ٖكجػاطت بمتكسػػطات  سػػابية )
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يمتمػؾ الطمبػة تمػؾ القػيـ كلكػف لػيس عمػ  المسػتكل  رؤية العينة أف البرامج المقدمة تسػع  ألف
المطمػػكبي كأف عمػػ  البػػرامج تػػدعيـ تمػػؾ الميػػارات بالػػدباع عػػف  قػػكؽ األمميػػات بػػا المجتمػػط 
الم ما كالعالما يعد مف المجػاالت الميمػة ال تػراـ  قػكؽ اإلنسػافي كػذلؾ تعزيػز ميػارات دعػـ 

اسػػيـ دالػػؿ كلػػارج الجامعػػةي ك ػػث عمميػػة التعػػايش مػػط االػػريف مػػط الػػتبلؼ ديانػػاتيـ كأجن
الطمبػػػة عمػػػ  االشػػػتراؾ بػػػا  مػػػبلت المػػػدابعيف عػػػف  قػػػكؽ اإلنسػػػافي كتػػػدريبيـ عمػػػ  تبػػػادؿ 
المعمكمػػات كتنسػػيؽ األنشػػطة بيمػػا بػػيف المػػدابعيف عػػف  قػػكؽ األمميػػاتي ألنيػػا مػػف ال قػػكؽ 

كاط كانػػت األساسػية كالتػا تؤكػد عمييػا األمػـ المت ػدة بػا اإلعػبلف العػالما ل قػكؽ اإلنسػاف سػ
المجتمػػطي كت قيػػؽ  انسػػجاـأمميػػات دينيػػة أـ عرميػػةي أـ لككيػػة أـ جنسػػيةي كىػػك مػػا يػػؤدم إلػػ  

 تقدمو كتطكره.
 باليشبة حملور مَارات الشالو العاملي: -9

( اسػػتجابات أبػػراد عينػػة الدراسػػة المتعمقػػة بم ػػكر ميػػارات السػػبلـ  ٙيكطػػ  جػػدكؿ ) 
 العالما

 (  6 خذٚي )
 اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثّسٛس ِٙبساد اٌغالَ اٌؼبٌّٟ اعزدبثبد أفشاد ػ١ٕخ

 

َ 
 

 اٌّسٛسػجبساد 

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 االعزدبثخ
 

 اٌزشر١ت

 4 ِزٛعطخ 1349 2399 اٌذفبع ػٓ زش٠خ اٌزؼج١ش ٚاٌزٕٛع اٌثمبفٟ. 1

2 
االٌزضاَ ثسك اٌفشد فٟ اٌؼ١ش فٟ عالَ ٚزش٠خ اٌزؼج١ش ػٓ 

 اٌشأٞ.
 6 عطخِزٛ 1344 3303

 4 ِزٛعطخ 0396 3334 االززشاَ اٌىبًِ ٌد١ّغ زمٛق اإلٔغبْ ٚاٌسش٠بد األعبع١خ. 3

4 
اززشاَ ٚرؼض٠ض اٌّغبٚاح فٟ اٌسمٛق ٚاٌفشص ث١ٓ اٌشخً 

 ٚاٌّشأح.
 1 ِشرفؼخ ,,03 33,3

 2 ِشرفؼخ 0391 3363 رٛظ١ف ثمبفخ اٌغالَ فٟ ِؼبٍِخ ا٢خش٠ٓ. 5

 5 ِزٛعطخ 0399 ,330 بٌر ٚاٌؼم١ذح ٚاٌفىش.اززشاَ االخزالف فٟ اٌشأٞ ٚاٌّص 6

 3 ِشرفؼخ 0394 3355 اززشاَ إٌظبَ ٚاالٌزضاَ ثبٌمٛاػذ اٌّس١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ. 4

, 
رطج١ك اٌزشش٠ؼبد اٌذ١ٌٚخ اٌىف١ٍخ ثعّبْ اٌسمٛق اٌغ١بع١خ 

 ٚاالخزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ ٌٍّشأح.
 9 ِزٛعطخ 1351 2361

 10 ظؼ١فخ 1360 2355 ٓ اٌطالة ِس١ٍبً ٚػب١ٌّبً.ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزٕبفظ اإل٠دبثٟ ث١ 9

10 
 ػٍُ ػٍٝ ػب١١ٌّٓ ّٛاغ١ٕٓاالٔذِبج فٟ اٌّدزّغ اٌذٌٟٚ و

 .خ ثّب ٠دشٞ زٌُٛٙ ِٓ أزذاسثمبفٚ
 11 ظؼ١فخ 1343 2321

 , ِزٛعطخ 1332 ,234 اٌزؼج١ش ػٓ ٚخٙبد إٌظش ثىً زش٠خ 11

  ِزٛعطخ 1324 3305 اٌّدّٛع
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سابؽ ات اؽ عينػة الدراسػة عمػ   صػكؿ م ػكر ميػارات السػبلـ ( الٙكيتط  مف جدكؿ )
( كىك بدرجة متكسطةي ممػا يعنػا ات ػاؽ أبػراد العينػة إلػ  ٘ٓ,ٖالعالما عم  متكسط  سابا )

 ػػد مػػا عمػػ   ػػرص البػػرامج المقدمػػة عمػػ  تمكػػيف الطمبػػة لميػػارات السػػبلـ العػػالما كلكػػف لػػيس 
جػػة إلػػ  تعزيػػز تمػػؾ الميػػاراتي مػػف أجػػػؿ عمػػ  المسػػتكل المطمػػكبي كأف البػػرامج المقدمػػة ب ا

المسػػاىمة بػػا ت قيػػؽ التعػػايش السػػمما كنشػػر ركح الم بػػة كالطمأنينػػة كالمػػكدة بػػيف الشػػعكبي 
 كبالنسبة لمعبارات جاطت النتائج كما يماآل 

ي  ٖٛ,ٖف األكلػػ  كالرانيػػة بمتكسػػط  سػػابا )( بػػا المػػرتبتي٘ي  ٗطت العبارتػػاف )جػػا -
جة مرت عػة ممػا يعنػا  ػرص البػرامج المقدمػة عمػ  تمكػيف طمبػة ( عم  التكالا كىما بدر ٖٙ,ٖ

الجامعة مف يرس ا تراـ كتعزيز المساكاة با ال قكؽ كال رص بيف الرجػؿ كالمػرأة  بػا األمػكر 
ال ياتيةي كما ت ػرص عمػ  تكظيػؼ رقابػة السػبلـ بػا معاممػة االػر كىػك مػا  ػث الطمبػة عمػ  

 بقا أك العرماي أك ييره.أداط ال قكؽ كالكاجباتي كنبذ التمييز الط
( كىػا بدرجػة مرت عػةي ٘٘,ٖ( با المرتبة الرالرة بمتكسط  سابا )ٚكجاطت العبارة ) -

مما يعنا رؤية العينة أف البرامج المقدمة تسع  لكرس ا تراـ النظاـ كااللتػزاـ بالقكاعػد الم ميػة 
 ا كالعالما.كالعالمية با ن كس الطمبة  ت  يمكنيـ مف االندماج با المجتمط الم م

(  يػػث جاطتػػا ٓٔي ٜأمػػا العبػػارات التػػا جػػاطت بػػا مراتػػب متػػألرة ي بيمػػا العبارتػػاف ) -
( عم  الترتيبي كىما بدرجػة طػعي ة  ممػا يعنػا رؤيػة العينػة ٕٔ,ٕي  ٘٘,ٕبمتكسط  سابا )

أف ىنػػاؾ مصػػكران لػػدل البػػرامج المقدمػػة دالػػؿ الجامعػػة بػػا تمكػػيف الطمبػػة مػػف امػػتبلؾ ميػػارات 
اإليجابا التا تمكنيـ مػف التنػابس بػا سػكؽ العمػؿ الم مػا كالعػالماي كىػك مػا يعنػا التنابس 

دراؾ  ممػػة اىتمػػػاـ البػػرامج ببػػػث ركح اإليجابيػػػة كالمرػػابرة كركح الجماعػػػة بػػا ن ػػػكس الطمبػػػةي كا 
أىميػػة التنػػابس بػػا زيػػادة اإلنتاجيػػةي كربػػط الك ػػاطة لػػدييـي كالبعػػد عػػف الصػػراعات كالمنابسػػات 

ىناؾ مصكران لدل البرامج با تمكيف الطمبػة مػف االنػدماج بػا المجتمػط الػدكلا  السمبية. كما أف
ة بمػا يجػرم  ػكليـ مػف أ ػداثي عمػ  الػريـ مػف أىميػة رقابػكال عمػـلػدييـ ال عػالمييف مكاطنيفك

عممية االندماج با تشكيؿ بكر الطمبة كالتعرؼ عم  الرقابات الملتم ةي كمد ترجػط تمػؾ النتيجػة 
ج لطػػرؽ التػػدريس التقميديػػةي كطػػعؼ االعتمػػاد عمػػ  الػػتعمـ التعػػاكناي كممػػة البػػرام إتبػػاعإلػػ  

 كالعالما .األنشطة التا تسع  لت قيؽ ت اعؿ الطمبة مط أمرانيـ عم  المستكل الم ما 
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 باليشبة حملور مَارات التفلري اليكدي : -3

 كيػػر ( اسػػتجابات أبػػراد عينػػة الدراسػػة المتعمقػػة بم ػػكر ميػػارات الت ٚيكطػػ  جػػدكؿ ) 
 النقدم

 ( 4خذٚي ) 

 اعزدبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثّسٛس ِٙبساد اٌزفى١ش إٌمذٞ

َ 

 

 اٌّسٛسػجبساد 

 

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 االعزدبثخ

 

 اٌزشر١ت

 4 ِزٛعطخ 1312 23,4 اٌزفى١ش فٟ اٌّٛلف ِٓ خ١ّغ خٛأجٗ. 1

 2 ِزٛعطخ 0393 3319 إٌّبلشخ ثبٌثمبفخ ٚاٌسدح إٌّطم١خ. 2

اٌزسٛي ِٓ دٚس اٌّغزمجً اٌغٍجٟ ٌٍّؼٍِٛبد ئٌٝ دٚس  3

 إٌّزح اٌفؼبي ٚاإل٠دبثٟ ٌٍّؼٍِٛبد اٌدذ٠ذح.
 6 ِزٛعطخ 1304 2390

 11 ِزٛعطخ ,133 2360 اٌفصً ث١ٓ اٌزفى١ش اٌؼبغفٟ ٚاٌزفى١ش إٌّطمٟ. 4

 4 ِزٛعطخ ,039 3311 االعزمال١ٌخ فٟ ارخبر اٌمشاس. 5

 , ِزٛعطخ 1323 2344 ١ض ث١ٓ اٌزس١ض ٚاٌسم١مخ.اٌز١ّ 6

 1 ِشرفؼخ 0391 3353 االٔفزبذ اٌؼمٍٟ ٚاٌّشٚٔخ اٌؼم١ٍخ. 4

 3 ِزٛعطخ 0395 3313 اٌزؼبًِ ِغ ِىٛٔبد اٌّٛلف اٌّؼمذ ثطش٠مخ ِٕظّخ. ,

 5 ِزٛعطخ 1301 3301 رم٠ُٛ ِصذال١خ األفىبس اٌّٛخٛدح. 9

 9 ِزٛعطخ 1329 2340 ِزّبعه. رٕظ١ُ األفىبس ٚاٌزصش٠ر ثٙب ثشىً 10

 12 ظؼ١فخ 1342 2334 ر١١ّض أٚخٗ اٌشجٗ ٚأٚخٗ االخزالف. 11

اٌمذسح ػٍٝ رسذ٠ذ ِصذال١خ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ٚرسشٞ  12

  اٌّٛظٛػ١خ.
 10 ِزٛعطخ 1332 2364

  ِزٛعطخ 1313 23,9 اٌّدّٛع
 

ارات الت كيػر ( السابؽ ات اؽ عينة الدراسة عمػ   صػكؿ م ػكر ميػٚكيتط  مف جدكؿ )
( كىك بدرجػة متكسػطةي ممػا يعنػا ات ػاؽ أبػراد العينػة إلػ  ٜٛ,ٕالنقدم عم  متكسط  سابا )

كانػت  د ما عم   رص البػرامج المقدمػة عمػ  أف يمتمػؾ الطمبػة ميػارات الت كيػر النقػدم كلكػف 
ؿ عم  المستكل المطمػكبي كأف البػرامج ت تػاج إلػ  تعزيػز تمػؾ الميػاراتي مػف أجػ تليسالنتائج 

تمكيف الطمبة مف الكصكؿ إلػ   ػؿ المشػكبلتي كمػا يمكػف يجػب أف تؤكػد البػرامج عمػ  إكسػاب 
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الطمبة ميارات المعربة الشػمكليةي ككي يػة إجػراط عمميػات الت ميػؿ المنطقػا لؤل ػداثي كبالنسػبة 
 لمعبارات جاطت النتائج كما يماآل 

ىػػا بدرجػػة مرت عػػةي ممػػا ( ك ٖ٘,ٖ( بػػا المرتبػػة األكلػػ  بمتكسػػط  سػػابا )ٚجػػاطت العبػػارة )-
يعنػػا  ػػرص البػػرامج المقدمػػة دالػػؿ الجامعػػة عمػػ  تمكػػيف الطمبػػة مػػف ميػػارات االن تػػاح العقمػػا 
كالمركنة العقميةي ب يث يعترؼ الطمبة بكجيات النظر الملتم ػةي كعػدـ الركػكف إلػ  كجيػة نظػر 

رات الملتم ػة التػا كا دةي لككنيا أ د متطمبات مكاجية المكامػؼ المتباينػةي كالتعامػؿ مػط المتكيػ
 يمر بيا ال رد.

( با المراتػب مػف الرانيػة إلػ  اللامسػةي بمتكسػط  سػابا ٜي  ٘ي  ٛي  ٕكجاطت العبارات ) -
( عمػػ  التػػكالاي كىػػا بدرجػػة متكسػػطة  ممػػا يعنػػا  ػػرص ٔٓ,ٖي  ٔٔ,ٖي  ٖٔ,ٖي  ٜٔ,ٖ)

كػػف لػػيس عمػػ  البػػرامج المقدمػػة دالػػؿ الجامعػػة عمػػ  تمكػػيف الطمبػػة مػػف امػػتبلؾ تمػػؾ الميػػارات ل
المسػػتكل المطمػػكبي كأف البػػرامج بػػا  اجػػة إلػػ  تعزيػػز المنامشػػة بالرقابػػة كال جػػج المنطقيػػة 
إلربػػات ااراط كاألبكػػار كعػػدـ الجػػداؿ بيمػػا ال ي يػػدي كػػذلؾ تعزيػػز أسػػاليب التعامػػؿ مػػط مككنػػات 
ر المكمػػػؼ المعقػػػد بطريقػػػة منظمػػػةي كاالسػػػتقبللية بػػػا اتلػػػاذ القػػػراري كتقػػػكيـ مصػػػدامية األبكػػػا

المكجػكدةي مػف أجػؿ بنػاط أبكػار متميػزة مائمػة عمػ  معمكمػات دميقػة بعيػدة عػف العكامػؿ الذاتيػة 
 كالعاط ية.

( كىػػػا بدرجػػػة ٖٗ,ٕ( بقػػػد جػػػاطت بػػػا مرتبػػػة متػػػألرة بمتكسػػػط  سػػػابا )ٔٔأمػػػا العبػػػارة ) -
طعي ة  مما يعنا كجك مصكر بػا البػرامج المقدمػة دالػؿ الجامعػة بػا إكسػاب الطمبػة ميػارات 

أكجو الشبو كأكجو االلتبلؼي كىك ما يعنا طعؼ تمييػزىـ بػيف البيانػات الكاطػ ة كييػر  تمييز
 الكاط ةي كالتبلط األمكر لدييـ با المكطكعات الملتم ة.

 باليشبة حملور مَارات التيوع الجكايف : -4
ميارات التنكع  بم كر( استجابات أبراد عينة الدراسة المتعمقة  ٛ يكط  جدكؿ )

 الرقابا
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 (  , ي )خذٚ
 اعزدبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثّسٛس ِٙبساد اٌزٕٛع اٌثمبفٟ

 

َ 
 
 اٌّسٛسػجبساد 

 

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 االعزدبثخ

 اٌزشر١ت

1 
رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ اعز١ؼبة اٌزٕٛع اٌثمبفٟ 

 ٌٍشؼٛة.
 5 ِزٛعطخ 1315 2343

 4 ِزٛعطخ 1309 ,234 أفزبذ اٌطالة ػٍٝ اٌثمبفبد اٌّخزٍفخ. 2

َ 4 ِزٛعطخ ,130 ,234 اززشاَ اٌطالة ٌزٕٛع اٌثمبفبد. 3  

 3 ِزٛعطخ 13,1 2391 اٌٛػٟ ثبٌم١ّخ اإل٠دبث١خ ٌٍزٕٛع اٌثمبفٟ. 4

 9 ظؼ١فخ 1331 ,230 ِّبسعخ ِٙبساد اٌزفبػً اٌثمبفٟ. 5

 6 ِزٛعطخ 1321 2364 اٌزألٍُ ِغ اٌثمبفبد اٌدذ٠ذح. 6

 2 ِزٛعطخ 1304 3309 .ٌٍٕبط اٌثمبفٟ ٚاٌزٕٛع داالخزالفب اززشاَ 4

 1 ِزٛعطخ 0394 3311 اٌؼ١ش فٟ ِدزّغ ِزؼذد اٌثمبفبد. ,

9 
اوزغبة اٌمذسح ػٍٝ ئ٠دبد شجىخ ٚاعؼخ ِٓ 

اٌؼاللبد اٌثمبف١خ اٌّزٕٛػخ داخً اٌمطش 
 ٚخبسخٗ.

 4 ظؼ١فخ 1326 2334

10 
رسغ١ٓ ِٙبساد اٌزٛاصً ِغ اٌطالة ِٓ 

 خ اٌّخزٍفخ.اٌخٍف١بد اٌثمبف١
6َ ِزٛعطخ ,132 2364  

11 
ئوغبة اٌطالة اٌمذسح ػٍٝ سؤ٠خ اٌؼبٌُ ِٓ 

 ٚخٙخ ٔظش اٌثمبفبد األخشٜ.
 11 ظؼ١فخ 1350 1399

12 
رٛظ١ف اٌزٕٛع اٌثمبفٟ فٟ رؼض٠ض غبلبرُٙ ٔسٛ 

 اٌزؼج١ش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزسغ١ٓ اٌّغزّش.
 10 ظؼ١فخ 1342 2316

 , ظؼ١فخ ,132 2324 بدرؼض٠ض اٌسٛاس ث١ٓ األفشاد ٚاٌدّبػ 13

 ظؼ١فخ ,132 ,235 اٌّدّٛع
 

 

( السػػابؽ ات ػػاؽ عينػػة الدراسػػة عمػػ   صػػكؿ بعػػد ميػػارات التنػػكع ٛكيتطػػ  مػػف جػػدكؿ )
( كىػك بدرجػة طػعي ةي ممػا يعنػا ات ػاؽ أبػراد العينػة عمػ  ٛ٘,ٕالرقابا عم  متكسط  سابا )

التنػػكع الرقػػابا لػػدل طمبػػة  أف ىنػػاؾ مصػػكران بػػا البػػرامج المقدمػػة دالػػؿ الجامعػػة بػػا ميػػارات
الجامعػػة  كالػػذم يعنػػا ممػػة مراعػػاة البػػرامج لتعريػػؼ الطمبػػة بااللتبلبػػات بػػيف الرقابػػاتي كالتبػػايف 
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بيف أبراد المجتمطي كال ث عم  المشاركة با اتلاذ القرارات بػا األنشػطة المجتمعيػة الملتم ػةي 
 يػث األنشػطة كممػة مػػدرتيا كمػد ترجػط تمػؾ النتيجػة إلػ  مصػكر بػػا األداط الجػامعا سػكاط مػف 

عم  نشر الكعا بالتنكع الرقاباي أك ممة سعا أعطػاط ىيئػة التػدريس لنشػر رقابػة ال ػكار بػيف 
الطمبػةي أك ممػة تطػميف المنػاىج الجامعيػة لمكطػكعات ت  ػز الطمبػة عمػ  التػأممـ مػط الرقابػػات 

 األلرلي كبالنسبة لمعبارات جاطت النتائج كما يماآل 
( بػا المراتػب مػف األكلػ  إلػ  الرالرػة بمتكسػطات  سػػابية ٗي  ٚي  ٛجػاطت العبػارات )-

( عم  التكالا كىا بدرجػة متكسػطةي ممػا يػدؿ عمػ  رؤيػة العينػة أف ٜٔ,ٕي  ٜٓ,ٖي  ٔٔ,ٖ)
البرامج المقدمة دالؿ الجامعة ت رص عم  أف يمتمؾ الطمبة ميارات العػيش بػا مجتمػط متعػدد 

ي الػكعا بالقيمػة اإليجابيػة لمتنػكع الرقػاباي لمنػاس الرقػابا كالتنػكع االلتبلبػات الرقاباتي كا تػراـ
 كلكف ىذه الميارات ليس عم  المستكل المطمكب.

ي  ٖٗ,ٕ( بقػػد جػػاطت بمتكسػػطات  سػػابية )ٔٔي  ٕٔي  ٘ي  ٖٔي  ٜأمػػا العبػػارات ) -
( كىػػا بدرجػػة طػػعي ةي ممػػا يػػدؿ عمػػ  القصػػكر الشػػديد بػػا ٜٜ,ٔي  ٙٔ,ٕي  ٛٓ,ٕي  ٕٚ,ٕ

ة دالػػػؿ الجامعػػػة بػػػا إكسػػػاب الطمبػػػة لميػػػارات المكاطنػػػة العالميػػػة مػػػف لػػػبلؿ البػػػرامج المقدمػػػ
إكسابيـآل القدرة عم  إيجاد شبكة كاسعة مف العبلمػات الرقابيػة المتنكعػة دالػؿ القطػر كلارجػوي 
كتعزيز ال كار بيف األبراد كالجماعاتي كتنمية ميارات الت اعؿ الرقاباي كتكظيػؼ التنػكع الرقػابا 

كساب الطمبػة القػدرة عمػ  رؤيػة با تعزيز طاماتي ـ ن ك التعبير كالتطكير كالت سيف المستمري كا 
العػػالـ مػػف كجيػػة نظػػر الرقابػػات األلػػرلي كمػػد يرجػػط ذلػػؾ إلػػ  طػػعؼ اىتمػػاـ البػػرامج بميػػارات 
التنػػكع الرقػػاباي كػػذلؾ أف األنشػػطة الجامعيػػة ال تيػػتـ بتكعيػػة الطمبػػة بأىميػػة التعػػدد الرقػػاباي 

المتنكعة بالمجتمعاتي كما أف اإلدارة الجامعية تك ػؿ تييئػة البيئػة المكاتيػة  كالممارسات الرقابية
لمتنكع الرقابا مف لبلؿ ممة االىتماـ بمشاركة الطمبة با القراراتي كممة إعطػاط الطمبػة ال رصػة 
لمتعبير عف أن سيـ كاال تراـ الكامؿ لم قكؽ الرقابيةي كممة إتا ة ال رصػة لمطمبػة لبلنػدماج بػا 

بػػات العالميػػةي كمػػا أف المنػػاىج مػػد ت تقػػر لممكطػػكعات التػػا تيػػتـ بتنميػػة طػػرؽ الت كيػػر الرقا
كالتيػػار أشػػكاؿ التعبيػػر الرقػػاباي كال ػػؽ بػػا التنػػكع الرقػػاباي كالتمكػػيف لم ئػػات الطػػعي ة بػػا 
المجتمػطي كمػػد يرجػط ذلػػؾ إلػػ  االعتقػاد بػػأف التنػكع الرقػػابا مػػد يػؤرر سػػمبيان عمػ  ىكيػػة الطمبػػةي 

إل  تطارب القيـي كأف الرقابات العالميػة مػد تػؤرر عمػ  الرقابػات الم ميػةي كمػد تبػدك كأنو يؤدم 
تمػػػؾ النتيجػػػة ييػػػر مقبكلػػػة بػػػا عصػػػر العكلمػػػة كالتطػػػكرات التكنكلكجيػػػةي كاالن تػػػاح ال كػػػرم 
كاالجتماعا كالمعرباي كعصر  قكؽ اإلنسافي كأف التنكع الرقابا أصػب  ركنػان ميمػان مػف أركػاف 
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ي كمػػا يمكػػف الطمبػػة مػػف المشػػاركة ب اعميػػة بػػا ال يػػاة الرقابيػػة كاالجتماعيػػةي التنميػػة البشػػرية
 كالكصكؿ إل  العالمية مف لبلؿ تجاكز االنتماطات ال رديةي كا تراـ اللصكصيات الرقابية.

 باليشبة حملور مَارات التنلً التليولوجي : -5

ميارات التمكف  بم كر( استجابات أبراد عينة الدراسة المتعمقة  ٜ يكط  جدكؿ )
 التكنكلكجا

 (  9 خذٚي )

 اعزدبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثّسٛس ِٙبساد اٌزّىٓ اٌزىٌٕٛٛخٟ
 

َ 

 

 اٌّسٛسػجبساد 

 

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌزشر١ت االعزدبثخ

رط٠ٛش ِٙبساد اٌطالة فٟ ِدبالد اٌزىٌٕٛٛخ١ب  1
 اٌّزمذِخ.

 4 ِزٛعطخ 1313 2363

١غ اٌزفبػً االٌىزشٟٚٔ ِغ أشخبص خبسج رشد 2
 ٚداخً اٌٛغٓ.

 6 ِزٛعطخ 1301 2365

 3 ِزٛعطخ 0393 3320 االعزفبدح ِٓ اٌّصبدس االٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ. 3

رّى١ٓ اٌطالة ِٓ اعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ  4
 ثىفبءح.

 1 ِشرفؼخ 03,9 3344

 2 ِزٛعطخ 0391 3325 رفؼ١ً اعزخذاَ اٌجشاِح االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌذساعخ. 5

ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطالة فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌجشاِح  6
 االٌىزش١ٔٚخ.

 , ظؼ١فخ 1323 2353

اال٘زّبَ  ثبٌٍغخ اإلٔد١ٍض٠خ ٌزغ١ًٙ اٌزؼبًِ ِغ  4
 اإلٔزشٔذ.

 9 ظؼ١فخ 1324 2344

رفؼ١ً ثشاِح اٌزٛاصً االخزّبػٟ ػٍٝ اإلٔزشٔذ  ,
 فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 4 ِزٛعطخ 0395 2390

رؼض٠ض اٌزٛاصً ِغ اٌدبِؼبد ِٚشاوض اٌجسٛس  9
 ػجش االٔزشٔذ.

 5 ِزٛعطخ ,039 2341

اعزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍزٛاصً اٌؼٍّٟ ِغ اٌضِالء  10
 ٚاٌجبزث١ٓ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

 10 ظؼ١فخ 1341 2343

  ِزٛعطخ 1304 23,1 اٌّدّٛع

 

ميػارات الػتمكف  ( السابؽ ات اؽ عينة الدراسػة عمػ   صػكؿ م ػكرٜكيتط  مف جدكؿ )
( كىػك بدرجػة متكسػطةي ممػا يعنػا ات ػاؽ أبػراد العينػة ٔٛ,ٕالتكنكلكجا عم  متكسط  سابا )
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عمػػػػ  أف البػػػػرامج المقدمػػػػة دالػػػػؿ الجامعػػػػة ت ػػػػرص عمػػػػ  إكسػػػػاب الطمبػػػػة لميػػػػارات الػػػػتمكف 
التكنكلػػكجاي كلكػػف  صػػكؿ الم ػػكر عمػػ  درجػػة متكسػػطة يعنػػا أف تمػػؾ الميػػارات ليسػػت عمػػ  

كبي كأف الطمبػػة بػػا  اجػػة إلػػ  المزيػػد مػػف ميػػارات الػػتمكف التكنكلػػكجا كالتػػا المسػػتكل المطمػػ
أصب ت مطمبان أساسػيان بػا القػرف ال ػادم كالعشػريفي عصػر االن جػار المعربػا كالتقػدـ العممػا 

 كالتكنكلكجا السريطي كبالنسبة لمعبارات جاطت النتائج كما يماآل
( كىػا بدرجػة مرت عػة  ٗٗ,ٖابا )( بػا المرتبػة األكلػ  بمتكسػط  سػٗجاطت العبارة )-

مما يعنا رؤية العينة بػأف البػرامج المقدمػة دالػؿ الجامعػة تسػع  لتمكػيف الطمبػة مػف اسػتلداـ 
شبكة اإلنترنت بك اطةي كتعد تمؾ النتيجػة طبيعيػة بػا ظػؿ الرػكرة التكنكلكجيػةي كانتشػار شػبكات 

دراؾ المجتمط لدكرىا با بت  مجاالت لم  كار بػيف أبػراد المجتمػطي كتكييػر التكاصؿ االجتماعا كا 
 نظرتيـ إل  المجتمط كالعالـ.

( بػػػا المراتػػػب مػػػف الرانيػػػة إلػػػ  السػػػابعة ٔي  ٕي  ٜي  ٛي  ٖي  ٘كجػػػاطت العبػػػارة ) -
( كجميعيػػػا بدرجػػػة ٖٙ,ٕي  ٘ٙ,ٕي  ٔٚ,ٕي  ٜٓ,ٕي  ٕٓ,ٖي  ٕ٘,ٕبمتكسػػػطات  سػػػابية )

  لت عيػػػؿ اسػػػتلداـ البػػػرامج متكسػػػطة  لتػػػدؿ عمػػػ  أف البػػػرامج المقدمػػػة دالػػػؿ الجامعػػػة تسػػػع
االلكتركنية با الدراسةي كاالست ادة مف المصادر االلكتركنيػة الملتم ػةي كت عيػؿ بػرامج التكاصػؿ 
االجتماعا عم  اإلنترنت با العممية التعميميةي كتعزيز التكاصػؿ مػط الجامعػات كمراكػز الب ػكث 

لػػتعمـ عػػف بعػػدي كمػػا لتنميػػة اعبػػر االنترنػػتي كيعػػد ىػػذا مصػػكران بػػا العصػػر ال ػػالا الػػذم يسػػع  
عمػ  التعامػؿ مػط متكيػرات  الطمبػة لميػارات اسػتلداـ الكمبيػكتر كالشػبكاتي كالقػدرة إتقافيتطمب 
كتكسيط م يـك عممية التعميـ كالتعمـ لتتجاكز  ػدكد جػدراف ال صػكؿ التقميديػة. كمػا أف العصري 

لكتركنػا مػط أشػلاص ىناؾ بعػض القصػكر لػدل الجامعػة بػا تشػجيط الطمبػة عمػ  الت اعػؿ اال 
لػػػارج كدالػػػؿ الػػػكطفي كتطػػػكير ميػػػارات الطػػػبلب بػػػا مجػػػاالت التكنكلكجيػػػا المتقدمػػػةي كىػػػذا ال 
يتناسب مط التكجيات العصرية ال ديرةي كالذم يتطمب مف الطمبة تبػادؿ المعمكمػات االلكتركنيػة 

تا ػة ال رصػة لمطمبػة لمتجريػبي كالػتعمـ الػذ اتا كالػتعمـ مط أشلاص با ملتمؼ بمػداف العػالـي كا 
 ال ردم كالذم يتطمب إتقاف ميارات كم اىيـ التعميـ كالتعمـ اإللكتركنية.

ي  ٗٗ,ٕي  ٖ٘,ٕ( بقػػػػد جػػػػاطت بمتكسػػػػطات  سػػػػابية )ٓٔي  ٚي  ٙأمػػػػا العبػػػػارات ) -
( كىا بدرجة منل طة  لتدؿ عم  القصػكر الشػديد بػا دكر الجامعػة بػا تنميػة ميػارات ٖٗ,ٕ

االلكتركنيػػةي كاالىتمػػاـ  بالمكػة اإلنجميزيػػة لتسػييؿ التعامػػؿ مػػط الطمبػة بػػا التعامػؿ مػػط البػرامج 
اإلنترنػػػتي كدعػػػـ اسػػػتلداـ االنترنػػػت لمتكاصػػػؿ العممػػػا مػػػط الػػػزمبلط كالبػػػا ريف كأعطػػػاط ىيئػػػة 
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التػػدريسي كتعػػد تمػػؾ النتيجػػة ييػػر منطقيػػة نظػػران ألف تمػػؾ الميػػارات مػػف ميػػارات القػػرف ال ػػادم 
عامؿ كالت اعػؿ مػط تطػكرات ال يػاةي كتمكيػنيـ مػف التنػابس كالعشريف كالتا تمكف الطمبة مف الت

كالنجاح با ال ياة كالعمؿ عم  المستكل الم ما كالعالماي كما تمكػنيـ مػف أف يككنػكا مبػدعيف 
نتاجيا.   مادريف عم  الكصكؿ إل  المعربة كا 

يف تعزيز مَارات املواطية قياو اجلامعة بدورٍا معوقات  باليشبة حملور -ثاىيًا

 ملية:العا

  معكماتالد عينة الدراسة المتعمقة بم كر ( استجابات أبرآٔيكط  جدكؿ )
 (10خذٚي )

 اعزدبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثّسٛس اٌّؼٛلبد
 

َ  
 اٌّسٛسػجبساد 

 اٌّزٛعػ
 اٌسغبثٟ

االٔسشاف 
 االعزدبثخ اٌّؼ١بسٞ

 
 اٌزشر١ت

ّٕب٘ح لٍخ اال٘زّبَ ثّٙبساد اٌّٛاغٕخ اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌ 1
ِشرفؼخ  ,034 4334 اٌدبِؼ١خ.

 4 خذا

رذٟٔ ِشبسوخ غالة اٌدبِؼخ فٟ إٌشبغبد  2
 10 ِشرفؼخ 1310 3395 ٚاٌّإرّشاد اٌذ١ٌٚخ.

ظؼف اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌز٠ٕٛغ ِشبسوخ اٌدبِؼخ فٟ  3
ِشرفؼخ  ,036 4360 اٌّؼبسض ٚاٌّإرّشاد اٌّسٍٟ ٚاٌذ١ٌٚخ

 3 خذا

ػّبي اٌزطٛػ١خ لٍخ ِغبّ٘خ غالة اٌدبِؼخ فٟ األ 4
 11 ِشرفؼخ 03,5 3344 ٌٍّدزّغ اٌّسٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ

ظؼف لذسح غشق اٌزذس٠ظ ػٍٝ دػُ ِٙبساد اٌّٛاغٕخ  5
ِشرفؼخ  0363 4356 اٌؼب١ٌّخ ٚرم١ٍذ٠زٙب ٚلٍخ دػُ اٌّٙبساد.

 5 خذا

6 
غ١بة اٌسٛاس ث١ٓ اٌدبِؼخ ٚاٌطالة ثشأْ ُِّ٘ٛٙ 

خ اٌّس١ٍخ ِٚشبوٍُٙ ِٚمزشزبرُٙ ردبٖ اٌمعب٠ب اٌّخزٍف
 ٚاٌؼب١ٌّخ.

 , ِشرفؼخ 03,4 4311

ظؼف ِؼشفخ اٌطالة ثبٌسمٛق ٚاٌٛاخجبد ردبٖ  4
ِشرفؼخ  0364 4359 اٌدبِؼخ ٚاٌّدزّغ

 4 خذا

ئّ٘بي األٔشطخ اٌزٟ رّٕٟ ِشبػش االٔفزبذ ٚاٌزؼبْٚ  ,
ِشرفؼخ  0346 4364 ٌذٜ غالة اٌدبِؼخ

 2 خذا

 12 ِشرفؼخ ,130 3353 فخ.غ١بة اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌدبِؼخ ِٚإعغبد اٌّخزٍ 9

لٍخ رجٕٟ اٌدبِؼخ ٌّٕب٘ح ِزطٛسح ِٚٛاوجخ الزز١بخبد  10
 9 ِشرفؼخ 03,6 3394 اٌّدزّغ اٌّسٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ.

لٍخ ٚخٛد رشش٠ؼبد ر١غش اٌزٛاصً ِغ ِإعغبد  11
ِشرفؼخ  0364 3352 اٌّدزّغ اٌّخزٍفخ اٌّس١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

 13 خذا

اٌطالة ٌٍزؼبًِ ِغ  لٍخ ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌزأ١ً٘ 12
ِشرفؼخ  0355 4342 اٌّشىالد اٌّس١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ .

 1 خذا

غ١بة اٌذٚساد ٚإٌّب٘ح اٌزٟ رّىٓ اٌطالة ِٓ  13
ِشرفؼخ  0341 4341 اٌزٛاصً ِغ ا٢خش٠ٓ ثأشىبي ٚع١بلبد ِزؼذدح

 6 خذا

افزمبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚاٌزؼبًِ ِغ  14
ِشرفؼخ  ,036 4349 اٌّخزٍفخ اٌّس١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ.ِصبدس اٌّؼٍِٛبد 

 , خذا

ِشرفؼخ  0345 4323 اٌّدّٛع
 خذا
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( ٖٕ,ٗ( السابؽ  صكؿ م ػكر المعكمػات عمػ  متكسػط  سػابا )ٓٔيتط  مف جدكؿ )
كىا درجػة مرت عػة جػدان تؤكػد ات ػاؽ أبػراد العينػة عمػ  كجػكد جميػط ىػذه المعكمػات التػا ت ػكؿ 

لجػػامعا مػػف ميػػارات المكاطنػػة العالميػػة بػػا طػػكط متطمبػػات سػػكؽ دكف تمكػػيف طمبػػة التعمػػيـ ا
 العمؿي كيمكف ترتيب المعكمات تنازليا كالتالا آل

( كىػػا بدرجػػة مرت عػػة جػػدان  لتؤكػػد عمػػ  أف ٕٚ,ٗ( بمتكسػػط  سػػابا )ٕٔجػػاطت العبػػارة ) -
ي كمػد نقص الدكرات التدريبية سببان ميمػان بػا طػعؼ امػتبلؾ الطمبػة لميػارات المكاطنػة العالميػة

ترجػط تمػؾ النتيجػة إلػ  نقػص المػكارد الماليػػة بالجامعػة لعقػد الػدكرات التدريبيػةي أك عػدـ كجػػكد 
لطة إسػتراتيجية لػدل الجامعػة لتػدريب الطمبػة عمػ  مرػؿ تمػؾ الميػارات لػذلؾ ات ػؽ معظػـ أبػراد 
العينػػػة عمػػػ  أف ممػػػة عقػػػد دكرات تدريبيػػػة لتأىيػػػؿ الطػػػبلب لمتعامػػػؿ مػػػط المشػػػكبلت الم ميػػػة 

 عالميةي يمرؿ المعكؽ األكؿ لدكر الجامعة با تنمية ميارات المكاطنة العالمية لدل الطمبة.كال
(ي كىػا بدرجػة مرت عػة جػداني ٚٙ,ٗ( با المرتبة الرانية بمتكسط  سػابا )ٛكجاطت العبارة ) -

ي ممػة اىتمػاـ الجامعػة  باألنشػطة التػا تنمػا مشػاعر االن تػاح كالتعػاكف لػدل الطمبػةلتدؿ عم  
يرجػػط ذلػػؾ إلػػ  ممػػة إدراؾ بعػػض أعطػػاط ىيئػػة التػػدريس لميػػارات المكاطنػػة العالميػػةي أك كمػػد 

بسػػػبب زيػػػادة العػػػبط التدريسػػػا ممػػػا يعػػػكؽ أعطػػػاط ىيئػػػة التػػػدريس عػػػف االىتمػػػاـ بتطبيػػػؽ 
 االستراتيجيات التا تقـك عم  التعاكف كالعمؿ با بريؽ.

درجػػة مرت عػػة بملامسػػةي كىػػا ( بػػا المراتػػب مػػف الرالرػػة ل٘ي  ٚي  ٖكمػػا جػػاطت العبػػارات ) -
جدان  لتشير إل  أف العينة ترل أف ىناؾ طػع ان بػا التمكيػؿ الػبلـز لتنكيػط مشػاركة الجامعػة بػا 
المعػػارض كالمػػؤتمرات الم ميػػة كالدكليػػةي كمػػد يرجػػط ذلػػؾ إلػػ  اعتمػػاد الجامعػػة عمػػ  التمكيػػؿ 

لشػراكات مػط مؤسسػات سعييا لتنكيػط مػكارد التمكيػؿ كعقػد ا كممةال ككما با معظـ أنشطتياي 
المجتمط الملتم ة  لت مؿ األعباط المالية لمشاركة الطمبة با األنشطة الم ميػة كالعالميػةي كمػا 
ترل العينة أف ىناؾ طع ان با معربة الطمبة بػال قكؽ كالكاجبػات تجػاه الجامعػة كالمجتمػطي كمػد 

ة لػدل الطمبػةي كمػا تػرل ترجط تمؾ النتيجة لطعؼ مياـ الجامعة بنشر رقابة المشاركة المجتمعيػ
طػػعؼ مػػدرة طػػرؽ التػػدريس عمػػ  دعػػـ ميػػارات المكاطنػػة العالميػػة كتقميػػديتيا كممػػة دعػػـ العينػػة 

إلػػ  اعتمػػػاد معظػػـ أعطػػػاط ىيئػػػة التػػدريس عمػػػ  الطػػػرؽ الميػػاراتي كمػػػد ترجػػط تمػػػؾ النتيجػػػة 
تعمػػيـ التقميديػػة بػػا التػػدريس كممػػة اتجػػاىيـ لتطبيػػؽ الطػػرؽ ال ديرػػة مرػػؿ الػػتعمـ التعػػاكناي ك 

 األمرافي كييرىا.
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( بقػػد جػػاطت ٔٔي  ٜي  ٗي  ٕأمػػا العبػػارات التػػا جػػاطت بػػا مراتػػب متػػألرة بيػػا العبػػارات )-
( كجميعيػػا بدرجػػة مرت عػػةي كىػػا تػػدؿ ٕ٘,ٖي  ٖ٘,ٖي  ٚٚ,ٖي  ٜ٘,ٖبمتكسػػطات  سػػابية )

سػابقتياي إل  أنو عم  الريـ مف تأكيد العينة عمػ  كجػكد تمػؾ المعكمػات إال أنيػا أمػؿ تػأريران مػف 
كتؤكػػػد العينػػػة عمػػػ  تػػػدنا مشػػػاركة طمبػػػة الجامعػػػة بػػػا النشػػػاطات كالمػػػؤتمرات الدكليػػػةي كممػػػة 
مسػػاىمتيـ بػػا األعمػػاؿ التطكعيػػة لممجتمػػط الم مػػا كالعػػالماي كمػػد ترجػػط تمػػؾ النتيجػػة لطػػعؼ 
تػػكبر رقابػػة المػػؤتمرات لػػدل الجامعػػةي كطػػعؼ رقابػػة العمػػؿ التطػػكعاي كمػػا تػػرل العينػػة ييػػاب 

بيف الجامعة كمؤسسات المجتمػط الملتم ػةي كممػة كجػكد تشػريعات تيسػر التكاصػؿ مػط التنسيؽ 
مؤسسػػػات المجتمػػػط الملتم ػػػة الم ميػػػة كالعالميػػػةي كتعػػػد تمػػػؾ النتيجػػػة ييػػػر منطقيػػػة بػػػا ظػػػؿ 
المتكيرات العالمية كزيادة  اجػة الجامعػة إلػ  الشػراكة مػط مؤسسػات المجتمػط الملتم ػة   يػث 

با المكارد المالية كالبشرية بيف الجامعػة كمؤسسػات المجتمػطي كمػا  تعمؿ الشراكة عم  التكامؿ
تمكف مؤسسات المجتمط مف المشاركة با لطط الجامعة كبرامجيػا الملتم ػةي كىػك مػا يػنعكس 

 إيجابيان عم  تجكيد األداط بالجامعةي كزيادة مدرتيا عم  ت قيؽ األىداؼ المطمكبة.
ة بػيف  راط كتصػكرات عينػة الدراسػة  ػكؿ ذات الداللػة اإل صػائيكلمكشؼ عف ال ػركؽ 

ي كالمعكمػات التػا تكاجػو الجامعػة طمبتيػاميارات المكاطنة العالمية لدل  دكر الجامعة با تنمية
كت ػػد مػػف تنميػػة ميػػارات المكاطنػػة العالميػػة لػػدل طمبتيػػاي كالتػػا ترجػػط لمتكيػػرات النػػكعي الكميػػةي 

ات عينػة الدراسػة كبقػا لمم ػاكر الملتم ػةي ي تػـ ت ميػؿ اسػتجابسنكات اللبرةي الدرجػة العمميػة ؟
 كىذا ما سيتـ تناكلو با ااتاآل 

ميارات  دكر الجامعة با تنميةلمتعرؼ عم  ال ركؽ بيف استجابات أبراد العينة  كؿ -ٔ
ي كالمعكمات التا تكاجو الجامعة كت د مف تنمية ميارات طمبتياالمكاطنة العالمية لدل 

ي تـ استلداـ التبار )ت( لممجمكعات ي كالتا ترجط لمتكير النكعالمكاطنة العالمية لدل طمبتيا
با المقارنة بيف متكسط استجابات عينة  Independent Samples T-Testالمستقمة 

 الدراسةي بكانت النتائج كما ىا مكط ة بالجدكؿ التالاآل
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 ( 11خذٚي ) 

ٌدبِؼخ فٟ رؼض٠ض دٚس اٚالغ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد اعزدبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ زٛي 
 رجؼب ٌّزغ١ش إٌٛعِٙبساد اٌّٛاغٕخ اٌؼب١ٌّخ ٌذٜ غٍجخ اٌدبِؼخ 

 اٌؼذد إٌٛع اٌّسٛس َ
اٌّزٛعػ 
 اٌسغبثٟ

 ل١ّخ
 "د"

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

1 
ِٙبساد زمٛق 

 اإلٔغبْ

 4,321 192 روٛس
135,6 03000 

 ,4430 169 ئٔبس

2 
ِٙبساد اٌغالَ 

 اٌؼبٌّٟ  

 ,3236 192 روٛس
4320, 03001 

 343,1 169 ئٔبس

3 
ِٙبساد اٌزفى١ش 

 إٌمذٞ

 36302 192 روٛس
5345, 03612 

 33339 169 ئٔبس

4 
ِٙبساد اٌزٕٛع 

 اٌثمبفٟ

 34314 192 روٛس
2364, 03000 

 32332 169 ئٔبس

5 
ِٙبساد اٌزّىٓ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

 2,341 192 روٛس
03442 03456 

 2,300 169 ئٔبس

 اٌّؼٛلبد 6
 60302 192 وٛسر

13,92 03014 
 60360 169 ئٔبس

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ
 239353 192 روٛس

13935 03001 
 236322 169 ئٔبس

 يتط  مف الجدكؿ السابؽ ما يماآل 
( ٔٓٓ,ٓتكجػد بػػركؽ ذات داللػػة إ صػائية بػػيف متكسػػطات اسػتجابات العينػػة عنػػد مسػػتكل ) -

 دكر الجامعػة بػا تنميػةية أبراد العينة بػا تقػدير بالنسبة لؤلداة ككؿي مما يعنا التبلؼ رؤ 
كمعكماتيا كبقا لمنكعي كال ركؽ لصػال  الػذككر الػذيف  طمبتياميارات المكاطنة العالمية لدل 

يػػدرككف أكرػػر مػػف اإلنػػاث أىميػػة ميػػارات المكاطنػػة العالميػػة بػػا ت قيػػؽ مقكمػػات المكاطنػػة 
 المية.الصال ةي كتنمية بيـ الطمبة لمقطايا الكطنية كالع

( بػا ٔٓ,ٓتكجد بركؽ ذات داللة إ صائية بيف متكسطات استجابات العينػة عنػد مسػتكل ) -
ميارات  قكؽ اإلنسافي كميػارات التنػكع الرقػاباي كال ػركؽ لصػال  الػذككر   ممػا يعنػا أف 
الػػذككر أكرػػر كعيػػا بميػػارات  قػػكؽ اإلنسػػافي كتعػػد تمػػؾ النتيجػػة منطقيػػة بػػا ظػػؿ عالميػػة 

رابط ال قػػػكؽ كالكاجبػػػات بػػػيف أبػػػراد المجتمػػػط عمػػػ  المسػػػتكل الم مػػػا  قػػػكؽ اإلنسػػػاف كتػػػ
كالعالماي كمػا أنيػـ أكرػر كعيػا بميػارات التنػكع الرقػاباي كالتمتػط بػال ؽ بػا التنػكع الرقػابا 

 كتعزيز التعايش كالسمـ الديمقراطا دالؿ المجتمعات المتنكعة رقابيان.
( ٔٓٓ,ٓابات العينػػة عنػػد مسػػتكل )تكجػد بػػركؽ ذات داللػػة إ صػائية بػػيف متكسػػطات اسػتج -

بػػا ميػػارات السػػبلـ العػػالماي كالمعكمػػاتي كال ػػركؽ لصػػال  اإلنػػاث   ممػػا يعنػػا أف اإلنػػاث 
أكرر كعيا بميارات السبلـ العالماي كالشعكر بالقطايا كالمشكبلت عالميةي كطػركرة السػعا 

نصػرمي كمػا أنيػـ لممشاركة با  مياي كما يتميػزكف بالتسػام ي كنبػذ التعصػبي كالتمييػز الع
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أكرر إدراكػان لمعكمػات تنميػة ميػارات المكاطنػة العالميػة لػدل طمبػة الجامعػةي كمػد ت سػر تمػؾ 
 النتيجة بأف اإلناث أكرر مشاركة با األنشطة التطكعيةي كالمشاركات االجتماعية كييرىا. 

نػكع بػا ال تكجد بركؽ ذات داللة إ صػائية بػيف متكسػطات اسػتجابات العينػة كبقػا لمتكيػر ال -
ميػػارات الت كيػػر النقػػدمي كميػػارات الػػتمكف التكنكلػػكجاي ممػػا يعنػػا ات ػػاؽ  راط العينػػة  ػػكؿ 
تػػكابر تمػػؾ الميػػاراتي كأنيػػـ يػػدرككف أىميػػة ميػػارات الت كيػػر النقػػدم بػػا تطػػكير ميػػارات 
الطمبػػةي مػػف لػػبلؿ تػػدريب الطمبػػة عمػػ  الت سػػير كالت ميػػؿ كاالسػػتنتاج كالتقيػػيـ كييرىػػاي كمػػا 

 .رة التكنكلكجية كالتسارع المعربامية ميارات التمكف التكنكلكجا با عصر الرك يدرككف أى
كلمتعرؼ عم  ال ركؽ بيف استجابات أبراد العينة طبقا لمتكير )الكمية(ي تـ استلداـ "ت ميؿ -ٕ

لتكطي  داللة ال ركؽ بيف استجابات العينةي  One Way ANOVAالتبايف األ ادم" 
 آلا الجدكؿ التالاكجاطت النتائج كما يكط ي

 ( 12 خذٚي )

 ٌٍفشٚق One Way ANOVAٔزبئح اخزجبس " رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبدٞ " 

 د أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ غجمب ٌٍى١ٍخث١ٓ اعزدبثب

 ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّسٛس َ
دسخبد 
 اٌسش٠خ

ِدّٛع 
 اٌّشثؼبد

ِزٛعػ 
 اٌّشثؼبد

 ل١ّخ ف
ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

1 
ِٙبساد زمٛق 

 اإلٔغبْ

 2063000 243002, 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
43630 

03001 

 443493 15,393642 356 داخً اٌّدّٛػبد داٌخ

2 
ِٙبساد اٌغالَ 

 اٌؼبٌّٟ  

 ,234393 9513453 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
10391, 

03000 

 213494 445,3613 356 داخً اٌّدّٛػبد داٌخ

3 
ِٙبساد اٌزفى١ش 

 إٌمذٞ

 16,3422 64332,6 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
,3944 

03000 

 1,3454 66443545 356 داخً اٌّدّٛػبد داٌخ

4 
ِٙبساد اٌزٕٛع 

 اٌثمبفٟ

 1603605 6423421 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
33423 

03006 

 433136 153563449 356 داخً اٌّدّٛػبد داٌخ

5 
ِٙبساد اٌزّىٓ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

 1103,42 44334,9 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
4351, 

03001 

 243540 4363223, 356 ٛػبدداخً اٌّدّ داٌخ

 اٌّؼٛلبد 6
 63502 263010 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد

03469 
03546 

 3459, 30113246 356 داخً اٌّدّٛػبد غ١ش داٌخ

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ
 93639,2 ,3444392 4 ث١ٓ اٌّدّٛػبد

33634 
03006 

 ,254363 914193003 356 داخً اٌّدّٛػبد داٌخ

ؽ عدـ كجكد بركؽ ذات داللة إ صائية بيف متكسطات يتط  مف الجدكؿ الساب
استجابات العينة  كؿ المعكمات  مما يعنا أف أبراد العينة لدييـ رؤية متشابية إل   د كبير 
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با تقدير معكمات المكاطنة العالمية بالريـ مف التبلؼ الكمية ما بيف نظرية كعمميةي مما يدؿ 
 قدير المعكمات. عم  أف متكير الكمية ليس لو تأرير با ت

أما بيما يتعمؽ بم اكر الدراسة ي بالمبل ظ كجكد داللة إ صائية عند مستكل 
( بالنسبة لم كر ميارات  قكؽ اإلنسافي كميارات التمكف التكنكلكجاي كعند ٔٓٓ,ٓ)
( بالنسبة لم كرم ميارات السبلـ العالماي كميارات الت كير النقدمي كميارات التنكع ٔٓ,ٓ)

( بالنسبة لم كرم ميارات التنكع الرقاباي كميارات ٘ٓ,ٓلمجمكع الكماي كعند )الرقاباي كا
ي كجاطت Scheffeالتمكف التكنكلكجا ي كلت ديد صال  ال ركؽ تـ استلداـ التبار شي ية 

 (آلٖٔالنتائج كما با جدكؿ )
 (13خذٚي )

  ١ٍخٔزبئح اخزجبس ش١ف١خ ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد اعزدبثبد اٌؼ١ٕخ ٚفمب ٌّزغ١ش اٌى
َ 

 اٌجؼذ
اٌّزٛعػ 
 اٌسغبثٟ

 اٌى١ٍخ
 اٌؼٍَٛ اٌزشث١خ

 ا٢داة
 اٌطت اٌجششٞ

1 

ِٙبساد زمٛق 
 اإلٔغبْ

 *33,4603 *390,,33 *,336523  اٌزشث١خ 50345

     اٌؼٍَٛ 44310

     ا٢داة 463,4

     اٌطت اٌجششٞ 46391

     اٌزدبسح 46364

2 

ِٙبساد اٌغالَ 
 اٌؼبٌّٟ  

 *4300314 *4305091 *432,095  ٌزشث١خا ,3033

     اٌؼٍَٛ 34366

     ا٢داة 34343

     اٌطت اٌجششٞ ,3433

    *3369429 اٌزدبسح ,3430

3 

ِٙبساد اٌزفى١ش 
 إٌمذٞ

 *3333016 *,,23613   اٌزشث١خ ,3635

 *2361111 *2326626   اٌؼٍَٛ 353,6

     ا٢داة 33394

     ت اٌجششٞاٌط 33325

  *2352040 *2340664 *3342541 اٌزدبسح 33316

 
4 

ِٙبساد اٌزٕٛع 
 اٌثمبفٟ

     اٌزشث١خ 34345

 *239,430    اٌؼٍَٛ 343,0

     ا٢داة 32316

     اٌطت اٌجششٞ 313,2

     اٌزدبسح 32336

 
 
ِٙبساد اٌزّىٓ  5

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

   *23,42,6  اٌزشث١خ 263,4

  *2346036   اٌؼٍَٛ ,2936

     ا٢داة 24322

     اٌطت اٌجششٞ 2,351

     اٌزدبسح ,2436

 
 
 اٌّدّٛع اٌىٍٟ 6

     اٌزشث١خ ,,23,3

 *4316190    اٌؼٍَٛ 242349

     ا٢داة 234390

     اٌطت اٌجششٞ 235333

     اٌزدبسح 2343,4
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 ا آلكيتط  مف الجدكؿ السابؽ ما يم
كانت ال ركؽ بيف عينة )كمية التربية( مف نا ية كعينة )كمية العمكـي ككمية اادابي ككمية  -

الطب البشرم( مف نا يةي با بعد )ميارات  قكؽ اإلنساف( لصال  عينة )كمية التربية( ما 
يعنا أف أعطاط ىيئة التدريس بكمية التربية أكرر كعيان بميارات  قكؽ اإلنسافي كذلؾ عم  

لريـ مف أف كؿ كميات الجامعة تدرس مقرر  قكؽ اإلنساف بال رمة األكل ي لكف يبدك أف ا
أعطاط ىيئة التدريس ليسكا عم  اطبلع بذلؾ المقرري  يث يقكـ بتدريسو أعطاط ىيئة 

 تدريس مف كمية ال قكؽ كالتربية. 
كمية اادابي ككمية ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية التربية( مف نا ية كعينة )كمية العمكـي ك  -

ي  الطب البشرم( مف نا يةي با بعد )ميارات السبلـ العالما( لصال  عينة كميات )العمـك
كاادابي كالطب البشرم(  مما يعنا أف تمؾ الكميات لدييا كعا بأساليب الدباع عف  رية 

افي كالتعبير عف التعبير كالتنكع الرقاباي كا تراـ الرأم االري كا تراـ ال ريات األساسية لئلنس
ااراط بكؿ  رية. ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية التجارة( كعينة )كمية التربية( لصال  عينة 
)كمية التجارة(ي كمد تبدك تمؾ النتيجة يير منطقية   يث أف كمية التربية يدرسكف مقررات 

عالماي لكف يبدك أف رقابية كألرل تربكيةي مما يؤىميـ ألف يككنكا أكرر كعيان بميارات السبلـ ال
 أعطاط ىيئة التدريس بكمية التربية ال يربطكف بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية.

ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية التربية( مف نا ية كعينة )كمية اادابي ككمية الطب  -
البشرم( مف نا يةي با بعد )ميارات الت كير النقدم( مف نا ية ألرلي لصال  عينة )كمية 

التدريس بكمية التربية أكرر كعيان بميارات الت كير النقدمي  ىيئةتربية(  مما يعنا أف أعطاط ال
كىك ما يعنا عدـ تسميميـ لآلراط الصادرة عف الكيري كالتمييز بيف الصكاب كاللطأي كما كانت 
( مف نا يةي كعينة كمية )الطب البشرم( مف نا ية ألرل  ال ركؽ بيف عينة )كمية العمـك

ل  عينة )كمية العمكـ( مما يعنا أف كمية العمـك تيتـ  بالت كير النقدمي  يث أنيـ أكرر لصا
مدرة عم  اتلاذ القرارات اعتمادا عم  المعمكماتي ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية التجارة( مف 
 نا ية كعينة كميات )التربية ي العمكـي كااداب( مف نا ية ألرل لصال  عينة كميات )التربيةي
ي كااداب( مما يدؿ عم  زيادة كعا عينات تمؾ الكميات بميارات الت كير النقدم كأف  العمـك

 لدييـ االستقبلؿ ال كرمي كأنيـ يكاجيكف المشكبلت بال جة كالدليؿ.
ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية العمكـ( مف نا ية كعينة )كمية الطب البشرم( مف نا يةي  -

ابا( لصال  عينة كمية )العمكـ(  مما يعنا أف العينة بكمية العمكـ با بعد )ميارات التنكع الرق
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أكرر كعيا برقابة السبلـي كالتنابس اإليجاباي كالقدرة عم  االندماج با المجتمط الدكلاي 
 .كالكعا بما يجرم  كليـ مف أ داث بشكؿ أكبر مف كمية الطب البشرم 

ة كعينة )كمية العمكـي ككمية ااداب( مف ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية التربية( مف نا ي -
نا يةي با بعد )ميارات التمكف التكنكلكجا( لصال  عينة )كمية العمكـ(  مما يعنا أف العينة 
بكمية العمكـ أكرر كعيان بالمتكيرات التكنكلكجيةي كتعد تمؾ النتيجة منطقية   نظران العتماد 

 .لتكنكلكجية كييرىادات اة بكمية العمكـ عم  األجيزة كالمعالدراس
ككانت ال ركؽ بيف عينة )كمية العمكـ( مف نا ية كعينة )كمية الطب البشرم( مف نا يةي  -

(  مما يعنا أف العينة بكمية العمـك أكرر كعيان  با المجمكع الكما لصال  عينة كمية )العمـك
رككف مبادئ  قكؽ بميارات المكاطنة العالمية أكرر مف الكميات األلرلي مما يدؿ عم  أنيـ يد

اإلنسافي كالسبلـ العالماي كأساليب الت كير النقدمي كمتمكنكف تكنكلكجياي كأكرر مدرة عم  
 .االندماج با المجتمط الدكلاي كالكعا بما يجرم  كليـ مف أ داث

كلمتعرؼ عم  ال ركؽ بيف استجابات أبراد العينة طبقا لمتكير )اللبرة(ي تـ استلداـ "  -ٖ
لتكطي  داللة ال ركؽ بيف استجابات العينةي  One Way ANOVAف األ ادم " ت ميؿ التباي

 كجاطت النتائج كما يكط يا الجدكؿ التالاآل
 ( 14 خذٚي )

 ٌٍفشٚق One Way ANOVAٔزبئح اخزجبس " رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبدٞ " 

 د أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ غجمب ٌٍخجشحث١ٓ اعزدبثب

دسخبد  ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّسٛس َ
 خاٌسش٠

ِدّٛع 
 اٌّشثؼبد

ِزٛعػ 
ِغزٜٛ  ل١ّخ ف اٌّشثؼبد

 اٌذالٌخ

1 
ِٙبساد 
زمٛق 
 اإلٔغبْ

 63009, ,142301 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
13,64 

03156 
غ١ش 
 داٌخ

داخً 
 463066 16493610 ,35 اٌّدّٛػبد

2 
ِٙبساد 
اٌغالَ 

 اٌؼبٌّٟ  

 1143414 ,235342 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
43942 03004 

داخً  داٌخ
 233643 ,444393, ,35 ّٛػبداٌّد

3 
ِٙبساد 
اٌزفى١ش 
 إٌمذٞ

 ,202331 4043636 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
103424 03000 

داخً  داٌخ
 193403 69463195 ,35 اٌّدّٛػبد

4 
ِٙبساد 
اٌزٕٛع 
 اٌثمبفٟ

 123996 253992 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
03291 

03444 
غ١ش 
 داٌخ

داخً 
 443614 ,159423,4 ,35 اٌّدّٛػبد

5 
ِٙبساد 
اٌزّىٓ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

 1103536 2213043 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد
43414 03013 

داخً  داٌخ
 253024 95,3639, ,35 اٌّدّٛػبد

 اٌّؼٛلبد 6
 93,49 193699 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد

13169 
03312 
غ١ش 
 داٌخ

داخً 
 3429, 301435,4 ,35 اٌّدّٛػبد

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ
 9963469 19923939 2 ث١ٓ اٌّدّٛػبد

33,16 03023 
داخً  داٌخ 

 2613101 934433992 ,35 اٌّدّٛػبد
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يتط  مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد بركؽ ذات داللة إ صائية بيف متكسطات 
استجابات العينة  كؿ بعدم )ميارات  قكؽ اإلنسافي كميارات التنكع الرقابا(ي كالمجمكع 

 اؽ استجابات عينة الدراسة  كؿ تمؾ األبعاد إل   د كبيري الكما  مما يعنا أف أبراد العينة ات
كأف عدد سنكات اللبرة ليس ليا تأرير عم   راط العينة با تمؾ األبعاد  بالعبرة ليس بعدد 

نما بما اكتسبو األبراد مف لبرات لبلؿ تمؾ السنكات.  السنكات كا 

( ٔٓ,ٓعند مستكل ) أما بيما يتعمؽ بباما األبعادي بالمبل ظ كجكد داللة إ صائية
( بالنسبة لبعد ٘ٓ,ٓبالنسبة لبعد )ميارات السبلـ العالماي كميارات الت كير النقدم( كعند )

)ميارات التمكف التكنكلكجا( كالمجمكع الكماي كلت ديد صال  ال ركؽ تـ استلداـ التبار 
 ( آل٘ٔي كجاطت النتائج كما با جدكؿ ) Scheffeشي ية  

 (15خذٚي )

 س ش١ف١خ ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد اعزدبثبد اٌؼ١ٕخ ٚفمب ٌّزغ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشحٔزبئح اخزجب

 
 اٌجؼذ

اٌّزٛعػ 
 اٌسغبثٟ

 اٌخجشح
 10ألً ِٓ 

 عٕٛاد
ئٌٝ ألً  10ِٓ 

 عٕخ 20ِٓ 

1 

ِٙبساد اٌغالَ 

 اٌؼبٌّٟ  

   عٕٛاد 5ألً ِٓ  32395

 10ئٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ  33314

 عٕٛاد

  

 *1359,44 *13,2222 فأوثش عٕٛاد 10 34344

2 

ِٙبساد اٌزفى١ش 

 إٌمذٞ

 *1361111  عٕٛاد 5ألً ِٓ  36341

 10ئٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ  343,0

 عٕٛاد

  

  *2344619 فأوثش عٕٛاد 10 33363

3 

ِٙبساد اٌزّىٓ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

 *,139,00  عٕٛاد 5ألً ِٓ  29351

 10ئٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ  24353

 عٕٛاد

  

   ثشفأو عٕٛاد 10 ,2,30

 *539,924  عٕٛاد 5ألً ِٓ  241364 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

 10ئٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ  235365

 عٕٛاد

  

   فأوثش عٕٛاد 10 23,305
 

 يتط  مف الجدكؿ السابؽ ما يما آل
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إل  أمؿ  ٘سنكات( كعينة )مف  ٘سنة بأكرر( كعينة )أمؿ مف  ٓٔكانت ال ركؽ بيف عينة ) -
سنكات بأكرر(  مما يعنا  ٓٔالسبلـ العالما( لصال  عينة )سنكات( با بعد )ميارات  ٓٔمف 

أف العينة األكبر سنان ىـ األكرر لبرة بيما يتعمؽ بميارات السبلـ العالماي كأنيـ يدرككف أىمية 
الدباع عف ال رياتي كتعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأةي كما أنيـ أكرر كعيا برقابة السبلـ 

 أكرر مف ييرىـ.
سنكات( با  ٓٔإل  أمؿ مف  ٘سنكات( كعينة )مف  ٘ل ركؽ بيف عينة )أمؿ مف ككانت ا -

سنكات(ي كما كانت ال ركؽ بيف عينة  ٘بعد )ميارات الت كير النقدم( لصال  عينة )أمؿ مف 
سنكات(ي مما يعنا  ٘سنكات( لصال  عينة )أمؿ مف  ٘سنكات بأكرر( كعينة )أمؿ مف  ٓٔ)

اللبرة لدييـ كعا بميارات الت كير النقدم أكرر مف ييرىـي  أف العينة األمؿ با عدد سنكات
كأنيـ يدرككف أىمية الت قؽ مف االبتراطات كمكاجية المعكمات بأسمكب عمماي كمد يرجط ذلؾ 
إل  أف تمؾ ال ئة أكرر كعيان بالمتكيرات العالمية كتأريراتيا عم  األبرادي كالذم يدعكىـ إل  

 لاذ القرار.التدبر با كابة األمكر مبؿ ات
سنكات( با  ٓٔإل  أمؿ مف  ٘سنكات( كعينة )مف  ٘ككانت ال ركؽ بيف عينة )أمؿ مف  -

سنكات(ي كما كانت ال ركؽ بيف  ٘بعد )ميارات التمكف التكنكلكجا( لصال  عينة )أمؿ مف 
سنكات( با )المجمكع الكما( لصال   ٓٔإل  أمؿ مف  ٘سنكات( كعينة )مف  ٘عينة )أمؿ مف 

سنكات( كمدر يرجط ذلؾ إل  أف تمؾ العينة أكرر كعيان بالميارات التكنكلكجيةي  ٘مؿ مف عينة )أ
كطرؽ التعامؿ مط شبكة المعمكمات الدكليةي كمد تبدك تمؾ النتيجة طبيعية  ألف معظـ أعطاط 
ىيئة التدريس با تمؾ ال ئة كانكا با بعرات لارجية كيدرككف التطكرات التكنكلكجية كأساليب 

 ؿ معيا با ظؿ عالـ تكنكلكجا سريط التكير.التعام
كلمتعرؼ عم  ال ركؽ بيف استجابات أبراد العينة طبقا لمتكير )الدرجة العممية(ي تـ  -ٗ

لتكطي  داللة ال ركؽ بيف  One Way ANOVAاستلداـ "ت ميؿ التبايف األ ادم" 
 استجابات العينةي كجاطت النتائج كما يكط يا الجدكؿ التالاآل
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 ( 16 خذٚي )

 ٌٍفشٚق One Way ANOVAٔزبئح اخزجبس " رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبدٞ" 

 د أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ غجمب ٌٍذسخخ اٌؼ١ٍّخث١ٓ اعزدبثب

 ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّسٛس َ
دسخبد 
 اٌسش٠خ

 ِدّٛع اٌّشثؼبد
ِزٛعػ 
 اٌّشثؼبد

 ل١ّخ ف
ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

1 

ِٙبساد 
زمٛق 
 اإلٔغبْ

ث١ٓ 
 2213,46 4433693 2 اٌّدّٛػبد

43,94 
0300, 

داخً  داٌخ 
 453304 162193936 ,35 اٌّدّٛػبد

2 

ِٙبساد 
اٌغالَ 
   اٌؼبٌّٟ

ث١ٓ 
 1,13513 3633025 2 اٌّدّٛػبد

434,5 
03000 

داخً  داٌخ
 233314 3443340, ,35 اٌّدّٛػبد

3 

ِٙبساد 
اٌزفى١ش 
 إٌمذٞ

ث١ٓ 
 1233451 2463901 2 اٌّدّٛػبد

63221 
03002 

 داخً داٌخ
 193,43 41033930 ,35 اٌّدّٛػبد

4 

ِٙبساد 
اٌزٕٛع 
 اٌثمبفٟ

ث١ٓ 
 2513593 50331,5 2 اٌّدّٛػبد

53,13 
03003 

داخً  داٌخ
 4332,4 1549536,5 ,35 اٌّدّٛػبد

5 

ِٙبساد 
اٌزّىٓ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

ث١ٓ 
 23132, 1643264 2 اٌّدّٛػبد

33261 
03039 
داخً  غ١ش داٌخ

 2531,3 90153444 ,35 اٌّدّٛػبد

 اٌّؼٛلبد 6

ث١ٓ 
 93214 1,3433 2 اٌّدّٛػبد

13093 
03336 
داخً  غ١ش داٌخ

 3433, 301,3,52 ,35 اٌّدّٛػبد

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

ث١ٓ 
 316,3664 ,6334332 2 اٌّدّٛػبد

123424 
03000 

داخً  داٌخ 
 24,3965 91293603, ,35 اٌّدّٛػبد

 

ركؽ ذات داللة إ صائية بيف متكسطات يتط  مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد ب
استجابات العينة  كؿ بعدمآل )ميارات التمكف التكنكلكجاي كالمعكمات( بالنسبة لمتكير الدرجة 
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العممية   مما يعنا تشابو استجابات عينة الدراسة  كؿ ىذيف البعديف  مما يدؿ عم  أف 
 بلؼ الدرجة العممية.تال

( ٔٓ,ٓمبل ظ كجكد داللة إ صائية عند مستكل )أما بيما يتعمؽ بباما األبعادي بال
( بالنسبة لبعد ٘ٓ,ٓبالنسبة لبعدم )ميارات  قكؽ اإلنسافي كميارات السبلـ العالما( كعند )

)ميارات الت كير النقدمي كميارات التنكع الرقابا( كالمجمكع الكماي كلت ديد صال  ال ركؽ تـ 
 (آلٚٔائج كما با جدكؿ )ي كجاطت النت Scheffeاستلداـ التبار شي ية  

 (14خذٚي )

 ٔزبئح اخزجبس ش١ف١خ ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد اعزدبثبد اٌؼ١ٕخ ٚفمب ٌّزغ١ش اٌذسخخ اٌؼ١ٍّخ

 
 اٌجؼذ

اٌّزٛعػ 
 اٌسغبثٟ

 اٌٛظ١فخ
 أعزبر ِغبػذ أعزبر

1 
ِٙبساد زمٛق 

 اإلٔغبْ

 *2345229  أعزبر 49345

   أعزبر ِغبػذ 46340

  *231,024 ِذسط 44324

2 
ِٙبساد اٌغالَ 

   اٌؼبٌّٟ

   أعزبر 33344

   أعزبر ِغبػذ 32333

  *2336444 ِذسط 34340

3 
ِٙبساد اٌزفى١ش 

 إٌمذٞ

 *13,3344  أعزبر 35342

   أعزبر ِغبػذ 33359

 *1342490  ِذسط 35331

4 
ِٙبساد اٌزٕٛع 

 اٌثمبفٟ

 *2326966  أعزبر 34322

   أعزبر ِغبػذ 31359

 *2345249  ِذسط 34304

 *103351,6  أعزبر ,24234 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

   أعزبر ِغبػذ 232313

 *4346041  ِذسط 239359
 

 يتط  مف الجدكؿ السابؽ ما يما آل
كانت ال ركؽ بيف عينة )أستاذ( كعينة )أستاذ مساعد( كبيف عينة )مدرس( كعينة )أستاذ(  -

نة )أستاذ(  مما يعنا أف عينة )أستاذ( أكرر كعيان با بعد )ميارات  قكؽ اإلنساف( لصال  عي
بميارات  قكؽ اإلنساف كالمعايير االجتماعية التا تصؼ سمككيات اإلنسافي كيدرككف أىمية 
ا تراـ ال قكؽ اإلنسانية لآللريفي كأف إي اؿ  قكؽ اإلنساف مد يسبب مشكبلت كريرة 

 لمبشرية.
اذ( با بعد )ميارات السبلـ العالما( لصال  كانت ال ركؽ بيف عينة )مدرس( كعينة )أست -

عينة )مدرس(  مما يعنا أف عينة )مدرس( أكرر كعيان بميارات السبلـ العالماي كمد تبدك تمؾ 
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النتيجة يير منطقيةي  يث مف الم ترض أف تككف العينة األكبر سنا كأكرر لبرةي ىـ األكرر 
 عات.كعيان بأساليب ت قيؽ ال رية كالسعادة دالؿ المجتم

كانت ال ركؽ بيف عينة )أستاذ( كعينة )أستاذ مساعد( با بعد )ميارات الت كير النقدم(  -
لصال  عينة )أستاذ( مما يعنا أنيـ يدرككف ميارات الت كير النقدم أكرر مف ييرىـي كمد 

دراكا ألساليب الت كير ال ع اؿي تككف تمؾ النتيجة طبيعية  ألنيـ األكرر لبرة كمعربة كاطبلعاني كا 
با عصر يتميز بالتكير كالتسارع كاالن تاح اإلعبلما كال طارمي ككانت ال ركؽ بيف عينة 
)مدرس( كعينة )أستاذ مساعد( لصال  عينة )مدرس(ي كمد تبدك تمؾ النتيجة يير منطقية  
 يث أنو مف الم ترض أف تككف العينة األكبر سنان كلبرة ىـ األكرر كعيان بميارات الت كير 

كمد ترجط تمؾ النتيجة إل  أف عينة )مدرس( ىـ أكرر مدرة عم  جعؿ الت كير الم كر النقدمي 
أساليب  فكيستلدمكاألساسا با عممية التعميـ كالتعمـي كأنيـ يطعكف االبتراطاتي 

 االستنتاجي كاالستنباطي كتقكيـ ال جج كييرىا.
يارات التنكع الرقاباي كانت ال ركؽ بيف عينة )أستاذ( كعينة )أستاذ مساعد( با بعدم )م -

كالمجمكع الكما( لصال  عينة )أستاذ(ي مما يعنا أف عينة )أستاذ( أكرر إدراكان لمتنكع الرقابا 
كااللتبلبات الرقابيةي ككانت ال ركؽ بيف عينة )مدرس( كعينة )أستاذ مساعد( لصال  عينة 

ينة )أستاذ مساعد(ي )مدرس(  مما يعنا أف عينة )مدرس( أكرر كعيان بالتنكع الرقابا مف ع
كعم  الريـ مف ممة منطقية تمؾ النتيجة إال أنيا مد ترجط لتعامؿ تمؾ العينة مط رقابات ملتم ة 
نتيجة الس ر با بعرات لارجية كااللتبلط بالشعكب الملتم ة عف مربي مما جعميـ يدرككف 

 المجتمط.أىمية التنكع الرقابا كقيمة مجتمعية كأ د أساليب ت قيؽ الديمقراطية با 

 خامشًا: ىتائج الدراسة : 

با طكط اإلطار النظرم كالدراسة الميدانية تكصػمت الدراسػة إلػ  مجمكعػة مػف النتػائج مػف 
 أىمياآل

 :مَارات حكوق اإلىشاٌ احملور األول: دعه -

 أس رت الدراسة النظرية كالميدانية ليذا الم كر عف النتائج التاليةآل
تقػػػديـ العػػػكف كال مايػػػة لكػػػؿ مػػػف  عمػػػ طمبػػػة ال ػػػث بمرت عػػػة بدرجػػػة الجامعػػػة  تيػػػتـ -

مف األلبلميات ال ميدة المنتشرة با البيئة المصرية بصػ ة عامػةي  باعتبارىاي تاجياي 
 كالبيئة الصعيدية بص ة لاصة.
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االىتمػاـ بال ئػات الطػعي ة بػا المجتمػطآل المػرأةي عمػ   بدرجػة مرت عػة الجامعة رص ت -
رامج عمػ   ػث الطمبػة عمػ  االىتمػاـ بالعمػؿ ال قراطي األمييفي كىك ما يعنا  ػرص البػ

التطػػكعا  لمػػا يمرمػػو ذلػػؾ مػػف أىميػػة كبيػػرة بػػا المجتمػػطي  يػػث يعػػد ظػػاىرة  طػػارية 
   تسيـ با بناط المجتمعات كتطكرىا.

يػرس ميمػة التعػاطؼ مػط االػريف بػا المجتمػط عمػ   بدرجػة مرت عػة الجامعة رص ت -
 يف كت يـ مشاعرىـ كا تراميا.اإلنسانا لدل الطمبةي ك ريـ عم  مشاركة االر 

  ػػػؿ بػػػا المشػػػاركةعمػػػ  تمكػػػيف الطمبػػػة مػػػف مػػػيـ  بدرجػػػة متكسػػػطة الجامعػػػة ػػػرص ت -
ككػػؿي ممػػا يؤىػػؿ  العػػالـ بػػا أيطػػا كلكػػف كبمػػدانيـ مجتمعػػاتيـبػػا  بقػػط لػػيس المشػػاكؿ

بػػا المنظمػػات الطمبػػة لبلنػػدماج  الػػة تػػكبرت ليػػـ برصػػة السػػ ر لملػػارجي كالمشػػاركة 
 .العالمية كاإلمميمية

ميػات بػا المجتمػط الدباع عف  قكؽ األمميارات تدعيـ ب بدرجة متكسطة الجامعة تيتـ -
تعزيػػز ميػػارات دعػػـ عمميػػة التعػػايش مػػط االػػريف مػػط الػػتبلؼ الم مػػا كالعػػالماي ك 

 .تيـ كأجناسيـ دالؿ كلارج الجامعةديانا

 : دعه مَارات الشالو العاملي:الجاىياحملور  -

   نية ليذا الم كر عف النتائج التاليةآلأس رت الدراسة النظرية كالميدا
المسػاكاة ك  تػراـ ميػارات اال بكػرسمف لبلؿ البرامج المقدمػة بدرجة مرت عة تيتـ الجامعة  -

تكظيػؼ رقابػة السػبلـ ك با ال قكؽ كال رص بػيف الرجػؿ كالمػرأة  بػا األمػكر ال ياتيػةي 
 ك العرماي أك ييره.أداط ال قكؽ كالكاجباتي كنبذ التمييز الطبقا أك  يبا معاممة االر

ا تػػػراـ النظػػػاـ كااللتػػػزاـ  كػػػرسبدرجػػػة مرت عػػػة مػػػف لػػػبلؿ البػػػرامج المقدمػػػة بتيػػتـ الجامعػػػة  -
بالقكاعػػد الم ميػػة كالعالميػػة بػػا ن ػػكس الطمبػػة  تػػ  يمكػػنيـ االنػػدماج بػػا المجتمػػط الم مػػا 

   .كالعالما
با التػا تمكػنيـ تمكػيف الطمبػة مػف امػتبلؾ ميػارات التنػابس اإليجػاب بيمػا يتعمػؽ ىناؾ مصكر -

االندماج بػا المجتمػط با تمكيف الطمبة مف ك ي مف التنابس با سكؽ العمؿ الم ما كالعالما
 .ة بما يجرم  كليـ مف أ داثرقابالك  عمـلدييـ ال عالمييف مكاطنيفالدكلا ك
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 :مَارات التفلري اليكدي: دعه الجالحاحملور  -

 النتائج التاليةآلأس رت الدراسة النظرية كالميدانية ليذا الم كر عف 
تمكيف الطمبة مػف ميػارات االن تػاح العقمػا كالمركنػة تيتـ الجامعة بدرجة مرت عة عم   -

   العقمية.

 يميػػارات الت كيػػر النقػػدمتمكػػيف الطمبػػة مػػف امػػتبلؾ بتيػػتـ الجامعػػة بدرجػػة متكسػػطة  -
ة االسػتقبلليلتعامؿ مط مككنػات المكمػؼ المعقػدي ا يالمنامشة بالرقابة كال جج المنطقية

 لكف ليس عم  المستكل المطمكب.تقكيـ مصدامية األبكار المكجكدة ي با اتلاذ القرار

تمييػز الت كيػر النقػدم مرػؿآل الجامعة بػا إكسػاب الطمبػة ميػارات دكر مصكر با  ىناؾ -
كت ديػػػػػد مصػػػػدامية مصػػػػػادر المعمكمػػػػات كت ػػػػػرم أكجػػػػو الشػػػػبو كأكجػػػػػو االلػػػػتبلؼي 

   .المكطكعية

 :لتيوع الجكايفامَارات : دعه الرابعاحملور  -

 أس رت الدراسة النظرية كالميدانية ليذا الم كر عف النتائج التاليةآل
الػكعا ك  لمنػاس الرقػابا كالتنػكع االلتبلبػات كا تػراـ بتػدريب الطمبػةالجامعة  ممة اىتماـ -

 عمػ  المسػتكل المطمػكب تبالقيمة اإليجابية لمتنػكع الرقػاباي كلكػف ىػذه الميػارات ليسػ
   .بدرجة متكسطة

 المكاطنػػة العالميػػة مػػف ميػػاراتالجامعػػة بػػا إكسػػاب الطمبػػة  دكرصػػكر الشػػديد بػػا الق -
آل القػػدرة عمػػ  إيجػػاد شػػبكة كاسػػعة مػػف العبلمػػات الرقابيػػة المتنكعػػة دالػػؿ لػػبلؿ تنميػػة

القطػػػر كلارجػػػوي كتعزيػػػز ال ػػػكار بػػػيف األبػػػراد كالجماعػػػاتي كتنميػػػة ميػػػارات الت اعػػػؿ 
ز طامػاتيـ ن ػك التعبيػر كالتطػكير كالت سػيف الرقاباي كتكظيؼ التنػكع الرقػابا بػا تعزيػ

كساب الطمبة القدرة عم  رؤية العالـ مف كجية نظر الرقابات األلرل.   المستمري كا 

 :مَارات التنلً التليولوجي: دعه اخلامصاحملور  -

 أس رت الدراسة النظرية كالميدانية ليذا الم كر عف النتائج التاليةآل
         يف الطمبة مف استلداـ شبكة اإلنترنت بك اطة.تمكببدرجة مرت عة تيتـ الجامعة  -
 يالبػػرامج االلكتركنيػػة بػػا الدراسػػة ت عيػػؿ اسػػتلداـببدرجػػة متكسػػطة تيػػتـ الجامعػػة  -

  ت عيؿ برامج التكاصػؿ االجتمػاعا عمػك ي مف المصادر االلكتركنية الملتم ةاالست ادة ك 
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ات كمراكػػز الب ػػكث عبػػر معػػتعزيػػز التكاصػػؿ مػػط الجاك ي اإلنترنػػت بػػا العمميػػة التعميميػػة
   .كلكف ىذه الميارات ليست عم  المستكل المطمكب االنترنت

 :حمور املعوقاتثاىيًا:  -

تعػكؽ دكر أف ىناؾ العديد مف المعكمػات التػا أس رت الدراسة النظرية كالميدانية 
   آلأبرزىاالجامعة با تنمية ميارات المكاطنة العالمية 

 لمػػكارد الماليػػة بالجامعػػة لعقػػد الػػدكرات التدريبيػػةالػػدكرات التدريبيػػة نتيجػػة نقػػص ا ممػػة -
 ي إلكساب الطمبة ميارات المكاطنة العالمية

بسػبب  جاخطٍاٌٌاذٜ  االٔفزابذ ٚاٌزؼابْٚبألٔشطخ اٌزٟ رّٕٟ ِشبػش ث لٍخ ا٘زّبَ اٌدبِؼخ  -
 زيادة العبط التدريسا.

 ةميػػػالتمكيػػػؿ الػػػبلـز لتنكيػػػط مشػػػاركة الجامعػػػة بػػػا المعػػػارض كالمػػػؤتمرات الم  طػػػعؼ -
   .كالدكلية

   .با النشاطات كالمؤتمرات الدكلية الجامعة طمبةتدنا مشاركة  -

المجتمػػػط ييػػػاب التنسػػيؽ بػػػيف الجامعػػة كمؤسسػػػات ك طػػعؼ رقابػػػة العمػػؿ التطػػػكعاي  -
   .الملتم ة

 .ممة كجكد تشريعات تيسر التكاصؿ مط مؤسسات المجتمط الملتم ة الم مية كالعالمية -

 ادسًا: توصيات الدراسةس

 ط اإلطار النظرم كالدراسة الميدانية تكصمت الدراسة إل آلبا طك 
با تياجػات سػكؽ العمػؿ العالميػة كمػا تتطمبػو مػف ميػارات الجامعػة ربط السياسػات التعميميػة  -

 لممكاطنة العالمية. 
مامػة جسػكر مػط مكامػط العمػؿ  كاإلمميميػةي الم ميػة كالمؤسسات الجامعة بيف الشراكة ت عيؿ - كا 

كالمعػارؼ بيػنيـ كالجمػط بػيف العمػؿ كالتعمػيـ بأنمػاط  تبػادؿ لممعمكمػات عػدةكاإلنتاج كتكبير ما
  .كصيغ ملتم ة كمت اعمة بشكؿ كريؽ مط عكامؿ التكيير ال ادرة با المجتمعات

 مف األب اث كاالست ادة المجتمط ا تياجات يستيدؼ الذم النكعا العمما الب ث عم  التركيز -
المجتمػط  لػتبلطـ ا تياجػات كتكيي يػا العالميػة األب ػاث زكمراكػ الجامعػات تنتجيا التا العممية

 كسكؽ العمؿ العالما.
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تلطػػيط السياسػػة التعميميػػة لمجامعػػات كبقػػان لبل تياجػػات ال عميػػة كالمسػػتقبمية كتأىيػػؿ الكػػكادر  -
 البشرية  سب التلصصات كالمستكيات كالقكل البلزمة لمسكؽ العالما 

ت العالميػة كت قيػؽ المكاطمػة بػيف مػا يػتـ تقديمػو بػا تطكير التعميـ الجامعا لمكاكبة الت ػكال -
 الجامعات كبيف مطالب سكؽ العمؿ العالما.

طػػماف جػػكدة كنكعيػػة مػػدلبلت التعمػػيـ الجػػامعا كملرجاتػػو كبرامجػػو عمػػ  مسػػتكل الطػػبلب  -
 كأعطاط ىيئة التدريس كاألىداؼ كاألساليب المستلدمة 

ؿ الجامعة مركزان  طاريان يسػيـ بػا لدمػة تكريؽ العبلمة بيف الجامعة كالمجتمط مف لبلؿ جع -
المجتمط كمطػاياه البيئيػة مػف لػبلؿ االىتمػاـ بالمشػاركة التطبيقيػة بػا بػرامج كتطػكير البيئػة 

 الم مية كمعالجة المشكبلت البيئية الم مية كالعالمية.
إنشػاط منػكات اتصػػاؿ بػيف الجامعػػة كمكامػط العمػػؿ كمراكػز اإلنتػػاج مػط اإلطػػبلع عمػ  متكيػػرات  -

 لسكؽ العالما كمتطمباتو بيدؼ االست ادة منيا با كطط سياسة التعميـ الجامعا. ا
اشتراؾ اللبراط كال نييف با مكامط العمؿ كاإلنتاج الملتم ة كالمجالس لنقؿ لبػراتيـ كتجػاربيـ  -

لقاط الدركس التطبيقية.  كا 
لتم ػة ليتعربػكا اشتراؾ أعطاط ىيئػة التػدريس كالبػا ريف بػا مراكػز اإلنتػاج كمكامػط العمػؿ الم -

 عم  مشكبلتيا كينقمكا لبراتيـ كتجاربيـ إل  الميداف العمما.
التعػػاكف المسػػتقبما بػػا ملتمػػؼ المجػػاالت التنمكيػػة بػػيف الجامعػػة كالقطاعػػات الملتم ػػة عمػػ   -

شػػكؿ لطػػط مصػػيرة كمتكسػػطة يػػتـ عمػػ  أساسػػيا تطػػكير الجامعػػة كملرجاتيػػا لمكاكبػػة ىػػذه 
 لملتم ة التا ي تاجيا سكؽ العمؿ.اللطط كمتطمباتيا مف التلصصات ا

المكازنة بيف  قكؽ المكاطف ككاجباتػو كاعتبػار اإلنسػاف ميمػة عميػا كىػدبان أساسػيان بػا تطػكر  -
 المجتمط.

تبػاع أسػمكب الت كيػر  - التأكيد عم  أف العمـ أداة با بناط المجتمط كتنمية االتجاىات العممية كا 
 العمما كاستلدامو با معالجة مطايا المجتمط.

لمطمبػػة  قػػكؽ اإلنسػػاف بيػػدؼ إيجػػاد بيئػػة إيجابيػػة ك عػػـ البػػرامج المقدمػػة لميػػارات المكاطنػػة د -
 اتلاذ مكامؼ سمبية تجاه االريفي كعدـ

رقابػات كالتعايش اإليجػابا مػط ال تاح عم  المجتمط الم ما كالعالمااالن عم  تدريب الطمبة   -
 مػط الػتبلؼ ديانػاتيـ كأجناسػيـالتعػايش مػط االػريف كتعزيز ميارات دعـ عمميػة ملتم ةي ال

 كالت ما بركح التسام ي كعدـ االنكبلؽ عم  الن س.
ميارات الػدباع عػف  قػكؽ األمميػات بػا المجتمػط  دكر الجامعة با تدريب الطمبة عم تدعيـ  -

 .الت الميمة ال تراـ  قكؽ اإلنسافالم ما كالعالما باعتبارىا مف المجا
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ل ػػؿ بعػػض النزاعػػات بػػا  كايتػػدلمكأف ي راؼ باأللطػػاطتقبػػؿ النقػػد كاالعتػػتػػدريب الطمبػػة عمػػ   -
 .مف لبلؿ المكامؼ ال ياتية كييرىا م يطيـ

تمكيف الطمبة مف امتبلؾ ميارات التنابس اإليجابا التا تمكنيـ مف التنابس با سكؽ العمؿ  -
دراؾ ك ي الم مػػا كالعػػالما بػػث ركح اإليجابيػػة كالمرػػابرة كركح الجماعػػة بػػا ن ػػكس الطمبػػةي كا 

التنابس با زيادة اإلنتاجيػةي كربػط الك ػاطة لػدييـي كالبعػد عػف الصػراعات كالمنابسػات أىمية 
 السمبية. 

ة بمػا رقابػالك  عمػـلػدييـ ال عػالمييف مػكاطنيفاالندماج با المجتمط الػدكلا كتمكيف الطمبة مف  -
 .مف لبلؿ المؤتمرات كالندكات الم مية كالعالمية ثيجرم  كليـ مف أ دا

ي ألبكػار كعػدـ الجػداؿ بيمػا ال ي يػدلرقابة كال جػج المنطقيػة إلربػات ااراط كاالمنامشة باتعزيز  -
االسػػتقبللية بػػا ي ك كنػػات المكمػػؼ المعقػػد بطريقػػة منظمػػةتعزيػػز أسػػاليب التعامػػؿ مػػط مككػػذلؾ 

مػػف أجػػؿ بنػػاط أبكػػار متميػػزة مائمػػة عمػػ  ي تقػػكيـ مصػػدامية األبكػػار المكجػػكدةي ك اتلػػاذ القػػرار
 العكامؿ الذاتية كالعاط ية. معمكمات دميقة بعيدة عف

البيانػات الكاطػ ة  بػيف كالتمييػزإكساب الطمبة ميارات تمييػز أكجػو الشػبو كأكجػو االلػتبلؼي  -
 .مف لبلؿ تنمية ميارات الت كير النقدم لدييـ المكطكعات الملتم ةكيير الكاط ة با 

عػػػف أن سػػػيـ ال رصػػػة لمتعبيػػػر  يـإعطػػػائ تمػػػاـ بمشػػػاركة الطمبػػػة بػػػا القػػػرارات مػػػف لػػػبلؿاالى -
تا ة ال رصة ك كاال تراـ الكامؿ لم قكؽ الرقابيةي   لبلندماج با الرقابات العالمية.ا 

لمكطػػكعات التػػا تيػػتـ بتنميػػة طػػرؽ الت كيػػر كالتيػػار أشػػكاؿ تػػدعيـ المقػػررات الجامعيػػة با  -
 .التعبير الرقاباي كال ؽ با التنكع الرقاباي كالتمكيف لم ئات الطعي ة با المجتمط

تركنػا الت اعػؿ االلكعمػ  التعامؿ مط البرامج االلكتركنية كتشجيعيـ  باات الطمبة تنمية ميار  -
 بمػاي بػا مجػاالت التكنكلكجيػا المتقدمػة يـتطػكير ميػاراتك ي مط أشلاص لػارج كدالػؿ الػكطف

إتقاف ميارات كم ػاىيـ التعمػيـ كالػتعمـ كتمكينيـ مف يتناسب مط التكجيات العصرية ال ديرةي 
 اإللكتركنية.

لتسييؿ التعامؿ مط اإلنترنتي كدعـ استلداـ االنترنت لمطمبة المكة اإلنجميزية بتعميـ ىتماـ اال -
 .لمتكاصؿ العمما مط الزمبلط كالبا ريف كأعطاط ىيئة التدريس

تمكيػنيـ  بيػدؼ البلزمة لياالمكارد المالية  المقدمة لمطمبة كتكبيرالدكرات التدريبية االىتماـ ب -
 .ؿ مط المشكبلت الم مية كالعالميةلمتعام يـتأىيماطنة العالميةي ك مف امتبلؾ ميارات المك 

ألعطاط ىيئػة  التدريبّية مجاالبر  با كمبادئيا العالمّية المكاطنة كميارات م اىيـ أبعاد تطميف -
 .ةالعالمي بالقطايا كعييـ زيادةبيدؼ  التدريس
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االىتمػػاـ ك ي بػػةطمالل لػػد االن تػػاح كالتعػػاكفاألنشػػطة التػػا تنمػػا مشػػاعر ىتمػػاـ بطػػركرة اال -
 بتطبيؽ االستراتيجيات التا تقكـ عم  التعاكف كالعمؿ با بريؽ.

الشراكات مط  دالؿ الجامعة كمف لبلؿ كالدكلية ةالمعارض كالمؤتمرات الم مي االىتماـ بإمامة -
ة بػا األنشػطة الم ميػة مؤسسات المجتمػط الملتم ػة  لت مػؿ األعبػاط الماليػة لمشػاركة الطمبػ

  .نشر رقابة المشاركة المجتمعية لدل الطمبةبيدؼ  كالعالميةي
دعػـ ميػارات المكاطنػة المتبعػة دالػؿ الجامعػة كالتػا يمكػف مػف لبلليػا طرؽ التدريس  تنكيط -

 تطبيؽ الطرؽ ال ديرة مرؿ التعمـ التعاكناي كتعميـ األمرافي كييرىا.ك  العالمية
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 قائنة املراجع
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  12 -:1، رصر، اتجهءز اترركزي اترصري تنتاظيم قاإلرارة، 11، اتساف 1;اإلراريف 

(  األرقار قاترهننءرات 1022إبننراهيم، افننءم رحرننر اتحسنن،  اتحسنن،، ابننر اتليننقم ابننر اتحنننيم    -ٕ
رءت    باء  رجترن  قايتصنءر اترعر نفر رراسنف استشنرا يف اترطنقبف ر، اختصءص  اترعنق 

أعمػػػػػاؿ المػػػػػؤتمر السػػػػػادس كالعشػػػػريف لبلت ػػػػػاد العربػػػػػا لممكتبػػػػػات بقاليننننف اتخرطننننقم، 
 4-1اتفتننننرة رنننن،ر  ،كالمعمكمػػػػاتآل التصاصػػػػيك المكتبػػػػات كالمعمكمػػػػات كعمػػػػاؿ المعربػػػػة

  991 -;91األرر،، االتحءر اتعرب  تنركتبءت،  اق ربر،
  رار صءرر ربيرقت ،21اترجنر   تسء، اتعرب(  :8;2  ب، راظقرا -ٖ
الط كلػػػة  مجمػػػة أ كنننءر حنننقم اترقاطانننف اتعءترينننف  اتكقكبينننف(   (1029 أبنننق انينننقة، اهننننف سنننير  -ٗ

جءرعننننف  ،، كنيننننف اترراسننننءت اتعنيننننء تنتربيننننفاترجنننننس اتعربنننن  تنطفقتننننف، (;1  :، كالتنميػػػػة
  212 -209، رصر، اتلءهرة

ييم اترقاطاف  اتتاشئف االجترءايف قرقرهء    إكسءب ( :100ب  قر، أحرر رحرر ابر اتتقاأبقاتا -٘
المػػػؤتمر األكؿ لمجمعيػػػة المصػػػرية لمدراسػػػات االجتماعيػػػة )تربيػػػة  قرهءراتهنننء اتعصنننريف 

يقتينق، اتجرعينف اترصنريف  10 -;2، اتفترة ر،ر المكاطنة كمناىج الدراسات االجتماعية(
   94 -:2تنرراسءت االجترءايف، جءرعف اي، شرس، 

العكلمػة كالم يػكـ الجديػد لمعكلمػةي أعمػاؿ النػدكة الكطنيػةآل  ( 1004اإلرريس ، رشنير انرن    -ٙ
كنينننف اتعننننقم اتلءاقاينننف قااليتصنننءريف قاالجترءاينننف   المكاطنػػػة ك قػػػكؽ اإلنسػػػاف بػػػالمكرب

   92 -89، اترترب، قاألبحءث اترقتيف برراكش، رركز اترراسءت
(، بينننرقتر رار إحينننء  1(، ط  2اتجنننز    الكسػػػيط.المعجػػػـ أانننيس، إبنننراهيم  ق)خنننرق،  ر ت(   -ٚ

 اتتراث اتعرب  
احننق باننء  إسننتراتيجيف رتكءرنننف تنحننر رنن، اتبطءتننف   (1022  ،اننقر اتننري ،اسننن   رحرننر ،بقريسننف -ٛ

 الممتقػػػػ  مشػػػاركة بػػػاآل كرمػػػة  قتحلينننل اتتارينننف اترسنننترارف رراسنننف تحنينينننف تتجربنننف تركينننء
 ،ةط عمػ  البطالػة كت قيػؽ التنميػة المسػتدامال ككمػة لمقطػا إسػتراتيجية الػدكلا  ػػػػكؿ

 اتعنقم االيتصءريف قاتتجءريف قانقم اتتسيير  كنيفر اتجزائر ،اق ربر 28-22 اتفترة
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الممتقػ   ) ءل تطقير اتتربيف اتررايف    اتراظقرف اتتربقينف اتعربينف  ( 1008بقساياف، اتراج    -ٜ
، بينرقت، المستدامة با الػكطف العربػا التعميـ كالتربية –العربا الرالث لمتربية كالتعميـ 

  192 -180ركتب اتتربيف اتعرب  ترقم اتخنيج، أبريم، 
رخرجءت اتتعنيم اتعءت  قتحريءت  رص اتعرم    اتقط،   (1021 جءر ،  ءئز ارر رحرر  -ٓٔ

(، جءرعنف 1 1 ،جامعة ب رم لػآلداب كالعمػكـ اإلنسػانية مجمة اتعرب ر اتسقرا، ارقذجنء. 
  11 -2اتسقرا،، ، بحري

جءرعنف سنقهءج، رقين   ـ.ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓالنشرة اإل صائية لمعاـ   (:102  جءرعف سنقهءج -ٔٔ
  22 -20اتجءرعف االتكترقا ،

(  اتتخطيط االستراتيج  تتاريف رهءرات خريج  اتتعنيم اتجءرع  1022جءيم، افءم رحرر   -ٕٔ
تقبؿ مجمػػة مسػػ سننقل اتعرننم  نن  تننق  ايتصننءر اترعر ننف ترقاجهننف اترتطنبننءت اترتجننررة ت

  ;24-21(، رصر، يقتيق، 2; 11، التربية العربية
(  رقر اتجءرعننننننف بنننننني، اتت ليننننننم 1002اتجبننننننر، ابننننننراي بنننننن، ابننننننراتنطيم بنننننن، ابننننننراي   -ٖٔ

(، كنيننف اتتربيننفر 29، اتسنناف  29 ،مجمػػة  كليػػة كميػػة التربيػػةقاتتقظيننمر رراسننف ريراايننف  
  :19 -119جءرعف يطر، 

ان  انن  ءت تفعيم رقر اتجءرعف تجءه اتحنرا  اترهرتطنب ( 1022جقرج، جقرجيت رريء، ،   -ٗٔ
(، كنيننف اتتربيننف، 98  1، مجمػػة كميػػة التربيػػة بالمنصػػكرة تننق  بعننض اتخبننرات اتعءتريننف 

   1: -1جءرعف اتراصقرة، رءيق، 
( اتتعنننيم قاحتيءجننءت سننقل اتعرننم اتتحننريءت قاتفننرص اترتءحننف  1009جننقين ، أحرننر أحرننر   -٘ٔ

، اترنتترر اترابن ، التعميـ كا تياجات سكؽ العمؿ -ة كالتعميـالمنتدل العربا الرابط لمتربي
  8: -2:ارء،، أبريم، 

 مجمػػػة اترقاطانننف اتعءترينننف ق) ءيهنننء اترسنننتلبنيف  ننن  اتنننقط، اتعربننن    (1029 اتجينننزاقي، راتينننء  -ٙٔ
 ،، كنينننف اترراسنننءت اتعنينننء تنتربينننفاترجننننس اتعربننن  تنطفقتنننف، (;1  :، الط كلػػػة كالتنميػػػة

  222 -211صر، ، رجءرعف اتلءهرة
 كالمكاطنػة المسػتدامة مف أجؿ التنمية مشركع التعميـ  (1028 برريف رحرر ارر  حبيب، -ٚٔ

  ، اتسعقريفكنيف اآلراب، جءرعف اتررءم  العالمية
رار اتينءزقري    األرر،راتجاىات  ديرة بػا إدارة المػكارد البشػرية(  :102اتحريري، را رة   -ٛٔ

 اتعنريف تناشر قاتتقزي  
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ننيم يبنم اتجنءرع  تطقير تعنيم حلقل اإلاسنء، بررحننف اتتع ( 1021م رصطف   حسي،، جرء -ٜٔ
(، اتجرعينف اترصنريف تنتربينف اترلءرانف قاإلرارة 40  28، مجمة التربيػة    رصر قاتيءبء، 

   182 -112رصر، أبريم،  ،اتتعنيريف
(  تصننقر رلتننرح تجءرعننف بح يننف رصننريف 1021حسنني،، رحرننر جننءر  أحرننر، أشننرم رحرننقر   -ٕٓ

ف قجءرعنننف نننن  تنننق  خبنننرة رعهنننر رءسءتشقسنننتس تنتكاقتقجينننء بءتقالينننءت اترتحنننرة األرريكينننا
، اتجرعيننف اترصننريف تنتربيننف اترلءراننف مجمػػة التربيػػة المقارنػػة كيننب تننءق، بجاننقب أ ريليننء 

  ، رصرقاإلرارة اتتعنيريف
(  خصنننءئص اتلينننءرة اترررسنننيف اتعءترينننف 1022حسننني،، رحرنننر جنننءر  اتعنننءا ، قجيهنننف  ءبنننت   -ٕٔ

رراسننف رلءراننف   رارس ات ءاقيننف  نن  رصننر قسنننطاف ارننء،ررجننف تحللهننء تننري رننريري اترننرق 
بينننف اترلءرانننف قاإلرارة ، اتجرعينننف اترصنننريف تنتر اتسننناف ات ءاينننف، 22، مجمػػػة اإلدارة التربكيػػػة

  109 – 82، يقايق ،  اتتعنيريف، رصر
 مجمػػػػة  ب اءتريننننفإرارة اتتاننننقع  نننن  اترننننقارر اتبشننننريفر تجننننءر   (1029  اتحرننننزة، ابننننر اتحنننننيم -ٕٕ

رخبنننر اتتاريننف االيتصننءريف قاتبشننريف، جءرعننف تقايسننن  ، 29 ،االمتصػػاد كالتنميػػة البشػػرية
  221 -242اتجزائر، ، 1ان  اتبنيرة 

رقر كنينننءت اترجترننن  األرريكينننف  ننن  تنبينننف رتطنبنننءت  ( 1020حافننن ، رحرنننر رنننءهر رحرنننقر   -ٖٕ
(، 9  4، بيػػة ببكرسػػعيدمجمػػة كميػػة التر  رننم قكيفيننف االسننتفءرة راهننء  نن  رصننر سننقل اتع

   149 - :10ياءير،  كنيف اتتربيف، جءرعف بقرسعير،
اتتربيننف قاتتاريننف  نن  اتعننءتم ات ءتننث  ( 2;;2ري  ابراتننرايم، رحرننر أحرننر  اتحننقت، رحرننر صننب -ٕٗ

(، رابطننننف اتتربيننننف 99  20، مجمػػػػة دراسػػػػات تربكيػػػػة نننن  سننننيءل اتاظننننءم اتننننرقت  اتجريننننر  
   91-;1اتحري ف، رصر، أكتقبر، 

اتكفءينننءت اتتكاقتقجينننف اتلزرنننف تنرعنرننني، قررجنننف  ( 1020يءصنننءت، ق نننء  رحرنننر حرنننرا،  تحا -ٕ٘
مجمػة جامعػة األنبػار  يري اتررارس قاترشر ي، اتتربقيي، ررءرستهم تهء ر، قجهف اظر رر

   1;: -42:اتعرال، جءرعف األابءر، ، (4،  لمعمـك اإلنسانية
ف اتعءتريننننف تننننري طنبننننف اتررحنننننف   تاريننننف يننننيم اترقاطانننن(1021حيننننرقري، صننننءبر بنننن، اننننقض   -ٕٙ

 – 99، ، اإلرنءراتجرعيف االجترءايي، ،(228  ;1 يمجمة شئكف اجتماعيةاتجءرعيف   
220   
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(  رقر اتجءرعنف  ن  تحلينل رلقرنءت رجترن  اترعر نف 1028حيرقري، صءبر بن، انقض   -ٕٚ
(، :22  10، المجمػة التربكيػةر، قجهف اظر أاتء  هيئف اتترريس    جءرعف ررشل  

  2:8 -242اتاشر اتعنر ، جءرعف اتكقيت، اتكقيت،  رجنس
أ نننننر اتريننننءرة اإلسننننتراتيجيف  ننننن  تحريننننر اتتقجهنننننءت  ( 1021اتخطيننننب، راايننننف حسنننننءم اتننننري،   -ٕٛ

، جءرعننف غيننر راشننقرة رسننءتف رءجسننتير اسننف حءتننف تجءرعننف اتشننرل األقسننط اترسننتلبنيفر رر 
  ارء، ،اتشرل األقسط، كنيف إرارة األارءم

مجمػػة الجمعيػػة المصػػرية لتكنكلكجيػػا اتتعنننيم قاتتكاقتقجيننء   ( 1009خرننيس، رحرننر اطيننف   -ٜٕ
  1-2، أبريم، رصر ،(، اتجرعيف اترصريف تتكاقتقجيء اتتعنيم1  29 ،التعميـ

ررجنف تطبيننل رعنرن  اتررحنننف ات ءاقينف  نن  األرر، تربننءر    (1021اتخقاتنرة، تيسننير رحرنر   -ٖٓ
 -242األرر،، أغسنطس،  (،1  :2 ،مجمة المنارة لمب ػكث كالدراسػاتايتصءر اترعر ف  

292  
 اصنر  ن  اتحري نف فاتجءرعن إتن  اتتحنقم تقجهنءت(  1009  اي ابنر بن، زهينري، رراهنقر  -ٖٔ

كرمػة عمػؿ مقدمػة بػا المػؤتمر العربػا األكؿ  ( ابراتعزيز اترن  جءرعف جربف ت اترعر ف
 ،ريسنربر 21 -;اتفتنرة رن،ر  ،الت ديات كااباؽ المستقبمية العربيةآل الجامعاتبعنكافآل 
 -102، ريسنربر اترتربينف، اتررنكنفررات، اترنتت قأارنءم اإلرارينف تنتارينف اتعربينف اتراطلنف
114 

مستقبؿ الكظائؼ با (  :102ريم رقر، جء، بيتر أقس  شءاررا،،  ياءي  سقبيرات، يقرج   -ٕٖ
    اإلرءرات اتعربيف اترتحرةر اتلرف اتعءتريف تنحكقرءتالشرؽ األكسط

(  تصنننننقر رلتنننننرح تتجقينننننر اتبحنننننث اتعنرننننن   ننننن  اتجءرعنننننءت 1021رنننننر  راتننننن ، رير نننننت رح -ٖٖ
اتفتنرة رن،ر  ،المؤتمر العربا الػدكلا الرػانا لطػماف جػكدة التعمػيـ الجػامعااتفنسطيايف   

    910 – 924 أبريم، راظرف اترجتر  اتعنر  اتعرب ، رصر، 1-2
رة قاتتجرينرات  ن  تربينف اتربءررات اتعءترينف اترائن ( 1029، ابراتنطيم ب، ابراتعزيز  اتربءح -ٖٗ

مجمػػػة الب ػػػكث  كنننف اتعربينننف اتسنننعقريفر تصنننقر رلتنننرح اترقاطانننف قاإل نننءرة راهنننء  ننن  اتررن
   84 -21(، اتسعقريف، ياءير، 88  18 األمنية )السعكدية(ي

(  اتتعنيم قاحتيءجءت سقل اتعرم احق راظقرف ييرينف تنتعننيم 1009اترشير، رحرر ب، احرر   -ٖ٘
اتفتنرة   التعمػيـ كا تياجػات سػكؽ العمػؿ -با الرابط لمتربية كالتعميـالمنتدل العر قاتعرنم  
  ;1 -12، ارء،اتراتري اتعرب  تنتربيف قاتتعنيم، أبريم،  12 -14ر،ر 
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تلننريرات رعنرنن  اتتربيننف اإلسننلريف ألهريننف اتتربيننف   (1028 اتزرجننءت ، ريرقاننف باننت ررقيننش  -ٖٙ
هم  نن  تعزيزهننء تننري اتطنبننف بسنننطاف رنن، أجننم اترقاطاننف اتعءتريننف قاتصننعقبءت اتتنن  تننقاجه

اتكقيننت، اتكقيننت، ، جءرعننف رجنننس اتاشننر اتعنرنن ، (212  12، التربكيػػة مجمػػةالُارننء،  
  1;1 -181ريسربر، 

أ نننر اتبنننرارج اتحقارينننف  ننن  اتفتنننءئيءت قاتفنننيس بنننق   ( 1021اتسنننبيع ، انننقره سنننعقر رحرنننر   -ٖٚ
 بءت كنيف اتتربيف بجءرعنف اتكقينت تقاتتقيتر ان  تاريف ييم تربيف اترقاطاف اتعءتريف تري طء

 -129(، اتسننعقريف، أكتننقبر، 41  1، مجمػػة دراسػػات عربيػػة بػػا التربيػػة كعمػػـ الػػن س
1;4    

مجمػة مجمػط المكػة العربيػة  تنتقيف رفهقرء. قرعينءرا. قييءسنء.،اتكفءيف ا ( 1028اتسير، رحرقر   -ٖٛ
   4;: -82:سقريء،  (،4  ;:، بدمشؽ

مجمػػػة  ينننف تطنننلب رنننء يبنننم اتتعننننيم اتجنننءرع  اتكفءينننءت اتنتق  ( 1021اتسنننير، رحرنننقر أحرنننر   -ٜٖ
(، اترركز اتلقر  تنتعريب قاتترجرف قاتتأتيم قاتاشر، رصر، ريسربر، 41  11، التعريب

2- 10   
(  رقر اتجءرعننف  نن  صنناءاف اترعر ننف اتقاينن  قاترسننتلبم  1002اتشننرا ، بنلننيس غءتننب   -ٓٗ

بداع كالتجديد مف أجػؿ التنميػة اإلنسػانية المؤتمر السنكم العاـ السادس با اإلدارةآل اإل
ر قرشف ارم  حءتناءت األارنءم(، اتفتنرة دكر اإلدارة العربية با إدارة مجتمط المعربة –

  112 -101سبتربر، اتراظرف اتعربيف تنتاريف اإلراريف، رسلط،  24 -20ر،ر 
 تمرمػدمت لممػؤ عمػؿ  كرمػة  اتتعننيم  ن  تركينء  تجربنف إصنلح(  (;100  بءكياءم ،اتشريءقي -ٔٗ

تجرعينف اترصنريف ا ،التعميـ با العالـ اإلسبلما المؤتمؼ كالملتمػؼ العمما السابط عشر
   اتلءهرة ،رركز اترراسءت اترعر يف تنتربيف اترلءراف

(، رتسسننف كاننقز :،  مجمػػة ال كمػػة (  اترننقاط، اتعننءتر  1022شننريم اتننري،، ابنن، رقبننف   -ٕٗ
   101 -1:0اتحكرف تناشر قاتتقزي ، اتجزائر، 

برنػػػامج ت ميػػػػؿ سػػػكؽ العمػػػػؿ كرقابػػػة العمػػػػؿ ال ػػػري مػػػػؤتمر (  1008اتشنننريم، رختنننءر   -ٖٗ
كءريرينننف   اتلنننءهرةر أالتكجيػػػات اإلسػػػتراتيجية لمتعمػػػيـ الجػػػامعا كت ػػػديات سػػػكؽ العمػػػؿ

 اتسءرات تنعنقم اإلراريف 
مجمػة اتتربينف انن  حلنقل اإلاسنء،  ن   نسنطي،ر اتقاين  قاترعقينءت   ( :102شهءب، أحرر   -ٗٗ

   12 -12،  براير،  نسطي، ،، رركز جيم اتبحث اتعنر 19،  قكؽ اإلنساف جيؿ
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مجمػة اللدمػة (  رقر اتجءرعنف  ن  خررنف اترجترن   :102صبيح ، طءرل انن  حسن،   -٘ٗ
(،  اتجرعينننف اترصنننريف تيخصننننءئيي، االجترنننءايي،، رصنننر، ياننننءير، ;2  1، االجتماعيػػػة

410- 422  
 ،المسػػتقبؿ العربػػا مجمػػة  ريءت اتعءتريننف اتجريننرةاإلينيريننف قاتتحنن  (1008 سننعير  اتصننريل ، -ٙٗ

  211 -210تباء،، ، (111  ;1
طايننننف قاتتحننننريءت اتعءتريننننف اترقتننننف  نننن  اننننءتم رتتيننننرر اترقتننننف اتق  ( ;100اتصننننريل ، سننننعير   -ٚٗ

 ، اإلرءرات  201، مجمة شؤكف اجتماعية اتجريرة 
ف تلرينذهء تنرقاطانف (  تصنقر رلتنرح تنرقر اترررسنف  ن  تربين1021اتصتير، أحرر ابر اي   -ٛٗ

مجمػػػة كميػػػة   رراسنننف تحنينينننف رجهنننءت اتعءترينننف اترعءصنننرة اتعءترينننف  ننن  تنننق  بعنننض اتتق 
  211 – 2:، أبريمكنيف اتتربيف، جءرعف أسيقط، (، 1  :1 ،التربية بأسيكط

 اإلسنلر  بني، اتخصقصنيف قاتعءترينف اترقاطاف    اتفكر اتعرب   ( 1021صكص ، ارر   -ٜٗ
أكتننقبر،  ،، جءرعنف زيننء، اءشننقر بءتجنفننف، اتجزائننر22، ـ اإلنسػػانيةمجمػػة ال قػػكؽ كالعمػػك 

114- 112   
التربيػػػة الدكليػػػة ي تجػػػارب كلبػػػرات عالميػػػة   (1001ربسنننق،، جينننم  هءينننر، ، رنننءري  طق  -ٓ٘

رحرنر ابنر اتحرينر ،   ترجرنفر رحرنر أرني،معاصرة با ت سيف التػدريس كاإلدارة كالجػكدة
   اتلءهرة ر رجرقاف اتايم اتعربيف ،رحرر

(  رقر اتجءرعننف اإلسننلريف  نن  تاريننف بعننض اتلننيم رنن، قجهننف 1009اتعننءجز،  ننتار اننن    -ٔ٘
(، غنننزةر 2 2 ،مجمػػػة الجامعػػة اإلسػػػبلمية) سمسػػػمة الدراسػػػات اإلنسػػػانية(اظننر طنبتهنننء  

  :;1اتجءرعف اإلسلريف، ياءير ص 
اتتربينف  (  تبط اتجقرة اتكنيف قتطبيلءتهنء  ن  رجنءم 1000، اصءم اتري، اق م  رابر اتجقا -ٕ٘

، اتسنننناف اتتءسننننعف، رركننننز اتبحننننقث اتتربقيننننف قاتراننننءهج بننننقزارة اتتعنننننيم 10، مجمػػػػة التربيػػػػة
  ;1-:2اتكقيتيف، اتكقيت، 

(  اترقا رف بي، رخرجءت اتجءرعءت قاحتيءجنءت سنقل 1022ابر اتكريم، حرزة أحرر رحرر   -ٖ٘
رركنز  ،اتلنءهرة، 41، مجمة اإلرشػاد الن سػا تيف رستلبنيف بءتجءرعءت اتسعقريف اتعرمر ر 

  2;1 -182أبريم،  اتسعقريف، اإلرشءر اتافس ،
مجمػػػػة العمػػػػكـ  كننننر االيتصننننءري قاتتتيننننر اتتكاقتننننقج  اتف ( 1:;2ابننننراترحر،، إسننننرءايم   -ٗ٘

   92 -49(، اتكقيت، جءرعف اتكقيت، سبتربر، 1  20، االجتماعية
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اتعرننم اتتطننقا  احننق إسننتراتيجيف قطاينف تتفعيننم  ( 1021ترحر،، هيفننء   صننءتا، سنءرة  ابنرا -٘٘
راننءطل اتررنكننف  تننري اتشننبءب اترصننري رراسننف تطبيليننف اننن  اتشننبءب اتجننءرع   نن  بعننض

، جرعينننف االجترنننءايي،، 10اتسننناف  ،:22، مجمػػػة شػػػؤكف اجتماعيػػػة اتعربينننف اتسنننعقريف 
   اتشءريف

مجمػػة (  رقر اتجءرعننف  نن  اتتحننقم قباننء  رجترنن  اترعر ننف  ;102ابننراتقهءب، صننق     -ٙ٘
(، رركز اتبحث قتطقير اترقارر اتبشريف، 2 1 اإلنسانية كاالجتماعيةي دراسات با العمـك
  289 -221اتجزائر، رءرس، 

المػػؤتمر العممػػا الػػدكلا  اع قاتريننءرة  نن  اترتسسننف اتصنناءايف (  اإلبننر1028ابيننر، شننءهر   -ٚ٘
  رركننز اتبحننث قتطننقير اترننقار اتبشننريف،  ػػكؿآل اإلبػػداع كاالبتكػػار بػػا منظمػػات األعمػػاؿ

 ق  األرر،، رءي
أ نر بنرارج تنرريب   ن   ( 1022ر  بان  رصنطف ،  تنيف رحرنقر  اتعرقا،، زير سنيرء، رحرن -ٛ٘

العمػكـ بػا مجمػة دراسػات  ريف تري رعنر  اتتءريخ    األرر، تاريف ربءر  اترقاطاف اتعءت
   :21 -219ارءرة اتبحث اتعنر ، اتجءرعف األررايف، األرر،،  (،2 41 ،التربكية

مجمة دراسػات اءتريف   اتتراايءت ابر يقريف تنعقترف احق رقاطاف ( 1020اتعرب ،  ءرقل   -ٜ٘
، رركنننز اتبصنننيرة تنبحنننقث قاالستشنننءرات قاتخنننررءت اتتعنيرينننف، اتجزائنننر، 21 ،إسػػػتراتيجية
    211 -219سبتربر، 

ركءاينف  تحري اتتلرم اتعنر  قاتتكاقتنقج  تنتعننيم ( ;;;2ازب، رحرر ان  انيقة   -ٓٙ اتعنءت  قام
، كنيننف اتتربيننف، جءرعننف اتزيننءزيل، 11، مجمػػة كميػػة التربيػػة بالزمػػازيؽ رقاكبتننف  نن  رصننر 

  212 -2:رءيق، 
إاننرار رعنرنني، تتعنننيم اننءتر  رتاننقع ات لء ننءت قاالسننتفءرة  ( 1001اننزب، رحرننر اننن  انيننقة   -ٔٙ

( ، كنيننف اتتربيننف، جءرعننف 21  1، مجمػػة كميػػة التربيػػة بالمنصػػكرةرنن، ذتنن   نن  رصننر  
  200 -84اتراصقرة، رءيق، 

عءتريننف قرقر (  قاينن  ررءرسننف طنبننف اتجءرعننف تنرقاطاننف ات1024اطيننف، ارننءر رحرننر رحرننر   -ٕٙ
رركنز ، مجمػة دراسػات بػا التعمػيـ الجػامعا  جءرعنف أسنقا، ارقذجنء راتجءرعف    تاريتهنء

  1:1 – 101،  19رصر، تطقير اتتعنيم اتجءرع ، جءرعف اي، شرس، 
، اتريننءضر كنيننف نػػدكة المجتمػػط كاألمػػف ،2(  اتننرقر األرانن  تيسننرة  1001افيفنن ، رحرننر   -ٖٙ

 اترن   هر 
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المػػؤتمر اتجنسننف اتختءرينف  اتبيننء، اتختننءر  تنرنتترر(   ( 1004ء  انرنء، أسننءرف   جنءر، زكرينن -ٗٙ
  السػػنكم األربعػػكفآل إدارة اإلصػػبلح الشػػامؿ بػػا مصػػر بػػا عصػػر المتكيػػرات المتسػػارعة

 ( 204 -1;4اإلسكارريف، اترعهر اتلقر  تإلرارة اتعنيء، أكتقبر،  
، 1، طدراسات بػا التربيػة كالرقابػةاتجءرعف بي، اترسءتف قاترتسسف،  ( 8;;2ارءر، حءرر   -٘ٙ

   21 -21، اتلءهرة، ركتبف اترار اتعربيف تنكتءب، 4
ررج بعض اترهءرات اتحيءتيف اترعءصرة  ن  رانءهج اتتعننيم  ( 1020ارءر، سءم ابر اتكريم   -ٙٙ

، مجمػة رسػالة التربيػةام اتنرأي اآلخنر أارقذجنء.  األسءس ر رهنءرة اتتعبينر ان، اتنرأي قاحتنر 
    99 -84، رصر، قزارة اتتربيف قاتتعنيم، سبتربر، ;1

 اتجنقرة تنرء، راظقرنف تطبينل تكفء ة رلترح تصريم ( 1022رءرة، سير سير ابر اتسري   ا -ٚٙ
 قخفنض اتعرنم سنقل برتطنبنءت اتق نء  انن  اتعنءت  اتتعننيم برتسسنءت قاالاترنءر اتشنءرنف
 ،كنيننف اتتجننءرة ،1، المجمػػة العمميػػة لبلمتصػػاد كالتجػػارة  خريجيهننء بنني، اتبطءتننف رعننرالت

  422 -;41جءرعف اي، شرس، رصر، يقتيق، 
، 8، مجمة الجنػاف ل قػكؽ اإلنسػاف(  اترقاطاف اتبيئيف اتعءترينف   1024اررقش، اتحسي،   -ٛٙ

   214 – ;:تباء،، يقايق، 
رخرجنننءت اتتعننننيم اتعنننءت  قرتطنبنننءت سنننقل اتتقا نننل بننني،   (1024 اتعرنننقري، رحرنننر اتبشنننير  -ٜٙ

بداع مجمة اتعرم    :42 -441، اتلءهرة رابطف األرب اتحريث،،  8:، بكر كا 
تفعينم رقر األاشنطف اتطلبينف بكنينءت اتتربينف  ( :100ا ، رصطف  ابنر اتحرينر حسن،  ااء -ٓٚ

مجمػػػػة التربيػػػػة  ف رراسننننف حءتننننف بجءرعننننف ياننننءة اتسننننقيس  نننن  تاريننننف يننننيم اترقاطاننننف اتعءترينننن
   211 -;2(، رصر، أبريم، 12اتساف   ،;9، المعاصرة

كنيءت اتتربيف قتحريءت اتتتيينر  يهنء  ن  تنق  خبنرة اتقالينءت  ( 1000قض، رحرر أحرر  ا -ٔٚ
المػؤتمر الػدكلا األكؿآل دكر كميػات التربيػة بػا التنميػة البشػرية بػا اترتحرة األرريكيف  

   242تتربيف، جءرعف اتزيءزيل، أبريم، كنيف ا 19 -12، اتفترة ر،ر األل ية الرالرة
(  تحسني، رخرجنءت اتتعننيم اتعنءت  ترقا رنف حءجنءت 1028اتعق  ، رحرر ب، انن  رسنعقر   -ٕٚ

سننقل اتعرننمر رننن، اترتطنبننءت اترئيسنننيف تتطننقير جننقرة اتتعننننيم اتعننءت   ننن  سنننطاف ُارنننء،  
  :49 -421(، األرر،، 2 29، مجمة جرش لمب كث كالدراسات

رقر اتتخطنننيط االسنننتراتيج   ننن  تهيئنننف رخرجنننءت اتتعننننيم  ( 1022اينننر، هءتنننف  نننقزي رحرنننر   -ٖٚ
، المجمػة السػعكدية لمتعمػيـ العػالا اتعرب  تتنبيف رتطنبءت سقل اتعرم اتعءت     اتقط، 

  221 -89، اتسعقريف، أكتقبر، 24
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 ،11، مجمػػة التػػراث ينف اإلالريننف قات لء ننف اتتشنءركيف اتترب  (1028ايسن ،  ريننرة )يننت   -ٗٚ
   89 -29 اتجزائر، اءشقر بءتجنفف،جءرعف زيء، 

مجمػػة اتجءهننءت اتطننلب احننق  لء ننف اترقاطاننف  نن  رصننر    (1024   ننرج، إتهننءم ابننر اتحريننر -٘ٚ
   2:2 -211، رابطف اتتربيف اتحري ف، رصر، يقتيق، 12، اتساف 9;، التربية المعاصرة

، 28،  ػػاثمجمػػة دراسػػات كأب(  رقر اتجءرعننف  نن  اتتاريننف اإلينيريننف  1024 يصننم، رننءر،   -ٙٚ
  121 -114جءرعف اتجنفف، اتجزائر، سبتربر، 

اترررسنف   ن  اترراينف بءتتربينف تناهنقض رلتنرح تصنقر  (1001  اي ابنر اتلءسنم، رصنطف   -ٚٚ
   2;2جءرعف طاطء،  اتتربيف، كنيف ،غير راشقرة رءجستير رسءتف برصر  ات ءاقيف

 ٜٗبيػػة بالقػػانكف رمػػـ . مػػرار رئػػيس جميكريػػة مصػػر العر (91;2يننءاق، تاظننيم اتجءرعننءت   -ٛٚ
  9  رصر، رءرة بشأف تنظيـ الجامعات ٕٜٚٔلسنة 

يتنننءيء اتعننننم قاتتكاقتقجينننء قاترجترننن  اترتتنننراف  ننن  رحتنننقي   (:100 رءجنننرة ابينننم  اتلنننررة، -ٜٚ
غير  رسءتف رءجستير م ات ءا  ات ءاقي قرري  هرهم تهء راهءج ات لء ف اتعنريف تطنبف اتص

  ،  نسطي،إلسلريف بتزة، كنيف اتتربيف، اتجءرعف اراشقرة
إصبلح التعمػيـ العػالا بػا الػدكؿ المكاربيػة كبػؽ متطمبػات سػكؽ (  1028كءه ، ربرق    -ٓٛ

    :90 – 2;8، اتجزائر، 22  ر ءتر اتسيءسف قاتلءاق،، العمؿ
رتيننننف اءتريننننف ترعننننءيير  ( 1020اتجرننننءم، راايننننء ابننننر اترعننننز   الشنننني،، رحرننننر ابننننر اتحريننننر  -ٔٛ

المؤتمر العمما السػنكم الرػامف عشػر )اتجاىػات  رقذج األقرب  طاف    اتتعنيمر اتااترقا
بيننف ، اتجرعيننف اترصننريف تنتر 2اترجنننر  معاصػػرة بػػا تطػػكير التعمػػيـ بػػا الػػكطف العربػػا(ي

جءرعنف بان  سنقيم، رصنر،  براينر، بءالشنترا  رن  كنينف اتتربينف  اترلءراف قاإلرارة اتتعنيرينف
2:2- 2;2   

مجمة  عنيم قتحريءتف    سيءل اتعقترنف    )سيءر أقتقيءت اتتاتتعنيم  ( 1000رءتقترا، كرءم   -ٕٛ
   449 -419(، رركز رطبقاءت اتيقاسكق، رصر، سبتربر، 1  10، مستقبميات

إسنننتراتيجيف رلترحنننف تتطنننقير  ( 1002حرنننر  يراننن ، أسنننءرف رحرنننقر ،  رحرنننر، ابنننر اتحرينننر ر -ٖٛ
المػؤتمر العممػا   تنق  رعنءيير االاترنءر تنبعض اتنرقم راظقرف إارار اترعننم برصنر  ن 

، 10 -;1اتفتنننرة رننن،ر  يالرالػػػث عشػػػر االعتمػػػاد كطػػػماف جػػػكدة المؤسسػػػات التعميميػػػة
اتجرعيننننف اترصننننريف تنتربيننننف اترلءراننننف قاإلرارة اتتعنيريننننف بءالشننننترا  رنننن  كنيننننف اتتربيننننف ببانننن  

   24ياءير، رصر،  ،سقيم



 .........................لمواطنة العالمية لطالبها في ضوء متطلبات سوق العمل دور الجامعة في تعزيز مهارات ا

- ٖ٘ٙ - 

اترقاطاف تنري اتشنبءب أ ر االافتءح ات لء   ان  رفهقم   (1022 ررار، حاء،  رءتك ، حاء،  -ٗٛ
  اتجزائرير رراسف ريراايف ان  اياف ر، طنبنف جءرعنف خيتنر بسنكرةر سرراسنف استكشنء يفس

انرر خنءص اترنتلن  اتنرقت  األقم حنقم اتهقينف ، 2، العمـك اإلنسػانية كاالجتماعيػة مجمة
جءرعننف  ،قاترجننءالت االجترءايننف  نن  ظننم اتتحننقالت اتسقسننيق لء يف  نن  اترجترنن  اتجزائننري

  :22 -240اتجزائر،  براير، ، قرينف -ري رربءح يءص
(  رقر كنيءت اتتربيف    اتجءرعنءت اتفنسنطيايف  ن  تقجينف طنبنف 1022ررتج ، زك  ررزي   -٘ٛ

اترراسننءت اتعنيننء احننق يتننءيء خررننف اترجترنن  برحء ظننف غننزة اتجءرعننف اإلسننلريف ارقذجننء.  
  291 -242نسطي،، ،  أب اث كدراسات المؤتمر العمماي الجامعة اإلسبلمية يزة

(  جءرعف االبتكءر ررخم تتطقير رقر اتجءرعف    باء  1022اترطيري،  يصم ب،  رج   -ٙٛ
 -19;بقرسنعير، يقاينق، ، كنيف اتتربيف، جءرعف :2، مجمة كمية التربيةايتصءر اترعر ف   

;8:  
 يف ، اتلءهرةر ركتبف اتشرقل اترقت4  ط المعجـ الكسيطهن(   2412رعجم اتنتف اتعربيف   -ٚٛ
(  رنناهج تربننقي ارننءا  تباننء  قانن  بءترقاطاننف اتعءتريننف  1020اترعرننري، سننيم بنن، اءصننر   -ٛٛ

   1: – 0:سنطاف ارء،، سبتربر،  ،;1، مجمة رسالة التربية
ررجنننف تتنننري، رننناهج اترراسنننءت  ( 1022بننن، اءصنننر  اتصنننءرر ، بررينننف   اترعرنننري، سنننيم -ٜٛ

رعنرني، قاطانف اتعءترينف قأسنءتيب اتاالجترءايف بسنطاف ُارء، تجقاانب اتتعننيم اتررتبطنف بءتر
، 42، اتساف 228، مجمة دراسات اللميج كالجزية العربية    ترريسهء ر، قجهف اظرهم 

   120 -;28اتكقيت، ياءير، 
(  اتفجنننقة بننني، اترهنننءرات قاترعنننءرم اتركتسنننبف رننن، ;100رننننق اتعننني،، انننل  رحرنننر ابنننراي   -ٜٓ

مجمػة جامعػة تشػريف لمب ػكث ي  تخصص اترحءسبف قبي، رتطنبءت سقل اتعرم اتسنعقر
  18 -;(، سقريء، 4  12 كالدراسات العممية )سمسمة العمكـ االمتصادية كالقانكنية(ي

البرنامج العػالما لمترقيػؼ بػا مجػاؿ  ( 1021تنتربيف قاتعنم قات لء ف،  راظرف األرم اترتحرة  -ٜٔ
 حرة  راظرف األرم اترت   جيايم، قكؽ اإلنساف )المر مة الرانية لطة العمؿ(

رنننري اتتنننقاز، بننني، اتتعننننيم اتعنننءم قاتتعننننيم   (1002 اترهنننقس، قتينننر بننن، إبنننراهيم بننن، سننننيرء،  -ٕٜ
جامعػة اإلمػاـ م مػد بػف  مجمػة اتجءرع  تتحليل رتطنبءت اتتاريف قحءجءت سنقل اتعرنم 

 -220اتسنننعقريف، ، ، جءرعنننف اإلرنننءم رحرنننر بننن، سنننعقر اإلسنننلريف48 ،سػػػعكد اإلسػػػبلمية
2;2  
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رقر اتبحننث اتعنرنن  قاتتلننرم اتتكاقتننقج   نن  تطننقير اتتاريننف  ( 1022زت  اصننير، سننرءح انن -ٖٜ
، كنيف اتتجءرة، جءرعف اني، شنرس، أبرينم، 1، المجمة العممية لبلمتصاد كالتجارةاتبشريف  

228-290   
(  رقر جءرعف اجنرا،  ن  تحلينل رفهنقم االيتصنءر اترعر ن  رن، :102ارر، أري، رحرر   -ٜٗ

(، 4  42 مجمة دراسػات )العمػكـ التربكيػة(يرريس  قجهف اظر اياف ر، أاتء  هيئف اتت
  121 -111ارءرة اتبحث اتعنر ، اتجءرعيف األررايف، األرر،، 

  األرر،  اتتربقي، قاتتطقير اتبحث أرارة  السنكم الكتاب  (1002قاتتعنيم   اتتربيف قزارة -ٜ٘
ف اتسعقريف، قزارة   اتررنكف اتعربيالكظي ة الرالرة لمجامعات(  1024قزارة اتتعنيم اتعءت    -ٜٙ

 اتتعنيم اتعءت  
(  رقر اتجءرعف  ن  تحلينل رجترن  اترعر نف ترقاكبنف اتتطنقر 1022يقاس، رجري رحرر   -ٜٚ

المجمػػػة العربيػػػة لطػػػماف جػػػكدة التعمػػػيـ اترعنقرنننءت ر رراسنننف ريرااينننف بجءرعنننف اتلصنننيم  
  228 -212(، جءرعف اتعنقم قاتتكاقتقجيء، رصر، 12  :، الجامعا
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