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 مستدلص البحح :

ىدددا الب ددث ال ددالو إلددو ومددر تصددور مقتددرح لبنددار برنددامج تدددريبو ر مددو  والك ددا 
عددن أهددره فددو تنميددة الددوعو بددبعض  مددايا المواطنددة العالميددة لدددد طدد ب الجامعددة  واسددت د  

وكددذل  المددنيج الوصدداو  الددذ  يعبددر عددن ت ميددل وت دد يص الظدداىرة والك ددا عددن جوانبيددا  
المددنيج  ددبو التجريبددو بيدددا التعددرا عمددو فاعميددة مددادة المعالجددة التجريبيددة عمددو المت يددرات 
 األساسية والك دا عدن الادروق بالنسدبة لممت يدرات التصدنياية  وتمهمدت عيندة الب دث فدو عددد
من الط ب الذين  اموا باستكمال أدوات الب ث والتو تمهمت فو ا تبار معرفو مدرتبط بالقمدايا 

الميدددة وا تبدددار الدددوعو بيدددا مدددن  ددد ل وسددداول التواصدددل امجتمددداعو  والمنصدددات التعميميدددة الع
صددورة البرنددامج التدددريبو التوصددل إلددو وأبددرز نتدداوج الب ددث تمهمددت فددو   والمنتددديات التعميميددة 

فاعميتو فو تنميدة الجاندب المعرفدو المدرتبط بقمدايا المواطندة العالميدة الر مو المقترح  وتعرا 
(  وكدذل  فدو لعالمو  والتنوع الهقافو  وال رية  والعدل والمساواة  والتنمية المسدتدامةالس   ا)

تنمية الوعو بيا  والع  ة امرتباطية الموجبة بين تنميدة الجاندب المعرفدو والدوعو  وأن مت يدر 
الار ددة الدراسددية والكميددة لدد  يددد   كمددؤهر بالب ددث ال ددالو  وأوصددو الب ددث بمددرورة تعريددا 

بالمنظمات الدولية وطبيعتيا وأدوراىا  من  د ل نددوات تهقيايدة مسدتمرة  مدر امىتمدا  الط ب 
بال دؤون الدوليدة  وأىميددة الت كيدد عمدو إبددراز دور القدي  اينسدانية فددو ت قيدق السد   الدددولو  

 من   ل برامج مقصودة.

 المواطنة العالمية( -الوعو  -الكممات الماتا ية )البرنامج الر مو 
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The current research aimed at developing a proposed perspective for 

constructing a digital training program and revealing its impact on developing 

awareness of some global citizenship issues among university students. The 

research made use of the descriptive method which analyze and diagnose the 

target phenomenon and verify its diverse aspects, as well as the quasi-

experimental method in order to identify the effectiveness of the experimental 

treatment material in the study main variables and identify the differences 

among the classificatory variables. The research sample included a number of 

students who completed the study instruments namely, an achievement and an 

awareness test of some global issues via social networking sites, educational 

platforms and educational forums. The results of the study overviewed the 

form of the proposed digital training program, and verified its effectiveness in 

developing the cognitive dimension and awareness of some global citizenship 

issues namely, global peace, cultural diversity, freedom, justice and equality 

and sustainable development. The results of the study revealed that there is a 

positive correlation between the development of the cognitive dimension and 

awareness. Furthermore, it was delineated that the variables of academic and 

faculty do not impact the results attained. The research recommended 

familiarizing students with the international organizations, their nature and 

roles through continuous educational seminars and paying the due attention to 

the international affairs. The study recommended emphasizing the role of 

human values in achieving international peace, through intentional programs. 

Keywords: digital program, awareness, global citizenship. 
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 مكدمة:

الع  ة بين الارد والدولة تبدأ كما ي ددىا  انون تم  الدولة  وبما تتممنو تم  
 بيا من مسؤوليات  الع  ة من  قوق وواجبات ويندرج ممن ىذا المايو   ال رية وما يصا

فالمواطنة تماو عمو المواطن  قو ًا سياسية وأ رد  انونية واجتماعية وا تصادية وهقافية؛ 
لكن الوا ر ال الو يعانو من أزمة القي  وتبدل السم  القيمو وصراع ال مارة  نتج عن ذل  

إلييا لتقدير امطراب معايير "القي  والمواطنة" اينسانية و صور فو المرجعية التو ن تك  
جيود اينسان ومسوولياتو فو العال  الذ  يعيش فيو  األمر الذ  ي ير فو كميتو إلو صعوبة 
وموح ال ايات النياوية التو تتجو إلييا ال مارة العالمية المعاصرة  وبرغ  من ذل  
 فاينسانية اليو   ادرة عمو مواجية الت د  من أجل بنار عال  أكهر إنسانية وأكهر عدم
وس مًا  عال  تسود فيو هقافة الس   و ي  العدل والتسامح وممارسة ال رية دون  وا مر 
املتزا  بالم افظة عمو  ريات ام رين ومواردى  الطبيعة بكواكب األرض  افظًا عمو األجيال 
القادمة و قي  فو  ياة كريمة وب ها عن القيمة الممافة إلو ميراث ال مارة اينسانية  وىذا 

  روط باي   مايا المواطنة العالمية بصورة عميقة.م
  كما زاد ومن الم  ظ أنو  د زاد الوعو وامىتما  بالم ك ت البيوية العالمية

امىتما  ب قوق اينسان  والتطور التكنولوجو وسيولة امتصامت  ول العال   والتوسر 
التطورات العالمية التو جعمت  ام تصاد  العالمو  ونمو التكت ت ام تصادية  وغيرىا من

المواطنة العالمية مرورة ماسة لمواكبتيا  كما أن البعد العالمو لممواطنة بات من األمور 
  يث إن(؛ 0223ال تمية؛  يث بدأت المسافات تت  و بين الدول ج رافيا وهقافيا )ال داد  

المواطنة العالمية تنظر إلو كوكب األرض باعتباره وطنا لمجمير  ينب و الم افظة عميو 
وصون موارده  وتنظر لمناس أجمعين باعتبارى  أسرة وا دة ي تر  بعميا بعما  وتتعايش 
بس   فو إطار من التسامح والتااى  وا ترا  ال صوصيات الهقافية لكل  عب  والتطورات 

ية  تمت ممارسة نوع جديد من المواطنة  تربط بين الم مية والعالمية والم ك ت العالم
(Longo & Battistoni, 2009). 

والنتاوج السمبية التو نجمت عنيا فو  نتيجة لمت ديات المعاصرة م ميًا وعالمياً و 
جمير ميادين ال ياة  وأصبح وام ًا ب ن ال ل إيجاد صي ة لمتعاون والتااى  بين األم  

 ول العال  فو ظل ما يسود العال  من انتياكات ل قوق اينسان وأوجو عد  وال عوب 
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المساواة والاقر وىذا ما يمهل تيديدًا لمس   وامستدامة  و د استجابة اليونسكو ليذه 
الت ديات ودعت إلو تمكين المتعّممين أيًا كانت أعمارى  من في  أن ىذه الت ديات إنما تتس  

جرد  مايا م مية  وأن يقوموا بالترويج عمو ن و فعال يرسار أسس بطابر عالمو  وليست م
 .مجتمعات أكهر س مًا  وتسام ًا  و مولية  وأمنًا  واستدامة

وب كل وامح فإن المواطنة العالمية م تقو  فكرتيا عمو أن يطبر الجمير بطابر 
من أفراد المجتمر وا د  ولكن عمو أساس من التنوع الذ  يمكن الت ليا بين الارد وغيره 

العالمو  واليدا من ذل  ىو إعداد مواطن عمو درجة عالية من الاي  والوعو بمجريات 
األمور عمو مستود العال   يدر  أنو فرد يعيش فو وطن كبير ىو الكرة األرمية  وكل ما 
يصيبيا من  مل أو دمار مردود إليو ميما كان مكانو  ولو دور وعميو مسؤولية تجاه كل ما 

 (. 0227يتعرض لو العال  من م ك ت فو الميادين كافة)المسممانو  
تمت اي ارة إلو أن مجموعة من القي  مهل امنتمار  والم اركة الاعالة  ىذا و د 

والديمقراطية  والتسامح  والعدالة  التو تؤهر عمو   صية الارد فتجعمو أكهر إيجابية فو 
بات ن و كل من الوطن الذ  يعيش فيو  وأمتو  إدرا  مالو من  قوق  وما عميو من واج

(  بينما ذكر آ ر أن 0227  عبدالمطيا)  يعبر ذل  عن المواطنة العالميةوالعال  ب سره
فو نطاق ال دود العابرة لموطنية  والاكر والعمل المواطنة العالمية تتمهل فو  رية العيش 

لألفراد ا تيار مكان العمل والعيش  وومر  واعد تت دد ال دود والسيادة الوطنية؛  يث يمكن
 & Alison, M) والمعب دون النظر لموموع ال دود بين الدول ودون امرتباط ب رض م ددة

Penny, E & Nicki, H., 2016; Ibrahim, 2006.) 
ولذا تيت  المواطنة العالمية بت كيد امنتمار إلو مجتمر كبير يتسامو فوق ال دود 

تتجمو فيو اينسانية الم تركة عمو أساس من الترابط بين ال عوب وبين القطرية أو القومية  
المجتمر الم مو والعالمو  وتستند المواطنة العالمية إلو القي  العالمية المتمهمة فو الس   
العالمو وال رية والعدالة والمساواة و قوق امنسان والديمقراطية وعد  التمييز والتنوع  ويت  

ار أم  وعال  أفمل ومستقبل ن طة والموا ا ال ياتية التو تسعو إلو بنتممين ذل  باأل 
 (.0225اليونسكو  ؛ 0226  عنانو)م رق

و د أكدت الدراسات التربوية عمو معا الوعو بالمواطنة العالمية لدد ط ب 
الجامعة بصاة عامة ومعا الوعو بقمايا التربية عمو المواطنة العالمية لدد ط ب كميات 
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التربية  كما أكدت عمو أن الجامعة م تساى  بصورة فاعمة فو توعية الط ب بمبادئ 
ىمال الجانب اينسانو  المواطنة  وا تصار دور الجامعة عمو الجانب األكاديمو والتدريسو وا 
والقيمو واأل   و وىذا يؤكد أىمية تنمية الوعو المواطنة العالمية ومتطمباتيا و ماياىا 

السيد  عبد   0220  األ مدد)ممين عموما وط ب الجامعة  صوصادد المتعوت دياتيا ل
 .(0225التابعو  و  ؛0222  الاتاح جودة؛ و إسماعيل

ليذا يعتبر إعداد الطالب الجامعو لممواطنة العالمية مرورة مم ة   اصة فو ظل 
ال   رية كونية العولمة والتقد  الياول فو تكنولوجيا المعمومات وامتصامت  التو جعمت الع

ص يرة  بعد إزالة ال دود الج رافية بين بمدان العال  وما ترتب عمو ذل  من ت ير وت ول فو 
القي  وغياب التسامح والتصاد  والصراع بين المجتمعات  وىذا ما يتطمب امىتما  بتنمية 

جمو فيو ال عور بامنتمار إلو مجتمر عالمو يتسامو فوق ال دود القطرية أو القومية   تت
اينسانية الم تركة ويقو  عمو الترابط بين ال عوب والترابط بين الم مو والعالمو  وامىتما  
ب قوق امنسان والديمقراطية وعد  التمييز والتنوع  والتنمية المستدامة لمم افظة عمو كوكب 

طة األرض باعتباره وطنا لمجمير يجب الم افظة عميو وصون موارده ويترج  ذل  باألن 
 والسموكيات والموا ا المدنية التو تسعو إلو بنار عال  أفمل ومستقبل بنار.

فميس ال رض من التعمي  ىو ت ريج أفراد  ادرين عمو القرارة  والكتابة  والمعمومات 
بدوره األساسو فو مساعدة  ال سابية  فالتعمي  و اصة التعمي  الجامعو  يجب أن يمطمر

مجتمعات تسودىا العدالة  واألمان  وال رية  والمساواة  ويوفر تعمي   الط ب عمو العيش فو
ة العالمية لمط ب  من   ل الاي  الواعو والميارات الممارسة  والقي  الهابتة وتنمية المواطن

التو تسي  فو  ل الت ديات الاكرية التو تواجو القرن ال اد  والع رين  والتو ت مل الت ير 
المنا و  والصراع  والاقر  وامرىاب  و مايا المساواة وامستدامة من   ل استدامة التعمي  

ل ياة والبيوة  و قوق اينسان  ومساواة النوع  وتر ية هقافة الس   وعد  العنا وأساليب ا
ومواجية امرىاب  مما يؤكد إلو ال اجة لتعزيز المعرفة  والميارات  والقي   والموا ا  
والسموكيات التو تمكن األفراد من ات اذ  رارات واعية والقيا  بدور فاعل عمو المستود 

والعالمو  وتجعل من الط ب أناسي  مجتمر واسر   او  عمو العدالة الم مو  والقومو  
امجتماعية  و بول التعددية  وامىتما  بالتنمية المستدامة  والتعمي  المستند عمو 
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ال ياة العممية  وغرس روح امعتدال  والمساواة  ويعمل عمو ايجاد المسؤولية   أوماع
 امجتماعية.

لتعزيز المواطنة العالمية لدد الط ب بالمر مة الجامعية وىذا ما أوجد مرورة مم ة 
بيدا الوعو بالتجارب اينسانية المعاصرة  وكياية التااعل مر معطياتيا  واملتزا  بمبادئ 
التعاون الدولو والس   العالمو و سن الجوار بين الدول  وا ترا  التنوع اينسانو بكل 

ر لموطن ولج لة السمطان  وتعزيز امنتمار الوطنو أ كالو  وتنمية الروح الوطنية والوم
براز أىمية التراث العالمو  والتنوع الهقافو والتواصل  والعربو وايس مو  واينسانو  وا 
ال مار  والتعايش السممو مر األ رين  وامتاا يات الدولية  وتنمية مااىي  الس   و قوق 

  ويت قق تعزيز المواطنة العالمية لدد الط ب (0226)عياد  اينسان  ونبذ التمييز العنصر 
بالمر مة الجامعية من   ل ايلما  بالقمايا الم يطة بو م ميا  وا  ميميا  وعالميا  وأن يعد 
ناسو ك داة لت قيق الت يير امجتماعو؛ لذا يت ت  م اركتي  بااعمية فو األن طة التعميمية 

طنة العالمية  مر املتزا  بقي  العدالة امجتماعية والمجتمعية  والم روعات المرتبطة بالموا
 والمساواة  وا ترا  التنوع بين الب ر.

وب كل عا  توصو الب وث والدراسات واألدبيات السابقة بمرورة تعزيز المواطنة 
؛ 0220العالمية عبر  ماياىا من   ل البرامج فو صورىا الم تماة  ومنيا)األ مد   

؛ 0222؛ السيد  و إسماعيل  0222؛ السمي   0225؛ السبيعو  0220  جيدور 
؛ 0227؛ العاي ات  و الزبون  0223؛ العدوان  و بنو مصطاو  0226عبدالوىاب  

عداد األجيال  تو يصب وا مدركين لواجباتي  و قو ي  الوطنية ومتااعمين 0226  عنانو (  وا 
جتمر العالمو يت تو من برامج مقصودة مر مجتمعي  م ققين ألىدافو وطمو اتو فو الم

 تيدا إلو تنمية المواطنة العالمية و ماياىا الم تماة.
وتؤكددد نتدداوج الب ددوث والدراسددات السددابقة أن بيوددة الددتعم  الر ميددة تسدداعد فددو تقدددي  
 برات التعم  فو صور عدة  كما تساعد فو إدارة العممية التعميمية باعاليدة؛  يدث يمكدن تقددي  

الراجعة لجمير المتدربين فو و ت وا د  مما يزيد من دافعيدتي   وينمدو مدن ميداراتي   الت ذية 
؛ رمددوان  0227؛ النجددار  0227ويعددد ذلدد  التوظيددا األمهددل لبيوددة الددتعم  الر مددو )م مددود  

0223) ( Dill, J., 2013; Bidarr & Martins, 2010; Gulz& Haake, 2006; 
Ogochukwu, 2010)  
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 مشكلة البحح:

ىنا  ت يرات عديدة مقمقة منذ بداية القرن المامو و تو اليو  إزار مظاىر العنا 
والعنصرية وكره األجنبو والقومية والعدوانية  وانتيا   قوق اينسان  وعد  التسامح الدينو  
وا تداد وتيرة ايرىاب والعنا المجتمعو بم تما أ كالو وصوره  وما تعانيو الجماعات 

ات العر ية من صعوبة التمكين والتيميش والتمييز مدىا  وارتااع مستود الارعية واأل مي
القمق  يال الم ك ت المرتبطة بالتااوت العالمو فو مستويات المعي ة ورفاىية اينسان  
واتساع  ري ة السكان ممن تقر د ولي  دون مستود  ط الاقر  مما  ث عمو مرورة 

ن والتسامح بين الب ر و بول اآل ر  من   ل إدارة إعادة النظر فو تنمية التااى  والتمام
 التنوع الهقافو  والس   العالمو  وال رية البناوية  والعدل والمساواة  والتنمية المستدامة.

والنظا  العالمو الكونو بات أكهر إل اً ا؛ فقد أ ذ فو امزدياد الترابط بين الب ر 
طقة أو أمة تستطير أن تعيش بمنعزل عن بكافة أ كالو وأنواعو  ف  يوجد بمد أو من

مما أوجب  –... إلخ الوطناألسرة   –اآل رين  وأدد ذل  إلو م ايرة فو كهير من المااىي  
مرورة صياغة نمط م تما من الجنس الب ر  ي ممون جنسيات مزدوجة في  مواطنون فو 

بس   يتطمب ت قيق بمدى   وفو ناس الو ت عالميون فو القرية العالمية وت قيق العيش 
  توازن بين  قوق ومصالح المواطنين ومسوولياتي  الوطنية مر أولو  المواطنين العالميين

والمؤسسات التعميمية يقر عمو عاتقيا مسوولية ا تمان مايو  المواطنة العالمية  من   ل 
من  برامجيا سوار ب كل صريح أو ممنو  ليتمكن الط ب من ت مل جمير ما يترتب عمييا

مسووليات ن و ىذا الكوكب وامىتما  بقمايا من يعي ون معي  عميو  ويستوجب كل ذل  
تزويدى  بالمعارا وال قاوق وما يترتب عمييا من نتاوج  فالمعرفة ىو ماتاح القوة فو تكوين 
امتجاىات ال زمة لمتصد  لمعدد المتزايد من القمايا البيوية وام تصادية وامجتماعية 

ية  وىذا ما أكدت عميو نتاوج وتوصيات الب وث والدراسات السابقة التو اىتمت والسياس
؛ ال داد  0220؛ جيدور   0220؛ األ مد   0223أبو الكاس  بالمواطنة العالمية  ومنيا)

؛ عبدالمطيا  0222؛ السيد  و إسماعيل  0222؛ السمي   0225؛ السبيعو  0223
؛ 0222؛ العربو  0223بنو مصطاو  العدوان  و ؛ 0226؛ عبدالوىاب  0227

؛ 0222؛ م ين  و الجمال  0226؛ عياد  0226  عنانو؛ 0227العاي ات  و الزبون  
 (.0227المسممانو  
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و د فرمت التوجيات ال الية العالمية والم مية عمو مؤسسات التعمي  الجامعو إلو 
م ك ت العالمية ال الية جانب المؤسسات والمنظمات األ رد التزامات ن و دورىا فو  ل ال

والنا وة  والمساىمة فو ت مين عال  أكهر سمًما مر البيوة وأ در عمو ت قيق العدل فو 
التعايش لكافة ال عوب  األمر الذ   دا كهيًرا من الجامعات إلو تركيز رؤيتيا فو الد ول فو 

عداد األفراد الذين يت ركون عالمًيا ويعممون من أجل الصالح العا  لجمير  منافسة مجتذاب وا 
بنو الب ر  وتم  ىو المواطنة العالمية التو ينب و في   ماياىا فو صورتيا 

 ; Battistoni, R. & Longo, N., 2009 ; Davies, L. 2006)ايجراوية
Ibrahim, T., 2005 ; Larsen, M. & Faden, L. , 2008 ; Leslie, A., 
2009 ; Moon, R. & Koo, J., 2011;  Robbins, M. Francis, L. & 
Elliott, E. , 2003 ; Schweisfurth, M. , 2006 ; Smith. Paula Bradley, 

2005; Veugelers, W., 2011; Winn, J., 2005). 
وفو مور امىتما  العالمو أوم ت العديد من الدراسات التربوية غياب الوعو 

ًا فو ت قيق العممية التعميمية بالجامعة بالمواطنة العالمية كتواجو عالمو  وأن ىنا  معا
ألدوارىا ال زمة فو مواجية الت ديات العالمية والم مية بصاة عامة وذل  مناصاليا فو 
أغمب مد  تيا عن المجتمر ال ارجو  وما يواجو من ت يرات مت  قة فو  تو المجامت  

ت يرات العالمية المعاصرة وأن مما  د يقمل من فرص ت قيقيا ألدوارىا ال زمة فو مواجية ال
اكتساب المعرفة والممارسة ب قوق اينسان والمواطنة م تمقو امىتما  الكافو بالتعمي  

الجامعو م يتيح لمط ب الجامعو  وم تت قق بالنسبة لمط ب إم بدرجة معياة  وأن المناخ 
واة وتكافؤ الارص أهنار تطبيق فو عممية ات اذ القرارات  وم يعزز مبدأ العدل والمسا ام ترا 

األنظمة والقوانين  كذل  م ي جر الط ب عمو التاكير النا د وممارستو  وأن التعمي  الجامعو 
م يقو  بواجبو تجاه تنمية مااىي  و ي   قوق امنسان  وأساليب ممارستيا ب كل سمي  فو 

كساب المواطنة العالمية  ناوس المتعممين  بالمافة إلو  مة وجود برامج مت صصة بتنمية  وا 
ومعا امىتما  بموموع المواطنة العالمية من  بل ومعو المناىج الدراسية  كما أن البرامج 
الدراسية ال اصة بإعداد المعممين  بل ال دمة تبتعد عن امىتما  بالقمايا العالمية التو تي  

ة تجاه القمايا التو والمعممين عمو ا ت ا ت صصاتي   وتعتبر مسوولية جماعي الط ب
 مد الطيب"  البابا أ" يخ األزىر ؛ 0222زين الدين  ؛ 0225البنا  )تواجو األم  وال عوب. 
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عطارد  ؛ 0223العدوان  و بنو مصطاو  ؛ 0222  عبد الر ي ؛ (0227)"فرانسيس"
 (.0226 ويدر  ؛ 2777

كما ا ارت الدراسات إلو جود  صور فو  يا  األن طة بالجامعات بدور فو تنمية 
الم اركة الاعالة و ي  الديمقراطية  ومعا دورىا فو تنمية هقافة الس   عمو المستود 
العالمو  ومعا دور أعمار ىيوة التدريس فو توميح مايو  المواطنة ومتطمباتيا بكافة 

ة العناية بيذه القيمة من جانب أعمار ىيوة التدريس إلو مستوياتيا مما يدل عمو مرور 
جانب معا ممارسة أعمار ىيوة التدريس فو الجامعات ليذه القي   وساعد ذل  عمو 

عمو الرغ  من أىمية ىذه القي  فو تقوية النسيج  الط بت كيل  الة من عد  الوموح لدد 
  التعصب والعنا والعدوان؛ وىذا ألن امجتماعو  ومواجية التيارات الاكرية التو تروج لقي

الجامعة م تساى  بصورة فاعمة فو توعية الط ب بمبادئ المواطنة  وأن الدولة م تقو  
بمسوولياتيا تجاه المجتمر   كما أن تركيز عمل الط ب فو المواطنة العالمية غالًبا ما يقتصر 

ىل أوجو الترابط بين المجتمعات؛   وبالتالو تجالجة أعراض عد  المساواة العالميةعمو معا
وىذا يؤد  إلو غياب الاي  الوامح  لممواطنة وما تنطو  عميو أو تتممنو المواطنة 

بد من إعادة التاكير فو المواطنة العالمية من   ل إعادة تعريا المااىي   العالمية؛ ولذا م
إسماعيل   ؛ السيد  و0222؛ السمي   0225؛ البنا  0222)بدود  من منظور م مو

 (.0227؛ المسممانو  0226؛ عنانو  0222
و د أوصت بعض الدراسات بمرورة ت يير ال ياة دا ل الجامعة وزيادة امىتما  
بالبعد العالمو فو الدراسة الجامعية من   ل المناىج الدراسية والبرامج الجامعية والع  ات 
بين األم  وال عوب والهقافات ومرورة توسير نطاق اليدا المتمهل فو التعمي  لمساعدة 

  يث إنوا مواطنين عالميين  ومجيزين لمتعامل مر القمايا العالمية؛ الط ب عمو أن يصب 
المواطنة العالمية تعمل عمو ن ر التسامح وامعتراا باآل ر  و اض التوترات والعنا  

لت قيق الص ح وال ير وتساى  فو ت قيق السم  واألمن الدوليين  فالمواطنة العالمية تيدا 
؛ 0222؛ م ين  و الجمال  0223وان  و بنو مصطاو  العد؛ 0225التابعو  لإلنسانية)

 (.0227المسممانو  
كما أكدت بعض من التقارير والدراسات عمو الصمة الوهيقة بين  قوق اينسان 
والتنمية ب تو جوانبيا  وأن التعم  مدد ال ياة يركز عمو أربعة دعاو  وىو التعم  لمعيش مر 
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درا  أوجو التكامل  وامستعد اد لتسوية النزاعات فو ظل ا ترا  التعددية والتااى  اآل ر وا 
والس    وأن ىنا  من الت ديات التو تواجييا النظ  التربوية بالقرن ال الو تدعوا إلو 
التعاون عمو الصعيد الدولو وامناتاح عمو العال   ومرورة تعزيز المواطنة العالمية  والت كيد 

والتعايش بين الناس أساس ا توار م اكل الب ر  عمو أن ال وار والتااى  و بول اآل ر 
وال اجة إلو تعظي  أىمية الجامعات فو تنمية الوعو بالهقافة الديمقراطية و ي  المواطنة 

وىيوة التدريس؛ وذل  من   ل تدريبي  عمو ال وار وا ترا  التنوع   الط بالعالمية لدد 
كسابي  ميارات النقد والعمل الجماعو والتسامح والس   وأن التدريب  د يمكن المعممين من  وا 

جرار ت ميل ماصل وامستع   عن  مايا م تماة مهل  تعميق معرفتي  بالمواطنة العالمية  وا 
واألطاال و قوق األفراد المعو ين؛ لتطوير كاارات المواطنة العالمية  رأةالتعددية الهقافية  والم

من   ل األن طة والمواد المست دمة فو التدريب  ومرورة اتباع نيج أكهر أىمية اتجاه 
)تقرير التنمية المواطنة العالمية فو وهاوق المناىج الدراسية والترويج ليا فو المدارس

  البابا زىر "ا مد الطيب"؛  يخ األ 2775ديمور  ؛ 0220اينسانية العربية  
 (.0227)"فرانسيس"

(Karatekin, Kadir; Taban, Muhammed Hayati, 2018 ; Leduc, 
Rhonda, 2013 ; Pasha, Aamna, 2015 ; Reynolds, Ruth; 
MacQueen, Suzanne; Ferguson-Patrick, Kate, 2019) 

المرورة تعكس ت وًم ن و  قوق اينسان بويتمح مما سبق أن المواطنة العالمية 
ومسوولياتو  وبالتالو فإن البرامج ينب و أن تتممن المااىي  الصرية المرتبطة بالمواطنة 
العالمية والتو ت ير إلو الدور األكهر ن اًطا الذ  يعطو تصوًرا أبعد من الوعو بقماياه 

كنيا وسيمة لمعالجة القمايا التو الم تماة  وبالتالو فإن التركيز عمو ال قوق ليست غاية ل
تواجو المجتمر الب ر  مر ت قيق العدالة؛ لذا جارت فكرة الب ث ال الو لتعالج ندرة توافر 
البرامج التو تسي  فو تنمية الوعو ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة  

برنامج تدريبو ر مو ل المقترحالتصور ما  وعميو تبمورت الم كمة فو السؤال الرويس التالو  
لدد ط ب الجامعة؟  المعاصرة مقترح فو تنمية الوعو ببعض  مايا المواطنة العالمية

 ويتم ض عن ىذا السؤال التساؤمت الارعية التالية 
 ؟وبقماياىا المعاصرة المواطنة العالمية بعاد المرتبط ب كر اما ايطار ال (2
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 ؟بيا ط ب الجامعةالمواطنة العالمية المعاصرة  والمطموب تنمية وعو  مايا ما أى   (0
 مقتددرحالر مددو التدددريبو البرنددامج ال أنمدداط ام تبددارات الت صدديمية المتمددمنة فددومددا  (5

 ؟تجاه بعض  مايا المواطنة العالمية المعاصرة ط ب الجامعةوعو تنمية ل
فاعميددة برنددامج تدددريبو ر مددو مقتددرح فددو تنميددة الجانددب المعرفددو المددرتبط مدددد مددا  (2

 لدد ط ب الجامعة؟المعاصرة ببعض  مايا المواطنة العالمية 
فاعمية برنامج تددريبو ر مدو مقتدرح فدو تنميدة الدوعو المدرتبط بدبعض  مدايا مدد ما  (3

 لدد ط ب الجامعة؟المعاصرة المواطنة العالمية 
الع  دة بدين تنميدة الجاندب المعرفدو والدوعو فدو اي صداوية المرتبطدة بأى  النتاوج ما  (4

 لدد ط ب الجامعة؟ المعاصرة بعض  مايا المواطنة العالمية
التوصيات المقتر ة لبنار برندامج تددريبو ر مدو فعدال لتنميدة الدوعو بدبعض  مدايا  ام (5

 المواطنة العالمية المعاصرة لدد ط ب الجامعة؟
 أٍداف البحح:

 المرتبط بالمواطنة العالمية. اكر الوصول إلو ايطار ال 
  تعرا القمايا المناسدبة التدو تسدي  فدو تنميدة الدوعو بالمواطندة العالميدة لددد طد ب

 الجامعة.
  ومددر صددورة برنددامج تدددريبو ر مددو مقتددرح فددو تنميددة الددوعو بددبعض  مددايا المواطنددة

 العالمية لدد ط ب الجامعة. 
  يبو ر مددو مقتددرح فددو تنميددة الددوعو المددرتبط بددبعض  مددايا تعددرا فاعميددة برنددامج تدددر

 المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.
  تعرا فاعمية برنامج تدريبو ر مو مقتدرح فدو تنميدة الجاندب المعرفدو المدرتبط بدبعض

  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.
  الهالهدة  –الهانيدة  –لدو الك ا عن الاروق الم تممة بين مت ير الادرق الدراسدية )األو

 الرابعة(. –
  تعدددرا الع  دددة امرتباطيدددة بدددين تنميدددة الجاندددب المعرفدددو والدددوعو فدددو بعدددض  مدددايا

 المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.
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  الك دددددددا عدددددددن الادددددددروق الم تممدددددددة لممت يدددددددرات التصدددددددنياية لمادددددددرق الدراسدددددددية
ا تبدددار الموا دددا لقيددداس عمدددو ام تبدددار الت صددديمو و )األولو_الهانية_الهالهة_الرابعدددة( 

 أبعاد الوعو.
  الك ددددا عددددن الاددددروق الم تممددددة لممت يراتالتصددددنياية لمكميددددة )الدراسددددات ايسدددد مية

والعربية_الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعوة ايسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مية_الم ات 
والترجمة_ايع  _التجارة_الصيدلة_الزراعة_الطب_العمو _التربية_اليندسدددددددددددددددة_طب 

 لقياس أبعاد الوعو. األسنان( عمو ام تبار الت صيمو وا تبار الموا ا
 أٍنية البحح:

 تبمورت أىمية الب ث ال الو فيما يمو 
  تنددداول الب دددث ال دددالو مومدددوعًا ميمدددًا جددددير بالدراسدددة  يدددث ي عدددّول عمدددو البرندددامج

الذ  تناول بعض  مايا المواطنة العالميدة فدو تنميدة الدوعو بدبعض  التدريبو المقنرح
  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.

  استمد ىذا الب ث أىميتو من أىمية القمايا المرتبطة بالمواطندة العالميدة التدو تيددا
إلدددو تكدددوين مدددواطن مددددر  أن السددد   العدددالمو  والتندددوع الهقدددافو  وال ريدددة  والعددددل 

 والمساواة  والتنمية المستدامة فو المجتمر العالمو المتنوع.
  ايذعدددان لتوصددديات الب دددوث والدراسدددات واألدبيدددات السدددابقة التدددو اىتمدددت بالمواطندددة

العالميددة و مدداياىا؛ نظددرًا ألىميتيددا القصددود والتددو وردت أيمددًا فددو وهدداوق المنظمددات 
 .الدولية عمو وجو ال صوص

   مددن  دد ل امىتمددا     ايرىدداب بصددوره الم تماددةعددن تاددا تم ددضرأب الصدددع الددذ  
سددديما فيمددا يتعمددق بدددالعيش السددممو مدددر  بتندداول بعددض  مدددايا المواطنددة العالميددة م

 .اآل ر  و بول ام ت ا معو
  ات ددداذ القدددرار بددددمج وتاعيدددل بعدددض  مدددايا المواطندددة العالميدددة فدددو البدددرامج التهقيايدددة

ي ددددكل العقددددول النامددددجة المنتجددددة لمدددرورتيا فددددو مر مددددة التعمددددي  الجددددامعو الددددذ  
 المتات ة.

 أدوات البحح:
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القمايا المناسبة التو تسدي  فدو تنميدة الدوعو بالمواطندة العالميدة لددد طد ب  اومة ب -
 .  الجامعة

بعددداد الدددوعو لدددبعض  مدددايا المواطندددة العالميدددة لددددد طددد ب أ لقيددداسا تبدددار موا دددا  -
 .الجامعة

بعض  مدايا المواطندة العالميدة لددد طد ب لدبالجانب المعرفدو  ا تبار ت صيمو مرتبط -
 .الجامعة

 مادة املعاجلة التجزيبية:

برنامج تدريبو ر مو مقترح فو تنمية الوعو المرتبط ببعض  مدايا المواطندة العالميدة  -
 .لدد ط ب الجامعة

  حدود البحح:

 ا تصر الب ث ال الو عمو ما يمو 
  وت مل)السدددد   العددددالمو  والتنددددوع الهقددددافو  القمددددايا المرتبطددددة بالمواطنددددة العالميددددة

 وال رية  والعدل والمساواة  والتنمية المستدامة(.
   أبعاد الوعو ببعض  مايا المواطندة العالميدة وت دمل)البعد السدموكو  البعدد الوجددانو

 البعد السمبو(.
  الرابعة(. –الهالهة  –الهانية  –الارق الدراسية )األولو 

 ميَج البحح:

القمدايا المناسدبة التدو تسدي  فدو سعو الب ث ال الو لدراسة وصداية ا تر دت  صدر 
مدن وجيدة نظدر المت صصدين وال بدرار؛  تنمية الدوعو بالمواطندة العالميدة لددد طد ب الجامعدة

صددورة برنددامج تدددريبو ر مددو مقتددرح فددو تنميددة الددوعو بددبعض  مددايا المواطنددة  ب يددة ومددر
يعد المنيج الم و  لو ىدو المدنيج الوصداو  الدذ  يعبدر عدن ؛ لذا العالمية لدد ط ب الجامعة

 ت ميل وت  يص الظاىرة والك ا عن جوانبيا  ورصد الع  ات بين األبعاد الم تماة ليدا  تدو
؛  يدث كمدا اسدتعان الب دث ال دالو بدالمنيج  دبة التجريبدو يمكن تقدي  التاسير المناسب ليدا 

التصدمي  القبمدو البعدد  باسدت دا  مجموعدة تجريبيدة ا تيار التصمي  التجريبو المعروا باس  
فاعمية برنامج تدريبو ر مدو مقتدرح فدو تنميدة الت صديل المعرفدو والدوعو ؛ وذل  لمعرفة وا دة

 ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.
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 التصنيه التجزييب للبحح:

عروا باس  التصدمي  فو مور طبيعة الب ث و ر ام تيار عمو التصمي  التجريبو الم
القبمدددو البعدددد  باسدددت دا  مجموعدددة تجريبيدددة وا ددددة  وتددد  تطبيدددق أدوات القيددداس  بميدددًا عمدددو 
المجموعة  بل التجربة هد  تعرمدت المجموعدة التجريبيدة لممت يدر المسدتقل  وبعدد امنتيدار مدن 

 التجربة ت  تطبيق أدوات القياس بعديًا عمو المجموعة ويتمح ذل  بالجدول التالو.
 (1جدول )

 انتصًُى انتجرَجٍ نهجذث انذبنٍ  

 انمُبس انمجهٍ
عُُخ 

 انجذث
 انمُبس انجعدٌ انًعبنجخ انتجرَجُخ

أثعااب   اختجاابم يىالااي نمُاابس -

انااااااااىعٍ نااااااااجع  ل اااااااابَب 

انًىاطُخ انعبنًُخ نادي طا ة 

 .انجبيعخ

 اختجاااااابم  ذصااااااُهٍ ياااااار ج  -

ثبنجبَااااات انًعرعاااااٍ ناااااجع  

ل بَب انًىاطُخ انعبنًُاخ نادي 

 .ط ة انجبيعخ

ُخ
َج
جر
نت
 ا
عخ
ى
جً
نً
ا

 

ثرَبيج 

 دمَجٍ ملًٍ 

يمترح عٍ 

 ًُُخ انىعٍ 

انًر ج  

ثجع  ل بَب 

انًىاطُخ 

انعبنًُخ ندي 

ط ة 

 انجبيعخ

 اختجاااابم يىالااااي نمُاااابس -

أثعب  انىعٍ نجع  ل بَب 

انًىاطُااااخ انعبنًُااااخ ناااادي 

 .ط ة انجبيعخ

 اختجااابم  ذصاااُهٍ يااار ج  -

ثبنجبَاات انًعرعااٍ نااجع  

ل اابَب انًىاطُااخ انعبنًُااخ 

 .ندي ط ة انجبيعخ

  مصطلحات البحح:

 تبنو الب ث ال الو التعرياات امجراوية التالية  وذل  بعد مطالعة األدب التربو  
 بزىامج تدرييب رقني مكرتح:

والميار  والوجدانو برنامج تدريبو متكامل ييدا إلو تنمية الجانب المعرفو 
والوعو   او  عمو  زمة من األن طة والميا  التدريبية فو صورة عروص تقديمية مدعمة 

 بالوساوط التعميمية  مرتبة ومنظمة عمو المو ر املكترونو المعد لذل . 
 الوعو 

يعرا الوعو ب نو إصدار أ كا   يمة عمو األ يار والسموكيات ب يث نرفميما أو 
عمو  ناعات أ   ية  وغالًبا ما يرتبط ىذا الوعو بمدد  عورنا بالمسؤولية تجاه نقبميا بنار 

أناسنا وتجاه اآل رين  و ياسو سيت  من   ل  ياس مستود المعرفة بقمايا التربية عمو 
 (.0225المواطنة العالمية والو وا عمو اتجاه الط ب ن وىا)السبيعو  
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و الجانب المعرفو ويقصد بو توافر كما أن الوعو يؤسس عمو ه هة جوانب وى
المعمومات العممية عن ظاىرة أو موموع معين  والجانب الوجدانو يتمهل فو تكوين الميول 
وامتجاىات  والجانب التطبيقو يتمهل فو كياية التصرا فو الموا ا ال ياتية التو تواجيو؛ 

ذا اكتممت جوانب الوعو المعرفية والوجدانية والتطبيقية لدد    ص وا د  و صا ب ن لديو وا 
  (.0222وعيا عمميا متكامً )الجند   

والوعو ببعض  مايا المواطنة العالمية فو الب ث ال الو يتممن أبعاًدا سموكية 
وعاطاية ن و بعض القمايا العالمية  وتكوين اتجاىات ذات  ساسية عالية لمقمايا 

 والم ك ت الدولية.
 ( Global Citizenship) املواطية العاملية

إيمان الارد بمرورة التعايش السممو مر الهقافات األ رد  صد بالمواطنة العالميةيق
لمامو بالقمايا العالمية وم اركتو فو إيجاد ال مول المناسبة ليا  و عوره   ول العال   وا 
بامنتمار إلو العال  أجمر  وا ترامو لمبادئ المساواة و قوق اينسان والتسامح والعدالة 

 .(0223)أبو الكاس  مجتماعية  واىتمامو بالبيوة العالمية وأىمية الم افظة عميياا
درا  األفراد بواجبات  كما ذكر أن المواطنة العالمية ت ير إلو م اركة ووعو وا 

التو تعمو والتزامات معينة ت قق امندماج والت ار  وفق المعايير والقوانين والقي  الموجبة 
  وم ققا أىداا المسؤولية م افظ عمو مصالح البيوة العالمية  والبومن   ن الارد وتنيض 

 (.0225العامة من   ل األطر الدولية واملتزا  بقمايا وم ك ت العال )السبيعو  
كما تعرا ب نيا القدرة عمو التعايش فو مجتمر ديمقراطو ومناتح عمو العال  

ال صوصيات وتقاس  القي  الم تركة  والم اركة فو مجتمر عالمو ومصنا يوفق بين ا ترا 
لمامو  وىو أيمًا إيمان الارد بمرورة التعايش السممو مر الهقافات األ رد  ول العال  وا 
بالقمايا العالمية وم اركتو فو إيجاد ال مول المناسبة ليا و عوره بامنتمار إلو العال  أجمر 

دالة امجتماعية واىتمامو بالبيوة وا ترامو لمبادئ المساواة و قوق اينسان والتسامح والع
العالمية وأىمية الم افظة عمييا  كما عرفتيا منظمة األم  المت دة ب نيا ال عور بامنتمار 
إلو مجتمر كبير يتسامو فوق ال دود القطرية أو القومية  تتجمو فيو إنسانيتنا الم تركة 

المعمر   و    Aline, 2010)مووالعالويقو  عمو الترابط بين ال عوب والترابط بين الم مو 
  .(0225اليونسكو ؛ 0223  الصارمو
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وعرفت أيمًا ب نيا القدرة عمو التعايش فو مجتمر ديمقراطو تعدد  ومناتح عمو 
العال   والم اركة فو بنار مجتمر عالمو عادل ومنصا يوفق بين ا ترا  ال صوصيات 

 (.Aline, 2010وتقاس  القي  الم تركة )
المواطنة العالمية فو الب ث ال الو تم  القمايا المكونة لم تود البرامج  مايا و 

التدريبو الر مو ال الو وفق ما أكدت عميو آرار ال برار والمت صصين والتو دعمتيا 
توصيات المؤتمرات والب وث والدراسات السابقة و ممت الس   العالمو  والتنوع الهقافو  

 التنمية المستدامة.وال رية  والعدل والمساواة  و 
 للبحح: اإلطار الفكزي

لقد تياوت الجدران وزالت ال دود الج رافية والهقافية بين الدول  وف ت ت أبواب 
امتصال عمو مصراعييا عبر تبادل المعمومات واألفكار  وانت رت  ي  ال داهة انت ارًا واسًعا  

  ل نمط اينتاج المعتمد عمو  واتسعت الاجوة الر مية وفرمت الهورة الصناعية   عيا من
المعرفة الذ  فرض ناسو عمو المجتمعات كافة  وأصبح من غير الممكن أل  مجتمر أن 
يعزل ناسو ويتقو ر دا ل هقافتو ال اصة  والوا ر أن  مية بث الوعو بقي  المواطنة العالمية 

مارسة القي  دا ل فمار المؤسسة الجامعية أصب ت  مية تست ق المراىنة عمييا  ألن م
العالمية فو المجتمر يجب أن تسبقيا برامج ىادفة من   نيا ايسيا  فو إيجاد مواطن يعو 
واجباتو تجاه ناسو وتجاه اآل رين  كما ي اترض أن ت سي  فو تكوين فرد متس  بروح نقدية 

ًاا من إيجابية يستطير من   ليا التااعل مر م يطو الم مو والعالمو  و ادًرا عمو ات اذ مو 
 جمير أ كال التعصب  ومؤمًنا ب ىمية امناتاح عمو البعد الدولو و يمو الكونية.

 يث وتسي  المواطنة العالمية فو توفير بعد عالمو لم صول عمو اليوية العالمية؛ 
فكرتيا الجوىرية تقو  عمو مواد الدستور األ   و العالمو وتجعمو مرجعية ليا  وفيو أن  إن

الب ر جميعًا لي   قوق أساسية وعميي  واجبات ن و ا ترا  وتعزيز تم  ال قوق التو يتو ا 
ومن عمييا مسار ال ياة عمو األرض  ومنيا الس   العالمو والتنمية المستدامة بكل أبعادىا 

ذل ؛ يوصا اينسان الذ  يستطير التااعل عمو مستود عالمو مر أ    ص ميما   ل 
وما يترتب عمو ذل  من انتقال ىويتو    مايا العال  ا تمات هقافتو وموطنو وتزايد وعيو  ول

  مر اكتسابو العديد من مايو  وطنو أ مل وأع  لمعال  كمومن منظور وطنو م دود  إلو 
نية والاعالية السياسية  التعاطا الهقافو  وا ترا  التنوع  والقدرة الميارات كالم اركة المد
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عمو التوفيق بين الصراعات من   ل وساول سممية  بما فو ذل  المنا  ات والمااومات 
ظاىرة  والقدرة عمو الم اركة بااعمية فو  ل الم اكل التو تؤهر عمو جمير سكان العال  مهل

  وزيادة املتزا  والترابط بين سكان بمدان م تماة والتيديدات ايرىابية ام تباس ال رار 
ية والبيوية   بما فو ذل  ال قوق امجتماعية والسياسية وام تصاد قوق اينسان اعتمادًا عمو

والت كيد عمو ال د من الاجوات بين الدول النامية والمناطق الاقيرة كمواطن عالمو تتمهل بو 
 تم  ال صاوص.

 خصائص اإلىساٌ العاملي:

  وىنا   صاوص يتميز بيا اينسان العالمو  منيا 
  .ا ترا   قوق و رّيات اآل رين 
  .ام ترا  بت جير الس   الدولو 
  إدارة الصراعات بطريقة بعيدة عن العناام ترا  فو. 
  .امعتراا بالهقافات الم تماة 
  .امعتراا بالديانات الم تماة 
  .تاعيل وفي  أيديولوجيات م تماة 
  تتسق هقافتو مر  قيقة أن المعرفدة عالميدة وم دتركة بدين الجميدر ومبدد مدن تعاطييدا

 مر أ يو اينسان.
  التدددو تددددعو ل دددري ة وا ددددة مدددن اينسدددانية الت مدددو عدددن  دددواوب الهقافدددات القوميدددة

 متناسية ال ري ة الكبرد )اينسانية جمعار(.
  .العناية بال ؤون الدولية 
 .لديو وعو بالكياية التو يعمل بيا العال  سياسيًا وهقافيًا واجتماعيًا وتقنيًا وبيويًا 
 م اركاتو ومساىماتو فو المجتمر عمو كافة المستويات من الم مية لمعالمية. 
  .معرفة ا تصادّيات العال  والم اركة فو دعمو 
  يت كدد مدن أن اينسدانية تت طدو ال دواجز السياسددية والعر يدة والهقافيدة التدو  دد ت ددول

 دون تآ يي  وتعاوني .
 .ي تر  التنوع الهقافو 
 .يعمل من أجل عال  أكهر إنصافًا واستدامة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 .ينامل من أجل إزالة الظم  امجتماعو 
  م يطو لي مل العال   ويؤد  دور المواطن العالمو.يوسر داورة 
  يددؤمن بدد ن اينسددانية ىددو الددرابط الددذ  ي ددد الندداس لبعمددي  الددبعض  ويعمددد مددن

 ع  اتي .
(Gaudelli, W., 2016; Heela, G & Miri, Y, a, 2017; Lee Stoner, Lane 
Perry, Daniel Wadsworth, Krystina R. Stoner, Michael A. Tarrant, 
2014; Mohsen, F., 2014) 

المواطنة   صاوص اينسان العالمو سالاة الذكر عمو أن اليدا الرويس لاقوتؤكد و 
لإلنسانية جمعار  وفي   و ماياىا المنسدلة منيا تقو  عمو بنار ا ساس باينتمارالعالمية 

كيا يصير الارد مسوول ومواطن عالمو فعال؛ لذا ينب و أن نبث فو ناوس المتعممين 
أىداا فعالة و يوية لمجابية و ل الت ديات العالمية وأن يصب وا ممساىمين فاعمين فو 
ة عال  يسوده الس    و امل  وآمن  وتساعد البرامج المتعمقة بقمايا المواطنة العالمي

المتعممين عمو تطوير مؤى تي  والتو تتيح لي  اين راط الااعل فو العال   وجعمو فو  الة 
استدامة  مما يتيح لي  الم اركة فو الم ارير والتصد  لمقمايا العالمية ذات الطبيعة 
ايجتماعية  أو السياسية  أو اي تصادية  أو البيوية؛ فاليدا الرويس يكمن فو كون جعل 

 ات تسودىا العدالة  وآمنة  ومعتدلة  و اممة.المجتمع
ويرون دورى    وبالتالو فالمواطنون العالميون يدركون أن العال  أجمر وطني 

كمواطنين فو العال  أجمر  وي ترمون ويعطون  يمة عالية لمتنوع وام ت ا  ولديي  في  
ية والسياسية وامجتماعية ووعو كافو عن الكياية التو يعمل بيا العال  من النوا و ام تصاد
وي اركون ويساىمون فو   والهقافية والتقنية والبيوية  ويعترمون عمو الظم  امجتماعو

لم د من ىذا الظم   ؛األعمال المجتمعية عمو كل المستويات من الم مية إلو العالمية
ناتاح عمو ويت ممون مسؤولية أعمالي   ويتصاون بام   والتااوت بين المواطنين والمجتمعات

التجربة والوفاق  ويتصاون بالتعاطا والرعاية وأ ل ت يًزا تجاه العديد من المجموعات 
والقمايا  وييتمون أكهر ب قوق اينسان الدولية  وعد  المساواة فو أن ار العال   والاقر 

ون العالمو  والمعاناة اينسانية  وييتمون بن اط أكبر بالم اكل والقمايا العالمية  ويقدر 
أرواح جمير الب ر بقدر أكبر من المساواة  ويعطون المزيد من الو ت والمال لمقمايا 
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اينسانية الدولية  ويميمون إلو أن يكونوا أكهر اناتا ًا من النا ية السياسية فو ما يتعمق 
بالقمايا الم مية والدولية عمو  د سوار  ويريدون من بمداني  أن تاعل المزيد لت ايا 

العالمية والسعو الداو  والجاد لجعل العال  مكانا أكهر أمنًا وس مًا ومساواة واستدامة  المعاناة
 لت قيق وتاعيل المواطنة العالمية.

 أٍنية املواطية العاملية:

تكمن أىمية المواطنة العالمية فو تعميق اي ساٍس بامنتمار إلو مجتمر عالمو 
قوية المعرفة والميارات والقي  التو ي تاج إلييا و عوٍر م تر  باينسانية ويساعد ذل  عمو ت

المتعممون ليتمكنوا من المساىمة فو عال  أكهر دمجًا وعدم وس مًا وت مكِّن األفراد من ِات اذ 
ومساعدة الدارسين  راراٍت واعيٍة والعمل من أجل التصد  لت ديات القرن الوا د والع رين  

عالميين فاعمين فو عال  يسوده الس   وجعمو فو  الة عمو أن يصيروا مسؤولين ومواطنين 
 استدامة.

  الت ديات ال مارية المعاصرة  وما تارمو من تدداعيات تادرض عمدو الجامعدات مسدوولية
تنميددة وعددو ط بيددا ب قددوق المواطنددة العالميددة ومسددوولياتيا  وذلدد  مددن  دد ل البددرامج 

واسدتقرار الدوطن والمدواطن وتنميدة الدوعو التدريبية المقصودة التو تسدي  فدو زيدادة أمدن 
 بالمواطنة العالمية الاعالة لمواجية تم  الت ديات.

   تدنو وعو ط ب الجامعة بمبادئ المواطنة العالمية و مداياىا الم تمادة  ممدا  دد يجعميد
مت ماددين بالمددرورة عددن الم دداركة فددو  ددل م ددك تو  والعمددل عمددو تطددوير جددودة ال يدداة 

 فيو.
 نددة العالميددة فددو إندددماج األفددراد فددو المنظومددة الدوليددة و ركتيددا المتكاممددة تسدداعد المواط

 ومصم تيا الكمية التو تعمو فوق الجمير.
  تساعد المواطنة العالمية فو تعزيز  عور الادرد بدالروابط الم دتركة بيندو وبدين بقيدة أفدراد

يدد ونظد  و دي  الجماعة كالد  والجوار والموطن وطريقدة ال يداة بمدا فييدا مدن عدادات وتقال
 وعقاود ومين و وانين وغيرىا. 

  تساعد  مايا المواطنة العالمية المتعددة مدن  د ل برامجيدا فدو تنميدة المعدارا والقددرات
 .والقي  وامتجاىات  والم اركة فو  دمة المجتمعات  ومعرفة ال قوق والواجبات
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 و ت تدر   قدوق ايفدراد تساى  المواطنة العالمية فدو بندار الددول ذات الصدب ة المدنيدة التد
و ريدداتي   فيندددفر الجميددر لمم دداركة فددو ال دد ن العددا   وبالتددالو يتعددزز مايددو  المواطنددة 

 العالمية الااعمة فو دا مي .
  تسدددداى  المواطنددددة العالميددددة فددددو تنميددددة القددددي  األساسددددية والمبددددادئ التددددو يرتكددددز عمييددددا

لعدالدة وال ريدة والمسداواة أمدا  المجتمعات اينسانية كافة المتمهمة فدو  كرامدة اينسدان وا
القددانون  فتعتددرا بالتعدددد والتنددوع العر ددو والعقاوددد   عندوددذ تقددد  مصددم ة األوطددان عمددو 

 المصالح ال اصة لإلفراد.
 .تعمل المواطنة العالمية عمو تنمية اي ساس بامنتمار وباليوية العالمية دون غيرىا 
 ولية والم مية بالدور الدذ  يكدن أن تقدو  بدو تنامو اىتما  األدبيات السياسية والوهاوق الد

الجامعة فو تنمية مبادئ المواطنة العالمية و ماياىا الم تماة لدد ط بيا  ومن ه  فدإذا 
تعم  طالب الجامعة كيا ي يا مواطًنا متااعً  واعًيا م ارًكا فإن ذل  سوا يدؤد  إلدو أن 

ة أسدددموب  يددداة أكهدددر منيدددا ي دددار  باعاليدددة فدددو ال يددداة العامدددة  ب يدددث تصدددبح الم دددارك
 معمومات يتعمميا ويرددىا.

  تنمددو  ددي  المواطنددة العالميددة  ددعور الاددرد بامرتبدداط بالعددال  وبامنتمددار لمنظومتددو؛  يددث
 يرتبط مستقبمو بالمنظومة الكونة وليس بايطار الميق الذ  يعيش فيو فقط.

 د الاددرد وفقددًا لمظددروا تنميددة الددوعو بقمددايا المواطنددة العالميددة تعددد مددرورة دوليددة يعدددا
 والمت يرات الدولية.

  تييددش  ددعور األفددراد ن ددو المسددتقبل الددذ  يتطمددب التماسدد  والتمددافر العددالمو لمواجيددة
 الت ديات المستجدة التو ت يط بكوكب األرض.

  تددؤد  المواطنددة العالميددة إلددو امنسددجا  بددين أفددراد المجتمعددات  مددن  دد ل معالجددة كافددة
مكوناتيدا  واسدت دا  ل دة ال دوار فدو  دل الم دك ت امجتماعيدة  ال  فات التو تن   بدين

 المست دهة.
  تؤد  المواطنة العالمية إلو  اظ  قوق األفراد و ريداتي   وت ادزى  عمدو ت ديدة الواجبدات

المطموبددة مددني  تجدداه العددال  ب سددره  مددن  دد ل ت مميدد  المسددؤولية بسددبب م دداركتي  فددو 
 مصالح الب ر.إدارة ال ؤون المجتمعية التو ت ص 
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  مرورة ت د يص وا در المواطندة العالميدة والقدي  المست مصدة مدن  مداياىا والك دا عدن
الم ددك تو المجتمعيددة ومعالجددة سددمبياتيا  والعمددل عمددو تنميددة وعددو طدد ب الجامعددة بيددا  
ت قيًقا لمبدأ العدل والمسداواة فدو ال قدوق والواجبدات  والدذ  إن ت قدق ب دض النظدر عدن 

ون أو الدددين أو الجددنس أو العددرق أو النددوع فددإن ذلدد  يددؤد  تمقاوًيددا إلددو ام ددت ا فددو المدد
عمدو  -إيجابًيدا  -ارتااع ال دعور بقدي  المواطندة العالميدة لددد الطد ب  وىدو مدا يدنعكس 

 مستود التكامل امجتماعو فو المجتمعات.
(Raoul V. & Bianchi, M. & Stephenson, 2013; Sarah, G, & Carren, 
F, & Suki G, 2018; Veugelers, W., 2011) 
ويتمح مما سبق أن المواطنة العالمية وتم يًا مر العولمة تيت  بتنمية وتقوية 
الو دة اينسانية لكل الب ر عمو كوكب األرض باعتباره وطنا لمجمير  يجب الم افظة عميو 

مني  ام ر وم وصون موارده من   ل التنمية المستدامة  وأن كل الب ر أ وة ي تر  كً  
يمر ب ريتو فو إطار من الس   العالمو والتسامح والتااى  وا ترا  ال ريات وال صوصيات 
والتعددية الهقافية والعدل والمساواة لكل ال عوب؛ ومن ه  فامىتما  بالمواطنة العالمية نابر 

عنيا من أىميتيا ترجمتيا إلو في  وايمان وسموكيات ممارسة عمو أرض الوا ر ينتج 
المواطن العالمو الذ  يتااعل بإيجابية مر األ داث التو تدور  ولو  وم اربة الظواىر 

 السمبية كتموث البيوة والتطرا والعنا وايرىاب.
؛ 0225اليونسكو  ؛ 0223اليونسكو  ؛ 0226)كابيزودو  أىداا المواطنة العالمية  

 (.0226اليونسكو  
  المتعددة وتقويميا  عمو سبيل المهال الهقافة والم دة والددين امعتراا بام ت ا واليويات

نسانيتنا الم تركة  وتطوير الميارات لمعيش فو عال  يزداد تنوعاً  والجنس  .وا 
  تددددعي  إ سددداس األفدددراد بدددالا ر وغدددرس روح التمددد ية لصددديانة كوكدددب األرض و مايتدددو

 جمعار.وتنمية استعدادى  عمو ت مل المسؤولية تجاه أناسي  والب رية 
 تطوير سموكيات امىتما  باآل رين والتعاطا معي  وكذل  بالبيوة وا ترا  التنوع. 
  تطوير في  لبنو ال وكمة العالمية وال قوق والمسؤوليات والقمايا العالميدة والدروابط بدين

 والعمميات العالمية والوطنية والم مية النظ 
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 ال زمدة لت ميددل عدد  المسدداواة عمددو  تطدوير  ددي  اينصداا والعدالددة امجتماعيدة والميددارات
الجددنس أو الومددر امجتمدداعو وام تصدداد  والهقافددة والدددين والعمددر وغيرىددا مددن  أسدداس

 .القمايا ب كل نقد 
  النقدد   امستقصدارتطوير وتطبيق الميارات األساسية لمقراوية المدنية  عمو سبيل المهال

النقدد  وات داذ القدرارات و دل الم دك ت  وتكنولوجياالمعمومات والقراوية ايع مية والتاكيدر
 .والتااوض وبنارالس   والمسؤولية ال  صية وامجتماعية

 رىددا فددو عمميددة صددنر القددرار السياسددوالتعددرا إلددو ودراسددة المعتقدددات والقددي  وكيايددة ت هي 
 .وامجتماعيوالتصورات  ول العدالة امجتماعية واملتزا  المدنو

 بقي  المواطنة العالمية المنبهقة من  ماياىا مهدل الدومر   تعميد السمو  السمي  المتممن
 وامنتمار وال رية  والعدالة  والمساواة  وا ترا  الذات واآل رين واينسانية جمعار.

  تقوي  التوجيدات السدمبية التدو ربمدا يكتسدبيا بعدض األفدراد والمرتبطدة بالمواطندة السداذجة
مة  مدايا المواطندة العالميدة ومدا يدرتبط بيدا مدن أو البسيطة  إلو الوطنية النامجة المتمه

  ي  ومبادئ داعمة.
  تددوفير المندداخ الددداع  لتنميددة وعددو األفددراد بمبددادئ المواطنددة العالميددة وممارسددة مبادويددا

المنبهقدددة مدددن  مددداياىا فدددو البيودددة التعميميدددة ب دددكل مقصدددود مدددن  ددد ل بدددرامج تدريبيدددة 
و إلو بيوة تتوافر فييا مقومات الم داركة مقصودة ليتجاوز األطر النظرية والوعو السط 

 ال قيقية.
  الم داركة والمسدداىمة فددو القمدايا العالميددة المعاصددرة عمدو المسددتويات الم ميددة والوطنيددة

 والعالميةكمواطنين عالميين مطمعين وممتزمين ومسؤولين ومتجاوبين.
يتبين مما سبق أن المواطنة العالمية تنطمق من المواطنة القومية وتيت  بالم افظة 
عمو اليوية القومية وتيدا إلو إيجاد جيل متمكن عمو المستود الاكر  والميارد  ليساعد 
بااعمية فو في   مايا المواطنة العالمية ومواجية الت ديات التو تواجييا  وت قيق الس   

قراطية والعدل والمساواة وا ترا  ال ريات بين الجمير بعيدا عن ايرىاب والتمييز العالمو والديم
واممطياد؛ ومن ه  يتبين أنيا ىدفت إلو إن ار جيل جديد  متمكٍن عمميًّا وفكريًّا  يساى  
باعالية فو  مايا العال  ومواجية ت دياتو  من أجل ممان ال رّية وامندماج واألمن والس   

فراد و عوب العال  وم يكتاو بالدعوة إلو التاكير بالقمايا العالمّية ب كل نقدّ   بل لجمير األ
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الم اركة بااعمية فو ت قيق ىذه المبادئ  وبنار ا ساس بامنتمار لإلنسانية جمعار  إلو
ومساعدة المواطنين عمو أن يصيروا مسؤولين عالميًا وفاعمين لتولو أىداا  قيقة وفعالة 

الت ديات المعاصرة والتصد  لمقمايا العالمية ذات الطبيعة امجتماعية  أو  لمواجية و ل
السياسية  أو ام تصادية  أو البيوية   وأن يصب وا مساىمين فاعمين فو عال  يسوده الس   

 ال امل  واممن وال رية والم افظة وامستدامة لكواكب األرض.
 خصائص املواطية العاملية:

العصر إلو إعداد النا وة وال باب لممواطنة المسؤولة فو  تسعو الدول فو ىذا
عداد جيل يمتم  أعمو درجات الوعو بمااىي  المواطنة فو إطارىا الم مو  المستقبل  وا 
والعالمو و يميا و صاوصيا  وذل  لمواجية ما يوجد اليو  من تعقيد وامطراب عالمو ممور 

وجو   يث أصب ت ال دود والاواصل بين بالت يرات وامناجار المعرفو والتطور التكنول
ال عوب ىو من أى  األمور التو يتمتر بيا المواطن اليو ؛ ب يث يصبح  ادرا عمو التااعل 
مر مجريات العصر وامستاادة من إيجابياتو وتجنب سمبياتو دون أن يؤهر عمو  صوصيتو 

ر بيا المواطن  د وىويتو الوطنية  وبالرغ  من أن  صاوص المواطنة التو يجب أن يتمت
ت تما من مجتمر آل ر ومن بيوة أل رد  إم إن تم  ام ت فات م تمنر من وجود  صاوص 

لذل  من المرور  توافر جممة من ال صاوص والاماول  ؛تت ابو فو كهير من بمدان العال 
التو يجب أن يتمتر بيا المواطن فو أ  نظا  سياسو سوار كان أ  غير ذل   ومنيا 

كة الكاممة فو ال ياة امجتماعية والسياسية والتزود بميارات الت ميل والتعميل الم ار 
وامستقصار والم افظة عمو منجزات المجتمر وتطوره والقي  امجتماعية األساسية كالتعاون 

اي دا  والجسارة وأن ي ار  عن  ناعة ورغبة فو منا  ة وق اينسان وال عنا وتمتعو بو ق
العدل واينصاا التو تمكنو من رأ  ورؤية فو كل ما يجر   و وأن يكون لو  القمايا العامة 

و  قو و أن يدر  ويتبين  قوق اآل رين وي ترميا ويقدرىا؛ ومن ه  م ي الو وم يبالغ ف
الت مر والكياسة والتسامح التو تتبدد وام ة جمية فيما يصدر عنو ومصال و  إلو جانب 

ا  وعمو وجو ال صوص فو ع  تو باآل رين  وم اعر من  ول أو فعل  يال كل الموا 
التمامن والومر  بمعنو أن يبد  أعمو درجات التآزر والتآ و مر اآل رين بما ينطو  عميو 

تتممن المواطنة العالمية مجموعة من القي  و  ذل  اي ساس بامنتمار لموطن والمواطنين 
  والتسامح  والعدالة  والتو تؤهر عمو   صية مهل امنتمار  والم اركة الاّعالة  والديمقراطية
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الارد فتجعمو أكهر إيجابية فو إدرا  مالو من  قوق  وما عميو من واجبات ن و كل من 
 الوطن الذ  يعيش فيو  وأمتو  والعال  ب سره وتعبر عن  صاوصيا ومنيا ما يمو 

  نمددا عبدددارة عددن مصدددطمح متعددددد مايددو  المواطندددة العالميددة غيدددر م دددد بنطددداق وا دددد  وا 
نمدا ىدو مسدؤولية  المااىي   ولذل  تتميز ب نيا ليست من ة مدن السدمطة أو ىبدة منيدا  وا 

 ذات مااىي  م تماة   انونية وسياسية واجتماعية.
  المواطنددة العالميددة انتمددار إلددو تددراب العددال  أجمددر  م ت ددددىا  دددود الج رافيددا  وم يترتددب

عمي  ببعض  لكن تربطي  ع  دة كوندة سدامية عمييا ع  ة من نوع  اص تربط األفراد ب
 متمهمة فو إعمار األرض.

  المواطنة العالمية عدل وا  ار و رية  تؤسس إلو انسدجا  م دتر  بدين األفدراد  مدن  يدث
 الم اعر ت ت مظمة القانون فو أطار ال رية.

   نسانيدددة ت دافظ عمدو كرامدة اينسدان وتمندر المواطنة العالميدة تعبدر عنيدا  دي  أ   يدة وا 
مدوعو ومسدوول من الظمد  وامستبداد وتؤسس إلو انتمدار عقمدو واٍع نداتج عدن  دوار مو 

 مرتبطة بكوكب األرض.ييدا إلو مصم ة عميا 
    المواطنة العالمية  الة مسدتمرة ومت يدرة  وليسدت هابتدة ومسدتقرة  ت تداج إلدو فعاليدة أ

اعدال عمدو كوكدب األرض  فد  أنيا م ت عدّد  الدة نظريدة بدل تتو دا عمدو آليدات التطبيدق ال
مجددال لم ددعارات والتنظيددر األجددوا فييددا؛ ألن المصددم ة العامددة لكوكددب األرض تتدد هر بيددا 

 الب رية جمعار.
 المتعم  لممااىي  ال اصة ب قوق اينسان  وفي  الدستور  ونظا  ال ك   وايدارة  اكتساب

المركزية والم مية فو مجتمعو  وكافة المعمومات السياسية وامجتماعية وام تصادية 
الوعو ب قوق اينسان ومسؤولياتو  وفي  دور القانون  والو وا عمو م ك ت .لب ده

 .المجتمر
 م  لمقي  النبيمة كال رية والديمقراطية والس   والنظا  وال ورد وكذل  تقدير الارد المتع

تنمية ال عور بامنتمار والومر لموطن  ونبذ العنصرية والعنا والتطرا واألفكار اليدامة 
تقدير القي  السياسية   .فو المجتمر  وتقدير دوره فو ت قيق النمو وامزدىار لمجتمعو

 وامىتما  ب ؤون الوطن.
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 صدار األ كا  ا مت   الارد المتعم  العديد من الميارات  مهل الم اركة وات اذ القرارات وا 
 .والتاكير النا د كاكتساب أساليب الم اركة الاعالة فو ال ياة السياسية وامجتماعية

 (Birol B & Zafer, Ç, & Cihan, K, 2013; Raoul V. & Bianchi, M. & 
Stephenson, 2013 ; Wing, O & Sai, W., 2006) 
يتمح من ال صاوص السابقة مرورة امىتما  بإعداد الارد القادر عمو مواكبة 
التطورات الم مية والعالمية فو جمير الميادين  وما أفرزتو الت ومت ال مارية من أنماط 
جديدة فو التاكير والسمو   بايمافة إلو الت ديات العالمية التو أصب ت م ل اىتما  العال  
أجمر مهل  قوق اينسان  والتااى  الدولو  ومبادئ الس   العالمو  وذل  لن ر هقافة الس   
عداد األجيال القادرة عمو التواصل مر م تما الهقافات وال عوب فو  والتااى  الدوليين  وا 
 العال   وتدعي   ي  التسامح  وال وار بين ال مارات  وا ترا  عادات األم  األ رد وهقافاتي  
والت كيد عمو أىمية ال وار السممو ل ل الم ك ت بين الدول  والم افظة عمو البيوة والموارد 

 الطبيعية فو الكرة األرمية لت قيق التنمية المستدامة.
 صور املواطية العاملية:

ىنا  من أماا أ كاًم متعددة لممواطنة  فيرون أن الم اعر واأل اسيس الوطنية 
؛ 0223من العد   تو تبمغ مداىا لدد ال  ص )السويد   تتدرج بين المواطنين 

 :( وعمو الن و األتو0226عبدالوىاب  
  المواطنددة السددمبية  وتعنددو أن م دداعر الددومر واأل اسدديس بامنتمددار إلددو الددوطن  تتو ددا

 .عند  دود النقد السمبو  وتتجاىل اييجابيات
  صا بو لمقيدا  بواجبدو تجداه الدوطن المواطنة اميجابية  وتعنو أن ال عور بالمواطنة يدفر

المتمهددل بالقيددا  فددو دوره اييجددابو؛ أ  تعظددي  اييجابيددات فددو مواجيددة السددمبيات وعددد  
 .التطرق ليا

  المواطندددة المطمقدددة  وتعندددو المتوازندددة أيمدددا  وتتمهدددل بتعظدددي  اييجابيدددات وعدددد  تجددداوز
 .السمبيات؛ أ  النقد البنار من أجل ايص ح

  والتو تستند إلدو التظداىر بدالومر وامنتمدار لمدوطن  فدو  دين أن الوا در  المواطنة الزاواة
 م اير لذل  تماما.
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يتمح مما سبق أن المواطنة العالمية ترتكز أساسًا عمو امىتما  بتنمية م اعر 
الومر وامنتمار  والت كيد عمو مبدأ الت اركية وت مل المسؤولية  وربما يرجر ىذا امىتما  

ت العالمية التو كانت وما زالت تواجو المجتمعات العربية عامة؛ لذل  أصب ت إلو الت ديا
ال اجة ماسة إلو تربية األفراد عمو  ي  وسموكيات المواطنة اييجابية المتوازنة باعتبارىا 
الوسيمة التو تممن لممجتمر انتمار األفراد لو  والم افظة عمو ىويتو وتطويره فو ظل 

 لتو ي يدىا العال  فو الو ت الراىن.  الت يرات المتسارعة ا
 :معوقات املواطية العاملية

تواجو المواطنة العالمية ت ديات ومعو ات ت ول دون ممارستيا بال كل المطموب  
وتؤد  تم  المعو ات إلو نتاوج سمبية عمو الع  ة التو تربط األفراد بكوكب األرض  ومن أى  

 -تم  المعو ات ما يمو 
 المساواة واي  ل بيذا المبدأ المقدس بكافة مستوياتو  سوار تعمق األمدر بدالتمييز  معا

عمو أساس عنصر   أو عمدو أسداس مدذىبو  أو عمدو أسداس منداطقو  أو عمدو أسداس 
 اجتماعو  أو عمو أساس نوعو  أو عمو أساس الجنس.

    اصددة تمدد  وجددود  مددل أو نقددص فددو المنظومددة الت ددريعية الدوليددة عمددو مسددتود العددال
الت ريعات التو تبين  قوق األفراد و ريداتي   أو تمد  الت دريعات التدو تؤسدس إلدو بندار 

 الع  ة بين الارد وكوكبو.
  مدددة المدددمانات الدسدددتورية والسياسدددية والقانونيدددة ل قدددوق األفدددراد و ريددداتي   أو مدددعا 

 قدددوق  فاعميدددة تمددد  المدددمانات  كالمدددمانات القمددداوية أو الدسدددتورية المتعمقدددة بصددديانة
 األفراد و رياتي   اصة تم  التو تتعمق بال قوق السياسية وامجتماعية والهقافية.

  الممارسددات السددمبية التددو تمارسدديا إدارات بعددض الدددول عمددو ارض الوا ددر عنددد تقددديميا
لم دددمات الم تماددة لإلفددراد والتددو تتمهددل فددو صددعوبة ا تددرا  القددوانين واألنظمددة وتطبيقيددا 

ليدددة النظريدددة  والواسدددطة والم سدددوبية  والتصدددنيا الطبقدددو لإلفدددراد بصدددورة م الادددة لممها
والتوريث فدو المناصدب  والتزويدر فدو امنت ابدات  كدل ذلد  يدؤد  إلدو المدعا واي جدا  

 عن الم اركة.
  المددعا والتيدداون فددو تطبيددق العقوبددات المنصددوص عمييددا بالت ددريعات  وامنتقاويددة فددو

ين  ومعا األجيزة الر ابيدة ومدعا كاارتيدا تدؤد  التعامل مر القمايا الم تماة لممواطن
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إلددو انت ددار الاسدداد وانعدددا  الهقددة بددين المددواطن والمنظمومددة الدوليددة  بسددبب  ددعوره بدد ن 
 مقدرات كوكب األرض  كرا لمجموعة دون األ رد.

   ظيددور األمددراض امجتماعيددة المتمهمددة بددالاقر  والبطالددة  وانت ددار الجددراو   والايدد  ال طدد
 ع اورية  والتبعية  والتصنياات المجتمعية والعنصرية.لمايو  ال

  است  ل الدين فو ن ر هقافة العنا والكراىية بين أفراد المجتمدر  والت دجير عمدو ظيدور
 امنتمارات المذىبية  وفرض أرار الجماعات الدينية بالقوة عمو األفراد.

العجمونو  وأبدو ؛ 0223؛ السويد   0225؛ السبيعو  0220  ؛ جيدور 0220)األ مد   
 (0226  عنانو؛ 0223بنو مصطاو  العدوان  و ؛ 0224  زينة

 احللول املكرتحة للتغلب على معوقات املواطية العاملية:

  اييمان واملتزا  بمبدأ المساواة بين كافة المواطنين  وأن الوطن لمجميدر ويدت  ترجمدة ىدذا
نصددا  فددو كافددة أن ددار العددال  التددو ت كدد  الجميددر الدوليددة نظومددة الت ددريعيةاملتددزا  بالم
لت قيددق ىددذا  وام تصددادية وامجتماعيدة وتددوفير المدمانات الت ددريعية والسياسدية وتطبيقدا 
 المبدأ.

 عمدددو كافدددة المسدددتويات الدسدددتورية والقانونيدددة   الم ميدددة إجدددرار ايصددد  ات الت دددريعية
 وموارمتيا مر المعايير الدولية  اصة فيما يتعمق ب قوق اينسان و رياتو.

    تددوفير المددمانات الكافيددة المتعمقددة ب قددوق اينسددان و رياتددو عمددو المسددتود الدسددتور
 .عمو مستود عالمو اصة تم  المتعمقة بتجذير الديمقراطية 

 بمددا يتعمددق ب قددوق اينسددان و رياتددو  ومددرورة إلزامددو بعرفددة  األفددراد زيددادة الددوعو لدددد
  ون ددر الهقافددة الدسددتورية لددديي   الب ددرالتددو ت كدد  عمددل العالميددة المنظومددة الت ددريعية 

 باعتبار أن الدستور يؤسس لمع  ة بين الجمير دولة وأفراد.
 العالميددةة الر ابيددة عمددو أرض الوا ددر  وتاعيددل األجيددز  الدوليددة تاعيددل تطبيددق الت ددريعات  

 ومعا بة الااسدين. القانون الدولووال ز  فو تطبيق الت ريعات لارض ىيبة 
  نبذ األمراض امجتماعية جميعيا والممارسات السمبية من  بل الجميدر  وتنميدة اي سداس

 لنظا  العالمو.فوق الجمير  والت جير عمو امنتمار إلو ا المصم ة العامةلديي  ب ن 
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 فددو نبددذ ال  فددات ون ددر هقافددة  السددمح وتعاليمددو العظيمددة ور الم ددرق لمدددينبيددان الددد
بكافددة المؤسسددات عمددو  التسددامح بددين الجميددر  مددن  دد ل فددرض ر ابددة عمددو رجددال الدددين

 فيما يتعمق بكاارتي  فو أدار تم  الرسالة. مستود عالمو
لوىاب  ؛ عبددددا0227؛ عبددددالمطيا  0222؛ السدددمي   0220؛ جيددددور   0220)األ مدددد   

 (0227؛ المسممانو  0226
 أٍنية تينية وعي طالب اجلامعة ببعض قضايا املواطية العاملية:

  ال اص بدور مر مة التعمي  الجامعو فدو غدرس وتنميدة الدوعو بقمدايا المواطندة  امىتما
العالمية وما تتممنو من  ي  ومبادئ تتسق مر السما ة العالمية والطبيعة الب رية التدو 
تسعو لمس   والنيوض والرفاىية بكل أ كاليا وصدورىا المرتقبدة مدن جميدر ال دعوب فدو 

 العال  ب سره.
   العالمو بتطوير برامج المؤسسات التعميمية الجامعية وتمدمينيا  مدايا المواطندة امىتما

العالمية بما يدع  دور مؤسسات المجتمر عامدة ومؤسسدات التعمدي  الجدامعو  اصدة فدو 
 تاعيل هقافة المواطنة العالمية وتكريس مبادويا فكرًا وممارسة.

  عامدددة و قدددوق األ ميدددات  اصدددة اىتمدددا  النظدددا  العدددالمو بالديمقراطيدددة و قدددوق اينسدددان
واعتبارىا أسباًبا لمتد ل فو ال وون الدا مية لدول العال  الهالدث مدا لد  ت دتك  إلدو مبدادئ 

 المواطنة والديمقراطية فو إطارىا امجتماعو الم مو والعالمو.
  تدددنو وعددو طدد ب التعمددي  الجددامعو بقمددايا و ددي  ومبددادئ المواطنددة العالميددة  بمددا ي ددكل

 ًا فو ايعداد المينو واألكاديمو عمو  د سدوار  وبمدا يسدتوجب تبندو بدرامج  صورًا وام
 مقصودة تسي  فو تنمية الوعو بتم  القمايا وما تتممنو من  ي .

  تطددور مايددو  المواطنددة العالميددة ومبادويددا اسددتجابة لدددواعو ومعطيددات العصددر وظيددور
طدة بقمدايا المواطندة عمدو ال اجة الماسة إلو تكريس منظومة من القدي  األساسدية المرتب

 المستويات الم مية واي ميمية والدولية.
  تاا    ج  الت دديات المعاصدرة عمدو السدا ة العالميدة وانعكاسداتيا عمدو السدا ة الم ميدة

فو م تما ميادين ال ياة و اصة السياسية  وت كيد الاكر والنظريات السياسدية المعاصدرة 
 لمواطنة العالمية لمواجية ىذه الت ديات.عمو أىمية تنمية وعو ط ب الجامعة با
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  ال اجة الماسة لمجتمعاتنا إلو ت صيل القي  األساسية المنسددلة مدن تمد  القمدايا ال زمدة
 يدارة التااعل بين أفراده تستوعب اميدولوجيات الم تماة والاكار المتباينة.

؛ 0223صدطاو  ؛ العدوان  و بنو م0223؛ السويد   0225؛ السبيعو  0220)جيدور   
 (0226  عنانو

 قضايا املواطية العاملية حمل اٍتناو البحح:

ا تممت المواطنة العالمية بالب ث ال الو عمو بعدض القمدايا التدو تمهمدت فدو  مدية 
السدد   العددالمو  والتنددوع الهقددافو  وال ريددة  والعدددل والمسدداواة  والتنميددة المسددتدامة  و ددد تدد  

 موجزة فيما يمو؛ ب ية وموح الترابط فيما بينيا.تناول كل  مية منيا بصورة 
فيعبدددددددر السددددددد   العدددددددالمو  أو السددددددد   عمدددددددو األرض  عدددددددن ال الدددددددة المهاليدددددددة 

دا ددل وبددين جميددر ال ددعوب واألمدد  عمددو األرض؛ فبواسددطتو تت قددق  والسدد   وال ريددة لمسددعادة
المهل اينسانية العميا التو جعميا اهلل غاية لم ياة الدنيا  ومدرورة لتد مين النداس مدن المد ط  
وت منيي  من ال وا  وت ميني  من الظم   وت ميني  من المر  كما يعد مدرورة لت قيدق العددل 

الممارسدات تن دوة الطد ب بمر مدة التعمدي  الجدامعو عمدو  المطمق فدو األرض  ومدن هد  ينب دو
عمددو التاكيددر النا ددد   الطدد بن ذلدد  يتطمددب ت ددجير إالسددممية فددو  يدداتي  اليوميددة  ومددن هدد  فدد

والهقددة فددو الددذات  وال ددجاعة فددو إبدددار الددرأ   والنقددد الددذاتو  والددوعو ب قددوق وواجبددات الاددرد 
م ددت ا  وتقبددل اآل ددر  والمرونددة الاكريددة كمددواطن فددو المجتمددر الددذ  يعدديش فيددو  وت مددل ا
 دي  امنتمدار والتعداون والم داركة  و اصدةوامبتكار  وكدذل  ترسديخ عددد مدن القدي  األساسدية  

بالمعمومات والميارات ال زمة ل ل الصراعات ب ساليب سدممية والديمقراطية  كما يجب تزويدى  
ال دوار والمنا  دة  وتانيدد اآلرار  وطدرح  بعيدة عن العنا  وتتممن تم  الميارات  القدرة عمدو

الجنددد   م مددد ال دد ات البددداول  وجمددر وت ميددل المعمومددات  والتااعددل مددر اآل ددرين وتقبمي )
؛ 0220؛  ددددبكة  0225؛ السددددي نو  0222؛ ال را ددددو  0227عبدال ميددددد  و عصددددمت  

ذا ما ت قق مدا تمدت اي دارة إليدو فدإن 0222؛ منزو  0226غاز    يعديش فدو  المجتمدر(  وا 
س    وتيون بين أفراده أسباب ال  ا والنزاع  ويعد   ال دب بدين كافدة أفدراد المجتمدر  وتسدير 

 عجمة ال ياة فو يسر ورفق  وساعد كذل  عمو ت قيق التقد  العممو.
 رية الارد السد   واألمدان فدو المجتمدر  ألن المجتمدر ال در لديس فيدو مكدان وت كل 

ىنددا   ريددة ىددو كددل  ددور فددو ال يدداة  وبصددورة منمددبطة لدديس لعنددا أو كددره  لددذل  ال ريددة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 ................................... تصور مقترح لبرنامج تدريبي رقمي في تنمية الوعي ببعض قضايا المواطنة العالمية

- 0557 - 

مطمقددة؛ ألن ال ريددة فددو ال الددب تكددون مقيدددة بمددوابط دينيددة أو أ   يددة تددت ر  مددر طبيعددة 
تجنب إيذار الجماعات أو األفدراد اآل درين بيدذه المجتمر الذ  يعيش فيو الارد؛ فمن موابطيا 

ن ىددذه ال ريددة مددد النظددا  العددا  وم ت دددث ال ريددة التددو يمارسدديا ال دد ص  وبالتددالو أم تكددو
امطرابات أمنية. يجب عد  المجاىدة بالمعاصو أو ارتكاب األفعال السيوة التدو تجدرح م داعر 

(  0227؛ رافدددة  0227؛ بدددوفرة  0227؛ بارسدددو  و  دددرا الددددين  0226أ مدددد  اآل رين)
مر إلو مجتمدر آ در   روط ال رية المكممة تتباين من مجتوبالنظر إلو ما تقد  نست مص أن 

ناتدا ي  عمدو  ويكون اي ت ا بنارًا عمو فوات المجتمر الم تماة وهقدافتي   ومددد تدديني   وا 
الهقافات األ رد  ومن  روط ال رية التدو  دد ت تمدا مدن مجتمدر آل در امبتعداد عدن التعدرض 
ة لمدددديانات األ دددرد  وعدددد  التمددداد  فدددو ممارسدددة ال ريدددة ال  صدددية عندددد وصدددوليا إلدددو  ريددد

 اآل رين واملتزا  بالنظ  والقوانين. 
و يمهدل  يدث إندويوفر التنوع الهقافو فرصة همينة لت قيق الس   والتنمية المستدامة؛ 

تراهًا م تركًا لمب رية  وىو مصدر ل بتكدار وتجددد األفكدار فدو المجتمعدات  كمدا يتديح ايناتداح 
الددفاع عدن التندوع الهقدافو واجدب أ   دو م يناصدل عدن ا تدرا  عمو اآل درين  وماداد ذلد  أن 

كرامددة اينسددان  فيددو ياتددرض املتددزا  بددا ترا   قددوق اينسددان وال ريددات األساسددية  والنمددوذج 
الذ  يمكن توظياو وايستاادة من  برات الدول فيو يتمهل فو التنوع الهقافو فدو مكدان العمدل؛ 

سامح بين الموظاين لوجيدات النظدر الم تمادة وفيد  الهقافدات التنوع يمكن أن يزيد من التفيذا 
األ رد. والتو يمكن أن تقمل من الصراع بين األفراد وزيادة إنتداجيتي . التددريب عمدو التسدامح 
وسياسدددة المنظمدددة لمتسدددامح ىدددو أدوات مايددددة عندددد التعامدددل مدددر  مدددايا التندددوع فدددو مكدددان 

(  ويؤكدددد ذلددد  0223؛ عهمدددان  0223؛ صدددال و  0223؛ الدددزين  0224بمعبددداس  العمل)
تعزيدز التندوع الهقدافو والم افظدة عميدو و مايتدو مدن الم داطر الميدددة لدو  وىدو  عمو مدرورة

كهيرة فو ىذا العصر مدن  د ن ذلد  كمدو ان يدوفر األسدباب لتقويدة و داوج التعداون الددولو مدن 
من أجدل بندار مسدتقبل    ل ال وار والتقارب بين الهقافات الذ  ينتيو إلو الت الا ال مارات

 آمن ومزدىر لإلنسانية التو تت بط اليو  فو متاىات عال  غير أمن وغير عادل.
ويساى  ت قيق العدل والمساواة فو المجتمعات فو تماسكيا ب كٍل كبير من م تما 
النوا و  وم سّيما امجتماعية؛ فيساعد األفراد بعمي  فو جمير األ وال  وفو الّسرار 

وفو األفراح واألتراح  مما يؤد  إلو استقرار المجتمر وترابطو وتكاتاو  وبالتالو والمرّار  
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تطويره والنيوض بو ن و القمة  كما يؤد  إلو ت قيق امستقرار والطم نينة فو المجتمر  
بايمافة إلو القمار عمو الاتنة والنزاعات والم اكل الميمكة لمطا ات والموارد  _أيمًا_ 

لهقة والقوة والمساواة  وبالتالو يعمل عمو تعزيز روح ال ب والتعاون وصور يوطد ال عور با
يهار المصم ة العامة عمو  التكافل الجماعية التو تؤد  إلو الذوبان فو المجتمر والدولة وا 
المصم ة ال اصة  وفتح الطريق لإلبداع وامبتكار فو المجتمر من   ل امست  ل األمهل 

(؛ لذا فإن العدل 0226؛ منصور  0227؛ الق طانو  0222ود  لمطا ات)ديانو  و م م
يولد األمن ويجمب مصادر الطم نينة لممجتمر ب كممو  فاينسان كاون عنيد عندما ت مسُّ 
 قو و بسور  فيسعو كل السعو لصون  رماتو  والم افظة عمو  رياتو.  وة المجتمر 

وال رمات بالعدل  وبالمقابل المجتمر و صانتو تتولد من مدد تمكنو من سياسات رد ال قوق 
 الذ  يسوده امستبداد ىو مجتمر معيا من الدا ل م يصمد أما  النواوب والنوازل.

وتكمن أىمية المواطنة العالمية فو المساواة بال قوق والواجبات والم اركة الااعمة 
  وليس ال رض من فو األمور السياسية وام تصادية وامجتماعية والهقافية م ميًا وعالمياً 

القول بالمساواة إنكار ام ت ا الطبيعو بين األفراد  بل ال رض منو ت قيق العدالة 
امجتماعية فو جمير منا و ال ياة  والمساواة ىو التعبير العممو عن العدالة  واألمن 

 ظتو والس   فموم ام ت ا والتااوت لما كان الناس فو  اجة إلو المساواة  وما تجدر م 
ىنا أن ام ت ا يمنر المساواة نظرًيا ووا عًيا  ميما كان ام ت ا طايًاا  ولما كان األفراد 
م تماين ا ت فات م  صر ليا كانت المساواة المدنية والسياسية  مساواة فو ال قوق 
يا والواجبات  ومساواة فو الم اركة بال ؤون العامة وفو  ياة الدولة  وم سيما ما يتعمق من

بتسم  الوظاوا العامة  سوار فو السمطة الت ريعية أ  فو القمار أ  فو مؤسسات السمطة 
التنايذية  والمساواة فو ال قوق والواجبات مؤسسة عمو المساواة فو الماىية اينسانية وفو 

 المواطنة. 
يا تقو  أساسًا  يث إنتيدا التنمية المستدامة إلو ت قيق الس   والعدل؛ كذل  و 

عمو فكرة العدالة بين األجيال وبين ال عوب وبين األفراد والجماعات والمجتمعات أد العدالة 
بمعناىا الواسر وذل  من أجل تقميص عدد الاقرار وا باع  اجاتي   وتقو  كذل  عمو فكرة 

مر وب اصة الم اركة الواسعة مر ايىتما  بدور المجتمر المدنو ومنظماتو وكذل  فوات المجت
النسار واألطاال فو األن طة التنموية التو تعمل عمو رفر مستود معي تي   وبالتالو فإن 
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التنمية المستدامة تيت  بالموارد سوار كانت ىذه الموارد بيوية أو مجتمعية وتعمل جاىدة من 
لو   ل أن طتيا عمو النوعية  بعد  إىدارىا والم افظة عمييا ألن الموارد ىو السبيل ا

(  ويؤكد ما 0225؛ فتح الر من  0225؛ طويل  0224ت قيق التقد  والتنمية)س مة  
استمرار التنمية   يث إنتقد  ايرتباط الوهيق بين التنمية المستدامة والتنمية الب رية؛ 

يتو ا عمو  درات اينسان وذل  لمعمل عمو تمكين الب ر وتعميمي  وتنظيمي  وت قيق 
 م اركتي .

  ل استعراض المواطنة العالمية و ماياىا أنيا تعد  اسما م تركا بين  ويتمح من
كافة المجتمعات بالعال   وينب و أن يت  التوعية بيا و ماياىا   ل عمميتو التعمي  والتعم  
بالمناىج الدراسية واألن طة الم تماة  وتزويد النا وة وال باب بميارات الت ميل والتعميل 

مر المجتمر العالمو ومواجية م ك تو  وامىتما  بالوعو واليوية  وامستقصار لمتكيا
القومية إلو جانب تنمية اي ساس بالمواطنة العالمية من   ل ال عور بامنتمار لممجتمر 
العالمو وامىتما  بالهقافة العالمية بما ينمو لديي  ممانات المعرفة واملتزا  تجاه النظا  

عامة  وفي  التااعل والتدا ل مر  مايا المجتمعية الم تماة  السياسو والمجتمعو بصاة 
فو إطار  بما ينمو لديي  ميارات  س  التنا مات القيمية ويصبح أكهر استيعابا لمقي  العالمية

نسانيا  والتمس  بالقي  الرو ية والوطنية امجتماعية والبيوية  واييمان  مقبول أ   يا وا 
ير  وتقبل مسؤولية الم اركة فو صنر القرارات التو توجو بال رية والمساواة بين الجم

السياسة العامة بالعال   والقدرة عمو  ل الم ك ت والقمايا العالمية التو توجو العال  وت قق 
 األمن والس   والعدل والمساواة وامستدامة.

واألكهرية فو المواطنة العالمية إطار يستوعب العال   فيو ي افظ عمو  قوق األ مية و 
نطاق مايو  المواطنة الجامعة؛ من  يث المساواة بين المواطنين وال عوب بصرا النظر عن 
الصب ات الدينية أو المذىبية أو القبمية أو العر ية أو الجنسية فكل مواطن لو جمير ال قوق 

مجتماعية وعميو جمير الواجبات  والمواطنة ال قيقية م تتجاىل  قاوق التركيبة الهقافية وا
نما تتعامل مر ىذا الوا ر من منطمق  قاوقو  والسياسية فو العال   وم تمارس تزييًاا لموا ر  وا 
الهابتة   يث توفر البيوة الص ي ة وال صبة لتكوين هقافة الوطن التو تت كل من تااعل 

 وعال  وىهقافات م تما ال عوب  وىو التعبير الطبيعو عن  الة التنوع والتعدد الموجودة بال
 .تؤكد  اجة كل منا إلو اآل ر ألن المواطنة العالمية توفر آلية العيش وسط التنوع وام ت ا
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 البرنامج التدريبو الر مو 
من المسم  بو أن المتدرب مطالب بت قيق أىداا تدريبية  وأن لديو المقدرة عمو 

ترونية تراعو ظروفو و طوه التدريب الذاتو؛ لذا فقد صممت لو البرامج التدريبية فو صورة الك
الذاتو فو التعم   وتصل بو لمستود التمكن من المعمومة أو ال برة من   ل  ياسات متكررة 
مكانية تواصمو مر المدرب بالقنوات واآلليات التو ت  ت ديدىا  وت ذية راجعة مستمرة وا 

عالمية لدد ط ب بالجمسات التدريبية التو تيدا إلو تنمية الوعو ببعض  مايا المواطنة ال
الجامعة؛  يث يساعد ذل  فو تكوين صورة ذىنية وام ة لتنمية ىذا الوعو  كما توافرت 
ال برات بصورىا المبا رة وغير المبا رة؛  يث الموا ا ال قيقية المرتبطة بتنمية الوعو 
 ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة  كما كان لمممارسة دور وامح من   ل

 األن طة التدريبية الر مية وتكميااتيا المتنوعة.
ومما م    فيو أن التدريب الر مو يسي  فو ت قيق الجودة التعميمية  اصة فيما 

البرامج التدريبية الر مية   يث إنيرتبط بتنمية الوعو وما يرتبط بو من معارا وميارات؛ 
مو اكتساب المعرفة التو تسي  الم ططة وفق معايير وام ة تجعل الطالب المتدرب  ادر ع

فو تنمية الوعو ببعض  مايا المواطنة العالمية؛ ونتيجة  تمية لذل  ينمو الجانب المعرفو 
المرتبط ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة مر مهل تم  البرامج ايلكترونية 

 اليادفة.
ب ث ال الو توافرت بيا معايير و ر  بالذكر أن البرنامج التدريبو الر مو المقترح بال

لممان ت قيق اليدا المن ود منو؛  يث ت  امىتما  بمعارا الط ب وتنميتيا وفق  دراتو 
بتنوع أن طة التدريب وتعددىا  وتوفير أ كال لمتواصل معو يزالة الصعوبات  كما أن ىنا  

م ًا فو العناصر مرونة وام ة فو التعامل مر الم تود التدريبو وموموعاتو وتنوعًا وا
المكونة لمبرنامج التدريبو الر مو  وومر تقويمًا متنوعًا فو أساليبو  مر مراعاة ظروا 
المتدرب؛  يث  رية الد ول وال روج و تما ي ار  وبالنظر ألن طة التدريب مر ا ت ا 
أنماطيا  ي  ظ أنيا اعتمدت فو تصميميا عمو تااعل المتدرب مر مياميا والتو ت  

يا ب سموب إجراوو يجبر المتدرب عمو التاكير والقيا  ب دارات غير نمطية تعتمد عمو صياغت
 ما لديو من فكر ورغبة فو اكتساب المعرفة واألدار المتميز.
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عد البرامج التدريبية الر مية المقتر ة نظاًما متكامً  لمتعم   يقو  عمو مبدأ التعم  وت
 –   وكذل  جمير عناصر الوساوط المتعددة )نص الذاتو  وي تود عمو مصادر متنوعة لمتعم

فيديو( لمراعاة الاروق الاردية بين المتدربين من الط ب  وتدع  مبدأ  –صور  –صوت 
التعم  المستمر مدد ال ياة  ويستايد منيا عدد كبير من المتدربين مما ي ل م كمة األعداد 

راسية ومبانو  وتسي  فو ت قيق المتزايدة فو عممية التدريب فيو م ت تاج إلو  اعات د
التعم  المتقن فيو تمكن المتدرب من إتقان المادة التدريبية  كما تنمو لدد المتدرب القدرة 
عمو ات اذ القرارات أهنار السير فو  طوات تعممو  وتقد  لو مجموعة من األن طة امهراوية 

أساليب التعزيز والت ذية  بما يعمل عمو زيادة الرصيد المعرفو والميارد لديو  وتقد  لو
الراجعة الاورية لت ديد نقاط المعا لديو وتوجييو إلو األ سا  واألجزار المراد دراستيا  كما 
تمتاز بالمرونة فو تعديل الم تود العممو ليا وسيولة ت ديث  وتوفر أنماط واستراتيجيات 

ورغباتو والتو تساعده فو تعم  م تماة مما يتيح لممتعم  ا تيار األساليب الم رمة لميولو 
ت قيق األىداا التدريبية  وتوفر األ كال المتنوعة لعمميات التقوي  واستمراريتو  مر  مة 

؛ غباين  0224؛ العجمونو وأبو زينة  0222التكاليا مقارنة بالتدريب التقميد )زوينة  
0222) 

مية الميارات وتساعد البرامج التدريبية الر مية المقتر ة فو تعميق المعارا وتن
الوظياية المرتبطة بالوعو ن و بعض  مايا المواطنة العالمية؛ لذا أوصت العديد من 
الدراسات والب وث السابقة بمرورة امىتما  بيا واست داميا فو التدريب لتعدد بداوميا 
ودعميا لمتعم  الذاتو من  بل المتدربين  كما أنيا تتعدد  يود الزمان والمكان  وت از عمو 

 (.Cassiano, 2009الب ث وامستقصار إلو كل ما ىو جديد فو الميدان )
وي كل البرنامج التدريبو الر مو المقترح بالب ث ال الو  زمة من األن طة والميا  
التدريبية تتممن نصوصًا وصورًا وبعض عناصر الوساوط التعميمية يت  تنظيميا عمو مو ر 

األىداا المرجوة منيا وىذا ما سعو الب ث ال الو إلو الكترونو تساعد المتدرب فو ت قيق 
تنايذه؛  يث تبنو الوسيط املكترونو لسيولة تداولو مر عينة الب ث نظرًا لطبيعة عمميا 

 والميا  المكماة بيا.
ويت دد مكونات البرنامج التدريبو الر مو المقترح بالب ث ال الو فو عنوان  ارجو 

ستقل ومقدمة وأىداا اجراوية وا تبار  بمو يمو ذل  أن طة ه  عنوان لكل موموع تدريبو م
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ووساول واستراتيجيات تعم  وبعض أساليب التقوي  التو ت مل التقوي  القبمو والبناوو والنياوو 
 مر بعض المصادر والمراجر التو يمكن لممتدرب أن يستايد بيا أهنار تدريبو.

 إجزاءات البحح:

 ث ال طوات ايجراوية التالية لت قيق أىدافو؛  يث فو مور تساؤمت الب ث اتبر الب
العمل عمو إعداد أدوات الب ث والتو  ممت )ا تبار ت صيمو مرتبط بالجانب المعرفو المرتبط 

ا تبار موا ا مرتبط بابعاد الوعو لبعض  مايا المواطنة  –ببعض  مايا المواطنة العالمية 
ارة عن )برنامج تدريبو ر مو مقترح فو تنمية العالمية(  و دة المعالجة التجريبية وىو عب

الوعو المرتبط ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة(  وفيما يمو عرض 
 تاصيمو ليا  

إعداد قائنة بالكضايا املياسبة اليت تسَه يف تينية الوعي باملواطية العاملية لدى طالب  –أواًل 

 اجلامعة:

الو استمز  إعداد  اومة بالقمايا المناسبة التو تسي  لت قيق اليدا من الب ث ال 
فو تنمية الوعو بالمواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة  وفيما يمو ال طوات ايجراوية التو 

 تممنت إعداد تم  القاومة.
( اليدا من إعداد القاومة  ييدا إعداد ىذه القاومة إلو ت ديد القمايا المناسبة التو 2)

 ة الوعو بالمواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.تسي  فو تنمي
بنار القاومة  اعتمد الب ث ال الو فو بنار القاومة عمو المراجر والمصادر  (  مصادر0)

واألدبيات ذات الصمة بموموعيا وعمو استبيان ت  توجييو لعينة من ال برار من أساتذة 
 الجامعة لرصد القمايا المناسبة التو تسي  فو تنمية الوعو من وجية نظرى .

(  القاومة فو صورتيا النياوية   ممت القاومة عدد كبير من القمايا المرتبطة بالمواطنة 5)
العالمية  وت  ت ديد القمايا التالية )الس   العالمو  والتنوع الهقافو  وال رية  والعدل 
والمساواة  والتنمية المستدامة(  وفو مور م  ظات الم كمين  ت  مراجعة القاومة  

ض الم كمين بعض اآلرار والتوجييات  التو أ ذت بعين امعتبار  عند بنار وكان لبع
 القاومة فو صورتيا النياوية.

إعداد اختبار حتصيل معزيف مزتبط باجلاىب املعزيف املزتبط ببعض قضايا املواطية العاملية  –ثاىيًا 

 لدى طالب اجلامعة:
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رفو لبعض  مايا المواطنة تطمب إعداد ام تبار الت صيمو المرتبط بالجانب المع
العالمية لدد ط ب الجامعة ت ديد ال رض منو  ووموح التعميمات ال اصة بايجابة عن 
مارداتو  ووصا م تواه بد ة  ومبط ال صاوص السيكومترية لو من   ل الصدق الظاىر  
والتجريبو  والهبات؛ لموصول بو ك داة صال ة لمتطبيق عمو عينة الب ث المستيدفة 

 طمونان عمو نتاوجو.ل 
اليدا من ام تبار  تعرا مدد تنمية الجانب المعرفو المرتبط ببعض  مايا المواطنة  - 2

العالمية لدد ط ب الجامعة والذ  يتممن المعمومات والمااىي  وال برات المرتبطة 
لتنمية القمايا التالية )الس   العالمو  والتنوع الهقافو  وال رية  والعدل والمساواة  وا

 المستدامة(.
تعميمات ام تبار  تممنت تعميمات ام تبار اليدا منو  وعدد مارداتو  وطريقة ايجابة  – 0

عنو  وروعو فو مارداتو كونيا وام ة  وم تصرة  ومبا رة  وتومح لمط ب مرورة 
ايجابة عن كل ماردة  كما تؤكد ا تيار إجابة وا دة لكل ماردة  وتجنب تر  ماردة دون 
امستجابة عمييا  وتجنب الو وا كهيرًا عند ماردة بعينيا؛ مراعاة لمو ت الم دد لألدار 

 ام تبار  مر التنبيو بالزمن ال ز  لإلجابة عن ام تبار.
( سؤال  ممت المعمومات 33م تو  ام تبار  ا تود ا تبار الت صيل المعرفو عمو )- 5

ية )الس   العالمو  والتنوع الهقافو  وال رية  والمااىي  وال برات المرتبطة القمايا التال
والعدل والمساواة  والتنمية المستدامة(  وجارت جميعيا فو  كل ام تيار من متعدد؛ 
 يث يت  ا تيار استجابة وا دة من أربعة بداول مقتر ة  و ددت  واعد لتص يح 

ح ام تبار عمو ام تبار؛ فمكل ماردة ص ي ة درجة وا دة  وال ط  صارًا  وعميو ص 
 أساس جمر ايجابات الص ي ة. 

التجربة امستط عية  ت  تطبيق ام تبار )استط عيًا(  عمو عينة متطوعة  واميا  -2
الصدق  -( طالب عبر موا ر التواصل امجتماعو بيدا ) ساب هبات ام تبار 222)

السيولة   ساب معامل -ت ديد زمن ايجابة عن ام تبار  -التجريبو ل  تبار 
إعادة صياغة بعض العبارات ال اممة عمو  -والصعوبة والتمييز لماردات ام تبار 

الت كد من وموح التعميمات(  وبعد  ساب معام ت  -الط ب كو تتس  بالوموح 
امرتباط بين كل سؤال والدرجة الكمية ل  تبار  و د أظيرت األسومة معام ت ارتباط ليا 
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(  وبذل  أصبح ام تبار يتمتر بدرجة 2.23 – 2.22تود )دملة إ صاوية عند مس
جيدة من امتساق الدا مو  كما ت   ساب معام ت السيولة والصعوبة لكل ماردة من 

( بينما تراو ت 2.34 –2.56ماردات ام تبار  و د تراو ت معام ت السيولة بين )
وصعوبة  ( وىو تعتبر معام ت سيولة2.40 -2.22معام ت الصعوبة بين )

 مقبولة.
 ( 2) جدول 

يىاصفبد ن ختجبم  ذصُهٍ ير ج  ثبنجبَت انًعرعٍ نجع  ل بَب انًىاطُخ انعبنًُخ ندي ط ة 

 انجبيعخ

 % عد  األسئهخ % عد  األهداف انًىضىعبد

 %12.7 7 %12.3 11 انًىاطُخ انعبنًُخ

 %9 5 %13.6 11 انس و انعبنًٍ 

 %21.1 12 %22.2 11 انذرَخ

 %9 5 %12.3 11 انتُىع انثمبعٍ

 %21.1 12 %11.5 15 انعدل وانًسبواح

 %25.5 14 %21 17 انتًُُخ انًستدايخ

 %111 55 %111 11 انًجًىع
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 اختبار املواقف لكياس أبعاد الوعي لبعض قضايا املواطية العاملية لدى طالب اجلامعة:  - ثالجًا

الوعو لبعض  مايا المواطنة العالمية اىت  الب ث ال الو بالك ا عن مدد تنمية 
 لدد ط ب الجامعة؛ لذا ت  إعداد  طواتو فيما يمو 

ىذا الب ث  ياس ا تبار  ( ت ديد اليدا من ا تبار الموا ا  استيدا ا تبار الموا ا فو2)
الموا ا  و د ت  ت ديد أىداا ا تبار الموا ا؛ بقاومة أىداا البرنامج التدريبو الر مو 

 المقترح؛ و د ا تممت عمو األىداا العامة ل  تبار  وأىداا المقياس ايجراوية. 
مو ا ( مو ا؛ ولكل 02( ت ديد بنود ا تبار الموا ا  ت  صياغة عبارات ام تبار فو )0)

ا تيارات ه هة منطقية مرتبطة ب ىداا البرنامج التدريبو الر مو المقترح  مر التوازن 
 فو توزير الموا ا عمو األىداا بما ي قق اليدا المرتقب منو  وموموعات البرنامج. 

( ت ديد طريقة تقوي  الموا ا  ا تمل المو ا الوا د ه هة أبعاد )البعد السموكو  البعد 5)
  البعد السمبو(  وت  توزير الدرجات عمو استجابات أفراد عينة الب ث كما الوجدانو

 يمو  )البعد السموكو = درجات  البعد الوجدانو = درجتان  البعد السمبو = درجة(.
( ومر تعميمات ا تبار الموا ا  ت  صياغة تعميمات ا تبار الموا ا  وتممن ذل  ما 2) 

تقدي  وصا م تصر م تبار الموا ا  -ا ا يمو  )توميح اليدا من ا تبار المو 
إع   الط ب ب ىمية ايجابة عمو جمير بنود ا تبار الموا ا  مر الت كيد  -ومكوناتو 

 عمو أنو م توجد إجابة ص ي ة وأ رد  ط ؛ فيو مجرد تعبير صادق عن الرأ (.
التعدي ت  ( مبط ا تبار الموا ا  أبدد السادة الم كمون بآراوي  والتو تممنت بعض3)

الميمة  وت   ساب هبات ا تبار الموا ا بواسطة )معادلة كرونباخ(  ويطمق عمو 
  ويجب أم يقل Alpha Coefficientالهبات الم سوب بيذه المعادلة معامل ألاا 
( ك رط لهبات المقياس  و د ت  إجرار 2.6معامل الهبات الم سوب بيذه المعادلة عن )

 (.2.70معامل هبات )عممية الهبات والتو  ققت 
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 (3)جدول 

 ختجبم انًىالي نمُبس انىعٍ ثجع  ل بَب انًىاطُخ انعبنًُخ ندي ط ة انجبيعخيىاصفبد ا

 % عد  األسئهخ % عد  األهداف انًىضىعبد

 %16.66 4 %12.3 11 انًىاطُخ انعبنًُخ

 %16.66 4 %13.6 11 انس و انعبنًٍ 

 %16.66 4 %22.2 11 انذرَخ

 %16.66 4 %12.3 11 انثمبعٍ انتُىع

 %16.66 3 %11.5 15 انعدل وانًسبواح

 %16.66 4 %21 17 انتًُُخ انًستدايخ

 %111 24 %111 11 انًجًىع

 مادة املعاجلة التجزيبية وضبطَا: - رابعًا

مادة المعالجة التجريبية فو برنامج تدريبو ر مو مقترح فو تنمية الوعو  تتمهل
 ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة.

 ت ديد اليدا من البرنامج التدريبو الر مو المقترح  ىدا البرنامج إلو تنمية تنمية
الوعو ببعض  مايا المواطنة العالمية لدد ط ب الجامعة  و د وزعت أىدافو ايجراوية عمو 
الجمسات التدريبية التو تممنيا؛  يث ت  صياغتيا فو بداية كل و دة  بما يتسق 
 والموموعات الارعية التو تناولتيا  و ممت األىداا الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية.

مج التدريبو الر مو المقترح  ا تمل البرنامج عمو األساس الامساو م تود البرنا
الذ  يقو  عميو  وبعض اير ادات التو تساعد المست د  فو دراسة جمساتو  ونظ  م تواه 
ب يث تدرجت من البسيط إلو المركب ومن السيل إلو الصعب  كما روعو فييا الترتيب 

 بو الر مو المقترح فو الجمسات التالية المنطقو  وت  ت دد م تود البرنامج التدري
 الجمسة التمييدية   المواطنة العالمية 
  الجمسة األولو  الس   العالمو 
 الجمسة الهانية  ال رية 
 الجمسة الهالهة  التنوع الهقافو 
 جمسة الرابعة  العدل والمساواة 
 الجمسة ال امسة  التنمية المستدامة 

بية سالاة الذكر بعض الموموعات المرتبطة وتممنت كل جمسة من الجمسات التدري
 بيا  والتو تسي  فو ت قيق أىدافيا وم تواىا.
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ت  است دا  أسموب  :طرق التدريب وأساليب التقوي  المست دمة فو تقدي  البرنامج
الو دات التعميمية الص يرة فو تصمي   وتنظي   وتقدي  م تود البرنامج  وفو مور طبيعة 

ترح واألىداا المن ودة ت  ا تيار طراوق التدريب اآلتية  التساؤل م تود البرنامج المق
الذاتو  والعصا الذىنو  و ل الم ك ت؛ لمناسبتيا وطبيعة التعم  الذاتو. وت  است دا  
التقوي  بنوعيو؛ المر مو والنياوو  وتمهل التقوي  المر مو فو أسومة موموعية ومعت فو 

 ات التدريبية.بداية  وفو نياية كل موموع بالجمس
مبط البرنامج الر مو  ت  عرض البرنامج المقترح بجمير مكوناتو عمو الم كمين  
لمت قق من ص ة أىداا وم تود البرنامج عمميًا ول ويًا  والت قق من مدد مناسبة األن طة 
 التعميمية  وطراوق التدريس  وأساليب التقوي  لنواتج التعم  المستيدفة واتسا يا مر الم تود.
عادة تنظيميا فو الم تو   وتعديل بعض  وأ ار بعض الم كمين بتعديل بعض العناصر  وا 

 الصياغات فو األىداا  وأساليب التقوي   وت  تعديل البرنامج فو مور آرار الم كمين.
 تيفيذ جتزبة البحح:

 ار  فو تجربة الب ث من أبدد الموافقة عمو الم اركة فو التدريب عمو جمسات 
المقترح من   ل وساول التواصل امجتماعو؛  يث ت  امتااق عمو إمداد عينة البرنامج 

الب ث بالجمسات التدريبية فو صورة متوالية مقرونة بو ت م دد لدراستيا  ومن ه  ت  
( يو   وفيما يمو بيان ماصل بالم اركين 02امنتيار من التدريب عمو جمسات البرنامج فو )

  فو الب ث من ط ب الجامعة
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 (4جدول)

 ثُبٌ ثأعدا  انًشبمكٍُ يٍ ط ة انجبيعخ عجر يىالع انتىاصم االجتًبعٍ

 انكهُبد
انفرلخ 

 األونً

انفرلخ 

 انثبَُخ

انفرلخ 

 انثبنثخ

انفرلخ 

 انراثعخ
 انًجًىع

اندماسبد اإلس يُخ 

وانعرثُخ 
34 24 22 37 117 

 119 33 27 21 31اندعىح اإلس يُخ 

 111 36 24 23 25 انهغبد وانترجًخ

 114 37 21 29 27اإلع و 

 121 41 21 31 29انتجبمح 

 11 26 15 19 21انصُدنخ 

 175 55 41 31 42 انزماعخ

 57 9 14 15 19 انطت

 121 39 31 23 21 انعهىو

 217 45 61 41 54 انترثُخ

 61 14 11 13 16 انهُدسخ

 44 1 11 14 12 طت األسُبٌ

 1331 379 319 313 331 انًجًىع

وبعد امنتيار من القياس القبمو ووتنايذ التجربة  ت  القياس البعد  لعينة الب ث  
باست دا  ام تبار الت صيمو  وا تبار الموا ا  كما ت  إجرار عمميات الت ميل اي صاوو 

 لمبيانات التو ت  ال صول عمييا.
 ىتائج البحح:

ببعض قضايا املواطية العامليـة لـدى طـالب    اليتائج املزتبطة بتينية اجلواىب املعزفية املزتبطة أوًلا: 

 اجلامعة

فاعميدة برندامج مدا  ترتبط نتاوج ىذا الم ور بالسؤال الرابر مدن أسدومة الدراسدة ونصدو   
لددد تدريبو ر مو مقترح فو تنميدة الجاندب المعرفدو المدرتبط بدبعض  مدايا المواطندة العالميدة 

فاعميددة البرنددامج التدددريبو الر مددو   ولإلجابددة عددن ىددذا السددؤال  والت قددق مددن طدد ب الجامعددة؟
فدددو تنميدددة الجاندددب المعرفدددو المدددرتبط بدددبعض  مدددايا المواطندددة العالميدددة لددددد طددد ب المقتدددرح 

( 2552) عمدو مجموعدة الدراسدة وعدددى  بميدًا وبعدديًا  ام تبار الت صيموالجامعة  ت  تطبيق 
يجاد المتوسطات وامن رافات المعيارية و يمة " ت " ومستود الدملة اي صداوية  كمدا طالبًا؛  وا 
 يمو 
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 (5جدول)

نهفروق ثٍُ يتىسطٍ انًتىسطبد واإلَذراعبد انًعُبمَخ ولًُخ " د " ويستىي اندالنخ اإلدصبئُخ 

 (1331عهً االختجبم انتذصُهٍ عٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعدٌ )ٌ= عُُخ انجذث مجبد 

 انتطجُك انم بَب
اندمجخ 

 انكهُخ
 انًتىس 

االَذراف 

 انًعُبمٌ

انخطأ 

 انًعُبمٌ

 مجبد 

 انذرَخ
 د

 يستىي

 اندالنخ

انًىاطُخ 

 انعبنًُخ

 انمجهٍ
7 

1.9564 1.11415 1.13126 

1331 

11.31 1.111 
 1.12921 1.16551 5.3151 انجعدٌ

انس و 

 انعبنًٍ

 انمجهٍ
5 

1.3223 1.11223 1.12775 
75.12 1.111 

 1.12539 1.92633 4.2322 انجعدٌ

 انذرَخ
 انمجهٍ

12 
3.3629 1.42114 1.13195 

121.22 1.111 
 1.13657 1.33416 9.1169 انجعدٌ

انتُىع 

 انثمبعٍ

 انمجهٍ
5 

1.4441 1.97194 1.12613 
63.27 1.111 

 1.12991 1.19171 3.9542 انجعدٌ

انعدل 

 وانًسبواح

 انمجهٍ
12 

3.5512 1.47975 1.14156 
112.15 1.111 

 1.14111 1.46571 9.4351 انجعدٌ

انتًُُخ 

 انًستدايخ

 انمجهٍ
14 

4.3366 1.14741 1.15164 
111.91 1.111 

 1.13962 1.44552 11.2712 انجعدٌ

االختجبم 

 انتذصُهٍ

 انمجهٍ
55 

15.9115 3.41354 1.19357 
222.13 1.111 

 1.11514 3.13111 44.1153 انجعدٌ

لتجنددب الو ددوع فددو ال طدد  مددن النددوع األول  فقددد  ددا  البا ددث بتعددديل مسددتود الدملددة 
(   يدث تد   سدمة مسدتود الدملدة Bonferroni Adjustmentباسدت دا  ا تبدار بناروندو )

 مدايا(  ليصدبح مسدتود الدملدة  4عدد المت يرات ) مايا المواطندة( بام تبدار ) ( عمو2.23)
 (.2.226الجديد )

وفددو مددور مسددتود الدملددة المعدددل بعددد ا تبددار بنارونددو  يتمددح أن  ددي  )ت( جددارت 
دالددة إ صدداويًا فيمددا يددرتبط بالجانددب المعرفددو لجميددر  مددايا المواطنددة   يددث سددجمت  ددي  دالددة 

( بالنسبة 226.72 -220.63 -45.05 -202.00 -53.60 -62.56)إ صاويًا  درىا 
العدددل -التنددوع الهقددافو-ال ريددة -السدد   العددالمو-قددي  )المواطنددة العالميددةمجانددب المعرفددو بل

( 000.65التنمية المسدتدامة( عمدو الترتيدب  وجدارت بقيمدة دالدة إ صداويًا  ددرىا )-والمساواة
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مدا يعندو دملدة الادروق بدين القياسدين القبمدو والبعدد  بالنسبة يجمالو ام تبدار الت صديمو  م
 لصالح القياس األعمو فو المتوسط وىو القياس البعد .

لقياس فاعمية البرندامج التددريبو الر مدو المقتدرح فقدد تد  إيجداد  جد  أهدره باسدت دا  و 
( 2.67-2.67-2.53-2.70-2.62-2.65  والتدددددو جدددددارت بقدددددي   ددددددرىا )ή2معادلدددددة 
لااعمية البرنامج فو تنمية لمجانب المعرفو المدرتبط بقمدايا المواطندة السدتة  وسدجمت بالنسبة 

 ( بالنسبة ل  تبار الت صيمو ككل.2.75 يمة  درىا )
ήوبمقارنة  ي  )

 Low=0.01 Medium=0.06( السدابقة بدالقي  المعياريدة ليدا )2
High=0.14جدددار عندددد مسدددتود تمددح أن  جددد  أهدددر البرندددامج التددددريبو الر مددو المقتدددرح ( ي

جمدالو ام تبدار؛ ممدا ي دير إلدو  العالميدة )كبير( بكل  مية من  مدايا المواطندة عمدو  ددة  وا 
 فاعميتو فو تنمية الجانب المعرفو المرتبط بيا.

 متوسددطو القياسددين القبمددو والبعددد ويومددح الرسدد  البيددانو التددالو  جدد  الاددروق بددين 
 الستة  الجانب المعرفو المرتبط بقمايا المواطنةفو 

 
( يتىسطبد اندمجبد عٍ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجعدٌ ن ختجبم انتذصُهٍ انًر ج  ثبنجبَت 1شكم )

 انًعرعٍ ثم بَب انًىاطُخ انستخ

ويتسددق ذلدد  مددر مددا توصددمت إليددو الدراسددات والب ددوث السددابقة التددو تناولددت المواطنددة 
أن ىندا  مدعا لددد طد ب الجامعدة بتمد  إلو العالمية وبعض  ماياىا؛  يث أ ارت نتاوجيا 

بتمدد  القمددايا التددو  دد مت أىميددة فددو القمددايا  وأن ىنددا  مددرورة لتنميددة المادداىي  المتعمقددة 
من   ل بدرامج مقصدودة مرتبطدة بالمنداىج الدراسدية  أو بدرامج ذات صدب ة هقافيدة   اكتسابيا 

 ,Gögebakan-Yildiz, Derya , 2018; Rapoport)ومنيددا دراسددة كددل مددن )
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المواطنة 
 العالمية

السالم 
 العالمي

التنوع  الحرية
 الثقافي

العدل 
 والمساواة

التنمية 
 المستدامة

االختبار 
 التحصيلي

1.96 
5.31 

1.32 
4.23 3.36 

9.81 

1.44 3.95 3.56 
9.44 

4.34 

11.27 
15.98 

44.01 
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Anatoli, 2013; Leduc, Rhonda, 2013;  Yemini, Miri, 2018;    ) ودراسدة
 و د يرجر ذل  إلو (  0220  األ مدد)
  اتمح لدد الطد ب عيندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن التركيدز

ىمال الزراعدة أدد إلدو الكهيدر مدن ام دت مت الييكميدة  األمدر  الدذ   داد عمو الصناعة وا 
 إلو ايفقار ال ذاوو.

  اسددت مص الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أن تعزيددز
التنددوع الهقددافو والم افظددة عميددو و مايتددو مددن الم دداطر الميددددة لددو  وىددو كهيددرة فددو ىددذا 
العصددر مددن  دد ن ذلدد  كمددو ان يددوفر األسددباب لتقويددة و دداوج التعدداون الدددولو مددن  دد ل 

 وار والتقارب بين الهقافات الذ  ينتيو إلو الت الا ال مدارات مدن أجدل بندار مسدتقبل ال
 .آمن ومزدىر لإلنسانية التو تت بط اليو  فو متاىات عال  غير أمن وغير عادل

  اسددتنتج الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أن المواطنددة
فراد و رياتي   وت ازى  عمدو ت ديدة الواجبدات المطموبدة العالمية تؤد  إلو  اظ  قوق األ

مني  تجاه العال  ب سره  من   ل ت ممي  المسؤولية بسبب م اركتي  فو إدارة ال دؤون 
 المجتمعية التو ت ص مصالح الب ر.

  استنتج الط ب عينة الب ث ال الو من  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة مدرورة التوزيدر
و الدولة بطريقة ت قق التوازن امجتماعو فدو مسدتود المعي دة لألفدراد  العادل لمهروات ف

والقمددار عمددو الطبقيددة بنبددذ فكددرة إعدد ر طبقددة اجتماعيددة معينددة عمددو غيرىددا  وامىتمددا  
بالطبقددات المددعياة والاقيددرة والم رومددة مددن  دد ل مسدداعدة األغنيددار لماقددرار مددن  دد ل 

 الزكاة والصد ات. 
 المواطندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن  الط ب عيندة تبين لدد

العالمية تساى  فو بنار الدول ذات الصب ة المدنية التو ت تدر   قدوق ايفدراد و ريداتي   
فينددددفر الجميدددر لمم ددداركة فدددو ال ددد ن العدددا   وبالتدددالو تعدددزز مايدددو  المواطندددة العالميدددة 

 الااعمة فو دا مي .
 دددث ال دددالو مدددن  ددد ل  بدددرات األن دددطة التدريبيدددة أن الطبيعدددة تدددذكر الطددد ب عيندددة الب 

الت صدددديمية لمتنددددوع الهقددددافو تعددددزز القددددي  اينسددددانية الم ددددتركة المسددددتمدة مددددن المبددددادئ 
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المسددتو اة مددن الهقافددات وال مددارات المتعا بددة والمسددتندة فددو عصددرنا ىددذا إلددو القددوانيين 
 الدولية.

 رات األن ددطة التدريبيددة أن مددن أىددداا تعددرا الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بدد
ال رية وأىميتيا  ياميا ببنار إنسان  فمن   ل ال رية يستطير اينسان أن يعديش  يداة 

 كريمة  مما يجعمو  ادر عمو اينتاج وايبتكار. 
  تعرا الطد ب عيندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن ال ريدة التدو

سدتطير أن تقددو  بت ييدر أ  وا در سددمبو موجدود فددو المجتمدر وتقددو  يتمتدر بيدا اينسددان ت
بت ويمدددو إلدددو وا دددر إيجدددابو مدددن  ددد ل ايطدددار العدددا  لم ريدددة واألدوات التدددو تسدددت دميا  

عترافيا بالرأ  والرأ  األ ر.   وا 
   تعددرا الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة عمددو أن التقددد

 د ل السد   واألمددن الددوليين يسداعدان عمدو ت قيدق التقدد  العممددو   العممدو يت قدق مدن
وذل  من   ل التواصل العممو بين الجامعات ومهي تيا فو الدول األ رد المتقدمدة  مدن 

 أجل نقل ال برة  والتعرا عمو أ دث ما يتوصل إليو العم  من اكت افات.
 دطة التدريبيدة عمدو أن السد   تعرا الطد ب عيندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن 

مر اآل ر يساعد الجامعات عمو إرسال مبعوهييا من الطد ب ليكممدوا دراسداتي  العميدا فدو 
الجامعددات األجنبيددة المتقدمددة  ليعددودوا منيددا مددزودين بمعرفددة أكهددر  داهددة  ونظددرة أوسددر 

وفدو نادس أفًقا  وكذل  إرسال أساتذة منيا لمو وا عمو آ ر ما تد  مدن إنجدازات عمميدة  
الو ت استقدا  بعض أساتذة تمد  الجامعدات يلقدار م امدرات  أو القيدا  بب دوث م دتركة 
مددر أسدداتذة الجامعددات لدددينا  ومددن الوامددح أن ىددذه الصددور مددن التواصددل بددين جامعاتنددا 
وجامعات الدول المتقدمة  م تت قق إم فو وجود س   داو  وعادل مر الدول المتواصدمة  

 ن الس   واألمن الدوليين فيصعب ت قيق ىذا التواصل العممو.أما فو  الة فقدا
  تعرا الط ب عينة الب ث ال الو من   ل  برات األن طة التدريبية عمو مدا جدارت بدو

التقارير والمؤتمرات الصادرة عدن األمد  المت ددة ان اداض نصديب الادرد مدن الميداه بدرجدة 
اعددة والصددناعة والسدديا ة والصدد ة الميدداه ىددو العنصددر األساسددو لمزر   يددث إن طيددرة  

ن لد  يكدن  دد  اآلمنة  ولذل  ستؤهر  مة المياه عمدو د دل و يداة اينسدان فدو المسدتقبل وا 
 ظير ىذا الت هير فو الو ت ال الو.



 ................................... تصور مقترح لبرنامج تدريبي رقمي في تنمية الوعي ببعض قضايا المواطنة العالمية

- 0573 - 

  الطد ب عيندة ساعدت األن طة التدريبية التدو تناولدت  مدايا المواطندة العالميدة المتعدددة
درات والقددي  وامتجاىددات  والم دداركة فددو  دمددة فددو تنميددة المعددارا والقدد الب ددث ال ددالو

 .المجتمعات  ومعرفة ال قوق والواجبات
  معرفددة الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو بمبددادئ المواطنددة العالميددة و مدداياىا الم تماددة  ممددا

 جعي  عمو الم اركة فو  ل م ك تو  والعمدل عمدو تطدوير جدودة ال يداة فيدو  واتمدح 
 ة عمو ميا  األن طة التو تناولت ذل .ذل  من استجاباتي  المتميز 

  معرفة الط ب عينة الب ث ال الو من   ل  برات األن طة التدريبية التو تناولتيا مدادة
المعالجددة التجريبيددة أن األدبيددات السياسددية والوهدداوق الدوليددة والم ميددة أكدددت عمددو الدددور 

ميددة و مدداياىا الم تماددة الددذ  يكددن أن تقددو  بددو الجامعددة فددو تنميددة مبددادئ المواطنددة العال
لدد ط بيا  ومن هد  فدإذا تعمد  طالدب الجامعدة كيدا ي يدا مواطًندا متاداعً  واعًيدا م دارًكا 
فإن ذل  سوا يدؤد  إلدو أن ي دار  باعاليدة فدو ال يداة العامدة  ب يدث تصدبح الم داركة 

 أسموب  ياة أكهر منيا معمومات يتعمميا ويرددىا.
 مدددن  ددد ل  بدددرات األن دددطة التدريبيدددة أن انت دددار  معرفدددة الطددد ب عيندددة الب دددث ال دددالو

المبددانو فددو المندداطق السددا مية نتيجددة لمتنميددة السدديا ية  أدد إلددو تقميددل إنتاجيددة ىددذه 
المنداطق  وفقددان مصددر ىددا  مدن مصدادر الددد ل  وبالتدالو زيدادة الاقددر بدين سدكان ىددذه 

 المناطق. 
ثاىيًا: اليتائج املزتبطة بتينية الوعي املزتبط ببعض قضايا املواطية العاملية لدى طالب اجلامعة

  تزتبط ىتائج ٍذا احملور بالسؤال اخلامس مً أسئلة الدراسة وىصُ:  
ما فاعمية برنامج تدريبو ر مو مقترح فو تنمية الوعو المرتبط ببعض  مايا  

فاعمية ولإلجابة عن ىذا السؤال  والت قق من   معة؟المواطنة العالمية لدد ط ب الجا
فو تنمية الوعو المرتبط ببعض  مايا المواطنة العالمية البرنامج التدريبو الر مو المقترح 

 بميًا لدد ط ب الجامعة  ت  تطبيق ا تبار الموا ا لقياس أبعاد الوعو لدد ط ب الجامعة 
يجاد المتوسطات وامن رافات  (2552عمو مجموعة الدراسة وعددى )وبعديًا  طالبًا؛ وا 

 المعيارية و يمة " ت " ومستود الدملة اي صاوية  كما يمو 
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 (6جدول)

انًتىسطبد واإلَذراعبد انًعُبمَخ ولًُخ " د " ويستىي اندالنخ اإلدصبئُخ نهفروق ثٍُ يتىسطٍ 

 (1331عهً اختجبم انًىالي عٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعدٌ )ٌ= عُُخ انجذث مجبد 

 انتطجُك انم بَب
اندمجخ 

 انكهُخ
 انًتىس 

االَذراف 

 انًعُبمٌ

انخطأ 

 انًعُبمٌ

 مجبد 

 انذرَخ
 د

 يستىي

 اندالنخ

انًىاطُخ 

 انعبنًُخ

 انمجهٍ
12 

3.3121 1.36231 1.13734 

1331 

134.95 1.111 
 1.13312 1.23315 11.1614 انجعدٌ

انس و 

 انعبنًٍ

 انمجهٍ
12 

3.5111 1.51313 1.14121 
111.71 1.111 

 1.13461 1.26537 9.1111 انجعدٌ

 انذرَخ
 انمجهٍ

12 
3.6191 1.52322 1.14175 

111.17 1.111 
 1.13595 1.31141 9.7511 انجعدٌ

انتُىع 

 انثمبعٍ

 انمجهٍ
12 

3.4929 1.41291 1.14165 
111.13 1.111 

 1.13119 1.41193 9.6995 انجعدٌ

انعدل 

 وانًسبواح

 انمجهٍ
9 

2.1422 1.53771 1.14215 
62.162 1.111 

 1.14923 1.79599 6.9191 انجعدٌ

انتًُُخ 

 انًستدايخ

 انمجهٍ
12 

3.7213 1.69466 1.14645 
15.13 1.111 

 1.14421 1.61313 9.2911 انجعدٌ

االختجبم 

 انتذصُهٍ

 انمجهٍ
69 

21.4176 3.74154 1.11275 
241.42 1.111 

 1.11197 3.72111 55.6153 انجعدٌ

لتجنددب الو ددوع فددو ال طدد  مددن النددوع األول  فقددد  ددا  البا ددث بتعددديل مسددتود الدملددة 
(   يدث تد   سدمة مسدتود الدملدة Bonferroni Adjustmentباسدت دا  ا تبدار بناروندو )

 مدايا(  ليصدبح مسدتود الدملدة  4( عمو عدد المت يرات ) مايا المواطندة( بام تبدار )2.23)
 (.2.226الجديد )

وفددو مددور مسددتود الدملددة المعدددل بعددد ا تبددار بنارونددو  يتمددح أن  ددي  )ت( جددارت 
 مايا المواطنة   يث سجمت  ي  دالدة إ صداويًا  تنمية الوعو ببعضدالة إ صاويًا فيما يرتبط ب

( بالنسددددددددبة 63.25 -40.240 -226.65 -222.65 -226.52 -252.73 دددددددددرىا )
-العدددل والمسدداواة-التنددوع الهقددافو-ال ريددة -السدد   العددالمو-قددي  )المواطنددة العالميددةلمددوعو ب

( بالنسددبة 022.20التنميددة المسددتدامة( عمددو الترتيددب  وجددارت بقيمددة دالددة إ صدداويًا  دددرىا )
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  ممددا يعنددو دملددة الاددروق بددين القياسددين القبمددو والبعددد  لصددالح ا تبددار الموا ددايجمددالو 
 القياس األعمو فو المتوسط وىو القياس البعد .

فددو تنميددة الددوعو بددبعض  مددايا لقيدداس فاعميددة البرنددامج التدددريبو الر مددو المقتددرح و 
  والتددو جددارت بقددي   دددرىا ή2 دا  معادلددة فقددد تدد  إيجدداد  جدد  أهددره باسددتالمواطنددة العالميددة 

الددوعو ( بالنسددبة لااعميددة البرنددامج فددو تنميددة 2.75-2.72-2.72-2.72-2.52-2.62)
 ككل. الموا ا( بالنسبة ل  تبار 2.76  وسجمت  يمة  درىا )بقي  المواطنة العالمية
ήوبمقارنة  ي  )

 Low=0.01 Medium=0.06( السدابقة بدالقي  المعياريدة ليدا )2
High=0.14تمددح أن  جددد  أهدددر البرندددامج التددددريبو الر مددو المقتدددرح جدددار عندددد مسدددتود ( ي

جمدالو ام تبدار؛ ممدا ي دير إلدو فاعميتدو  )كبير( بكل  مية مدن  مدايا المواطندة عمدو  ددة  وا 
 .الوعو بيذه القمايافو تنمية 

ويومددح الرسدد  البيددانو التددالو  جدد  الاددروق بددين متوسددطو القياسددين القبمددو والبعددد  
 ا تبار الموا ا المرتبط بالوعو بقمايا المواطنة الستة كما يمو فو 

 
 أثعب  انىعٍانًر ج   الختجبم انًىالي( يتىسطبد اندمجبد عٍ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجعدٌ 2شكم )

 ثم بَب انًىاطُخ انستخ

ويتوافدق ذلدد  مدر مددا توصدمت إليددو الدراسددات والب دوث السددابقة التدو تناولددت المواطنددة 
الدددوعو بالقمدددايا التدددو تتمدددمنيا  العالميدددة وبعدددض  مددداياىا؛  يدددث أ دددارت نتاوجيدددا إلدددو أن

التيدارات الاكريدة تعددد المواطنة العالمية لددد الطد ب مدعيا بصدورة وامد ة  وندتج عدن ذلد  
بدددود  ؛ 0225)األ مدددد  كددل مددن    ومنيددا دراسددةنددا والعدددوانلقددي  التعصددب والع المروجددة
  (2777عطدارد  ؛ 0227عدزوزد  ؛ 0222السديد  و إسدماعيل  ؛ 0222؛ السمي   0222
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(Battistoni, R. & Longo, N., 2009 ; Ibrahim, T., 2005 ; Larsen, M. 
& Faden, L. , 2008 ; Leduc, Rhonda, 2013 ;  Moon, R. & Koo, J , 

2011 ; Smith. Paula Bradley , 2005 ; Winn, J., 2005)  وأوصدت ىدذه
فدو  المؤسسات التعميميدة و اصدة مؤسسدات التعمدي  العدالو ىمية الدور الذ  تؤديو الدراسات ب

تنمية الوعو لدد ط بيا  من   ل برامجيا المتنوعة والتدو تسدي  فدو إكسدابي  ميدارات النقدد 
ميددا المنمددبط  والتنميددة هقددافو  وال ريددة بمايو التسددامح والسدد    والتنددوع الوالعمددل الجمدداعو و 

   و د يرجر ذل  إلو المستدامة
 الطد ب عيندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن الدوعو  اتمدح لددد

المواطندة العالميددة تسداى  فددو تنميدة القدي  األساسددية والمبدادئ التددو يرتكدز عمييددا بقمدايا 
المجتمعات اينسانية كافة المتمهمة فدو  كرامدة اينسدان والعدالدة وال ريدة والمسداواة أمدا  
القددانون  فتعتددرا بالتعدددد والتنددوع العر ددو والعقاوددد   عندوددذ تقددد  مصددم ة األوطددان عمددو 

 المصالح ال اصة لإلفراد.
 ل أدر  الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أن مددن  دد 

ال ريدة التدو يتمتدر بيدا اينسدان يسدتطير أن يقدد  لمجتمعدو  دل أل  م دكمة ويدد ل فدو 
ت ددددد  يواجددددو ىددددذا المجتمددددر  ومددددن   ليددددا يمكنددددو أن ي قددددق نجدددداح أ   ددددو وفكددددر  

 واجتماعو. 
   أدر  الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أن ال ريددة تقددو

مددا يجعمددو يسدداى  فددو نمددو مجتمعددو؛ فعندددما يمددنح ال كددا  بتعزيددز   صددية اينسددان م
 عوبي  ال رية  تزداد فو ناوسدي   دب القدادة والمجتمدر  ممدا يمندر أ  إصدطدا  دا مدو 

 دا ل المجتمر. 
  أدر  الط ب عينة الب ث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن التندوع الهقدافو

عطاويددا أبعددادًا إنسددانية  وبدددون ىددو مصدددر مددن مصددادر إهددرار الهقافددات وتعز  يددز  دددراتيا وا 
أدنددو  دد  فددإن ال ددوار الهقددافو بددين الدددول وال ددعوب ىددو بددديل عددن وسدداول العنددالتطرا  

 .فميس ىنا  وجو مقارنة بين  وار الس ح و وار العقول
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  أدر  الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أىميددة تطبيددق
العددادل الددذ  أ ددره المجتمددر عمددو جميددر أفددراده دون أ  تار ددة أو تمييددز  أ كددا  القددانون 

 وكذل  العدل فو القصاص من المجرمين والم الاين ليذه القوانين.
  است مص الط ب عينة الب ث ال دالو بعدد التددريب عمدو  بدرات األن دطة التدريبيدة التدو

مواطنددة العالميددة والقددي  تناولتيددا مددادة المعالجددة التجريبيددة مددن مددرورة ت دد يص وا ددر ال
المست مصة من  ماياىا والك ا عدن الم دك تو المجتمعيدة ومعالجدة سدمبياتيا  والعمدل 
عمدددو تنميدددة وعدددو طددد ب الجامعدددة بيدددا  ت قيًقدددا لمبددددأ العددددل والمسددداواة فدددو ال قدددوق 
والواجبات  والذ  إن ت قق ب ض النظر عن ام ت ا فدو المدون أو الددين أو الجدنس أو 

النددوع فددإن ذلدد  يددؤد  تمقاوًيددا إلددو ارتادداع ال ددعور بقددي  المواطنددة العالميددة لدددد  العددرق أو
 عمو مستود التكامل امجتماعو فو المجتمعات. -إيجابًيا  -الط ب  وىو ما ينعكس 

  است مص الط ب عينة الب ث ال دالو بعدد التددريب عمدو  بدرات األن دطة التدريبيدة التدو
بيدددة   طددر اليددوار الممدددوث بامنبعاهددات وعددواد  التصدددنير تناولتيددا مددادة المعالجددة التجري

يتسبب فو كهير من األمراض وتدىور ال الة الص ية لكهير مدن سدكان العدال  ممدا يترتدب 
 عميو ان ااض اينتاجية ومعا أدار العمالة فو مجامت م تماة. 

  د ال ريدة استنتج الط ب عينة الب ث ال الو من   ل  برات األن طة التدريبيدة أن وجدو
ال  صدية لإلنسددان يتددزامن مددر  ااظدو عمددو  ريددة مجتمعددو  وأن يددر  ال الددة التددو يمددر 

 بيا المجتمر.
  اسدددتنتج الطددد ب عيندددة الب دددث ال دددالو مدددن  ددد ل  بدددرات األن دددطة التدريبيدددة أن التندددوع

الهقافو يمهل تراهًا م تركًا لمب رية  وىدو مصددر ل بتكدار وتجددد األفكدار فدو المجتمعدات  
 يتيح ايناتاح عمو اآل رين ويوفر فرصة همينة لت قيق الس   والتنمية المستدامة. كما

  استنتج الط ب عينة الب ث ال الو من  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أىميدة المسداواة
عطددار كافددة المددواطنين ال ددق فدددو  بددين كافددة أفددراد المجتمددر فددو ال قددوق والواجبددات  وا 

اب  سدب األ ّقيدة بايمدافة إلدو ال دق فدو ال صدول عمدو ال صول عمو المناصب واأللقد
 المكاسب واممتيازات والمنافر  والعدالة بين الموظاين فو بيوة العمل.
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   اسدتنتج الطدد ب عينددة الب دث ال ددالو مددن  د ل  بددرات األن ددطة التدريبيدة وجددوب ا تددرا
مدن ذو    قوق اينسان الم تماة  و صوصًا اينسان المعيا؛ مهل  الاقيدر أو  د ص

 ام تياجات ال اصة  والدفاع عن  قو ي  وال ااظ عمييا. 
  إط ع الط ب عينة الب ث ال الو عمو أىد  الت دديات ال مدارية المعاصدرة  ومدا تارمدو

مددددن تددددداعيات ممددددا يؤكددددد مددددرورة تنميددددة وعددددو الطدددد ب ب قددددوق المواطنددددة العالميددددة 
مددادة المعالجددة التجريبيددة  ومسددوولياتيا  وذلدد  مددن  دد ل الجانددب المعرفددو الددذ  تمددمنو

بالب ث ال الو ب كل مقصود ووامدح فدو صدورة أن دطة تدريبيدة ىددفت إلدو تنميدة وعدو 
الط ب ب قوق المواطنة العالمية ومسوولياتيا  مما يسي  فو زيادة أمن واسدتقرار الدوطن 
والمدددواطن  وتنميدددة الدددوعو بالمواطندددة العالميدددة الاعالدددة لمواجيدددة الت دددديات ال مدددارية 

 معاصرة.ال
  ت كد فو ناوس الط ب عينة الب ث ال الو من   ل  برات األن دطة التدريبيدة أن النمدو

وازدىار الر ار يمزمو الس   واألمن الددوليين  فقدد أصدبح ينظدر إلدو اسدت  ل العسدكريين 
فددو مجددامت تنميددة المجتمددر عمددو أنددو مطمددب  ددومو ت تمددو ظددروا المجتمددر وومددعية 

غدددا الجدديش بيددذا المعنددو  اسددًما م ددترًكا فددو كهيددر مددن  طاعددات القددوات المسددم ة   تددو 
اينتدداج وال دددمات  بددل إنددو فددو طريقددو إلددو ت قيددق امكتاددار الددذاتو فددو بعددض مجددامت 
اينتاج كمر مة أولدو  ربمدا يتبعيدا مرا دل تاليدة يصدبح فييدا ركيدزة إنتاجيدة فدو المجتمدر  

ات األفدراد و دمدة ألغدراض التنميدة يقد  فاوض إنتاجو فو بعدض المجدامت تمبيدة م تياجد
 ودعًما ل  تصاد القومو.

 الط ب عينة الب ث ال الو بصورة إجراوية من   ل  بدرات األن دطة التدريبيدة  ت كد لدد
المواطنة العالمية تساعد فدو إنددماج األفدراد فدو المنظومدة الدوليدة و ركتيدا المتكاممدة  أن

 ومصم تيا الكمية التو تعمو فوق الجمير.
  الط ب عينة الب ث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة التدو تناولتيدا ت كد لدد

تنميددة الددوعو بقمددايا المواطنددة العالميددة تعددد مددرورة دوليددة مددادة المعالجددة التجريبيددة أن 
يعددداد الاددرد وفقددًا لمظددروا والمت يددرات الدوليددة  ولدديس مددن  بيددل التددرا أو الهقافددة غيددر 

 المجدية.
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 دد الطد ب عيندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن الت ريدب ت كد لد
و يدؤد   يدث إندالذ  تتعرض لو البيوة يزيد مدن وطد ة الاقدر عمدو سدكان الددول الناميدة  

لو امنتقاص من فرص نموىدا فدو  إلو تآكل  اعدة الموارد التو تعيش عمييا ىذه الدول وا 
 المستقبل.

  عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أنددو ت ددكل فددو ذىددن الطدد ب
بال رية وما يتمتر بو اينسان من  قوق يستطير المجتمر أن يبنو نسيج متكامل يتكادل 

 بعمو ببعض. 
  تعم  الط ب عيندة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة أن ال ريدة أىميدة

 لمجتمر.كبيرة جدًا فو  ياة اينسان وكذل  ا
 فيدد   الطدد ب عينددة الب ددث ال ددالو مددن  دد ل  بددرات األن ددطة التدريبيددة أن تعمددق لدددد

 مددايا المواطنددة العالميددة تعمددل عمددو تنميددة اي سدداس بامنتمددار وباليويددة العالميددة دون 
 غيرىا.

  تعمق معنو ال ب لدد الط ب عينة الب دث ال دالو مدن  د ل  بدرات األن دطة التدريبيدة
مددادة المعالجددة التجريبيددة؛  يددث اآلهددار المترتبددة عمددو ت قيددق السدد   فددو  التددو تناولتيددا

الادرد ي دكل لبندة مدن لبندات المجتمدر    يدث إنالمجتمر انت ار ال ب بين جمير أفدراده  
فإذا عاش المجتمر فو س    وىانت بيني  أسدباب ال د ا والندزاع  عد   ال دب بدين كافدة 

 فو يسر ورفق.أفراد المجتمر  وسارت عجمة ال ياة 
  ن دو المسدتقبل الدذ  يتطمدب التماسد  والتمدافر الط ب عينة الب ث ال دالو تييش  عور

العالمو لمواجية الت ديات المستجدة التو ت يط بكوكب األرض  وذل  من  د ل التددريب 
 األن طة التو تناولتيا مادة المعالجة التجريبية.عمو 

  برات األن دطة التدريبيدة التدو تناولتيدا مدادة تيقن الط ب عينة الب ث ال الو من   ل 
المعالجة التجريبية من أن المواطندة العالميدة تدؤد  إلدو امنسدجا  بدين أفدراد المجتمعدات  
من   ل معالجة كافة ال  فات التو تن   بدين مكوناتيدا  واسدت دا  ل دة ال دوار فدو  دل 

 الم ك ت امجتماعية المست دهة.
  ث ال الو من   ل  برات األن طة التدريبية أندو  دد أصدبح إدرا  تيقن الط ب عينة الب

الاقدر   يدث إنمتزايد ب ن الاقر يعتبر من أ د العوامل تيديدًا وت ريبًا فدو العدال  الندامو  
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لدو إنيدا  التربدة الزراعيدة وزيدادة التصد ر  يؤد  إلو ايسراا فو  طر أ دجار ال ابدات وا 
إلدو اسدت دا  الميداه المموهدة وغيدر الم موندة والتعدرض  والممو ة  كما يؤد  الاقر بالتدالو

 إلو أ طار المبيدات الزراعية ومن ه  إىدار ص تي .
 الطدد ب عينددة الب ددث  سدداعدت األن ددطة التدريبيددة التددو تناولددت  مددايا المواطنددة العالميددة

فو تعزيدز  دعورى  بدالروابط الم دتركة بيدني  وبدين بقيدة المجتمدر  كالدد  والجدوار  ال الو
والموطن وطريقدة ال يداة بمدا فييدا مدن عدادات وتقاليدد ونظد  و دي  وعقاودد وميدن و دوانين 

 وغيرىا. 
  الط ب عينة الب ث ال الو من   ل  برات األن دطة التدريبيدة التدو تناولتيدا مدادة  عر

بامرتباط بالعال  وبامنتمار لمنظومتو عندما تمت تنميدة القمدايا التدو  المعالجة التجريبية
بالمنظومدة الطد ب عيندة الب دث ال دالو تيا المواطندة العالميدة؛  يدث يدرتبط مسدتقبل  مم

 الكونية وليس بايطار الميق الذ  يعيش فيو فقط.
ثالجًا: اليتائج املزتبطة بالعالقة بني تينية اجلاىب املعزيف والوعي يف بعض قضايا املواطية العاملية 

 لدى طالب اجلامعة

الع  دة بدين مدا  من أسدومة الدراسدة ونصدو  السادسترتبط نتاوج ىذا الم ور بالسؤال 
  تنميددة الجانددب المعرفددو والددوعو فددو بعددض  مددايا المواطنددة العالميددة لدددد طدد ب الجامعددة؟

ولإلجابدة عددن ىددذا السدؤال  والت قددق مددن مدددد وجدود ع  ددة بددين كدد  المت يدرين فقددد تدد  إيجدداد 
لدددد  وا تبددار الموا ددا لقيدداس أبعدداد الددوعوجددات ام تبددار الت صدديمو  معامددل امرتبدداط بددين در 

 بعديًا  ويتمح ذل  فيما يمو  مجموعة الدراسة
 (7جدول )

يعبيم ام جبط ثُرسىٌ ويستىي اندالنخ اإلدصبئُخ نًجًىعخ اندماسخ عٍ انتطجُك انجعدٌ ن ختجبم 

 انتذصُهٍ واختجبم انًىالي نمُبس أثعب  انىعٍ

أن معامدددل ارتبددداط (  يتمدددح 4فدددو مدددور النتددداوج المومددد ة بالجددددول السدددابق ر ددد  )
وجددود ع  ددة ارتباطيددة دالددة (  وىددو مددا يعنددو 2.603بيرسددون  ددد سددجل  يمددة مرتاعددة  دددرىا )

تنميدددة الجاندددب المعرفدددو بدددبعض  مدددايا المواطندددة ( بدددين α ≤ 2023إ صددداويًا عندددد مسدددتود )
ويتوافددق ذلدد  مددر مددا توصددمت إليددو   الب ددثمجموعددة  العالميددة  والددوعو بيددذه القمددايا لدددد

 يستىي اندالنخ يعبيم ام جبط ثُرسىٌ انعد  األ واد

 االختجبم انتذصُهٍ
(1211 ال عُد ) 12125 1331  

 اختجبم انًىالي نمُبس أثعب  انىعٍ
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المعرفدو والدوعو الدراسات والب وث السابقة التو تناولت الع  ة امرتباطيدة بدين تنميدة الجاندب 
؛ أ مدد  ىمدا   0227)إبدراىي   دراسدة كدل مدن  مر تباين اليدا والمعالجدة التجريبيدة  ومنيدا

؛ ب ددارة  و بنددو عبدددالر من  0220؛ األيددوب  عددامر  و نددوبو  0222م مددد  و عبدددالقادر  
؛ ال مدددددور   0223؛ ال دددددارهو  0225؛ الجادددددر   0220؛ جددددداب اهلل  و صدددددالح  0223
 و د يرجر ذل  إلو  ( 0222؛ الاوييو  0226؛ ال ريبو  0225ل  ؛ عبدالرسو0220

  إ ددداعة روح الم بدددة والتعددداون فدددو إنجددداز األن دددطة التدريبيدددة سددداى  فدددو ترسددديخ مبددددأ
اي سدداس بالمسددووولية تجدداه إنجدداز ميددا  األن ددطة وبالتددالو سدداعد فددو تنميددة الع  ددة 

لمواطنددة العالميددة التددو تدد  امرتباطيددة بددين الجانددب المعرفددو والددوعو فددو بعددض  مددايا ا
 .تناوليا فو الب ث

  إعداد موا ا من   ل األن طة التدريبية أظيرت األبعاد اييجابية فدو صدورتيا ايجراويدة
وغير ايجراويدة والتدو سداعدت فدو تنميدة الت صديل المعرفدو لددد عيندة الب دث  كمدا أدد 

فددو بعددض  مددايا المواطنددة إلددو تنميددة الع  ددة امرتباطيددة بددين الجانددب المعرفددو والددوعو 
 .العالمية التو ت  تناوليا فو الب ث

  اىتمددت األن ددطة التدريبيددة بالت كيددد عمددو أىميددة  مددايا المواطنددة العالميددة وتعميقيددا فددو
صورتيا اييجابية فو نادوس الطد ب عيندة الب دث  مدر إتا دة التااعدل والتعداون وال دوار 

سداى  فدو تنميدة الع  دة امرتباطيدة بدين  مر اآل ر من   ل الم اركات فيما بيني   ممدا
 .الجانب المعرفو والوعو فو بعض  مايا المواطنة العالمية التو ت  تناوليا فو الب ث

  تبدداين المطمددوب مدددن  دد ل األن دددطة التدريبيددة سدداى  فدددو الوصددول إلدددو تنميددة الع  دددة
ة التددو تدد  امرتباطيددة بددين الجانددب المعرفددو والددوعو فددو بعددض  مددايا المواطنددة العالميدد

 تناوليا فو الب ث.
  ت  التركيز عمو ومر صدياغات بسديطة  اليدة مدن ال طد  الم دو  سداىمت فدو فيد  عيندة

الب ددث لطبيعددة وماددردات كددل  مددية  وتنميددة الددوعو بقمددايا المواطنددة العالميددة  ممددا أدد 
إلددو تنميددة الع  ددة امرتباطيددة بددين الجانددب المعرفددو والددوعو فددو بعددض  مددايا المواطنددة 

 عالمية التو ت  تناوليا فو الب ث.ال
  ت  صياغة األن طة التدريبية فو صور تنوعة  جعت عمو إعمال العقل مدن  بدل الطد ب

عيندددة الب دددث  ممدددا سددداعد فدددو امبتعددداد عدددن التمقدددين  وأدد إلدددو تنميدددة تنميدددة الع  دددة 



 ................................... تصور مقترح لبرنامج تدريبي رقمي في تنمية الوعي ببعض قضايا المواطنة العالمية

- 0222 - 

تدد  امرتباطيددة بددين الجانددب المعرفددو والددوعو فددو بعددض  مددايا المواطنددة العالميددة التددو 
 تناوليا فو الب ث.

  ربدددط الموا دددا والمعمومدددات مدددن  ددد ل األن دددطة التدريبيدددة باأل دددداث الجاريدددة ومتابعدددة
تطوراتيددا  ممددا سدداى  ب ددكل  ددو  فددو تنميددة الع  ددة امرتباطيددة بددين الجانددب المعرفددو 

 .والوعو فو بعض  مايا المواطنة العالمية التو ت  تناوليا فو الب ث
 لذ  استيدا مستويات الت صيل المعرفو وأبعاد الدوعو فدو تنميدة ساى  التقوي  المتنوع ا

الع  ة امرتباطية بين الجانب المعرفدو والدوعو فدو بعدض  مدايا المواطندة العالميدة التدو 
 ت  تناوليا فو الب ث.

   ممارسددة الطددد ب لمعديدددد مدددن األن دددطة التدريبيددة سددداعد فدددو جدددذب انتبددداىي  وتدددوجييي
ر ددادى  ن ددو أىميددة  مددايا  المواطنددة العالميددة التددو تدد  تناوليددا فددو الب ددث بالتددالو أدد وا 

 .إلو تنمية الع  ة امرتباطية بين الجانب المعرفو والوعو
 : اليتائج املزتبطة بالفزوق بني متغريات البحح التصييفية:رابعًا

جارت نتاوج الاروق بين عينة الب ث عمو ام تبار الت صيمو وا تبار الموا ا 
 الوعو  متمهمة فو المت يرات التالية لقياس أبعاد 

تقد  الجداول التالية عرمًا م تصرًا لنتاوج الاروق بين عينة الب ث   مت ير الار ة الدراسية
)األولو_الهانية_الهالهة_الرابعة( عمو ام تبارين  والتو يمكن أن تعز  لمت ير الار ة الدراسية

 فيما يمو 
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 (1جدول )

انًعُبمَخ عٍ َتبئج عُُخ انجذث وعك يتغُر انفرلخ اندماسُخ عهً االختجبم انًتىسطبد واالَذراعبد 

 انتذصُهٍ واختجبم انًىالي نمُبس أثعب  انىعٍ

 انًتىس  انعد  انفرلخ االختجبم
االَذراف 

 انًعُبمٌ

انخطأ 

 انًعُبمٌ

االختجبم 

 انتذصُهٍ

 1.16616 3.15411 43.9911 231 األونً

 1.16154 2.94343 43.9141 315 انثبَُخ

 1.17427 3.16332 43.1911 319 انثبنثخ

 1.17439 3.39519 44.1147 379 انراثعخ

اختجبم 

انًىالي 

نمُبس أثعب  

 انىعٍ

 1.21394 3.74946 55.9714 231 األونً

 1.22346 3.91249 55.5411 315 انثبَُخ

 1.21232 3.55643 55.3236 319 انثبنثخ

 1.11114 3.66271 55.5963 379 انراثعخ

( أن الادروق بدين متوسدطات عيندة الب دث وفدق 6يتمح من بيانات الجدول السدابق )
مت يدر )الار ددة الدراسدية( عمددو ام تبدار الت صدديمو وا تبددار الموا دا لقيدداس أبعداد الددوعو غيددر 

فددروق دالددة إ صدداوًيا  ولمت كددد مددن دملتيددا عنددد مسددتود  م توجدددمتباينددة؛ ممددا  ددد ي ددير إلددو 
 ( ت   ساب  يمة )ا( لدملة الاروق بين تم  المجموعات فيما يمو 2.23)

 (9جدول )

َتبئج  ذهُم انتجبٍَ نتىضُخ انفروق عٍ َتبئج عُُخ انجذث وعك يتغُر )انفرلخ اندماسُخ( 

 انىعٍ عهً االختجبم انتذصُهٍ واختجبم انًىالي نمُبس أثعب 

 االختجبم
يصدم 

 انتجبٍَ

يجًىع 

 انًرثعبد

 مجبد 

 انذرَخ

يتىس  

 انًرثعبد

 )انتجبٍَ(

لًُخ 

 )ف(

اندالنخ 

 اإلدصبئُخ

االختجبم 

 انتذصُهٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد
11.176 3 6.292 

1.641 

1.519 

 اخم 

 انًجًىعبد
13126.117 1327 9.116 

 غُر  انخ

  1331 13144.963 انًجًىع

اختجبم 

انًىالي 

نمُبس أثعب  

 انىعٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد
71.733 3 23.571 

1.717 

1.164 

 اخم 

 انًجًىعبد
11334.314 1327 13.116 

 غُر  انخ

  1331 11415.147 انًجًىع

(  وجد أنيا غير دالدة إ صداوًيا عندد مسدتود 7بالنظر إلو  ي  )ا( بالجدول السابق )
( بالنسددبة ل  تبددار الت صدديمو  وسددجمت  يمددة  دددرىا 2.422(؛  يددث بم ددت  يمتيددا )2.23)
( بالنسبة م تبار الموا ا لقياس أبعاد الوعو  وىدو  دي  غيدر دالدة إ صداويًا  وعميدو 2.525)
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لدراسدية م يدد ل كمدؤهر بالب دث م توجد فروق دالة إ صاويا؛ مما يدل عمو أن مت يدر الار دة ا
أن ال بددرات المتمددمنة بالبرنددامج التدددريبو الر مددو ا ددتمل عمددو   و ددد يرجددر ذلدد  إلددو ال ددالو

أن طة بسيطة وهريدة بالمعمومدات التدو سداىمت فدو تمبيدة ا تياجدات عيندة الب دث  بالتدالو تد  
اين المرا ددل اكتسددابيا مددن  بددل عينددة الب ددث  كمددا أن مددا يمتمكونددو مددن  بددرات فددو مددور تبدد

الدراسية ل  يؤهر عمو اكتساب  برات البرنامج التدريبو المقترح نظرًا ل داهة وجدية وأصدالة مدا 
 تممنو من موموعات ذات طابر مي  فو تنمية هقافتي .

تقددد  الجددداول التاليددة عرمددًا م تصددرًا لنتدداوج الاددروق بددين عينددة الب ددث عمددو   مت يددر الكميددة
العربية_الدددددعوة )الدراسددددات ايسدددد مية و الكميددددة تعددددز  لمت يددددر  ام تبددددارين  والتددددو يمكددددن أن

 العمو _التربيددة الطددب_ الزراعددة_ الصدديدلة_ التجددارة_ ايعدد  _ والترجمددة_ ايسدد مية_الم ات
 فيما يمو طب األسنان(  _اليندسة_

 (11جدول )  

انكهُخ( عهً انًتىسطبد واالَذراعبد انًعُبمَخ عٍ َتبئج عُُخ انجذث وعك يتغُر )َىع 

 االختجبم انتذصُهٍ واختجبم انًىالي نمُبس أثعب  انىعٍ

 انًتىس  انعد  انكهُخ االختجبم
االَذراف 

 انًعُبمٌ

انخطأ 

 انًعُبمٌ

االختجبم 

 انتذصُهٍ

اندماسبد 

اإلس يُخ 

 وانعرثُخ

117 43.1119 2.92361 

1.27129 

اندعىح 

 اإلس يُخ

119 43.9664 3.19411 
1.29211 

انهغبد 

 وانترجًخ

111 43.1141 3.13199 
1.31215 

 1.31321 3.23745 43.4649 114 اإلع و

 1.27132 3.15132 43.7111 121 انتجبمح

 1.31329 2.11957 43.5556 11 انصُدنخ

 1.23315 3.19354 43.9314 175 انزماعخ

 1.41916 3.19431 44.4737 57 انطت

 1.31441 3.33541 44.3667 121 انعهىو

 1.22631 3.25697 44.4493 217 انترثُخ

 1.41411 3.15544 44.1914 61 انهُدسخ

 1.42166 2.79133 44.4311 44 طت األسُبٌ

اختجبم 

انًىالي 

نمُبس 

أثعب  

اندماسبد 

اإلس يُخ 

 وانعرثُخ

117 55.3932 3.61262 

1.33399 

 1.31916 4.24413 55.4531 119اندعىح 
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 انًتىس  انعد  انكهُخ االختجبم
االَذراف 

 انًعُبمٌ

انخطأ 

 انًعُبمٌ

 اإلس يُخ انىعٍ

انهغبد 

 وانترجًخ

111 55.1141 3.51473 
1.33724 

 1.34693 3.71411 56.4125 114 اإلع و

 1.33516 3.79171 55.1171 121 انتجبمح

 1.31161 3.42544 55.9313 11 انصُدنخ

 1.26117 3.44172 55.3771 175 انزماعخ

 1.55255 4.17161 55.2456 57 انطت

 1.35921 3.93575 55.5751 121 انعهىو

 1.23364 3.36144 55.4713 217 انترثُخ

 1.49951 3.91131 56.5246 61 انهُدسخ

 1.64372 4.26996 56.1111 44 طت األسُبٌ

( أن الاروق بين متوسطات عينة الب دث وفدق 22يتمح من بيانات الجدول السابق )
مت يدددر )ندددوع الكميدددة( عمدددو ام تبدددار الت صددديمو وا تبدددار الموا دددا لقيددداس أبعددداد الدددوعو غيدددر 

فددروق دالددة إ صدداوًيا  ولمت كددد مددن دملتيددا عنددد مسددتود  م توجدددمتباينددة؛ ممددا  ددد ي ددير إلددو 
 فيما يمو ( ت   ساب  يمة )ا( لدملة الاروق بين تم  المجموعات 2.23)

 (11جدول )

َتبئج  ذهُم انتجبٍَ نتىضُخ انفروق عٍ َتبئج عُُخ انجذث وعك يتغُر )َىع انكهُخ( عهً االختجبم 

 انتذصُهٍ واختجبم انًىالي نمُبس أثعب  انىعٍ

 االختجبم
يصدم 

 انتجبٍَ

يجًىع 

 انًرثعبد

 مجبد 

 انذرَخ

يتىس  

 انًرثعبد

 )انتجبٍَ(

 لًُخ )ف(
اندالنخ 

 اإلدصبئُخ

االختجبم 

 انتذصُهٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد
144.334 11 13.121 

1.342 

1.195 

 اخم 

 انًجًىعبد
12911.629 1319 9.711 

 غُر  انخ

  1331 13144.963 انًجًىع

اختجبم 

انًىالي 

نمُبس أثعب  

 انىعٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد
233.332 11 21.212 

1.541 

1.111 

 اخم 

 انًجًىعبد
11171.715 1319 13.777 

 غُر  انخ

  1331 11415.147 انًجًىع

(  وجددد أنيددا غيددر دالددة إ صدداوًيا عندددد 22بددالنظر إلددو  ددي  )ا( بالجدددول السددابق )
( بالنسددبة ل  تبددار الت صدديمو  وسددجمت  يمددة 2.520(؛  يددث بم ددت  يمتيددا )2.23مسددتود )
( بالنسبة م تبار الموا ا لقيداس أبعداد الدوعو  وىدو  دي  غيدر دالدة إ صداويًا  2.322 درىا )
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يددة م يددد ل كمددؤهر وعميددو م توجددد فددروق دالددة إ صدداويا؛ ممددا يدددل عمددو أن مت يددر نددوع الكم
إلو أن ال بدرات المتمدمنة بمومدوعات البرندامج المقتدرح كاندت    و د يرجر ذل بالب ث ال الو

طبيعة الدراسة النظرية أو العممية ل  تتعرض لمهدل تمد  ال بدرات    يث إنجديدة بالنسبة لي ؛ 
ا اتمدد ت والتددو  ددد يددرد بعددض  بددرار المجددال أنيددا معمومددات هقافيددة؛ لكددن ام تياجددات إلييدد

   أىميتيا  وىذا ما أوردتو نتاوج الب ث فو القياس البعد  ألدوات الب ث.
 توصيات الب ث 

 الت كيد عمو العولمة والتبادل ال ر فو السمر واأليد  العاممة ورأس المال. 
 .الت كيد عمو أن رفر مستود جودة اينتاج بربط العم  بالعمل 
  األ ددرد ب ددكل وظياددو مددن  دد ل امبتعدداث الت كيددد عمددو أىميددة تعمدد  هقافددات ال ددعوب

 العممو.
 .الت كيد عمو مرورة توفير ال اجات األساسية لألفراد 
 .الت كيد عمو عد  التمييز بين األجناس وا ترا  التنوع 
  ترسيخ ا ترا   قوق ال ير و ريتي. 
 .ترسيخ مااىي  ال رية والعدل والمساواة 
 ات إيجابيدددة ن دددو السددد   الددددولو تصدددمي  أن دددطة تعميميدددة تيددددا إلدددو تكدددوين اتجاىددد

 .متممنة بالمناىج الدراسية فو كافة المجامت
  التعريا بالمنظمات الدولية وطبيعتيا وأدوراىا  من   ل ندوات تهقيايدة مسدتمرة  مدر

 .امىتما  بال ؤون الدولية
 .التعريا بموارد البيوة وكياية است  ليا من   ل برامج تهقياية لمط ب 
  م اركة الط ب فو الم افظة عمو البيوة ومكوناتيا من التموث بجمير أنواعو.تاعيل 
    تاعيدل ندددوات تؤكددد عمدو أىميددة ت سددين األ ددوال امجتماعيدة والماديددة لت قيددق السدد

 .الدولو
 تنمية الوعو ب ىمية ال د من الم ك ت العالمية. 
 .التوزير العادل لارص العمل وال د من البطالة 
 ت دا  تطبيقددات العمدد  لت قيددق رفاىيددة اينسددان  مددن  دد ل البددرامج تومدديح دور اسدد

 .الدراسية األكاديمية والتهقياية
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 . ال رص عمو تبادل الهقافات وال برات والمنتجات العممية والهقافية بين  عوب العال 
 . ض الط ب عمو ابتكار  مول تسي  فو  ل الم ك ت البيوية عمو مستود العال  
 و إبدراز دور القددي  اينسددانية فدو ت قيددق السدد   الددولو  مددن  دد ل مدرورة العمددل عمدد

 .برامج مقصودة
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية:

  ( مفلعي،ررامااررم ااممااررمرام،ك،اما اممررل ما حدكررومفرر ممررار،سم9103إبررراى،مسماررحلحم يحرر)م،ررس م
دا ردع مبل ضارل،لما حفلاررةم را ممحلاةما قمصلاما حنز  م منح،راما م صر،لما حفرفر مدا مرا،ررما مر حي 

اي،ررراما مرب،ررراسمم-ميح،ررر اتما  يضررراما ملن،رررامحرررنما مفيررر،مماةالاررر  محكيررراماي،ررراما مرب،رررا مكلحفرررامبنيرررلم
م.71-م0سمم001سمع01حج

 ما حداطنرررامدا مرررر،فاما،اررربح،اسما  بررررةما ملر، ،رررامدا حضلرنرررام9100أبررردما بصرررلسمعبررراما نلصرررر  م )
مررال ،اما داقرر سمحنمرردراتما داقف،رراسمدرقررامعحررلمحضاحررومفرر)منررا دةما حداطنررامبرر،نما حنظرردرما  ضرردق)مداا

م.ا حرازما دطن)م  ضدقما،نالنماةران)سمعحلن
  ما  برررراتما فل ح،رررام مرب،رراما حداطنرررامدا،ر،ررراما ارررمرلاةمحنيرررلمفررر م9107أبرردما ارررلسسمرامرررامح حرررا م )

م70سمع01اراما بمرر،اسمسفياط،ن معل مما مرب،ا ما حؤاااما فرب،ام بامملراتما فيح،امدمنح،راما حردم
م .93م-م0سم

  مادرماي،رلتما مرب،رامفرر ممنح،رامحادنررلتما  ر،راما رار،ررام9102أ حراسمأحرلمعيرر مح حردامارريطلن م )
م–م0سمم3سمع03اي،اما مرب،اسمحجم- ا مطببيل مارااامم ي،ي،ا محكياماي،اما مرب،ا مكلحفامأا،دطم

م.30
 ام رنرر)سمح حرراسمرففررتمح حرردامبيكررلتسمدمأ حرراسمىل ررامعررزما ررا،نمح حرراسمىحررلمسمعبرراا  ر،ظمح حرردم

( مادرمحنلىجما فيردممفر)مم ض،رقماااممررا ما حارمضبلم9100عباا ضلارسمح انمحصطر مح حا م 
دففل ،ررررامحضمر ررررام منح،رررراما م صرررر،لمدا رررردع)ما حاررررمضبي)مدا ضرررراراتما بمالر،ررررام ررررا ممبح،رررر ما حر يررررام

م.021م–م013سمم09اما مرب،امبضنلسمعاي،م-ا،عااا،ا محكياما فيدمما مربد،ا مكلحفامكندبما داايم
  محارررمد ما ررردع مبضارررل،لما مرب،رررامعيررر ما حداطنرررام9109اة حرررايسمعلممرررامبنرررتماررر، مصرررل   م )

ا فل ح،ام ا مطيباماي،لتما مرب،امبل كلحفلتما افدا،ا مرال اما  ي،جما فرب) محامربما مرب،راما فربر)م
م.972م-م910سمم093سمعم00 ادلما  ي،جسمسم

 ( مأمرررما ررمفيمم9109امح حرراسمعررلحرسمأ،حررنمح حررامفم رر)سمدمنرردب)سمأ حررامح حررا  اة،رردبسمىبررامد ،رر
ا، امردن)ما ضلمممعي ماامرام،ك،امحلمدراءما حفرفامعي ما م ص،لمدما دع)مبفحي،لتما  لما،بااع)م
 يحمابتم ا ما طببمف)محضررمكلحف)م رارل امحلكارم،رمر،ررمحنمردرة( مكلحفراما  ير،جما فربر)سم

م.ا حنلحا
 ( معرررربءما  ر،ررررامفرررر)مظررررلم ح ادا،رررراما مضررررامم9103اررررلردلسمدممررررر ما ررررا،نسماررررلح،ا م مبلرارررر)س

م.70م-م32سمم001جدزارةما مضلفامدا رندنمدا مراثسمحا ماند دك) محكياما اد ا م
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  ارااررامم-( مدعرر مطررببما كلحفررامبرربفضمقرر،مم ضرردقما،ناررلن9113برراد سمعبرراما رررؤد مح حررام
م.911-911  ،دن،د(00اي،اما مرب،ا مكلحفامطنطلسمعمح،اان،اسحكيا

  ( ما فبقامب،نما دع)محلمدراءم9107بملرةسمحدفقماي،مسمدمبن)معباا ر حنسمح حداماي،حلنم حا م
ا حفرف)مبلامرام،ك،لتما ضراءةمدا م ص،لماةالا،ح)م را مع،نرامحرنمطيبرامكلحفراما  ارنمبرنمطربل م

سمم9سمع01ا،نارررلن،امدا كمحلع،رررا مكلحفرررامحؤمررراسمحرررجمايارررياما فيررردمم-حؤمرررام يب ررردثمدا اراارررلتم
م.072م-م093

  اارةما منردعما مضرلف)مفر)ما حؤاارا ماراارام9101بيفبلسسمعباا دىلب م ( مآ ،لتما منمماما منظ،ح،امداا
م.13م-م11سمم01م ي،ي،ا محكيامك،لما فيدمما،نالن،امدا كمحلع،ا محرازمك،لما ب ثما فيح)سمع

  مداق محرلى،مم ضدقما نالنم ا مطببما كلحفامفر محصررم9101ا بنلسمأ حامعباماهللما صغ،رم )
ف مادءمبفضما حمغ،راتما ا،لا،اما حفلصرةمدادرما مفي،ممف ممطد،رهمسمارااامح،اان،اسمحكياماي،ام

م.22م-0سم أبر،ل(سم9سعم00ا مرب،اسمكلحفامأا،دطسمم
  ابمم، ر مارحلءماااابما فل ح،را محكيرامكاردرما حفرفرا م( معبقما  ر،امدا9103بدفرةسماح،رة م 

م–م091سمم3سمع7ح برممفي،ح،اما يغلتمدم ي،لما  طلبسمحرجم-كلحفام ا،بامبنمبدمعي)ما مي م
م.001

  ( مادرما كلحفررامفرر)ممنح،ررامدعرر)مطببيررلمبررل ض،مم حداكيررامإمررال ،لتم9101ا مررلبف)سمارريد مدآ ررردن
م.707-331،نل،رسمكلحفامبدرماف،اسمحصرسمصمصمم(س90ا فد حاسمحكياماي،اما مرب،اسمعم 

  يرررقمم-9119( ممضر،ررررما منح،ررراما،نارررلن،اما فرب،رررام يفرررلمم9119مضر،ررررما منح،ررراما،نارررلن،اما فرب،رررام 
ا صررنادقما فربرر م ءنحررلءما قمصررلا مم-ا ررررصم يك،ررللما ضلاحرراسمبرنررلحجماةحررمما حم رراةما،نحررلم 

م.ب،ا عحلن(دا كمحلع م ما حامبما،قي،ح م يادلما فرم
  ( ممصرردرمحضمرررحم9109كررلبماهللسمعباا  ح،ررامصرربريمعباا  ح،رراسمدمصررل  سمأاررحلءمزارر)مح حررا م

 حنلىجما اراالتما،كمحلع،امف)ما حر ياما،عااا،امدأمررهمفر)ممنح،راما م صر،لمدا ردع)مب بفرلاماةحرنم
بد،رررام ياراارررلتما رارررريمدا  ام،ررراما مضلف،رررام رررا ممبح،ررر ما صررر ما مرررلن)ما،عررراااي محكيررراما كحف،ررراما مرم

م.003م-م21سمم02ا كمحلع،ا ما كحف،اما مربد،ام ياراالتما كمحلع،اسمعم
  ( محصرلارما  صردلمعير ما حفيدحرلتما صر ،امدحارمد ما ردع)م9111ا كرريسمعي)مبرنمعبرااهلل م

ا صرر )مدعبقمررومبل م صرر،لماةاررلا،ح)م ررا ممبح،رر ما حر يرراما ملند،ررامفرر)محا،نرراما ر،ررلضمبل ححياررام
اي،ررراما مرب،رررامم-ارررفدا،ا ما حكيررراما فيح،رررام يمرب،ررراما بان،رررامدعيررردمما ر،لارررا مكلحفرررام يررردانما فرب،ررراما 

م.917م-م931سمم79ا ر،لا،ام يبن،نسمعم
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  ( محرررنيجما،اررربممفررر)مم ض،رررقم9113ا كنرررايسمح حررراما مررر لتمعباا  ح،ررراسمدمعصرررحتسمأارررحلء م
م10سمم917دا مدز،ر سمعمما ابمما فل ح) م صرلاما رارر ممررااما رارل ام يصر لفامدا طبلعرامدا نمرر

م .11م-
  ممنح،رامقر،مما حداطنراما فل ح،رام را مطيبراما حر يراما كلحف،را م9109ك،ادريسمصرلبرمبرنمعردض م )

م.001م-م11سمم001سمعم93مؤدنماكمحلع،ا مكحف،اما كمحلع،،نمف)ما ملرقاسمحجم
  ا مرب،امدعبقميلمم( ما دع)مبحيلراتمحلمدراءما حفرفام ا مطل بلتماي،ا9107ا  لرم)سمالرةمحري  م

م21اي،راما مرب،راسمعم-بل م ص،لما اراا)مدقيقما  مبلر ماراالتممربد،رامدنرار،ا مكلحفراما زقرلز،قم
م.971م-م031سم

  ( ماراارررامحضلرنرررام مرررار،سما حداطنرررامفررر)محكحدعرررامحرررنمادلما فرررل م محكيرررام9117ا  ررراااسم،ارررر  م
م.009-001( م01 م1ا مرب،ا ما ب ر،ن م

 (م"ا دع)ما ضرام)مدعبقمومبل م ص،لما اراا)م ا مع،نامحرنم9109صي  م ا  حدريسمفراسمأ حامح
سم3طيباما حر ياما ملند،ا "محكيرامكلحفراما مرلرقام يفيردمما،نارلن،امدا كمحلع،را مكلحفراما مرلرقامحرج

م.31م-م11 م0ع
  ( م لكراما،نارلن،امإ ر ماةحرنمدا اربمما فرل ح  محكيراما ب رثما فيحر)مفر)م9103ا  رام سمنلىرا م

م.972م–م900سمم0سمج07اي،اما بنلتم آلاابمدا فيدممدا مرب،اسمعم-اااب مكلحفامع،نممحسما
  انراحلجماكمحرلع) منظر،راما فاا رامم-حارلداةمم-( م ر،ام9103ا،لن)سمحرااسمدمح حداسم ل امد ،ا م

م.937م-م930سمم07ف)ما نحد جما ي،برا )ما حاماام محكياما مند،ر محرازما مند،رما حفرف)سمع
 ما مفّيمم  كما انزما حاندنسممضر،رمقاحمومإ  ما ،دناادما يكناما اد ،اما حفن،ام0331رسمكلكم ا،يدم )

م. بل مرب،ام يضرنما  لا مدا فمر،نمسمحنظحاماةحمما حم اةم يمرب،امدا فيممدا مضلفا
  ممفز،ررزمقرر،مما  ر،ررامدا ماررلح مفرر ما،ارربممدادرىحررلمفرر محضلدحرراما ن ررررا م9103رافرراسمح حررا م )

م.03م-م0سمم0سمع02اري محكياما  ض،ضا مكلحفامأ حامارا،امأارارسمحجا ر
  مفلعي،رراممصررح،ممبرنررلحجمبلاررم اامما داررلمطما رلمضررام منح،ررامحيررلراتم9107رارردانسم،لارررمىررا،ب م )

اام اامما صرد ما فمراا،امعبرما مبااما فنابدم،امبرياط،ن مرال اماامدراةمر،رمحنمدرةسمكلحفام
م.فياط،نأممارحلنما،ابح،اسم

   (( مفلعي،رام ض،براممفي،ح،رامح داربامفر)ممنح،رامبفرضما حررلى،مما ن د،رام9101زد،نراسمارف،اما ايبرلن
دا صرف،امداةااءما يغديمدا مكرلهم را مطل برلتما صر ما فلمررماةالار)مفر)ماريطنامعحرلنسمرارل ام

م.اامدراهسمحفياما ب دثمدا اراالتما فرب،اسمكلحفاما ضلىرة
 ( مادرما مفي،مما كرلحف)ماةزىرريمفررر)محداكيررررراما مغ،رراتما فل ح،رررام9113 مز،نما ا،نسمح حامحكلىا

م.ا حفلصررررةمسم رال اماامدراهمر،رمحنمدرهسماي،اما مرب،اسمكلحفاماةزىرمبل ضلىرة(
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  ( ما منرردعما مضررلف)مإمررراءمإناررلن)مأممصرراامم اررلري مأعحررللما حررؤمحرم9107ا ررز،نسمأح،حرراماررح،  م
عما مضررلف) محراررزمك،ررلما ب ررثما فيحرر)سمطرررابيس محراررزمك،ررلما ب ررثما فيحرر)سما رراد )ما مررلحن ما منرردم

م.017م-م073
  ( مامررررما برررراحجما  دار،رررامفررر)ما رارررلم،لتمدما رررر،سمبررردكمدم9100ا ارررب،ف)سمنررردرةمارررفدامح حرررا م

ا مد،مرمعي ممنح،امقر،مممرب،راما حداطنراما فل ح،رام را مطل برلتماي،راما مرب،رامبكلحفراما اد،رت ماراارلتم
م .933م-م971سمم0سمجم39)ما مرب،امدعيمما نرس مرابطاما مربد،،نما فربسمعمعرب،امف

  ما منح،اما حامااحا ممطدرما حريدممحنمدكيامنظرماةحمما حم راة ما حيمضر م9111ابحاسمرحزي م )
ا مفي،ممدا مرب،اما حامااحامف ما دطنما فرب) مام لامكلحفرلتما فرل ممم-ا فرب)ما مل ثم يمرب،امدا مفي،مم

حامررربما مرب،ررراما فربررر)م رررادلما  يررر،جسمب،رررردت محامررربما مرب،ررراما فربررر)م رررادلما  يررر،جمدمم-اررربح)ما،
م.11م-م71ا حنظحاما،ابح،ام يمرب،امدا فيدممدا مضلفامدمام لامكلحفلتما فل مما،ابح)سم

  ممضرررد،ممطيبررراما كلحفرررلتماةران،رررام رررادرمعاررردمى،مررراما مرررار،سمفررر م9103ا اررري،مسمبمرررلرمميررر،بنم )
م0سمجم07مضلفاما ا،حضراط،امدقر،مما حداطنراما فل ح،رامسمحكيراما ب رثما فيحر مفر ما مرب،راسمعممإاالبيم

م 101سم
  ممضرد،ممطيبراما كلحفرلتماةران،رام رادرمعاردمى،مراما مرار،سم9103ا اي،مسمبملرمعبااهللممير،بن م )

رب،ا مكلحفرامعر،نمف مإاالبيمممضلفاما ا،حضراط،امدق،مما حداطناما فل ح،ا محكياما ب ثما فيح)مف)ما م
م.131م-م107سمم0سمج07اي،اما بنلتم آلاابمدا فيدممدا مرب،اسمعم-محسم

  ( ما مررقرراما فنصررر،امبرر،نما نظر،ررامدا مطب،ررق مارااررامفرر)م9101ا ارريبن)سمعض،ررلمكف،ررزممررح ) م
اي،ررررامم-حرررؤمراتما رارررررما فنصررررريمعيرررر ما ارررربمما فررررل ح) محكيررررامآاابم يمقررررلر مكلحفررررام يمقررررلرم

م.973مسم99اااابسمع
   من دمإارمرام،ك،امدطن،رام منح،رامقر،مما حداطنرامدا نمحرلءسمنرادةما مرب،رام9117ا اد،ايسمكحللمانا )

م.دبنلءما حداطناسمكلحفاما ب ر،نماي،اما مرب،ا
  مدع،رراما طررببمم( مادرما كلحفررامفرر 9101ا ارر،اسمعبرراما رمررلحمكررداةعمدمإاررحلع،لسمطيفررتم ارر،نم

م9111بحبررررلائما حداطنرررراماحررررا لمم محرررروما م ررررا،لتما فل ح،رررراما حفلصرررررةمسما مفررررا،بتما ااررررمدر،ام
م.001-0سم ،نل،ر(سم11أنحد كلمسماراالتممربد،امدنرا،امسمعم

  ( مادرما كلحفرامفر)ممدع،راما طرببم9101ا ا،اسمعباا رملحمكرداةسمدمإارحلع،لسمطيفرتم ار،ن) م
م9111 محرروما م ررا،لتما فل ح،رراما حفلصرررة ما مفررا،بتما ااررمدر،ام يفررلممبحبررلائما حداطنرراماحررا لمم

م.001م-م0سمم11اي،اما مرب،اسمعمم-نحد كل ماراالتممربد،امدنرا،ا مكلحفاما زقلز،قم
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  ( محريدمما ابمما فل ح)محلمب،نمصرراعما حران،لتمدمأ بق،رلتم9109مبااسمنلصرمصبحما ا،ن م
سمعم0اي،راماااابسمحرجمم-حكيرامآاابما ن،ير،ن مكلحفراما ن،ير،نمممضلفراما فنر مفر)ما مرلر،مما حفلصرر 

م .032م-م020سمم3
  "مدم،ضرراماة ررردةما،نارررلن،امحررنمأكرررلما اررربمم9103مرر،مماةزىررررم"ا حررراما ط،ررب"سما بلبرررلم"فراناررر،س )

م-أبردظب م-حكيرسم احرلءما حاريح،نم–ا فل ح مدا ف،شما حممركسا حؤمحرما فل ح م ي دةما،نالن،ام
م.فبرا،ر(3 

  ( ما منرردعما مضررلف)ما  ،ررامكا،رراةم مرف،ررلمحاررلرما منح،رراما حاررمااحا مأعحررللم9107صررل  )سمنصرر،رة م
ا حررؤمحرما رراد )ما مررلحن ما منرردعما مضررلف) محراررزمك،ررلما ب ررثما فيحرر)سمطرررابيس محراررزمك،ررلما ب ررثم

م.912م-م973ا فيح)سم
  حرررللما حرررؤمحرما فيحررر)م( ما منح،ررراما حارررمااحامعحي،رررام يمغ،ررررما،كمحرررلع) مأع9101طد،رررلسمفم، رررا م

م–م0رحلحسمم-ا اد )م ما دق ما،ابح)مدا منح،اما حامااحا محرازما ب ثمدمطد،رما حداراما بمر،ام
م.01

  اراارامح،اان،رامعير م-( مداقر م ضردقما،نارلنمفر ما  ،رلةما كلحف،را9111عباما ر ،مسمالح مكح،لم
م.301سم0سع07كلحفاما حن،لسمحكياما ب ثمف ما مرب،امدعيمما نرسسمم

  ( ما رررردع)ما رررا،ن)مدا حاررررمد ،اما م صرررر،امدا كمحلع،ررررام طررررببم9111عباا راررردلسم يرررر مأ حررررا م
اي،رراما مرب،رراسمم-ا كلحفررامدعبقرراماررلمحنيررلمبل م صرر،لماةاررلا،ح) ما حكيرراما مربد،ررا مكلحفررامارردىلجم

م.099م–م917سمم90ج
  ا حداطنررررام( مادرما كلحفررررامفرررر)ممفز،ررررزمحيررررلراتم9103عبرررراا يط، سمعحررررلامعبرررراا يط، مح حرررردا م

ا فل ح،ام طببيلمف)مادءمحمطيبلتمادقما فحرل ماراارامح،اان،رامبكلحفراماردىلج ما حكيراما مربد،را م
  م010م-م931سمم19اي،اما مرب،اسمجم-كلحفامادىلجم

  مرؤ،رامبنلم،رامحضمر رام مردط،نما حررلى،مما دافراةمفر ما راررم9102عباا دىلبسمإ،حلنمكحفامح حرا م )
ةمبنرررلءما حررررلى،م محريررردمما حداطنررراما فل ح،رررامأنحد كرررل محكيررراماي،ررراما مربرررد معيررر ماررردءمحرررا لمإعرررلا

م.021م-م39سمم001سمع93اي،اما مرب،اسمحجم-ا مرب،ا مكلحفامبنيلم
  ( ما مندعما مضلف)مدما مفل،شما ايح)مف)ما ردطنما فربر)ما م را،لتما رار،رامدم9107عمحلنسم ان م

لف) محرارررزمك،رررلما ب رررثما فيحررر)سمطررررابيس ما ا،لاررر،ا مأعحرررللما حرررؤمحرما ررراد )ما مرررلحن ما منررردعما مضررر
م.093م-م000حرازمك،لما ب ثما فيح)سم

  ( ممصرح،مم ض،براممفي،ح،رامح داربامداراارام9111ا فكيدن)سم ل امبنمإبرراى،مسمدمأبدز،نراسمحكراي م
أمرىلمف)مم ص،لمطيباما حر ياما ملند،امف)ما ر،ز،لء محكياما فيدمما مربد،امدا نرا،ا مكلحفاما ب ر،نم

  م010م-م033سمم0سمعمم1زما نمرما فيح)سمحجمحرام-
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  ( مأمرررمبرنررلحجممررار،ب)مفرر)م9107ا فررادانسمز،ررامارري،حلنمح حرراسمدمبنرر)محصررطر سمفارر،امح حرردا م
ا فيردمما مربد،را ما كلحفرامم-منح،امحبلائما حداطناما فل ح،ام ا محفيح)ما ملر،ممف)ما ران ماراالتم

م .002م-م091سمم0سمع39عحلاةما ب ثما فيح)سمحجم-اةران،ام
  ما ردع ما فرل ح م را ما طرببماةكلنربمفر ما كلحفراما،اربح،اما فل ح،رام0333عطلر سمعرلر م )

سم07سمعم2بحل ،ز،ررلمدامكلىررلميممن رردمبفررضما ضاررل،لما اد ،رراسمحكيررامحراررزما ب رردثما مربد،رراسما اررنام
م 910

  حفلتماةران،رامفر)م( مادرما كل9103ا فر،ملتسمنار،نمعباا  ر،ظسمدما زبدنسمح حاماي،ممعداة م
إعررااامطيبميررلمعيرر ما حداطنرراما فل ح،ررامحررنم رربلما ررمفيمما ضررلمممعيرر ما ممررلركمدا فرر،شمحرر ماا ررر،ن م

م-م011سمحي ررقمسم31عحررلاةما ب ررثما فيحرر)سمحررجم-ا فيرردمما مربد،ررا ما كلحفرراماةران،ررامم-ارااررلتم
م .091

  امباي،ررلتما مرب،ررامفرر م( ممرف،ررلمادرماةنمررطاما طبب،رر9102عنررلن سمحصررطر معبرراما  ح،ررام اررنم
سعم97منح،رامقر،مما حداطنراما فل ح،رامسماراارام ل رامبكلحفرامقنرلةما ارد،سمسما مرب،راما حفلصررةسما ارنام

م.21س أبر،ل(سمم13
  ( محرا ماةىح،راما ملر، ،رام ححيارامب،رتما حضراسمفر)ممفز،رزمحريردمم9102ع،لاسم ل ام حرلامأ حرا م

د كررل  ما حررؤمحرما فيحرر)ما فربرر)ما مررلن)معمرررما رراد )ما حداطنرراما فل ح،ررا محيرردكما ضرراسماةدردب،رر،نمنح
م0اردىلجسمحرجم-ا ملا  ما مفي،ممدا حكمح ما حان)مدمضلفاما حداطنا مكحف،راما مضلفرامحرنماكرلما منح،رام

م0سمادىلج مكحف،اما مضلفامحنمأكلما منح،امدكلحفامادىلجمدأالا،ح،راما ب رثما فيحر)مدا ماند دك،رلسم
  م01م-

  ( مأىح،اما  دارمبر،نما  ارلراتمفر)مم ض،رقما اربمما فرل ح) مأب رلثم9112رلزيسمح حدامأ حا م
سمم0ا اارةما فلحام ياراارلتمدا حرؤمحراتسمحرجمم-ا حؤمحرما ابح م ي دار مرابطاما فل مما ابح م

م.339م-م032حااما حارحا ما،اارةما فلحام ياراالتمدا حؤمحراتمسمرابطاما فل مما،ابح)سم
  ( ما ررررمفيمما رررر ام)مبل  ضلمرررربما مفي،ح،رررراسمعحررررلن ماارما حارررر،رةم ينمرررررم9110ربررررل،نسمعحرررررمح حررررام

م.دا مدز، 
  ( مأمرماام اامماامرام،ك،ا9102ا غر،ب سمند مبنتمعي) م ( K. W. L. H.) (منح،امحيلراتممف

ا ردع)مبحرلمدراءما حفرفررامدا م صر،لما اراار)مفرر)محضرررما مضلفرراما،اربح،ام را مطل بررلتماي،راما مرب،ررام
م-م97سمم01سمع9كلحفاممضراء محكيراما فيردمما مربد،رامدا نرار،ا ما حرارزما ضردح)م يب ردثمررزةسمحرج

م. .31
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  ط،ررررا ماررررردراتما منح،ررررام( م ضرررردقما،ناررررلنمدا ا،حضرا9111فررررم ما ررررر حنسمعمحررررلنماررررراجما ررررا،ن م
م–م071سمم0سمع0ا حارمااحا محكيراما ارداان محرارزما ارداانم يب ردثمدا اراارلتما ارمرام،ك،اسمس

م.010
  ( ما دع)ما ب،م)مدعبقمومبل م صر،لما اراار)م طرببمكلحفرام9103ا رد،ي)سمىزاعمبنمعباا ار،م م

سم93اي،راما مرب،راسمحرجم-ارانار،اما كد مبل ححيااما فرب،اما افدا،ا محكيراماي،راما مرب،را مكلحفراما،
م.073م-م010سمم3ع

  ( ما نظررلمما فررل ح)مدما فاا رراما كمحلع،ررا ما حاررلداة ما ب،ررلن م9113ا ض طررلن)سمعبررااهللمبررنمىررلاي م
م.21م-م12سمم910ا حنما ما،ابح)سمعم

  ( مآ ،رررلتممفز،رررزما حداطنرررامدادرىرررلمفررر)ما مررررامم ضررردقما،نارررلن ما حيمضررر م9102قد،رررارسممفمررردع م
د )ما انديم يب ثما فيح)م ما مرب،امعي ما حداطنامد ضدقما،نالن محرارزمك،رلم يب رثما فيحر)سما ا

  م039م-م093طرابيس محرازمك،لم يب ثما فيح)سم
  يمرب،ررامحررنمأكررلما حداطنرراما فل ح،ررامسمحرررلى،ممم( ما ررا ،لما مطب،ضرر 9112اررلب،زدادسمإ ،ارر،لمدآ ررردن 

دحنيك،ررلتم يمرب،ررامحررنمأكررلما حداطنرراما فل ح،ررام اررمفحللما حرررب،نمدا حاررمد ،نما ا،لارر،،نمسممركحررام
م.عرل محبلركمسمطلرقمح رلد سم مبدنا ما حرازماةدردب م يمرابطمدا مالحنما فل ح 

  راتمااررم اامما حصررلارما رقح،ررام طررببم( مبرنررلحجمحضمرررحم منح،ررامحيررل9113ح حرداسمارريد مفم رر) م
ا،مل راسما رمفيمممم-ا اراالتما في،لسما حؤمحرما اد )ما الب م"ا مفي،ممف)محطير ماة ر،راما مل مرا ما كرداة

-0991(سمص مصم0حررررا ما  ،لةسكلحفرررراما ضررررلىرةسمحفيرررراما ارااررررلتما مربد،رررراسمحصرررررسما حكيررررا 
م 0031

 ممفز،زما مرب،امحنمأكلما حداطناما فل ح،ام ا م9103 ا حايحلن سم ح،لءمإبراى،مما اادق مإبراى،م م )
اي،راما مرب،راسمم-طببما حر ياما ملند،امف)محصر ممصردرمحضمررح ما حكيراما مربد،را مكلحفراماردىلجم

  م209م-م107سمم73ج
  ( ماركراممارح،نمحرنيجما اراارلتما كمحلع،رام9107ا حفحريسمار، منلصررسمدما صرلرح)سمبار،رام

م رمفيمما حرمبطرامبل حداطنراما فل ح،راسمحكيراماراارلتما  ير،جمدا كز،ررةما فرب،راسبايطنامعحلنم كدانربما
م.21س071سع03ا انو

  ( مرؤ،امعرب،ام ح اااتما ابمما فل ح) مقراءةمف)مأفالرم ل اما  ان محكيام9103حنزدسماحلل م
سمم0حررجمحراررزما ارااررلتمداةب ررلثسم-ا ب م،رام يفيرردمما،ناررلن،امدا،كمحلع،ررا محؤااررام ل رراما  اررنم

م.913م-م032



 ................................... تصور مقترح لبرنامج تدريبي رقمي في تنمية الوعي ببعض قضايا المواطنة العالمية

- 0225 - 

  ( مإعررلاةممدز،رر ما ررا لمبرر،نما،عل ررامدا ممررغ،لمفرر)مارردءما حاررلداةم9112حنصرردرسمأ حررامإبررراى،م م
م-دا فاا ا مارااامحضلرنامح ما قمصلاما،اربح) مآفرلقمإقمصرلا،ا مام رلامررر ما مكرلرةمدا صرنلعام

م.011م-م017سمم003سمعم93حرازما ب دثمدا مدم،قسمحجم
 مبرنررلحجمحضمرررحم مررار،بمأعاررلءمى،مرراما مررار،سمبكلحفرراماةقصرر م9113 م ا نكررلرسم اررنمعبررااهلل )

عيرررر محاررررم املتمماند دك،ررررلما مفيرررر،ممفرررر)مارررردءما م،لكررررلميمما مار،ب،ررررا ممحكيرررراما كلحفرررراما،ارررربح،ام
فيارط،نسمم–ررزةمم-ممدنما ب ثما فيح)مدا اراالتما في،لمبل كلحفراما،اربح،امم- يب دثما،نالن،ام

م.170-113(سم0 01
  ما مرب،رررررامعيرررر ما حداطنررررراما فل ح،راسحداا،ررررر مدأىررررراا ممفيح،رررررامسمحنظحرررراماةحررررمم9107،دناررررادم ا )

م.ا حم اةم يمرب،امدا فيممدا مضلفاسمطب مف)مب،ردتسم بنلن
  مإايلمما حاارسمف مإعاااما حداطنما فل ح محنمأكرلما منح،راما حارمااحاسمحنظحرام9101ا ،دنااد )

م.1(سم9101دا مضلفاسم بلر،س ماةحمما حم اةم يمرب،امدا فيمم
   ( ما مضر،رررما فررل ح م رصرراما مفيرر،مسما حاررلء امفرر)محكررللما مفيرر،م ما دفررلءمبمفيرراامنلسم9102ا ،دنارراد

  991(سم9102حنظحاماةحمما حم اةم يمرب،امدا فيممدا مضلفاسم 
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