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 باللغة العربية ملخص البحث

 الروضةمشروع األطفال مواطنون" على تنمية المواطنة العالمية لدى طفل "أثر استخدام 

 فى فصول تعلم الفنون البصرية 
 أ.م.د/ سامية نصيف توفيق يسى  

 جامعة حلوان –كلية التربية  –قسم رياض األطفال  –أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس للتربية الفنية 

 

ولهم الحق في المشااااااركاة في الحيااي المادنياة لمادنهم التي   والدتهماألطفاال هم باالفعاو مواطنون منا  

  اجتماعيلكى يعيشاوا حياي طييعية في واق  األطفال طوال حياتهم  يحتاجه عمليسالو   فهييعيشاون فيها 

  بإمكانياتالعالمية، حيث يتميز الطفو والقضاااايا يتوج بالعالقات والصاااراعات و المشاااكالت والتحديات 

  تة يجب احترامها وتحديد طرق مشااركته في جمي  أمور الحياي والعمو وفق الققافاوقدرات وأفكار إبداعي

فكري المواطنة العالمية قضااااية حيوية وجوهرها مشاااااركة الطفو في الحياي   أصاااايح المختلفة ، وهك ا 

على جمي  المسااااتوياات اليياياة والساااايااسااااياة   العاالمياالجتمااعياة والمادنياة والقضاااااياا المتعلقاة باالمجتم  

 واالقتصادية .

ويهدف اليحث الحالي إلى ربط أطفال الروضاة بالمدينة التي يعيشاون فيها مخ لالل اساتخدام مشارو  

التااب  لجاامعاة هاارفاارد باالوالياات المتحادي   الصاااافر األطفاال مواطنون احادم مشااااروعاات المشاااارو  

  التعليمياة.الهرم  اريدإلى إلليحاث باإحادم الروضااااات التاابعاة  تطييقيالاألمريكياة حياث تم تطييق ااطاار 

 .طفو بمرحلة رياض األطفال( 30)مخ وتكون  عينة اليحث 

وأظهرت نتائج اليحث فعالية الوحدي التعليمية المقترحة القائمة على الفنون اليصارية باساتخدام مشارو  

 العالمية لدم طفو الروضة.األطفال مواطنون في تنمية ثقافة المواطنة 

  المفتاحية:الكلمات 

 - Global Citizenship العالمية:المواطنة  - Children are citizens’ project مواطنون:مشارو  األطفال 

 .Visual Arts: اليصريةالفنون 
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Abstract 

 Uses of The Children are citizens’ project for development of Global 

Citizenship for Kindergarten Child in Visual Arts Classrooms 

 

Children are indeed citizens. From the time of their birth, they have the right 

to participate in the civil life of the cities in which they live. Their participation 

is a practical behavior that children will need in order to live a normal life as the 

social reality changes in relationships, conflicts, problems, challenges and global 

issues. The society should respect the child’s creative capabilities and determine 

the ways of his participation in all fields of life to match different cultures. Thus, 

the idea of global citizenship has become a vital issue and its essence is the child's 

participation in social and civil life and issues related to the global community on 

all environmental and economic standards. 

 

The current research aims at linking the kindergarten children to the city in 

which they live through the use of the Citizen Children project, one of Harvard 

University’s zero-project projects in the United States of America. The applied 

framework of the research has been applied to one of the kindergartens of the 

Haram Educational Administration. The research sample consisted of (30) 

kindergarten children. 

 

The results of the research have been revealed the effectiveness of the proposed 

educational unit based on the visual arts using the Children Citizens Project in 

developing a culture of global citizenship for the kindergarten child. 
 

 

 

 

key words: Children are citizens’ project - Global Citizenship  -   Visual Arts. 
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 العالمية لدى طفل الروضةأثر استخدام مشروع األطفال مواطنون" على تنمية المواطنة 

 فى فصول تعلم الفنون البصرية 
 أ.م.د/ سامية نصيف توفيق يسى  

كلية التربية  -أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال  

 

طفال العديد مخ األ اكسااااا تعد مرحلة رياض األطفال مخ المراحو الهامة التى تحتاج إلى اعداد جيد 

عليها   اعتادوا التيعلى مخ أإلى مرحلة  واالنتقالمهارات التعايش م  المجتم  واليياة المحيطة مخ حولهم 

واتجاهات    ميادئسلوكيات مينية على    واكتسا أثناء تنشاتهم، واليدء فى تكويخ عالقات جديدي، وتطويرها  

العديد مخ المشاكالت ولاصاة التى   فيمختلفة فأطفال الروضاة إذا لم يتم إعدادهم بشاكو جيد ساوف يقعون 

 تحتاج إلى تقيو االلر.

العالمية وتحديد الدعامات  المواطنة  التربية على متزايد بموضااو  هتماما ظهر األليري،الساانوات  ففي

وأهمية تربية األطفال   والتعلم،التدريس  وطرق المترتية على الساااياساااات والمناهج  األثاروالمفاهيمية لها 

معظم المجتمعات باألطفال  يحافظون على تقدم واسااااتقرار مجتمعاتهم حيث تهتم  عالميخليكونوا مواطنيخ 

ت المترابطة للقرن  وتحضااير األطفال لمواجهات التحديا ، عير المناهج التدريسااية وطرق التعلم والشاايا 

 لكخ فعالية النظم التعليمية وبرامج التربية المدنية تختلف مخ مجتم  إلى آلر.خ يوالعشر الحاد 

ويعّد التعليم مخ أجو المواطنة العالمية مجاالً اساتراتيجياً ليرنامج اليونساكو لقطا  التربية، ويساتند إلى  

 إلى ترساي  القيم واالتجاهات والسالوكيات الداعمة  التعليم مخ أجو الساالم وحقوق اانساان. ويرمي أيضااً 

، وهي: اابدا ، واالبتكار وااللتزام بالساااالم وحقوق اانساااان  طفالللمواطنة العالمية المساااةولة لدم األ

 .والتنمية المستدامة

 وال شااأ أن ثقافة المواطنة العالمية تحتاج أن تيث بشااأنها المعارف األساااسااية وااطار القيمى وتحديد

على   UNISCOالمحاور واألبعاد واامكانات والكفاءات ، وقد أنجزت منظمة األمم المتحدي "اليونسااااكو" 

وأهداف التنمية   خطةميقاقها التأساااايسااااي لوفق العديد الخطط التربوية وجه الخصااااو  فى ه ا المجال 

الالزمة لدعم   عارفوالم هاراتالم طفالجمي  األ اكتساا ضامان على "والتى أكدت  2030المساتدامة 

"  2030، بحلول عام وتضاااميخ المواطنة العالمية في التعلم وتقدير التنو  الققافيالتنمية المساااتدامة، 

(https://ar.unesco.org).  حياث يجاب على األطفاال التعرف على دور المةسااااساااااات المحلياة والوطنياة

واألمخ في جمي  أنحاء العالم مخ لالل سالسالة مخ سايناريوهات ومحاكاي لعب   العالمية في تشاكيو الساالمو

 (Evan S.Sperstein -2019-108 والفنون.) األدوار

أن فعاااليااة النظم التعليميااة وبرامج التربيااة على المواطنااة العااالميااة تختلف مخ مجتم   لر  حيااث 

 Mara“ت "ماراكريشاايفسااكى وآلرون" أشااارحيث  المةسااسااات التربويةكمساااولية يشااار  فيها كو 

krechvesky& etl يمهم بطرق تادعيم عملياات التفكير  و األطفاال فى ثقاافاة معيناة وييادأون تعلمأناه عنادماا ينبا

، فإنهم على  لنمو قدراتهم على التفاهم والتواصااااو والعمو فى مجموعات والمشاااااعروالتعيير عخ الرأم 

  (Mara krechvesky& etl-2014)". األرجح يشاركون ويمارسون الديمقراطية كمواطنون حقيقيون

 وإيجاد العالمي اليعد ذات المشااكالت أو بالموضااوعاتال تتعلق  عالميةال المواطنة أجو مخ التربيةو"

 للجمي  أفضااو حياي ظروف م  مشااتر  مسااتقيو تصااور بكيفية أيضااا  تتعلق  بو فقط، لها  جماعية حلول

 مخ انطالقا  ،وممكناً  حقيقيا  التصاور ه ا جعو وبكيفية والعالمية المحلية ا فاق  بيخ تواصاو للق  وبكيفية

 واساتدامة عدال أكقر لعالم مشاتركة رؤية بتصاور يسامح التحويلي التعلّم إن .العالم ه ا في الصايير تموقعنا 

 أليسايا  )". التحويلية الرؤية ه ه في قصاوم أهمية له نريده ال   المساتقيو مط ن في التمّعخ أن كما  .للجمي 

 (19-2008-كابيزودو وآلرون  

https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
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 آمنة،لعمو مخ أجو جعو المدن تهدف لأنه "واسااتناداً أيضاااً على لطة التنمية المسااتدامة لليونسااكو 

االساااتقمار في وساااائو النقو العام، وللق مسااااحات عامة لضاااراء،  و الفقيري،وتحسااايخ بياة األحياء 

. وتاحساااااياخ ناظام الاتاخاطاياط وااداري الاحضااااارياياخ لاتاكاون شااااااامالااة لالاكااافااة وتشاااااااركايااة
(https://www.arabstates.undp.org) 

يمقاو العالقاة بيخ  الا  األطفاال بمادينتهم مخ لالل تحلياو الواق  الققاافى  ويتطلاب ذلاأ فهم عالقاة

تلعب العوامو   ث. حيفي الروضاة ووساائلهيةثر على فلسافة التعليم  وال  الراشاديخ واألطفال فى المجتم  

ه  أنالطفو الساالم م  ال ات ويشاعر ب الققافية دوراً رئيساياً فى تحديد مسااوليات وحقوق األطفال، فحيخ يحقق 

  به،و الساااخ، يتالقى أالمنفتح عنه فى الفكر والديخ  على ا لرمرغو  يجد أنه مخ الضااارورم أن ينفتح 

لتالف معاه، ومخ ها ا ساااايتعلم كاو طفاو أن وجهاة  تلقاائيااً حقاه فى اال فااهم معاه، يحترم ا لر فيحترمويت

باو باااقناا  وباأساااالو    ليس لاه الحق فى فرض قيماه وأفكااره على أحاد باالقوي هنظره نساااايياة، ويعترف أنا 

 .االجتماعي، وهنا سيخف  صوت العنف ليحو مكانه السالم ديمقراطي

  مخ أكقر المفااهيم أهمياة لتعاايش الطفاو م  مادينتاه، وقاد تكون المواطناة العاالمياة ويعاد مفهوم المواطناة

غير واضاحة، والتى أثير تناولها العديد مخ التسااؤالت حول واجيات األطفال تجاه المجتم    العالمية قضاية

  ثواألطفال. “حيبيخ الراشاديخ  وااللتالفاتحقوهم كمواطنيخ وأوجه التشاابه والدولة، وعخ مساةولياتهم و

عالمية منظوراً تعليمياً مدم الحياي، وتيدأ مخ مرحلة الطفولة، وتسااتمر لالل  التطيق التربية على المواطنة 

التعليمية حتى سااخ اليلوم ما يتطلب "مقارابات نظامية وغير نظامية وتدلالت على مسااتوم  كو المراحو

 ( 2014-اليونسكو مة". )منظ التقليدية وغير التقليدية للمشاركة والطرق المنهج ولارجه. 

واحداً مخ أشاهر المشاروعات التابعة لجامعة هارفارد،   وهو"ناء على ذلأ فإن "المشارو  الصافرموب

به فى  شاارك   والتي "مواطنونعلى العديد مخ المشااري  الفرعية. منها مشارو  "األطفال  يحتو  وال  

  اتسااااما األطفاال كمواطنيخ دعااماة أساااااسااااياة لماداري ريجيو إيميلياا. والتى  تعليم المواطناة حياث يعتير

  القناائيعاامااً مخ التعااون  50والراشااااديخ لالل بيخ مصااااائر األطفاال  الروابط القوياةباالمحاافظاة على 

المادعميخ  داألطفاال. أحا والتعااون الققاافى بيخ ماديناة ريجيو والماداري التمهيادياة اليلادياة ومراكز ريااض 

 Mara)والمدينة. هى ساياق حاسام لتعزيز العالقة بيخ األطفال  الروضاة يجيو إيميليا التعليمية، أنلفلسافة ر

Krechevsky&etl-2016) 

ومشاااارو  األطفاال مواطنون ال يمكخ أن يكون ماادي للتعليم، غير أناه أوالً وقياو كاو شااااىء ثمري 

والتى يجب أن تختير وتماري فى الحياي العامة ودالو األساري حيث التنشااة األولى والروضاة   الممارساة،

 العالمية.واطنة كمةسسة تعليمية والتى تةدم دوراً أساسياً بإعتيارها الموق  األول لتلقيخ ثقافة الم

  النظام التعليمىفإن بأنه فى ظو المتيييرات االقتصاادية والساياساية   2016"سارية صادقى"  وأضااف 

يحتااج إلى ربط المحتوم العلمى باأمقلاة وتطييقاات وليرات حيااتياة حقيقياة دالاو ولاارج   فى مصاااار

دم ذلأ إلى اليياة القومية  عالروضااة، لكي تنفتح الروضااة ليس فقط على اليياة المادية المياشااري، ولكخ تت

ية المادية واالفتراضية، والبد أن يتم ذلأ االنفتاح مخ لالل ربط عمليات التعلم بتفاعالت وعالقات  والعالم

.  تمرارية وثيات المفاهيم والمعارفذو معنى وربطهاا بالحياه لدم الطفو مما يةدم إلى الفهم العميق واساااا 

تلأ المهارات واألبعاد فى ساااياق معاصااار يربط فى تكامو الخيرات الفنية والققافية واالقتصاااادية   موتعل

 ( 10 -2016-والوطنية السياسية للقرن الواحد والعشرون". )سرية صدقى 

المواطنة العالمية والتى تساعد  وثقافة أبعادلممارسة رية هى واحدي مخ أفضاو ااتجاهات والفنون اليصا 

واق  الطفولة فى مصر، وهو إدرا  ضرورم وهام فى سييو االتفاق على مالمح هوية وطنية   على إدرا 

والتعليم الجماالى والفنى كاأبعااد واضااااحاة لادم األطفاال عناد  العاالمياةلألطفاال، حياث تنادمج تنمياة المواطناة 

تعليمية الشااملة  التنمية الهو جزء أسااساى مخ ها المدرساى. وقد أوضاح  الدراساات أن االنتهاء مخ التعليم

للفنون اليصاااارياة دور قوم فى تطوير مهاارات التفكير النقادم والتحليلى، وتعلم النقاد  لألطفاال، حياث أن"

https://www.arabstates.undp.org/
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وتشاجيعهم على االنخراط فى مجتمعهم، وكو ذلأ يسااعد  مختلفة،الفنى، وتعلم تفساير الموضاوعات بطرق 

 Lucina Rodriguez)". موقفااً إيجاابيااً تجااه التعلم على أن يكتسااااب األطفاال تقاديراً أعلى للا ات ويخلقون

Zarate-2015) 

ور األولية فى بناء األنساان، وأن عملية تنشااة الطفو تةثر فى   اراً بأن مرحلة الطفولة تمقو الجواساتشاع

  الفنون اليصاريةب في الروضاةصاياغة الوطخ كان البد لليحث الحالى مخ ربط أنشاطة الفصاول الدراساية 

فتوسااي  دائري األهتمام بما يساااعد الطفو على االنتقال بفكره مخ المحيط   فى مناخ يسااوده العدل والسااالم 

اليياى الضاايق إلى محيط أوساا  ما يمكنه مخ فهم ما يحد  فى العالم الخارجى حتى يدر  أن ما يمس بلده 

م وحدي تعليمية مقترحة فى  مخ لالل تصاميأو العالم أجم  يمس أيضااً الحياي الشاخصاية لكو إنساان وذلأ 

لدم طفو  العالمية المواطنة ثقافة " لتنمية مواطنونالفنون اليصارية قائمة على اساتخدام مشارو  "األطفال 

 الروضة.

  البحث:مشكلة 

ومنهاا واجيااتهم وحقوقهم المادنياة ويتضااااح ذلأ فى ضااااعف  العاالمياة يمااري القلياو متطلياات المواطناة 

وتعد مصاار هى واحدي مخ الدول النامية التى قررت أن تقفز للعمو على   السااياساايةالمشاااركة فى الحياي 

التعليم المصاارية تطوير العديد مخ المشااروعات لتعزيز التعليم  التربية ونطاق عالمى.حيث قررت وزاري 

ة  واستجابة الحتياجها لتوجيه شامو حول دمج التربي فى مرحلة الروضاة مخ لالل برامج الطفولة الميكري.

وجدت الياحقة   على المواطنة العالمية فى أنظمتها التعليمية بطريقة تساامح بمواءمتها م  السااياقات المحلية

فعال أطفال مصار حول عالقتهم بمدينتهم نظراً الزدياد التحديات الحضاارية  أأن هنا  حاجة لدراساة ردود  

فلساافة  لوحضااارتنا القائمة ووفقاً لوالققافية والتى تسااعى إلى إقامة مجتم  وحضاااري تتناق  م  مجتمعنا 

يميلياا ، باأن ريااض األطفاال هى ساااايااق حااساااام لتعزيز العالقاة بيخ األطفاال والماديناة  إالتربوياة لريجيو 

وفقاً لمشاااااركة  أيضاااااً  فاألطفال هم مواطنون من  والدتهم ولهم الحق فى المشاااااركة فى الحياي المدنية و

ة مخ فر  التعلم لمرحلة الروضااة، إحدم تلأ الفر   المشاارو  الصاافرم وباحقوه فى مجموعة متنوع

مساااعدي أطفال الروضااة على إكتسااا  ثقافة  يمكخ مخ لالله هى "مشاارو  األطفال مواطنون"، وال م 

القيام ب لأ عخ طريق الفنون فمخ لالل الفخ يمكخ ربط األطفال بمدينتهم وتكويخ رؤم والمواطنة العالمية 

كى تجاه قضايا المواطنة العالمية ليصيحوا  ا  تييير معرفى وقيمى وسلومقنعة حول مجتمعاتهم بهدف إحد

 مواطنيخ مققفيخ مطلعيخ ونقديخ، يتواصلون اجتماعياً ويحترمون التنو ، ومسةوليخ ألالقياً وملتزميخ.

  البحث:فروض 

تعليمياة  يوجاد فرق ذات داللاة احصااااائياة فى األداء القيلى لألطفاال "عيناة اليحاث" عناد تطييق الوحادي ال -1

المقترحة فى الفنون اليصاارية باسااتخدام مشاارو  "األطفال مواطنون" لتنمية ثقافة المواطنة العالمية  

 لصالح األداء اليعدم. لدم طفو الروضة

يوجد فرق ذات داللة احصااااائياة فى األداء القيلى لألطفاال "عيناة اليحاث" عناد تطييق إلتياار المواطناة   -2

 لصالح األداء اليعدم. ثقافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضةلقياي نمو  العالمية المصور

  البحث:أهداف 

تصاميم وحدي تعليمية فى الفنون اليصارية قائمة على اساتخدام مشارو  األطفال مواطنون لتنمية ثقافة   •

 المواطنة العالمية لدم طفو الروضة.

األطفال مواطنون لتنمية ثقافة  وحدي تعليمية فى الفنون اليصاارية قائمة على اسااتخدام مشاارو   طييق ت •

 المواطنة العالمية لدم طفو الروضة.

   البحث:أهمية 

قاد يساااااعاد اليحاث فى تقاديم وحادي تعليمياة ونموذج لمشاااارو  األطفاال مواطنون فى مجاال تعلم ثقاافاة   •

مادنياة وااجتمااعياة لمرحلاة  عيم األنشااااطاة الفنياة والققاافاة الالمواطناة العاالمياة يمكناه أن يسااااهم فى تاد

بروح مخ التفاهم والساالم والمساااواي بيخ  حر،وإعداده لحياه تسااتشااعر المساااولية فى مجتم   الروضااة

 الجنسيخ والصداقة بيخ جمو  الشعو  والجماعات.
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لققافة المواطنة العالمية  إتاحة الفر  العملية التى تساااامح لألطفال بالتعلم مخ لالل الخيري المعاشااااة  •

كالتسااامح واالعتماد المتيادل واحترام حقوق ا لريخ كما تساامح لهم باكتسااا  القدري على التيصاار  

 بالنتائج االجتماعية واالنسانية المترتية على أفعالهم.

إعداد الطفو فى مرحلة الروضااااة اعالء قيم التسااااامح والديمقراطية والتعدد فى األراء واالتجاهات   •

باالحقوق والواجياات والققاة باالنفس والشااااجااعاة فى إباداء الرأم والقادري على النقاد الا اتى م   الوعيو

 تقيو انتقادات االلريخ واالنضياط وااللتزام.

تمكيخ األطفال مخ إلتيار وضا  المواطنة العالمية مخ لالل تساليحهم بالتوجهات والمعرفة والمهارات   •

 شاركة الفعالة فى تحقيق رلائهم ورلاء أسرهم ومجتمعاتهم.التى تعدهم للحياي وتسمح لهم بالم

توفير بع  األدوات المناساااية لتقييم ثقافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضاااة ودمجها فى اليرامج   •

والمناهج الخاصاة بمرحلة الروضاة فى مجاالت الفنون اليصارية مخ لالل طرق تدريس ابداعية التى  

 لسلو  ال كى )تعلم الخيال واالبدا  والتوثيق(.نو  مخ ا على ممارسةتساعد 

إثراء مجال الفنون اليصاارية بطرق ميتكري فى التدريس مخ لالل االنخراط فى ممارسااات وأنشااطة   •

الطااقاات االباداعياة لادم األطفاال   وإطالق إباداعياة م  القضاااااياا والمفااهيم المرتيطاة باالمواطناة العاالمياة 

السااتحدا  حلول وصااياغات تشااكيلية غير تقليدية بهدف احدا  تييير معرفى وقيمى وساالوكى تجاه  

 تلأ القضايا لدم األطفال.

  :يليإقتصر اليحث على ما  :البحثحدوث 

حددتها منظمة   المواطنة العالمية التى ومفاهيم أهدافتضاااميخ مخ لالل تنمية ثقافة المواطنة العالمية  •

  -الهويةمسااتويات  -الساالطة – لعالميةالقضااايا ا -النظام) وهياليونسااكو للطفو فى مرحلة الروضااة 

-)منظماة اليونسااااكو (االلتزام -المساااااولياة األلالقياة -ااجراءاتإتخااذ  -وااللتالف إحترام التنو 

2015-32 :45) 

"مشاارو  األطفال مواطنون" لتنمية ثقافة المواطنة  تصااميم وحدي تعليمية مقترحة مينية على توظيف  •

 العالمية لدم طفو الروضة فى فصول الفنون اليصرية.

فنون ليصارية فى مجاالت إقتصارت أعمال التجربة العملية على مجموعة متنوعة مخ أنشاطة الفنون ا •

   (المستهلكةالتشكيو بالخامات  -التشكيو بالورق  –والتلويخ  الرسم)

  هرمالتنفيا  الوحادي التعليمياة المقترحاة تم فى إحادم الروضاااااات التاابعاة لوزاري التربياة والتعليم فى  •

 سنوات. 6 -4( طفالً تترواح أعمارهم بيخ 30وتتكون عينة اليحث مخ )

أساابي  بعد برنامج الروضاة مري ثمانية شاار  األطفال عينة اليحث فى الوحدي التعليمية المقترحة لمدي  •

 دقيقة. 90األسيو  لمدي فى 

   البحث:أدوات 

 قائمة ثقافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضة "إعداد الياحقة". -

 ققافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضة )عينة اليحث( "إعداد الياحقة".إلتيار مصور ل -

   البحث:مصطلحات 

"أداه تركز على توفير مسااااحة مركزية لألطفال والمعلمات  يٌعرف بأنه : مشرررروع األطفال مواطنون •

الماديناة.  لألعماال الفنياة فى متااحف الفنون اليصاااارياة مخ جمي  أنحااء  افتراضااااياةلزياارتهاا وجوالت 

تم تصااااميماه   والا   الا كيمصااااادر عير اانترنا  مقاو الكتاب التفااعلياة االكترونياة، التااري   وتوفير

معرفاة كيفياة اسااااتخادام ها ه المصااااادر وتقييم موثوقيتهاا  دياة، حياث تعاد كيادياو لكتاب تااري  الفخ التقليا 

وفائدتها وإدماجها فى لطط األنشااطة التعليمية أمراً ضاارورياً فى الروضااات لتعلم الفنون اليصاارية  

 (Lucina Rodriguez Zarate-2015-p.4) ".اليوم

هو شاااكو مخ أشاااكال التعلم  : Global Citizenship Education  العالمية:المواطنة  التعلم من أجل  •

ينطوم على المشااركة النشاطة لألطفال فى المشاروعات والموضاوعات للقضاايا العالمية   وال  المدنى 
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- Gloria (،)14-2015)منظمة اليونسااكو ااقتصااادية، السااياسااية.  ،المجتمعيةفى مختلف النواحى 

2018-14) 

ومراعااي األهتماام باالتنو  الققاافى م  تعزيز  الوعي" Global Citizenship العرالميرة:المواطنرة  •

 & Reysen" ااسااااتاداماة إلى جااناب الشااااعور باالمساااااولياة تجااه ا لر ومفااهيمالعادالاة ااجتمااعياة 

Kztzarska,Miller -2013-P.858)) 

المشااركة   االجتماعية، العالمية، المسااوليةبالقضاايا  الوعيبأنها "   2014وعرفها "ساتونر وآلرون" 

 (Stoner& etl -2014-126) ".المدنية فى الدولة التى تعيش فيها 

" تشاااامو الفنون الجميلة التقليدية  نها أ ب NAEAطنية لتعليم الفخ وعرفتها الرابطة ال :البصررررريةالفنون  •

ساااوم نون الوساااائط بما ذلأ األفالم، ور، والنح ، فالفوتوغرافيمقو الرسااام، الطياعة، التصاااوير 

وتصااااميم المنااظر الطييعياة،   الاداللي، والاديكور واليياياةالجرافياأ، الرسااااوم المتحركاة، المعماارياة، 

ئخ والقماش والمجوهرات واألشااايال الخشااايية  الفنون الشاااعيية، األعمال الفنية مقو التشاااكيو بالعجا 

 (NCCAS-2014, NAEA-2014) ".والورقية وغيرها مخ المواد

ون التى تهتم فى أسااااساااها على إنتاج أعمال فنية  نبأنها "مجموعة الف  2014وعرفتها "حنان حساااخ" 

حنان  )". إنتاجها تحتاج لت وقها الرؤية اليصاارية المحسااوسااة على التالف الوسااائط المسااتخدمة فى 

 (.18-2014-حسخ 

الدراسااة النظرية مجموعة مخ المحاور لتوضاايح المفاهيم األساااسااية   تشاامو: للبحثاإلطار النظرى أوالً: 

    :وهيالتى تدور حولها محتويات اليحث 

  العالمية:ماهية المواطنة  - أ

  عالم"الشااااعور باالنتماء إلى ال إلى UNISCOتشااااير المواطناة العاالمياة كماا حددتهاا منظمة اليونسااااكو

  والققافي ةواالقتصااادي ةالسااياساايو ةاالجتماعي والتأكيد على ربط العالقاتالمشااتركة. األوساا  واانسااانية 

 كوكيىووعى  اجتماعيةله هوية كجزء مخ مجموعة الطفو وأن  والعالمي والوطنيالمساتوم المحلى  على

  وقدرته وااللتالففيه يقدم الدعم لآللريخ مقدراً التنو   شال   يعيالمجتم   في نشاااط عضاااو  اعتيارهو

 (Gloria -2018-14) (،2014 -". )اليونسكوإجراءات بطرق فعالة ذات معنى واتخاذعلى تحقيق العدالة 

تشااير بشااكو عام   وأنها أيضاااً  العالميةالمواطنة على مفهوم   2012من  عام  ومنظمة اليونسااك كدتوأ

وتقادير التنو  والقادري على تحقيق العادالاة واتخااذ   واالحترامالقادري على فهم الترابط بيخ المجتمعاات  "إلى

لتحادياات القرن الحااد    األطفاال سااااي عاد ةتعليم المواطناة العاالميا وأن  ااجراءات بطرق فعاالاة ذات معنى

الترابط   كشاافوافية والعشااريخ مخ لالل توفير فهم حول مواضااي  سااياسااية واقتصااادية واجتماعية وثق

 (UNICEF-2013-3) ،(UNISCO -2015-14)المحلي والوطني والعالمي 

األطفال باعتيارهم   وحقوق  تهي "واجيا بان المواطنة العالمية   2017" وأضاااااف  "نهلة ساااايد عليوي

دالو كيان أو دولة معينة، فهوية الطفو تجاوز   ترتيط بوجودهموال  العالمي،نشااطيخ في المجتم  أعضاااء 

بالرغم مخ تواجد األطفال فى أماكخ مختلفة ،   العالميحيث يتشاكو المجتم   والجيرافية،الحدود الساياساية 

للتنو  الققاافي وتنمياة العادالاة والمساااااولياة المجتمعياة  المتياادل  االحتراموتقوم بينهم العالقاات بنااء على 

مخ الجانب االقتصاااد   المشااتر  سااواء  ماالهتما  الديخ والعقيدي والسااياسااة بناء على التالفبالرغم مخ 

 ( 110-2017-. )نهلة سيد واليياي والسياسي

فهم  ولدم األطفال شااااركة تنمية مهارات المتبأنها "  Chai Reddy "2019" "تشاااا  ريدم"وعرفها 

العالمية وليس مجرد معرفة بو التعايش معها مخ لالل اليياة المحيطة   للقضااايا  العالمى الوعي بيخالعالقة 

  موضاوعات متعلقة باحترامالمصاطلح  ويتضامخ ه ا. وعقد المقارنات وجهات نظر ا لريخببهم وربطها 

 (Chai Reddy-2019-15:16). "بالتنو  واانصاف والشمول
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اليحاث الحاالى على ثال  أبعااد مفااهيمياة، تعتير مشااااتركاة بيخ  العاالمياة فى فهم المواطناة وينطو 

لإلشاااري إلى األساااليب التعليمية المسااتخدمة لتمكيخ األطفال مخ  متسااتخدالتعريفات والتفساايرات السااابقة 

تادرياب األطفاال على  لتوجياه الحياث يجاب  ت الالزماة لتفعياو دورهم كمواطنيخاكتساااااا  القيم والمهاارا

المهارات االزمة لتفعيو دورهم فى المجتم  والعمو التطوعى فى الحاضاار   تنميةوالمشاااركة فى الوطخ، 

مخ المعارف والسااالوكيات واالتجاهات التى تسااامح للطفو بإدرا  القيم المطلوبة   ةوالمساااتقيو. كمجموع

أيضاااً   وهي مجتم .حترام تلأ القيم لكو لمشاااركة حياتهم م  توفر قدر مخ حرية االلتيار والساالو ، م  ا

  وارتياطهم والمدني األلالقيلتعليم الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق اانساااان وتنمية الحس 

بمدينتهم. حيث تهدف المواطنة العالمية أيضاااً إلى التققيف بشااأن القضااايا الحالية مخ أجو الصااالح العام  

 اي االجتماعية والمساواي والتقدير المتيادل.واحترام قوانيخ وأعراف الحي

طفرل  اكتشرررررافوفقااً لطييعاة وهادف اليحاث الحاالى باانهاا " إجرائيااً  وتعرف اليااحقاة المواطناة العاالمياة

نظمرة فاى  المجتمع والبيئرة التى يعي  فياراو واتجراهراتره تجراي المردينرة والنرا  واألمراكن واأل الروضرررررة

 وربطاا بالعالم األوسع". إلياا ويعي  فياا ينتمي عالقة تفاعل بين الطفل والمدينة التى 

  األطفال:التعلم من أجل المواطنة العالمية فى رياض  -ب

تهادف التربياة على المواطناة العاالمياة فى ريااض األطفاال إلى تشااااكياو قوي تحليلياة، وبنااء المعرفاة  

والمهارات والقيم والسااالوكيات التى يحتاج إليها األطفال لتمكنوا مخ المسااااهمة فى عالم أكقر دمجاً وعدالً 

تخدمة المفاهيم والمناهج المطيقة  وسااالماً. وتتي  التربية على المواطنة العالمية مقاربة متعددي األوجه، مساا 

فى مجاال حقوق اانسااااان والتعليم مخ أجاو السااااالم والتعليم مخ أجاو   التققيففى مجااالت ألرم، ومنهاا 

، وتطيق التربية على المواطنة    (46-2014- )اليونسكو"التنمية المستدامة والتربية مخ أجو التفاهم الدولى

 نهلة سايدالحياي، وتيدأ مخ مرحلة الطفولة ، وتساتمر لالل كو مراحو التعليم.)العالمية منظوراً تعلمياً مدم 

األبعاد واألطر المفاهيمية األسراسرية للتعلم من أجل المواطنة ( وتشاتمو على مجموعة مخ  2017-119-

 :  ( إعداد الياحقة1ويوضحها شكو )  العالمية

 

 " العالمية “إعداد الياحقةاألبعاد واألطر المفاهيمية للتعلم مخ أجو المواطنة يوضح  (1شكو )

 (29- 2015)نقالً عخ منظمة اليونسكو 

المجال المعرفى

إكتساب المعارف والمفاهيم

مهارات التفكير األساسية

االعتماد المتبادل 

الترابط بين البلدان

فهم العالم المعقد 

التفكير النافد 

المجال العاطفى االجتماعى

القيم والسلوكيات

الشعور باالنتماء

تبادل القيم والمسئوليات

احترام االخرين والتعاطف

المهارات االجتماعية

النمو الشامل

المجال السلوكى 

اتخاذ اجراءات فعالة

تحمل المسئولية 

االستدامة 

المستوى المحلى والعالمى

تحقيق السالم

التطبيق العملى
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وهى تقدير التنو  والترابط العالمى   العالميسااامات الطفو  2013وأوضاااح  منظمة اليونيساااف 

تطوير الساالوكيات الهادفة  والمشاااركة في معالجة القضااايا المرتيطة بالطيقات والفوارق المجتمعية، و

( يوضااح أهداف التعلم والموضااوعات الرئيسااية  1يلى جدول ) ( وفيما UNICEF-2013في المجتم  )

 (اليونسااكومنظمة واألهداف الفرعية للتعلم مخ أجو المواطنة العالمية فى رياض األطفال كما حددتها 

 ( 45 :32- 2015اليونسكو  منظمة
 لدى طفل الروضةأهداف التعلم   مفاهيم المواطنة العالمية

 النظام

 العالمي( الوطني-المحلي )
والمجتم    مدينةوال روضااةواألسااري وال طفو)ال اليياة المحليةينظم   كيفيصااف   -

 (والدولة والعالم

   .المواطنة ومفهوم األوس  )المدينة التي يعيش فيها( بالعالماليياة  كتشف ارتياطي -

 .كيفية تنظيم العالميتعرف على  -

والمجتم    الروضااااةواألصاااادقاء و)األسااااري في   يلتزم بالقواعد دالو العالقات -

 والدولة والعالم(

 المؤثرة في المجتمع  القضايا

 العالمي( - الوطني-المحلي )

 

 .المحلية والوطنية والعالمية الرئيسية لمشكالتقائمة بايض   -

التي تترابط بها القضاااايا المةثري في المجتم  المحلى على كيفية الساااتكشاااف ي  -

 واالجتماعي والسياسي واالقتصاد ( يالييا)المستوم 

 في مدينته والمجتمعات مخ حوله.مختلفة الأو المشابهة  كالتمشيتعرف على ال -

 .العالميالمجتم  في  يميز دوره المةثر -

 السلطة 

 ( ديناميكياتال  –االفتراضات )
بااسااااتخادام مجموعاة مخ األدوات   المعلومااتلجم  مختلفاة المصاااااادر يعادد ال -

والرساوم المتحركة والقصا   لروضاة وا والمدينة)األصادقاء والعائلة والمصاادر 

 (كتب الفنونواألفالم وا

 .السليم االستما  والتواصويتدر  على مهارات التواصو و -

 ويفسرها. وجهات النظر المختلفة يحترم -

 وتطوير المهارات دالو نفسه وم  ا لريخ. هالعالم مخ حول ينسجم ويتفاعو م  - مستويات الاوية 

 واألسري واألصدقاء والمجتم  واليلد( نفس)الوالعالقات  يفهم هويته ال اتية -

 م  العالم األوس . مجتمعهعيش وكيف يتصو يأيخ يعرف  -

 .قدم المساعدييو ويطلب ال اتية وقيمة ا لريخ يقدر قيمته -

تقديم التواصااو والتعاون واالهتمام وم  االلريخ مخ لالل   عالقات إيجابية  يينى -

 .رعايةال

-)الجنس مخ حيث والمجتمعات   الققافاتبيخ  أوجه التشاااابه وااللتالف يوضاااح - .ترابط المجتمعات

 (واالقتصاد  - االجتماعي المستوم-لعمر ا

االحتياجات األسااساية المشاتركة وحقوق  و بيخ المجتمعات يكتشاف طرق التواصاو -

 .طفوال

 .(األشياء-اليياة  -الكائنات الحية -اليشر)جمي  الكائنات ويحترم  يقدر -

 .بأن لكو طفو حقوقاً ومساوليات يعترف - احترام التنوع واالختالف

اللياة والسااااخ والققاافاة حياث )يفرق بيخ التشااااااباه وااللتالف بيخ ا لريخ مخ  -

 والتقاليد(. أسلو  الحيايو

تعلم االسااااتمااا  والفهم واالتفاااق وااللتالف وتقيااو األراء ووجهااات النظر  ي -

 المختلفة.

 .والعالقات الجيدي االلتالفيقدر ا لريخ وذاته وحترم ي -
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  اإلجراءاتاتخاذ 

 )الفردية والجماعية(
 .عيش فيهي ال  التخاذ إجراءات لتحسيخ العالم  ناسيةالم طرقاليستكشف  -

واليلاد   المنزل والروضاااااة جعاولحمااياة الييااة و يوساااا  مخ التيااراتاه وأفعاالاه -

 .للحيايمكاناً أفضو  والكوكب

مقو:  المجتم   فيتعاونية حول قضاااايا الحياي الحقيقية   ار  في مشاااروعاتشااا ي -

سااتخدام أساااليب مختلفة ا  -وتقديم المعلومات  أساااليب جم -م  ا لريخ  )العمو

 ايصال النتائج واألفكار(

 مهارات حو المشاكو.تطوير وصن  القرار  اتعملييشار  في  -

 وفى الكوكب. ا لريخ فيوسلوكياته المساولة التياراته كيفية تأثير يناقش  - المسئولية األخالقية 

 ليياة مخ حوله.ولآللريخ ولل اته الرعاية واالحترام  يقدر قيمة -

 يربط بيخ اليشر واليياة التي يعيش فيها. -

 (.غنى، وفقير -الحق، الياطو -يميز بيخ مفاهيم )عادل وغير عادل -

 .والجماعيعلى المستوم الفرد   أهمية وفوائد المشاركة المدنية يدر  - االلتزام.

 -المياادراتتتخا  إجراءات لتحساااايخ المجتم  ) التياألفراد والكيااناات يميز بيخ  -

 (المجموعات -المنظمات 

واألسااري   روضااةال)المحلية والوطنية والعالمية  مشااكالتحلول للال  يشااار  فى -

 والمجتم  واليلد والكوكب(

 للمواطنة. رئيسيةكجوانب دينة والم لروضةأشكال االلتزام في اليي  وايتعلم  -

 فى مجموعات.  بفعالية ةالالصفي األنشطةو الحوار والنقاش ينخرط في ممارسات -

 الياحقة( نقالً عخ  العالمية فى رياض األطفال )إعداد يوضح التربية مخ أجو المواطنة  (1) جدول

 (45: 32   -2015-)منظمة اليونسكو

فساوف  للمواطنة العالميةما لم يكخ الطفو مسالحاً بعناصار متماساكة ومخ االساتعراض الساابق نجد أنه 

سااتنحدر إليها   التيتسااتمر عوامو االسااتقطا  والصاارا  حيث ال يسااتطي  أحد وقتها التنية بمدم الهاوية 

المجتم  وبناء على ذلأ البد أن يتوفر لها مخ عناصااار النجاح ما يجعلها فى صاااالح مساااتقيو ه ا الوطخ  

   المشتر .المشتر  والمستقيو 

 ل:األطفافى رياض األطفال مواطنون  مشروع -ج 

ليري بمفهوم المواطناة العاالمياة وأهمياة أن يكون األطفاال مواطنون  تزاياد االهتماام فى الساااانوات األ

صااااالحيخ للحفااظ على تقادم مجتمعااتهم. وتعاد تنمياة المواطناة العاالمياة بيخ األطفاال واحادي مخ أهم الطرق  

، فاإن منحهم قيم االنتمااء للوطخ هو حجر الزاوياة فى  أوالعشااااريخ. لا لا  الحااد لمواجهاة تحادياات القرن 

 لنشطة وااليجابية فى التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية.المشاركة ا

ا لر   باالتعرف علىالخاا   الكوكييبيخ الوعى  ترابط على أن "هناا   2017وأكادت "نهلاة سااااياد" 

  العالميطفو لليتم إعداد الطفو فيها مخ لالل غري األنماط الققافية   والتي والمدينةاليياة   والربط بينه وبيخ

  التعاطف وتنمية قيم ،واقعياً  مواطنة العالمية ومدم تحققها ال مخ أسارته وأصادقائه للتربية علىوتشامو دعم 

والتعااون الجمااعي والعماو  الييااة  حفااظ علىوال ،وااللتالف وتحقيق العادل التنو احترام و ،والمساااااولياة

 (108-2017-".)نهلة سيد على تحسيخ الكوكب 

حيث بدأ فى أكتوبر  النشاااطة األطفال مواطنون يعد مخ اليياات التعليمية  وبناء على ذلأ فإن مشااارو 

مخ لالل  USA األمريكياة في الوالياات المتحادي ة ينا فياه المعلمون مخ جمي  أنحااء الماد شااااار و 2014

حضاور ندوي حول التطوير المهنى ومناقشاة بناء منهج مقن  يربط األطفال بمدينتهم طوال العام، وقد سااعد 

المعلمون األطفاال على اكتشاااااف األمااكخ التى تهمهم واليحاث فيهاا، بماا فى ذلاأ المترو والمعاالم األثرياة  
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مة والمالعب. وقد شااار  األطفال مخ والمتاحف ومحطة األتوبيس والمساااحات الطييعية والمنحوتات العا 

لالل التحد  والمناقشاات والكتابة والرسام وتصاميم نماذج ثالثية األبعاد حول أفكارهم، وشااركوا أعمالهم  

للفنون مخ ها ه  الوطنيوكاان ها ا اليحاث مادعومااً برحالت ميادانياة إلى المعرض  والماداري.عير األحيااء 

قات التطوير المهنى للمعلميخ طرقاً جديدي لدعم اساااتقصااااء  المةساااساااات إلى المداري فى حيخ قدم  حل

  ".األطفال فى المدينة

(http//: www.pz.harvard.edu/projects/children-are-citizens) 

التعليم   إلىللدعوي   "Mara Krechvsky&etl"  2014 "لمارا كريشاااافيسااااكى وآلرون" وفى دراسااااة

بمرحلة الطفولة الميكري لمشارو  األطفال مواطنون حيث تم تساليط الضاوء على الطييعة المدنية للمداري  

باعتيارها عملية أسااااساااية فى التدريس وعملية التعلم، وقد تم توثيق تعلم األطفال مخ أجو تدعيم قدراتهم  

ى تخيو مساتقيلهم كأعضااء نشاطيخ فى  وطرح صاور بديلة للتدريس والتعلم التقليدم ومسااعدي األطفال عل

 Maraمجتمعااتهم والتادرياب على الاديمقراطياة والمنااقشاااااة وإداري الحوار ومقاارناة األفكاار والتفااهم. 

Krechvsky&etl-2014-10)) 

بدراساة مشارو  Bosten العامة بمدرساة بوساطخ  ”Mardell & etl“ 2014كما قام "مارديو وآلرون"

وتطييقه على األطفال مخ لالل مجموعة مخ األنشطة التطييقية لجعو المدينة أكقر عدالً األطفال مواطنون 

 ومناساااية لهم وإضاااافة بع  األفكار التى تيير مخ شاااكو المدينة وتضااايف عليها طاب  مشاااوق أكقر.

(Mardell & etl-2014) 

 2015،2017 وفى دراساااة ألرم تم  فى واشااانطخ العاصااامة بالواليات المتحدي األمريكية فى عام

، ومدرساة (DCPS)ومدرساة  المقدي،قام الياحقون بدعوي بع  أطفال الروضاة مخ مدرساة القلب  حيث

شااف رأيهم فى مدينة  الساتك للتعلم الميكر SunShineشانطخ الدولية ومركز اومدرساة و االبتدائية،سايتون  

م  زمالء الدراساة وأطفال المداري األلرم كما قام كو  وطليوا منهم مشااركة أفكارهم العاصامة  واشانطخ

معلم بتوجيه أطفاله بطرق مختلفة لنقو ارتياطهم بمدينتهم. ونتج  عخ الدراسااة كتا  يشاامو مجموعة مخ 

-Mara Krechevesky& etl)والتعلم. القصااا  والصاااور الفوتوغرافية والكلمات لتوثيق عمليات التعليم 

2015,2017) 

  البصرية:الفنون بفصول تعلم وعالقتاا  العالميةالمواطنة م من أجل التعل   -د 

واألهداف واالساااتراتيجيات والفوائد المرتيطة   اليصااارية،بدور الفنون  العالمية مفهوم المواطنة يرتيط 

بأنه   2018أشااارت "ساايساايليا فيرم المكفيساا " لخيرات والحلول التى تنتج عخ ذلأ حيث بها، وك لأ ا

نااحياة،   خللاديمقراطياة. فمعتياار المواطناة مفهومااً مزدوجااً إيمكخ  اليصاااارياة،"عنادماا يتعلق األمر باالفنون 

ومخ ناحية   .متنوعةعلى للفية مخ لالل انطياعات وتعييرات  اعتماداالمشااركة فى المجتم  يتعلق األمر ب

".  ألرم، يمكخ أن يكون حول الحق فى التعيير عخ الا ات واالسااااتماا  إليهاا باأشااااكاال مختلفاة مخ التعيير

(Cecilia Ferm Almqvist-2018-p.9) 

" أن تعزيز وعى الطفو باألشااكال اليصاارية المرتيطة باليياة والمجتم  تساااعد  Easner "وأكد "إيزنر

  التياارعلى تشااااكياو األفكاار المتكااملاة وبنااء المقاو العلياا. فمخ المهم الساااامااح لألطفاال بمماارسااااة حرياة 

فة  المناقشااة ونقد األعمال فيكون التعلم والمعر وممارسااةللطفو  الواعي االلتيارالموضااو ، المينية على 

همية المواطنة العالمية م  أحيث تتوافق (  13-2015- صااادقيسااارية )بهم. للتفكير الخا   طييعينتاج 

الفنون اليصارية فى مسااعدي األطفال على اكتساا  المهارات الحياتية واحترام األطفال ل اتهم وللق موقف  

تجاه المساااولية االجتماعية والتعايش م  ا لريخ واحترام حقوقهم ومشاااعرهم وممتلكاتهم وزيادي  إيجابي

 ليع .احترام األطفال بعضهم 

ها مخ يلالفنون اليصرية ودورها فى المساهمة بترجمة ه ه المفاهيم وتفع م دالو فصولالتعلوفى ضوء 

الطفو مفهوم المواطخ العالمى فالدراسااات األولية   الروضااة فى صااور وأدوار متعددي تكساابلالل معلمة 

http://www.pz.harvard.edu/projects/children-are-citizens
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لحركية  لتعليم الفنون اليصرية كان  محدودي فى تركيزها على اكتسا  المهارات األساسية مقو المهارات ا

وبع  التقنيات األسااااساااية فى تعلم الفنون والييانات المتعلقة بوجهات نظر األطفال حول مشااااركتهم فى  

 (Moorfield-2010)تعلم الفنون بشكو عام". 

وم  نمو اليرامج القاائماة على الفنون اليصاااارياة، تم إجراء قادر متزاياد مخ اليحو  لتحلياو فعاالياة  

واليياات   والتكامو،العالج عخ طريق الفخ،  النماذج:ون اليصرية. وتشمو ه ه  األساليب المختلفة لتعليم الفن

التى تركز على الفنون على مساتوم الروضاة.فى حيخ أن ه ه األسااليب قد تختلف مخ حيث النية والتطييق  

، إال انها تحصاو على نتائج مماثلة مخ حيث إتجاهات األطفال تجاه ليراتهم التعليمية ومهاراتهم المكتساية  

 (Lucina Rodriguez Zarate-2015-p.4وتقديرهم ل واتهم".)

أن األطفال يتفاعلون بشاااكو إيجابى م  العمو فى بياة تنطوم على    Albert2010" أشاااار "أليرت وقد

مستوحى مخ تجاربهم ومشاعرهم الحياتية. ووجد أيضاً أن االستعداد للمشاركة بيخ األطفال    فنيللق عمو  

 .(Albert-2010-90:95)تعلمهم. يتحسخ م  

 معه التفاعو مخ األطفال فى الروضاة يمكخ ال   الوسايط  دور التشااركيةيصارية ال الفنون تلعب حيث"

 مختلف نو  إلى الجماعية التعليمية التجربة ه ه تةد  .الفني باألداء الخاصاة واألدوات القواعد باساتخدام

 جساادية براحة شااعورا المشاااركيخ لدم تولّد وآمنة، مشااتركة مساااحة للق  لالل مخ ال اتية، التنمية مخ

 شاراكة إطار في فى فصاول تعلم الفنون بالروضاة يعمو المعلمات م  األطفال الفضااء، ه ا في .وعقلية

 التي المجموعة الحتياجات اساتجابة بمقابة التكويني الفني النشااط  ه ا يأتي .والمسااواي االحترام على تقوم

 ( 49-2008-وآلرون كابيزودو  أليسيا ) ."محددي إجراءات طريق   عخ وتحديدها  منها  التحقق  تمّ  وأن سيق 

اليصارية البد أن مخ ربطها  فى فصاول تعلم الفنون  تعزيز الفخأن   2016  "سارية صادقى" وضاح أ  و

وتييير النساااق   الساااياسااايالتى تهدف إلى تحسااايخ التدريس و لاصاااة فى أزمنة الحرا   بااصاااالحات

ن، حياث تتواجاد فى المجتم  العادياد مخ الظواهر والقضااااااياا  كماا هى الحاالاة فى مصاااار ا  االجتمااعي

والتى أكدت  ، الساالم ، العنف ، االساتساالم   االجتماعيةكالكرامة والحرية والعدالة  عية والساياسايةاالجتما 

  يلعدالة والمساوافى إطار مخ اواالنتاج الفنى أنشطة الفنون اليصرية والت وق الفنى ممارسة وتدريس على 

واحترام  فى ظو التعددات الققافية والطيقات العرقية واالجتماعية والدينية المتنوعة دالو فصول الروضة، 

  المساتقيليوحرية االبدا  والتأكيد على دور الطفو وحريته وفكره  فردية الطفو وحريته ونشار الديمقراطية

: 12 –  2016- صاااادقيفى برامج تعليم الفنون ودوره وتأثيره المتيادل فى تفاعله م  المجتم .) ساااارية 

13) 

ر واألبعاد المختلفة التى  واا واحدي مخ أهم المجاالت، واألدباالضااافة إلى أن الفنون اليصاارية باعتياره

شااخصااية ألطفال الروضااة  والتى تهدف إلى تطوير الجوانب ال أنشااطتها،ينطوم عليها ممارسااة مختلف 

، مما يسااهم فى تعزيز المواطنة،  سالوكياً وتعليمياً وتوطيد القيم االيجابية حيث تمقو ه ه القيم جانياً وجدانياً 

ويمكخ أن يخلق لهم فرصاااااً للتعيير عخ مشاااااعرهم بحرية والتأمو فى عواطفهم واتجاهاتهم والتأثير فى  

السااارور وردود الفعو التى تجعلهم أحراراً فى التفكير  تكويخ شاااخصااايتهم وتطوير تفكيرهم، فى جو مخ 

 والتعيير والخلق واابتكار.

ضاااروري قيام كو دولة  أن ما يعزز التربية على المواطنة العالمية   Evan S.Saperstian"2019وأكد "

 م  على الحفاظ على تقاليدهم وتراثهم أثناء مشااااركتهم في المجتم  والعال طفالتشاااجي  األ قومية ديمقراطية

 (Evan S.Saperstian-2019-36 مخ لالل الفنون التراثية.)والمشاركة فى األنشطة الوطنية 

التى يمكخ تنميتها مخ لالل  فى اليحث الحالى ساايتم تقديم مجموعة مخ الخيرات والمهارات لألطفال و 

،  العالمية  المجتم  مخ لالل أبعاد المواطنة فىأنشاطة الفنون اليصارية التى تتواصاو م  الصاور واألنماط 

حترام حقوق ا لريخ مخ لالل للق بياة تعليمية  إن يتعلم كيفية أ يحتاجفالطفو من  بداية مرحلة الروضااة 

فى العمو دالو المدينة، وفهم  ات األطفال نحو المشااااركة اليناءي فعالة للعالقات االنساااانية التى توجه طاق

األطفال وواجياتهم وتعزيز مشااااعرهم تجاه المشااااكو والقضاااايا اانساااانية وتعزيز الققة فى النظم   حقوق 



- 14 - 
 

الساياساية، وتحديد القضاايا العامة الحالية للمدينة التى يعيشاون فيها ومشااركتهم فى األنشاطة الوطنية على  

فى الفر  وعدم التمييز فى الحقوق الساااياساااية واالجتماعية   المسااااوايالمحلى وااقليمى.وتعلم  الصاااعيد

واالقتصااااادياة بسااااياب اللون أو الطيقاة أو المعتقاد ، م  تحقيق التكاافاو االجتمااعى الا م يجعاو األماة هيااة  

 واحدي، والمواطنون ككيان متماسأ.

  للبحث:اإلطار العملى  ثانياً:

ى ه ا الجزء إلى تصاميم وتطييق وحدي تعليمية مقترحة فى الفنون اليصارية قائمة على  تساعى الياحقة ف

لمواطنة العالمية لدم طفو الروضااة وتشاامو لطوات  مواطنون" لتنمية ثقافة ا لاألطفا "مشاارو  اسااتخدام 

  يلى:ااطار العملى فيما 

 تحديد عينة اليحث مخ األطفال بمرحلة الروضة. -

 إعداد الياحقة(.)الروضة. تصميم قائمة بأبعاد المواطنة العالمية لدم طفو  -

قائمة على اسااتخدام مشاارو  "األطفال مواطنون"  تصااميم وحدي تعليمية مقترحة فى الفنون اليصاارية  -

 لتنمية ثقافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضة.

صاااالحية أهداف ومحتوم الوحدي التعليمية  تصاااميم إساااتماري اساااتطال  رام المحكميخ حول مدم  -

 المقترحة فى مجال تعلم الفنون اليصرية لتنمية ثقافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضة.

 د(. إعدالدم طفو الروضاااة )عينة اليحثتصاااميم إلتيار مصاااور لقياي نمو ثقافة المواطنة العالمية  -

 الياحقة.

أ مخ لالل عرضاااااه على لجناة مخ الخيراء  التحقق مخ صااااادق محتوم االلتياار المصااااور وذلا  -

 األطفال( وذلأ للتوصو إلى الصيية النهائية. )رياضوالمتخصصيخ فى )التربية الفنية(، و 

 تطييق االلتيار المصور لققافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضة )عينة اليحث( كالتيار قيلى. -

على اسااتخدام مشاارو  "األطفال مواطنون"  تطييق وحدي تعليمية مقترحة فى الفنون اليصاارية قائمة  -

 لتنمية ثقافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضة.

لتييان مدم فعالية  تطييق االلتيار المصااور لققافة المواطنة العالمية لدم طفو الروضااة )عينة اليحث(  -

 كالتيار بعدم.الوحدي التعليمية 

 فى نمو ثقافة المواطنة العالمية. تحليو النتائج ااحصائية لتحديد مدم التييير الحاد  -

 استخال  النتائج ومناقشتها فى ضوء الفروض إحصائياً. -

 مقترحات وتوصيات اليحث. -

  البحث:مناجية  •

اليعدم لمجموعة واحدي  –وهو التصاميم القيلى  التجرييي،اساتخدم  الياحقة أحد تصاميمات المنهج شايه 

One Group Posttest   ًلمناساية ه ا التصاميم اللتيار صاحة فروض اليحث، كما أنه يعتير مخ اساهو   نظرا

 التصميمات استخداماً عند تصميم الوحدي التعليمية المقترحة.

 إختبار ثقافة المواطنة العالمية المصور ألطفال الروضة:  •

المواطنة العالمية لدم طفو الروضة   نمو ثقافة: يهدف لقياي المصور  االختبارالادف العام من   ▪

الوطني  -)المحلى القضرررايا المؤثرة في المجتمع  -والعالمي( )المحلى والوطني النظام ) :وهي

-ترابط المجتمعات  -الاوية مسررتويات – الديناميكيات( -)االفتراضاااتالسررلطة   - العالمي(-

 (االلتزام –المسئولية األخالقية  -اتخاذ اإلجراءات  -احترام التنوع واالختالف 

فردي تمقو كو مفرده ساةال م 27: يتكون االلتيار المصاور مخ عدد مكونات االختبار المصرور ▪

   االلتيارات.بدائو مخ  3له 
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: يحصاو الطفو على درجة واحدي عند االجابة الصاحيحة وال المصرور االختبارمفتاح تصرحي   ▪

درجة  27يأل  الطفو أم درجة فى حالة عدم االستجابة ويعد المجمو  الكلى لاللتيار المصور  

 ×1  =27 

قام  الياحقة باسااتخدام الصاادق الظاهرم وقد تم عرض االلتيار    صرردا االختبار المصررور: ▪

أعضااء هياة التدريس المتخصاصايخ للتأكد مخ   ياألساات( محكميخ مخ 5المصاور على عدد )

مخ لالل   لاللتيارصادق االتيار ومدم مالئمته ألطفال الروضاة وتم تعديو الصاوري األولية 

تقليو مفردات الصااور فى بع  األسااالة وح ف بع  األسااالة وذلأ للتكرار بااضااافة إلى  

ال  بادائاو يختاار الطفاو مخ تحادياد عادد اليادائاو دالاو المقيااي المصااااور لتصاااايح لكاو مفردي ث

بينها. وذلأ فى ضاااوء أراء الساااادي المحكميخ وال يخ أقروا بصااادق عيارات االلتيار وب لأ  

 .استطالعيةأصيح االلتيار فى صورته النهائية جاهزاً للتطييق على عينة 

: تم تطييق االتيار المصااور على عينة تكون   التجربة االسررتطالعية وحسرراب ثبات االختبار ▪

المواطناة العاالمياة لاديهم وقاد تم  نمو ثقاافاة( أطفاال ، وذلاأ بهادف التعرف على مادم 10مخ )

عخ طريق إعادي التطييق ، وفى تلأ الطريقة تم تطييق االتيار  حسا  ثيات األلتيار المصور  

ا  معامو االرتياط بيخ الدرجات  على نفس األطفال مرتيخ بفاصااو زمنى أساايوعان، وتم حساا 

 Kuder Richardsonفى المري األولى والقانية باسااتخدام تحليو التيايخ "لكيودر ريتشاااردسااون 

( الصااوري النهائية  1وهى قيمة مناسااية ويوضااح ملحق ) 0.62وقد بلغ معامو االرتياط "ر" 

 المصور.لتيار لال

 إعداد الوحدة التعليمية المقترحة:  •

وحدي تعليمية مقترحة فى الفنون اليصارية قائمة على   وتصاميمإلى تخطيط تساعى الياحقة فى ه ا الجزء 

اسااتعراض   يلياسااتخدام مشاارو  "األطفال مواطنون" لتنمية المواطنة العالمية لدم طفو الروضااة وفيما 

   اليحث:ا ه ا للوحدي التعليمية المقترحة بناء على مجموعة مخ الخطوات ااجرائية التى توصو له

تم عرض الوحادي التعليمياة على مجموعاة مخ المحكميخ مخ  :المحكمينعرض الوحردة التعليميرة على  -1

ريااض األطفاال والتربياة الفنياة، وذلاأ اباداء  مخ:التخصاااا ، فى مجاال كاو  ومجاالالخيري  ذو 

ة وأهدافها  يأهداف الوحدي التعليمية بالهدف العام، مدم مالئمة الوحدي التعليم ارتياط حول مدم   الرأ 

لعيناة اليحاث لتحقيق األهاداف الموضااااوعاة لهاا وقاد أبادم الساااااادي المحكمون بع   وأنشااااطتهاا 

 لوحدي التعليمية المقترحة.التصميم النهائي ل( 2المالحظات. ويوضح ملحق )

تم تحديد األهداف التعليمية العامة للوحدي لتشاااامو الجوانب المعرفية   :التعليميةتحديد أهداف الوحدة  -2

المحتوم وأساالو    التيار والوجدانية ثم صااياغة األهداف بصااوري إجرائية حتى يسااهو والمهارية،

الوسااااائاو واألنشااااطاة التعليمياة وطرق التادريس التى تعماو على تحقيقهاا، ثم  التياارتنظيماه ومخ ثم 

 فى ضوء طييعة التعلم لطفو الروضة، وما يستند عليه مخ لصائ  نمائية.  تحديد أساليب التقويم 

  التطييقيالوحادي التعليمياة عناد تطييق الجااناب محتوم تم إلتياار  :وتنظيمارامحتوى الوحردة التعليميرة  -3

   وهى: محوريخ أساسيخلليحث لتحقيق أهداف الوحدي التعليمية فى ضوء 

-  2015منظمة اليونسااكو (أهداف المواطنة العالمية لمرحلة رياض األطفال  :األولالمحور  ▪

32  :45 ) 

مشاااارو  األطفاال مواطنون كاأداي تركز على توفير مسااااااحاة  إطاار عماو  :الثراني المحور  ▪

مصاااادر عير اانترن  مقو   رالمدينة. وتوفيجمي  أنحاء ي مركزية لألطفال والمعلمات لزيار

ه ه المصااادر وتقييم موثوقيتها   اسااتخدامحيث تعد معرفة كيفية  االكترونية،الكتب التفاعلية 

وفائدتها وإدماجها فى لطط األنشاااطة التعليمية أمراً ضاااروريال فى الروضاااات لتعلم الفنون  

 .اليصرية اليوم

  اسااتيرقنية للوحدي التعليمية المقترحة وقد أنشااطة ف 4حددت الياحقة  :التعليميةزمن تدريس الوحدة  -4

دقيقة م  األل  فى    90أسااابي  بعد برنامج الروضااة مري فى األساايو  لمدي ثمان زمخ تدريسااها مدي 

تطييق االلتيار قيلياً وبعدياً بااضاااافة إلى بع  التكرارات دالو  أن المدي الزمنية تشااامو  االعتيار

 األنشطة.
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م  محتوم   تتالءمكى أكقر مخ وساايلة تعليمية لتحقيق أهداف الوحدي  اسااتخدامتم  :المصرراحبةالمواد   -5

وعرض  تعليمية،وتشاامو أفالم  إنتياهماألنشااطة الدراسااية بحيث يضاامخ مشاااركة األطفال وإثاري 

 .العمليالتوضيحية والييان الفوتوغرافية والصور  الفخكتب ليع  

: اسااااتخدم  الياحقة مجموعة مخ أساااااليب التدريس المتنوعة فى تدريس الوحدي  أسرررراليت التدريس -6

التعلم فى   -التعليمياة احادا  نو  مخ التكااماو فى الموضااااوعاات ومنهاا أساااااالياب التعلم المرئى

 صات.أساليب االستما  واان–المجموعات الصييري 

   وتفسيرها: ومناقشتاا استخالص نتائج البحث

التى جمعتهاا اليااحقاة أثنااء وبعاد االنتهااء مخ إجراءات التجرباة اليحقياة  وقاد تم ذلاأ فى ضااااوء الييااناات 

عرض للنتائج التى أسافر عنها التحليو ااحصاائى للييانات وفق تسالساو عرض فروض اليحث   يليوفيما 

 الحالى.  

 القبلي يوجرد فرا ذات داللرة احصرررررائيرة فى األداء " ين  على أناهصررررحرة الفرض األول:  اختبرار  -أ

الفنون البصررررريرة براسررررتخردام   في لألطفرال "عينرة البحرث" عنرد تطبيو الوحردة التعليميرة المقترحرة 

لصررررال  األداء   مشررررروع "األطفرال مواطنون لتنميرة ثقرافرة المواطنرة العرالميرة لردى طفرل الروضررررة

لحسااااا  داللة الفروق بيخ   T Test ت التيارصااااحة ه ا الفرض تم اسااااتخدام  واللتيار "البعدي

على مجموعاة مخ  قيليعينتيخ مرتيطتيخ ويرتيط المتوسااااطاان عنادماا يتم إجراء قيااي  متوسااااطي

( يوضاح نتيجة المعالجة  2األطفال، ثم يتم إجراؤه على نفس المجموعة بعد المعالجة. والجدول التالى )

 المقترحة:ااحصائية لدرجات األطفال فى التطييق القيلى واليعدم للوحدي التعليمية 

وحدي فى أنشطة ال لققافة المواطنة العالميةمتوسط القياي القيلى واليعدم والفرق واالنحراف المعيارم  (2جدول )

 التعليمية المقترحة

 العدد  المجموعة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

متوسط 

الفرا بين 

 التطبيقين

قيمة 

 "ت"

درجات  

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية 

 

2 
حجم  

 األثر

ثرررررقرررررافرررررة 

الرررمرررواطرررنرررة  

 العالمررررررررررية 

 0.42598 2.33317 7.7333 30 قيلى 

16.0000-  

 

30.463-  

 

 0.27930 1.52978 23.7333 30 بعدم كيير  0.90 دال 29

 0.05عند  1.729قيمة ت الجدولية  -

 (706-2009-لطا )على ماهر  0.01عند  2.539قيمة ت الجدولية  -

أن متوساط القياي القيلى لألطفال عينة اليحث فى االتيار المصاور كان   ( 2)ويتضاح مخ الجدول الساابق 

" بفرق  23.7333ليصاااو إلى " لاللتيار اليعد قياي قيمة المتوساااط لل ارتفع " بينما 7.7333قيمته "

بقيماة ت  ومقاارنتهاا ".وباالكشااااف فى الجاداول ااحصااااائياة عخ قيماة ت المحسااااوباة -16.0000قيمتاه "

=   0،05ومسااتوم داللة  29( =1-30( = )1-الجدولية عند داللة الطرفيخ وجد أنها عند درجة حرية )ن

=   المحساوبة مما يوضاح أن قيمة ت المحساوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كما تييخ أن قيمة "ت"  729و1

  لاللتيار اليعد هى قيمة دالة إحصااائياً بيخ كو مخ متوسااط القياي القيلى ومتوسااط القياي و  -30.463

القيااي اليعادم، وأن هناا  تيييراً إيجاابيااً فى تعلم األطفاال عيناة اليحاث لققاافاة المواطناة   اتجااهالمصااااور فى 

مما يةكد  لها.ل لتأثير الفعا العالمية نتيجة تعرضاااهم للخيرات التى وفرتها لهم الوحدي التعليمية المقترحة وا

قام  الياحقة بمجموعة مخ الخطوات ااجرائية ليناء الوحدي التعليمية المقترحة  حيث األول صاحة الفرض 

 لتنمية ثقافة المواطنة العالمية لدم أطفال الروضة وتتمقو فى:  

تم اعداد الوحدي التعليمية اعداداً جيداً بشاااكو متكامو يحقق تنو  بيخ األنشاااطة المعرفية واالجتماعية   -

 الجوانب النفسية والعقلية واالنفعالية في تلأ المرحلة العمرية.   درا إوالفنية بحيث يستطي  الطفو 
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للق بياة تعليمية آمنة وج ابة وشاااملة وترتيب الصااف بطريقة تساامح لألطفال للعمو بشااكو تعاونى   -

والعمو على مشاااركة األطفال مخ  صااييري،عمو وعرض أعمالهم الفنية وأفكارهم ضاامخ مجموعات 

تعزيز التعااون واالحترام وتوفير بيااة رعااياة متكااملاة آمناة للمنااقشاااااات  للفياات ثقاافياة متنوعاة و

واالعتماد على مصااااادر التعلم والمواد   لديهمودعم المعرفة والمهارات اايجابية  واالسااااتفسااااارات،

 المصاحية ذات توجه عالمى تساعد األطفال على فهم كيفية اندماجهم في العالم.

المقترحاة في  تقويم تحقق وتتفق م  أهاداف التعلم للوحادي التعليمياة اسااااتخادام اسااااتراتيجياات التقييم وال -

الفنون اليصااارية وأسااااليب التدريس المساااتخدمة مقو التعلم المرئى، واليورتفوليو وأوراق وأسااااليب  

العمو والمناقشاااات مقو مشااااهدي فيديو تعليمي ومناقشاااته والتشاااجي  على التفكير الناقد والمهارات  

 والمهارات الفنية واليدوية لدم الطفو. المهارات العمليةاالجتماعية وتنمية 

يوجد فرا ذات داللة احصرررائية فى األداء القبلى : وين  على أنه "إختبار صرررحة الفرض الثانىثانيا ً : 

  ".المواطنة العالمية المصررررور لصررررال  األداء البعدىثقافة لألطفرال "عينرة البحرث" عنرد تطبيو إختبار 

لحسااا  داللة الفروق بيخ متوسااطى عينتيخ  T Test والتيار صااحة ه ا الفرض تم اسااتخدام إلتيار ت

م إجراء قياي قيلى على مجموعة مخ األطفال، ثم يتم إجراؤه على  مرتيطتيخ ويرتيط المتوسااطان عندما يت

( يوضاح نتيجة المعالجة ااحصاائية لدرجات األطفال فى  3نفس المجموعة بعد المعالجة. والجدول التالى )

   العالمية:المواطنة قافة قل التطييق القيلى واليعدم لاللتيار المصور

لطفو  في التيار المصور للمواطنة العالمية واليعدم والفرق واالنحراف المعيارممتوسط القياي القيلى  (3جدول )

 الروضة

 العدد  المجموعة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

متوسط 

الفرا بين 

 التطبيقين

قيمة 

 "ت"

درجات  

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية 

 

2 
حجم  

 األثر

 النظام  

 

 0.12082 0.66176 0.9000 30 قيلى 
1.76667-  

 

 كيير  0.90 دال 29 -10.780
 0.09981 0.54667 2.6667 30 بعدم

القضايا 

المؤثرة 

 بالمجتمع

 0.10810 0.59209 0.8333 30 قيلى 

1.63333-  10.053-  كيير  0.90 دال 29 
 0.11480 0.62881 2.4667 30 بعدم

 السلطة 

 

 0.10057 0.55086 0.8000 30 قيلى 
1.66667-  12.836-  كيير  0.90 دال 29 

 0.10431 0.57135 2.4667 30 بعدم

مستويات 

 الاوية

 0.11142 0.61026 0.8000 30 قيلى 
1.90000-  12.318-  كيير  0.90 دال 29 

 0.11890 0.65126 2.7000 30 بعدم

ترابط 

 المجتمعات

 0.13505 0.73968 0.9333 30 قيلى 
1.50000-  9.542-  كيير  0.90 دال 29 

 0.9202 0.50401 2.4333 30 بعدم

احترام 

التنوع 

 واالختالف

 0.11679 0.63968 0.9333 30 قيلى 

1.93333-  14.316-  كيير  0.90 دال 29 
 0.06312 0.34575 2.8667 30 بعدم

اتخاذ 

 االجراءات

 0.10649 0.58329 0.7333 30 قيلى 
2.20000-  19.746-  كيير  0.90 دال 29 

 0.4632 0.25371 2.9333 30 بعدم

المسئولية 

 األخالقية

 0.10649 0.58329 0.9333 30 قيلى 
1.53333-  9.761-  كيير  0.90 دال 29 

 0.10431 0.57135 2.4667 30 بعدم

 0.11480 0.62881 0.8667 30 قيلى  االلتزام
1.86667-  13.174-  كيير  0.90 دال 29 

 0.08212 0.44978 2.7333 30 بعدم
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نمو أبعاد ثقافة المواطنة العالمية لدى أطفال  وبناء على ما سررربو فقد اتضررر  من المعالجة اإلحصرررائية

 : يلي لما وفقا الروضة 

متوساااط القياي القيلى لألطفال  والعالمي( : يتضاااح مخ الجدول الساااابق أن )المحلى والوطني النظام  -1

" بينما إرتفع  قيمة المتوساط للقياي اليعدم  0.9000عينة اليحث فى االتيار المصاور كان  قيمته "

".وبالكشاااف فى الجداول ااحصاااائية عخ 1.76667" بفرق قيمته "2.6667لإللتيار ليصاااو إلى "

( 1-يخ وجد أنها عند درجة حرية )نبقيمة ت الجدولية عند داللة الطرفومقارنتها قيمة ت المحساااوبة 

مما يوضااح أن قيمة ت المحسااوبة أكير مخ قيمة    729و1=  0،05ومسااتوم داللة  29( =30-1= )

وهى قيمة دالة إحصاائياً بيخ كو مخ متوساط القياي    -10.780 ت الجدولية كما تييخ أن قيمة "ت" =

ياي اليعدم، وأن هنا  تيييراً إيجابياً فى  الق اتجاه فيالمصاور  لاللتيار اليعد القيلى ومتوساط القياي 

ووصاااافهم   العاالميتعلم األطفاال مفهوم المواطخ نتيجاة " نظاامفي بعاد "التعلم األطفاال عيناة اليحاث 

التي يعيشاااون فيها ومدم ارتياطها بالعالم األوسااا  وعالقتها بالطفو   الماد لتنظيم المدينة أو االطار 

يمية آمنة وجاذبة وشااملة وترتيب الفصاو بطريقة تسامح للعمو  واألساري والروضاة، وتوفير بياات تعل

ضامخ مجموعات صاييري واالرتياط عاطفياً برموز بلده والققة في النظم الساياساية والتعرف   التعاوني

االجتماعي ،  حقوقه ونقده للساالوكيات الخاطاة وتحقيق التكامو هيكو وصااور النظم السااياسااية وعلى 

 اايجابية للمواطنة العالمية.وتشجي  السلوكيات 

 

يتضااح مخ الجدول السااابق أن متوسااط :   العالمي(-الوطني -)المحلى القضررايا المؤثرة في المجتمع  -2

قيمة   ارتفع " بينما 0.8333المصاااور كان  قيمته " االلتيارالقياي القيلى لألطفال عينة اليحث فى 

.وبالكشااف فى  "-1.63333" بفرق قيمته "2.4667ليصااو إلى " لاللتيار اليعد المتوسااط للقياي 

بقيمة ت الجدولية عند داللة الطرفيخ وجد أنها  ومقارنتها الجداول ااحصااائية عخ قيمة ت المحسااوبة 

مما يوضااح أن قيمة ت    729و1=   0،05ومسااتوم داللة  29( =1-30( = )1-عند درجة حرية )ن

وهى قيمة دالة إحصاااائياً    -10.053ا تييخ أن قيمة "ت" =المحساااوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كم

،  اليعد القياي  اتجاه فيالمصاور  لاللتياربيخ كو مخ متوساط القياي القيلى ومتوساط القياي اليعدم 

في بعاد "القضاااااياا المةثري في المجتم " حياث  وأن هناا  تيييراً إيجاابيااً فى تعلم األطفاال عيناة اليحاث 

  النواحيعة مخ المشاكالت المةثري في المدينة والمجتم  وترابطها مخ جمي  يتعرف الطفو على مجمو

سااواء الناحية اليياية أو االجتماعية ، االقتصااادية ، السااياسااية والتعرف على المشااكالت المشااابهة في  

ا  عليها  المترتياةالمجتمعاات األلرم مقاو قضااااياة فصااااو المخلفاات أو العاادات االسااااتهالكياة واألثاار 

ومدم تأثير سالو  الطفو في المدينة وبالتالي في المجتم  والعالم والكوكب   كو مدن العالموالموجودي ب

 ككو.

لألطفال   القيلي: يتضاح مخ الجدول الساابق أن متوساط القياي  الديناميكيات( -)االفتراضااتالسررلطة  -3

  اليعد قيمة المتوساط للقياي  ارتفع " بينما 0.8000المصاور كان  قيمته " االلتيارعينة اليحث فى 

وبالكشااف فى الجداول ااحصااائية عخ "-1.66667" بفرق قيمته "2.4667ليصااو إلى " لاللتيار

( 1-بقيمة ت الجدولية عند داللة الطرفيخ وجد أنها عند درجة حرية )نومقارنتها قيمة ت المحساااوبة 

مما يوضااح أن قيمة ت المحسااوبة أكير مخ قيمة    729و1=  0،05ومسااتوم داللة  29( =30-1= )

  القيليتييخ أن قيمة "ت" = وهى قيمة دالة إحصااااائياً بيخ كو مخ متوسااااط القياي  حيثت الجدولية 

القياي اليعدم، وأن هنا  تيييراً إيجابياً فى تعلم   اتجاهالمصااور فى  تيارلالل اليعد ومتوسااط القياي 

تدريب الطفو على اساتخدام مصاادر مختلفة مخ المعلومات  نتيجة  ليعد "السالطة"األطفال عينة اليحث 

باسااتخدام مجموعة متنوعة مخ أدوات اليحث  وتطوير مهاراته األساااسااية في االسااتفسااار والتوضاايح 

واد المصاااحية مقو كتب الفنون والصااور الفوتوغرافية واألفالم التعليمية والتجار   والمصااادر والم

وأيضااً تدريب األطفال على أسااليب االساتما  واالنصاات والتواصاو بدقة م  اقرانهم واحترام وجهات  

م  النظر لآللريخ واساتما  الرأ  األلر وتقيله وتطوير قدراتهم على التفساير واالساتنتاج والتحليو وفه

 .الرسائو المعقدي والمتضاربة
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يتضاااح مخ الجدول الساااابق أن متوساااط القياي القيلى لألطفال عينة اليحث فى  :  الاوية مسرررتويات -4

" بينما إرتفع  قيمة المتوساط للقياي اليعدم لإللتيار ليصاو  0.8000االتيار المصاور كان  قيمته "

".وبالكشاف فى الجداول ااحصاائية عخ قيمة ت المحساوبة  -1.90000" بفرق قيمته "2.7000إلى "

  29( =1-30( = )1-بقيماة ت الجادولياة عناد داللاة الطرفيخ وجاد أنهاا عناد درجاة حرياة )نومقاارنتهاا 

مما يوضاااح أن قيمة ت المحساااوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كما    729و1=  0،05ومساااتوم داللة 

الة إحصاائياً بيخ كو مخ متوساط القياي القيلى ومتوساط  وهى قيمة د  -12.318تييخ أن قيمة "ت" = 

القيااي اليعادم، وأن هناا  تيييراً إيجاابيااً فى تعلم األطفاال   اتجااهالمصااااور فى  لاللتياارالقيااي اليعادم 

حياث يتعلم األطفاال عخ هويااتهم كاأساااااي لفهم اليعاد العاالمى  الهوياة" مسااااتوياات ليعاد "عيناة اليحاث 

ام والتفاعو م  العالم مخ حولهم مخ لالل التعرف على الققافة المصااارية  للمواطنة وأسااااليب االنساااج

بيعضاااها مخ لالل   التاريخية للمدينة التي يعيشاااون فيها وما بها مخ ميانى وكيف تتصاااو تلأ المدينة

وتعلم بناء العالقات اايجابية م  ا لريخ  بالكوكب كله  وسااايلة المواصاااالت كالمترو وكيف تتصاااو

ويطليها أيضاً وطرق االهتمام والرعاية با لر،  لآللريخ المساعدات اانسانية الطفو  وتعلم كيف يقدم

الشاااعور باالنتماء إلى المجتم  وانه ينتمى لققافة معينة مخ لالل إضاااافة شاااحنة عاطفية روحية تدف   

الطفاو إلى العماو الجااد والمشاااااركاة الينااءي في ساااايياو تقادم الوطخ ورفعتاه، حتى يكونوا على وعى 

 بهويتهم معتزيخ بوطنهم ومستعديخ لوض  مصالحه عالياً فوق كو اعتيار.  

 

(  أن متوسااط القياي القيلى لألطفال عينة اليحث فى االتيار  3يتضااح مخ جدول ):ترابط المجتمعات  -5

" بينما ارتفع  قيمة المتوساااط للقياي اليعد  لاللتيار ليصاااو إلى  0.9333المصاااور كان  قيمته "

".وبالكشاااف فى الجداول ااحصاااائية عخ قيمة ت المحساااوبة  -1.50000بفرق قيمته "" 2.4333"

  29( =1-30( = )1-بقيماة ت الجادولياة عناد داللاة الطرفيخ وجاد أنهاا عناد درجاة حرياة )نومقاارنتهاا 

مما يوضاااح أن قيمة ت المحساااوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كما    729و1=  0،05ومساااتوم داللة 

وهى قيمة دالة إحصااائياً بيخ كو مخ متوسااط القياي القيلى ومتوسااط    -9.542= تييخ أن قيمة "ت" 

القيااي اليعادم لإللتياار المصااااور فى إتجااه القيااي اليعادم، وأن هناا  تيييراً إيجاابيااً فى تعلم األطفاال  

 الى األنشاطة الفنية التي تدربوا عليها والتي أكدت على توضايح"ترابط المجتمعات"  عينة اليحث ليعد

مادم االلتالف والتشاااااباه بيخ مختلف الفااات االجتمااعياة وكيف تترابط المجتمعاات وتقادير واحترام  

جمي  الكائنات اليشاارية والحيوانية والنياتية ومدم تأثير ذلأ في العالم كله والتعرف على االحتياجات  

  ، وتعزيز التعاطف مخ لالل أساليب التواصو االلكترونية.وحقوق الطفو  األساسية

يتضااح مخ الجدول السااابق أن متوسااط القياي القيلى لألطفال عينة اليحث  :احترام التنوع واالختالف  -6

" بينما إرتفع  قيمة المتوساااط للقياي اليعدم لإللتيار  0.9333فى االتيار المصاااور كان  قيمته "

  ".وبالكشاااف فى الجداول ااحصاااائية عخ قيمة ت1.93333" بفرق قيمته "2.8667ليصاااو إلى "

- 30( = )1-المحسااوبة ومقارنتها بقيمة ت الجدولية عند داللة الطرفيخ وجد أنها عند درجة حرية )ن

مماا يوضااااح أن قيماة ت المحسااااوباة أكير مخ قيماة ت   729و1=  0،05ومسااااتوم داللاة  29( =1

وهى قيمة دالة إحصااااائياً بيخ كو مخ متوسااااط القياي    -14.316الجدولية كما تييخ أن قيمة "ت" = 

لى ومتوساط القياي اليعدم لإللتيار المصاور فى إتجاه القياي اليعدم، وأن هنا  تيييراً إيجابياً فى  القي

تعلم األطفاال عيناة اليحاث في بعاد "احترام التنو  وااللتالف" مخ لالل فهم األطفاال أن لهم حقوق  

المتنوعاة وتعلم  ومساااااولياة يلتزمون بهاا في المجتم ، وأهمياة تقياو االلتالف وا راء ووجهاات النظر

أساااليب االسااتما  والفهم وااليمان بحق االلتالف والعمو المشااتر  والقدري على الساالو  االجتماعي  

بما يحقق االنسااجام الققاقى   خالمتميز ال م يقوم على الحب المتيادل واحترام حريات ومشاااعر األلري

بيخ الحضاارات والققافات التي   كشارط أسااساي في تكويخ الهوية الوطنية ، وفهمهم التنو  وااللتالف

تعمو على اثراء الفكر اانساني وتقديره لأللريخ مخ لالل تقدير الفنون والققافات وأيضا تنمية سلو   

األطفال لالهتمام بمخ حولهم وباأللريخ واحترام اليياة والعالقات فحيخ يحقق الطفو السااالم م  ال ات  

دور يةديه في ه ه الحياي نجد أنه ينفتح على ا لر   ويشاعر أنه مرغو  بشاكو غير مشاروط وان عليه

المختلف عناه في الفكر والاديخ أو العمر يتالقى باه ويتفااهم معاه ، يحترم ا لر فيحترم تلقاائيااً حقاه في  
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االلتالف معه ومخ هنا سيتعلم أن جهة نظره نسيية ويعترف بأن ليس له الحق في فرض قيمه وأفكاره  

 قنا  وبأسلو  ديمقراطى.على أحد بالقوي بو باال

 

يتضااااح مخ الجادول السااااابق أن متوسااااط القيااي القيلى لألطفاال عيناة اليحاث فى  : اتخراذ اإلجراءات -7

" بينما إرتفع  قيمة المتوساط للقياي اليعدم لإللتيار ليصاو  0.7333االتيار المصاور كان  قيمته "

".وبالكشاف فى الجداول ااحصاائية عخ قيمة ت المحساوبة  -2.20000"" بفرق قيمته 2.9333إلى "

ومسااااتوم  29( =1-30( = )1-بقيماة ت الجادولياة عناد داللاة الطرفيخ وجاد أنهاا عناد درجاة حرياة )ن

مما يوضاح أن قيمة ت المحساوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كما تييخ أن قيمة    729و1=  0،05داللة 

لة إحصاائياً بيخ كو مخ متوساط القياي القيلى ومتوساط القياي اليعد   وهى قيمة دا  -19.746"ت" = 

لاللتيار المصاااور فى إتجاه القياي اليعدم، وأن هنا  تيييراً إيجابياً فى تعلم األطفال عينة اليحث في  

بعاد "اتخااذ ااجراءات" مخ لالل تعلم األطفاال في نشاااااط هنلون الميااني السااااعيادي في ماديننتاا حياث  

دينته ومجتم  الروضااة وبلده مجتم  أفضااو وكيفية حماية اليياة والتدر  على مشاااري   يصاان  مخ م

تعاونيه و عمليات صاااان  القرار وكيفية اتخاذ قراراً بنفسااااه ومهارات حو المشااااكالت والتعاون مه  

زمالؤه لجم  المعلوماات وتقاديم سااااينااريوهاات للحلول المختلفاة وتقاديم األفكاار لجعاو الماديناة مكاانااً  

   و مخ لالل تلوينها وتنمية المشاركة اايجابية في القرارات.أفض

يتضااح مخ الجدول السااابق أن متوسااط القياي القيلى لألطفال عينة اليحث فى  :المسررئولية األخالقية  -8

" بينما ارتفع  قيمة المتوساط للقياي اليعد  لاللتيار ليصاو  0.9333االلتيار المصاور كان  قيمته "

".وبالكشااف فى الجداول ااحصااائية عخ قيمة ت المحسااوبة  -1.53333ته "" بفرق قيم2.466إلى "

  29( =1-30( = )1-بقيماة ت الجادولياة عناد داللاة الطرفيخ وجاد أنهاا عناد درجاة حرياة )نومقاارنتهاا 

مما يوضاااح أن قيمة ت المحساااوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كما    729و1=  0،05ومساااتوم داللة 

وهى قيمة دالة إحصاااائياً بيخ كو مخ متوساااط القياي القيلي ومتوساااط   -9.761تييخ أن قيمة "ت" =

القيااي اليعاد  لاللتياار المصااااور فى اتجااه القيااي اليعاد ، وأن هناا  تيييراً إيجاابيااً فى تعلم األطفاال  

عينة اليحث ليعد "المسااولية األلالقية" تعرف الطفو على مجموعة مخ القضاايا األلالقية مقو النزعة  

السااااتهالكياة ومادم تاأثير ذلاأ على الكوكاب فيماا بعاد وتييير العاادات االسااااتهالكياة واعتمااد عاادات  ا

المواطخ اايجابي العالمي ومدم تأثيرها بالمجتم  واالبتعاد عخ الساالوكيات اليير إيجابية وتنمية حب  

العاطفي ،وتعزيز قيم   اليياة والمحافظة عليها وتقدير الناحية الجمالية والوجدانية في السااالو  والجانب

العادل والحرياة وتحقيق قيم الرعااياة واحترام النفس لتحقيق السااااالم م  الا ات فيقق الطفاو في قادراتاه  

وامكاناته فال يشااعر بالضاافلة في مواجهة ا لريخ أو التعالى مما يمن  مخ التفاعو االيجابى معهم مخ 

ية إيجابية لديها شايف لالبتكار واالبدا  لالل الحوار م  األطفال في الروضاة وتشاجيعهم ليناء شاخصا 

 وتكويخ المعايير واالتجاهات.

 

يتضااااح مخ الجادول السااااابق أن متوسااااط القيااي القيلى لألطفاال عيناة اليحاث فى االتياار  : االلتزام -9

" بينما ارتفع  قيمة المتوساااط للقياي اليعدم لإللتيار ليصاااو إلى  0.8667المصاااور كان  قيمته "

".وبالكشاااف فى الجداول ااحصاااائية عخ قيمة ت المحساااوبة  -1.86667ه "" بفرق قيمت2.7333"

  29( =1-30( = )1-بقيماة ت الجادولياة عناد داللاة الطرفيخ وجاد أنهاا عناد درجاة حرياة )نومقاارنتهاا 

مما يوضاااح أن قيمة ت المحساااوبة أكير مخ قيمة ت الجدولية كما    729و1=  0،05ومساااتوم داللة 

وهى قيمة دالة إحصااائياً بيخ كو مخ متوسااط القياي القيلى ومتوسااط    -13.174تييخ أن قيمة "ت" =

القيااي اليعادم لإللتياار المصااااور فى إتجااه القيااي اليعادم، وأن هناا  تيييراً إيجاابيااً فى تعلم األطفاال  

عيناة اليحاث ليعاد "االلتزام" ويرج  نمو األطفاال إلى التادرياب على تقاديم قيم الرعااياة ا لريخ و تحماو  

لياة على المسااااتوم الفردم والجمااعى، في المجتم  مخ حولهم وتطوير وتنمياة مهااراتهم  المساااااو

للمشاااركة في الميادرات التطوعية والمساااهمة في بناء عالم أفضااو في المدينة التي يعيشااون فيها مخ 

لالل المسااهمة في حو المشاكالت بالمدينة ساواء دالو الروضاة والمدرسة أو األسري ومدم تأثير ذلأ  

يماا بعاد على العاالم وعلى الكوكاب حياث تنعكس الماديناة التي يعيش فيهاا الطفاو بشااااكاو ايجاابى على  ف
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عالقة الطفو بمجتمعه ومشااركته واهتماماته بالقضاايا الساياساية والعالمية والتفاعو الخالق م  المجتم   

فيها كجانب أسااساى في  ، والتدريب على االلتزام بالقواعد والقوانيخ التي تحددها المدينة التي يساكنون  

   المواطنة لتنمية وتعميق الشعور بوجو  احترام القانون لدم الطفو.

                                                                                                                                               

  المقترحة:التوصيات والبحوث  •

  المدنيحيث يمكخ لليعد  العالمية،ثقافة المواطنة تفعيو دور الروضااات كمةسااسااات تسااهم فى تنمية  -

للروضااااة أن يلعب دوراً بارزاً فى عملية التعليم والتعلم فى أم مرحلة مخ لالل ربط برامج ومراكز  

 الققافية، والهياات. المتاحف المراكزالمكتيات،  األكير،رعاية األطفال بالمجتم  

فقط   احتياجاتهمحصاار التركيز على االساتفادي مخ ليرات األطفال ومسااهماتهم فى المجتم  بدالً مخ ان -

 مخ أجو المواطنة العالمية. والتعلمفى ضوء موضوعات التربية 

حول المشاااري  التى تعزز تنمية   تشااجي  ميادرات التطوير المهنى بوزاري التربية والتعليم المصاارية -

لدم األطفال ومهارات التفكير العليا والمهارات الليوية والرياضاااايات والتواصااااو   المواطنة العالمية

 والتعاون م  ا لريخ.

التاالياة:  أو أكقر مخ المجااالت  في دمج تعليم المواطناة العاالمياة في واحاد الروضااااات التاأكياد على دور -

العالقات فى الروضااة   الالصاافية،األنشااطة  الدراسااية التدريس والتعلم عير المناهج  القيادي، مهارات

 الروضة. والمجتم ، ثقافة

،  المرئيعخ قدرات األطفال مخ لالل اسااتراتيجيات التعلم  االفتراضاااتتوثيق عمليات التعلم لتعديو  -

 .السياسيوتوجيه األطفال فى صن  القرار  التقليد ونشر صوري بديلة عخ التعلم 

لمعلمات المحتوم العالمي. والحاجة إلى التدريب ذات استمرار تطوير المناهج وتصميم الدورات  -

 مخ لالل برامج التنمية المهنية.قيو الخدمة وأثناء الخدمة الروضة 

في تعزيز أهداف  التعليمية،مخ بيخ أشكال ألرم مخ التربية والممارسات  التجرييي،التعلم  تفعيو -

وتعلم لدمة المجتم   الميدانيمقو تطييق برامج التعلم الدولية والعمو  تعليم المواطنة العالمية.

  بالعالم.والمشاركة المجتمعية لزيادي اهتمام األطفال 
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