
  2015، 1 العدد ،42العلوم التربوية، المجّلد  دراسات،

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي 2015©  - 127 -

  

  في تنمية مبادئ المواطنة العالمّية لدى معلمي التاريخ في األردن أثر برنامج تدريبيّ 
  

  *زيد سليمان محمد العدوان، فضية محمود بني مصطفى
  

  صـلخم
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبّي لمعلمي التاريخ في ضوء مبادئ المواطنة العالمّية واختبار أثره في مستوى معرفتهم لتلك 

التاريخ للمرحلة بالطريقة العشوائية من معلمي  همتم اختيار ، معلًما ومعلمة) 26(تكونت عينة الدراسة من . المبادئ في األردن
ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء برنامج تدريبّي في ضوء مبادئ . لمحافظة مأدبا والتعليم تربيةالمديرية  في األساسّية العليا

السالم العالمّي، والديمقراطّية، وحقوق اإلنسان، اإلنسان والبيئة، والتفكير العلمّي، والتكنولوجيا، : المواطنة العالمّية، هي
أظهرت وبعد اجراء التحليالت االحصائية المناسبة . رفّي لمبادئ المواطنة العالمّيةوتم اعداد اختبار مع. والثقافات المتعددة

المستوى التاريخ للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية كان أقل من مستوى المعرفة القبلية لمعلمي الدراسة أن تائج ن
لمعلمي  ةمستوى المعرفة البعدي بين )α=0.01(عند مستوى الداللة ووجود فروق ذات داللة إحصائّية %). 80(المقبول تربويًّا 

، ولصالح البرنامج التدريبّي في %)80( المستوى المقبول تربويًّاو  األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية المرحلة التاريخ في
ين أبعاد مفاهيم المواطنة العالمّية ومبادئها وأوصت الدراسة بتضم. كّل مجال من مبادئ المواطنة العالمية وللمجاالت مجتمعة
 .في البرامج التدريبّية للمعلمين لزيادة وعيهم بالقضايا العالمّية

  .المواطنة العالمّية، معلمي التاريخ، المرحلة األساسّية العليا :الكلمات الدالة
  

  المقدمـة
  

تسعى التربية الحديثة إلى تحقيق النمو الشامل والمتكامل 
لشخصية المتعلم بكافة جوانبها، وهذا النمو ال بد أن يتم في 

المعلم أحد عناصر العملية التربوية ذات إطار اجتماعي، ويعد 
التأثير الكبير على تكوين المتعلم وتوجيه سلوكه وتعديل مواقفه 
واتجاهاته، كما أنه يساعد بدرجة كبيرة على تشكيل إحساس 
المتعلم بالفاعلية الشخصية، وفي تحديد نظرته تجاه البناء 

  .االجتماعي القائم
المّية المتسارعة، وٕازالة وقد شّكلت التغيرات والتطورات الع

الحواجز بين الدول، وانتشار المفاهيم الجديدة في جميع مناحي 
الحياة المختلفة، تحدًيا كبيًرا أمام أصحاب القرارات التربوّية، 
مما يصبح لزاًما مواكبة هذه التطورات، بشكل يحفظ ثقافة األمة 

معلم، وُهويتها، من خالل رسالتها التربوّية التي تتجسد في ال
الذي تهدف المؤسسة التربوّية إلى إعداده وتدريبه وتأهيله لرفع 

  ).2006الصعوب، (مستويات أدائه 
كما ظهرت تغيرات جذرّية في العملية التعليمّية التعلمّية 

فظهر العديد من النظريات السلوكّية والمعرفّية واإلنسانّية، 
وكذلك تطور العلم والمعرفة فيما يتعلق بمهارات التفكير 
بمختلف أنواعه سواء التفكير الناقد أو اإلبداعي، وانعكست تلك 

الخطط وبرامج إعداد األفكار والنظريات على المناهج و 
العدوان والحوامدة، (المعلمين وتدريبهم في أثناء الخدمة 

2011.(  
فينبغي أن يكون المعلم مّطلًعا على التطورات العالمّية في 
جميع مجاالت الحياة، ويراعي حقوق اإلنسان من خالل تعامله 
مع الطلبة، ويعزز التنوع الفكرّي والثقافّي، وينشر قيم السالم، 

يمقراطّية، ويحافظ على البيئة ويسعى إليجاد حلول والد
للمشكالت البيئّية التي يعاني منها العالم؛ من خالل اتباع 
أحدث التقنيات الحديثة وفق األسس العلمّية الصحيحة لحل 

نزال، (المشكالت التي تواجه البشرّية في جميع أنحاء العالم 
  ).2011؛ سليم، 2003

ظهرت فكرة المواطنة العالمّية، ومن مظاهر الفكر المتطور 
التي جاءت رّد فعل لمعاناة البشر من الحروب، والمشكالت 

ة، والصحّية، والطبيعّية، وهذه الفكرة لم االقتصادّية، والسياسيّ 
تكن وليدة اللحظة، وٕانما سبقها كثير من الجهود والمحاوالت، 
 فقد ناضلت الشعوب والحكومات، وعنيت الشرائع السماوية بكلّ 

ما هو مفيد للبشرّية جمعاء، بل إن المنظمات الشعبّية والدولّية 
  ).2005الموسى، (كان لها دورها الواضح بهذا الشأن 

جامعة البلقاء التطبيقية؛ الجمعيةكلية األميرة عالية الجامعية، *  
،30/7/2013تاريخ استالم البحث . األردنية للبحث العلمي، األردن

  .10/12/2013وتاريخ قبوله 
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التي يتعرض لها اإلنسان، ال يقتصر  تفتأثير المشكال
على المكان الذي يعيش فيه وٕانما يتعدى ذلك إلى أماكن أخرى 
فالكوارث الطبيعّية والحروب واإلرهاب واألوبئة ال يتوقف تأثيرها 
عند مكان معين أو أشخاص معينين أو حدود سياسّية معينة، 

  .وهذا يؤكد عالمّية مثل تلك المشكالت
نة العالمّية تؤيد فكرة إعداد الفرد وتفاعله من هنا، فالمواط

مع أقرانه في عالم يسوده تعدد الثقافات والتغيير المتسارع، 
والمساهمة الفعالة للبشرّية في قيادة العالم نحو التقدم والتطور 
العلمّي من منظور عالمّي مبني على أساس تحقيق العدل 

التسخيري، (ين والمساواة والحرية وتحقيق األمن والسلم الدولي
  ).2003؛ وقاقيش والعموري وخير، 2001

وتهدف المواطنة العالمّية إلى تأصيل الُهوية االجتماعّية 
 ,Hosoya)صّنف هوسويا حيث وتحقيق اإللتحام االجتماعّي، 

إدراكات المعلمين بشأن طبيعة التعلم من أجل التفاهم  (2000
ثقافة، والثاني تفاهم العالمّي إلى ثالثة أبعاد، األول توجه نحو ال

مشترك مع العالمّية، والثالث اهتمام خاص بالقضايا االجتماعّية 
  .والبيئّية وقضايا السالم

فمن أهم خصائص المواطنة، اإللمام الواسع بالموضوعات 
والقضايا المحلّية والعالمّية، واإلسهام الفعال في بناء المجتمع، 

ت البيئة، وامتالك واتخاذ قرارات عقالنية في مواجهة مشكال
مهارات التفكير الالزمة للتكيف مع حضارة العصر، والتعايش 

وعليه فإن المواطنة عالمّية تمتد مسؤولياتها خارج الحدود . معها
الوطنية، لمواجهة المشكالت والقضايا العالمّية التي تعترض 

  ).2004مكرم، (التقدم اإلنساني 
العالم الذي يعيش فيه  والمواطنة العالمّية شعور اإلنسان بأن

واحد، وبأهمية مجريات األحداث للجميع، ووجود نظام إنساني 
يحكم العالم رغم الخالفات السياسّية والمصالح االقتصادّية 
والتنوع الثقافّي بسبب حاجة العالم الماسة لوجود قوانين مسيرة 
له وقوى مسيطرة ذات التأثير في تقدمه وتطوره، ويتضمن 

إنسانية وسياسّية مصيرية كاألمن والنظام توضيح قضايا 
ولعل  ).2005الموسى، (والرفاهية والعدالة والحرب والسالم 

واإلحساس  هذا يشير إلى الحاجة الماسة إلى الفهم المشترك
الجماعي بين شعوب العالم بكّل ما يواجهونه من تحديات سواء 

  .بالحاضر أو المستقبل
أن مفهوم  (Mcdougall, 2005)فقد أكدت دراسة مكدوجال 

المواطنة العالمّية يتجسد فعليا من خالل إشراك الفرد إما على 
المستوى المحلّي أو العالمّي، وفي تحليل لتجارب الطلبة تبين 
بأن تربية المواطنة العالمّية يمكن أن تؤدي إلى التطور الفردي 

  .والفهم الثقافّي المتبادل
أن  (Archibald, 2001)أظهرت نتائج دراسة ارشيبالد كما 

تضمين التربية العالمّية في منهاج الدراسات االجتماعّية 
للصف الحادي عشر، (Ontario State) والوطنية لوالية اونتاريو 

ومنحهم تخويًال وسلطة أقوى لتقوية وجهة نظرهم  بةع الطلشجّ 
  .حول التربية العالمّية

تربوّية، وٕاذا كانت تلك األفكار تفرض نفسها على العملية ال
البد أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المناهج المدرسّية 
ونوعية المعلم وتدريبه، فهو بحاجة دائمة إلى تطوير ذاته ورفع 

فر في ظّل ظروف وامستواه العلمّي والمهنّي، وهو أمر ال يت
العمل المدرسّي، ولذلك يتم إعداد برامج تدريبّية طيلة فترة 

مستواه في األداء المهني،  ممارسة المهنة، تستهدف رفع
ومساعدته على أن يتقبل ذاته وطلبته من أجل تعليم وتعلم 

  ).2004شويطر، (أفضل 
 تعليمّيةالأهم عنصر من عناصر العملية  معلمال عدّ وي

وتوجيه سلوكه  المتعلمذات التأثير الكبير على تكوين  التعلمّية،
فهو يلعب دوًرا أساسيًّا وفاعًال في  ،وتعديل مواقفه واتجاهاته

بناء شخصية المتعلم؛ فإذا أحسن المعلم القيام بدوره فإن ذلك 
يؤدي إلى إحداث التغير المطلوب في سلوك المتعلم، والتغير 

 اففي المدرسة يتعلم الطالب مزيدً الشامل في شخصيته وتفكيره؛ 
ًرا دواأمن المعايير االجتماعّية في شكل نظم، كما يتعلم 

  .هوواجبات هاجتماعّية جديدة فيتعلم حقوق
إن شخصية المعلم وتمثله لقيم المواطنة وعًيا وممارسة هي 
الجانب األبرز في التأثيرات التي تحدث داخل المدرسة، وتؤثر 
في وعي الطالب وممارسته لقيم المواطنة، يضاف إلى ذلك 
ه طريقته في التدريس، ومقدرته على إدارة عالقات مع طلبت

بحيث يخدم القيم التي يصبو إلى تحقيقها فيهم، فالمناقشة 
والحوار، وٕافساح المجال لحرية التعبير وٕابداء الرأي، والشعور 

المرهبي، (بنوع من االحترام المتبادل بين المعلم وطلبته 
2008.(  

وسعًيا لتطبيق فعلي لما جاء في مشاريع المواطنة، قامت 
ل خبراء تربويين في مختلف وزارة التربية والتعليم بإرسا

التخصصات لالطالع على تجارب الدول المتقدمة، واإلفادة 
منها في البيئة األردنية، ومحاولة تدريب المعلمين والمتعلمين 
على أن يكونوا مواطنين صالحين؛ حيث تبنت وزارة التربية 
مشروع المواطنة الذي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين من 

ة الشعب على أي مصلحة أخرى ملتزمًة بما أجل تقديم مصلح
جاء في األنظمة والقوانين والسياسات العامة التي رسمتها 

وزارة التربية (الدولة من خالل السلطتين التشريعية والتنفيذية 
  ). Branson, 2002؛ 2006والتعليم، 

وبعد إطالع مشرفي الدراسات االجتماعّية في وزارة التربية 
وع التربية الوطنية والمدنية الذي يهتم بغرس والتعليم على مشر 
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قيم ومفاهيم المواطنة والمواطنة العالمّية في الدول المتقدمة، 
) 2000(كما ورد عن المركز األردني لدراسات التربية المدنية 

قاموا بدراسة مسحية تقييمية لواقع التربية الوطنية والمدنية في 
قلة وعي : قات منهاالمدارس وتم الخروج بمجموعة من المعي

وقلة . المعلمين بالموضوعات ذات الصلة بالمواطنة العالمّية
وعي المعلمين بالقضايا التي تهم المجتمع كالسالم العالمّي، 
والديمقراطّية، وحقوق اإلنسان، والثقافة، والبيئة، واستخدام 
األسلوب العلمّي في التفكير، والتكنولوجيا، وحاجتهم إلى 

حل المشكالت من خالل التطبيقات العملية  ممارسة مهارات
والمشاريع التي تتجاوز الغرفة الصفية، واإلطالع على األحداث 

قاقيش وآخرون، (الجارية التي تهم المواطن الفاعل في المجتمع 
2003.(  

وفي ضوء ذلك، تم وضع آليات مقترحة لتطبيق مفاهيم 
ن أثناء الخدمة منها تدريب المعلمي: المواطنة في البيئة المحلّية

على مثل هذه المشاريع الوطنية التي من شأنها النهوض 
واالهتمام بالموضوعات التي تعود . بالعملية التعليمّية التعلمّية

على الوطن والمواطن والمجتمع بأكمله بالفائدة والخير، 
كاالهتمام بحقوق اإلنسان، وقضايا السالم العالمّي، وتقديم 

ات الديمقراطّية، والمحافظة على البيئة، تطبيقات عملية للممارس
واحترام ثقافات اآلخرين باالعتماد على المنهج العلمّي الصحيح 
في التفكير، التي تعزز المواطنة العالمّية لدى المعلمين والطلبة 

  ).2006وزارة التربية والتعليم، (
في دراسته أن المعلم يحتل مكان ) 2008(وتوصل المرهبي 

لقوى المؤثرة في قيم المواطنة لدى طلبته، وان الصدارة بين ا
طريقة تدريس المعلم، ومقدرته على إدارة عالقاته مع طلبته 
بصورة ايجابّية، واالحترام المتبادل بين المعلم وطلبته له تأثير 

  .كبير على تنمية المواطنة لدى طلبته
؛ النجداوي، 1996الغتم، (كما أوصت عّدة دراسات 

ضرورة تضمين أبعاد مفاهيم ) 2005؛ الموسى، 2001
المواطنة العالمّية ومبادئها سواًء في المناهج أم في البرامج 
  .التدريبّية للمعلمين أثناء الخدمة لزيادة وعيهم بالقضايا العالمّية

من هنا، تسعى وزارة التربية والتعليم إلعداد المواطن 
ن حقوقه الصالح المدرك لمعنى المواطنة العالمّية وللعالقة بي

وواجباته على الصعيدين المحلّي الوطنّي من جهة والعالمّي من 
جهة أخرى، لذلك عمدت إلى تطوير وتطبيق المناهج التعليمّية 
بعامة ومنهاج التاريخ بخاصة في مدارسها بما يتناسب وهذه 
النظرة، ولتحقيق ذلك عقدت الدورات التدريبّية، لترسيخ الوعي 

هميتها ومفاهيمها، ومبادئها لدى المعلمين بالمواطنة العالمّية وأ
القائمين على تدريس هذه المقررات التعليمّية قبل وأثناء الخدمة، 
كما عملت على تدريب الكوادر الفنية من معلمين ومشرفين 

تربويين وخبراء في تأليف المناهج والكتب المدرسّية، وأخذت 
متقدمة في على عاتقها تأهيلهم واطالعهم على تجارب الدول ال

ميادين التربية والتعليم لنقل هذه التجارب بما يتناسب ومعطيات 
  ).2006وزارة التربية والتعليم، (المجتمعات العربية واإلسالمية 

تبنت ، المواطنةلمفهوم ن معلميالمدى إدراك  على تعرفولل
برنامج تدريبّي لمعلمي الجغرافية أثناء ) 1996(دراسة الغتم 

ين في ضوء فكرة المواطنة العالمّية، واقتصرت الخدمة في البحر 
المبادئ التي تناولتها على السالم العالمّي، وحقوق اإلنسان، 
. واإلنسان والبيئة، والمنظمات الدولّية، والثقافات المتعددة

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين 
البرنامج  مجموعة المعلمين التجريبّية التي درست باستخدام

التدريبّي وبين المجموعة الضابطة في مستويات الوعي بأبعاد 
  .فكرة المواطنة العالمّية، ولصالح المجموعة التجريبّية

إلى أن مفهوم  (Wada, 2003)فقد توصلت دراسة وادا 
التربية متعددة الثقافات كما هو مطور في المجتمعات الغربية، 

ات المتداخلة، التعليم يشتمل على عناصر مثل تعليم الثقاف
الموجه لالثنيات المتعددة، التربية على حقوق اإلنسان، التعليم 
المناهض للعرقية، التعليم الديمقراطّي، التعليم من أجل العدالة 

بأنة مالئم للتربية اليابانية على . االجتماعّية، وتعليم السالم
د اعتبار أن المجتمع الياباني مجتمع يحظى بالتنوع والتعد

  .الثقافيّ 
وفي دراسة تاريخية تتعلق بالعرقية البشرّية قام بها بريستون 

أشارت إلى أن معلمي  (Preston-Grimes, 2005)جريمز 
المرحلة األساسّية والثانوّية عّلموا التربية المدنية والديمقراطّية 
في مدارس جورجيا األفريقية من خالل المناهج الرسمّية وغير 

في حين أظهرت دراسة مايرز . ج اإلضافيةالرسمّية والبرام
(Myers, 2005)  أن وجود منهاج محدد رسمي ذي محتوى

أثر في فهم معلمي ) State Toronto(سياسّي في والية تورنتو 
  .الدراسات االجتماعّية لتعليم المواطنة

دراسة تتعلق بقياس ثالثة  (Winn, 2005)وكذلك أجرى وين 
البيئة المحيطة، العدالة : ة وهيمن مظاهر المواطنة العالميّ 

وقد االجتماعّية، والمسؤوليات المدنّية، في جامعة كاليفورنيا، 
خلصت الدراسة إلى وجود مستويات أعلى من المواطنة 
العالمّية بين األشخاص الذين يتكلمون أكثر من لغة بطالقة 
والذين لديهم شعور قوي باستدامة المصادر وكذلك الذين 

  .سات تعليمّية فيها نسبة كبيرة من األقلياتالتحقوا بمؤس
إلى إن هناك ثالثة مداخل ) 2009(دراسة حويل  توصلتو 

وهي المدخل : منهجّية لتعزيز المواطنة في المدارس المصرية
كما أظهرت عدم مناسبة . المنفصل، المتكامل، وعبر المناهج

كاف  مادة التاريخ أو الجغرافيا أو الدراسات االجتماعّية كإعداد
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  .لتدريس التربية للمواطنة
 ,Udoukpong and Okon)كما توصل أوروكوبونج  وأوكون 

إن اغلب المعلمين في نيجيريا ينظرون إلى الدراسات  (2012
االجتماعّية كوسيلة لتعزيز االنخراط االجتماعّي، وٕاعداد الطلبة 
للتكيف والتالؤم مع التركيب االجتماعّي في المدرسة والمجتمع، 

  ).المنهاج الخفي(من خالل نموذج نقل المواطنة 
لعالقة بعد االطالع واستعراض الدراسات السابقة ذات ا

تدريب عدم وجود اهتمام ببرامج : بالمواطنة استنتج الباحثان
القائمة على الكفايات المعرفّية حول المواطنة العالمّية المعلمين 
المعلمين  تدريبحين كان التركيز على برامج في ومبادئها 

واتفقت  .وعلى الكفايات التدريسية القائمة على أساس المهارات
بعض الدراسات السابقة في تضمين بعض  الدراسة الحالّية مع

السالم العالمّي، حقوق اإلنسان، : مبادئ المواطنة العالمّية وهي
واختلفت عنها في تناول مبادئ الديمقراطّية، . اإلنسان والبيئة

تميزت كما . والتكنولوجيا، والتفكير العلمّي، الثقافات المتعددة
للمرحلة  التاريخ بتحديد مستوى معرفة معلمي الدراسة الحالية

، وبناء برنامج تدريبّي مبادئ المواطنة العالمّيةاألساسّية العليا ب
  .قائم على الكفايات المعرفّية لتلك المبادئ

  
  وأسئلتها راسةمشكلة الدّ 
 ،في وزارة التربية والتعليم مشروع المواطنةلجان  توصلت

وعي ة قلّ   في األردن إلى تدريب المعلمين أثناء الخدمةلجان و 
التي تهم المجتمع كالسالم العالمّي،  المعلمين بالقضايا

والديمقراطّية، وحقوق اإلنسان، والثقافة، والتربية البيئّية، 
االستخدام األمثل واستخدام األسلوب العلمّي في التفكير، و 

لتكنولوجيا، وحاجتهم إلى ممارسة مهارات حل المشكالت من ل
خالل التطبيقات العملية واألنشطة التي تتجاوز الغرفة الصفية، 

األحداث الجارية التي تهمنا كمواطنين فاعلين في  ومعرفة
  .المجتمع

وجود قصور ) 2001(دراسة النجداوي كما أظهرت نتائج 
لدراسات االجتماعّية في مدى مراعاة أهداف ومحتوى مناهج ا

  .ألبعاد مفهوم المواطنة العالمّية
 التاريخ معلمي جاءت هذه الدراسة لزيادة وعيمن هنا، 
من خالل بناء برنامج تدريبّي لمعّلمي التاريخ  .بهذه القضايا

للمرحلة األساسّية العليا في األردن في ضوء مبادئ المواطنة 
بّي في تطوير معرفتهم العالمّية، واختبار أثر البرنامج التدري

بمبادئ المواطنة العالمّية، وتركزت مشكلة الدراسة في محاولة 
  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 التاريخ للمرحلة األساسّية العليامعّلمي  معرفة مستوىما  .1
بمبادئ المواطنة العالمّية مقارنًة بالمستوى المقبول في األردن 

 ؟%)80(تربويًّا 

تدريبّي في مستوى معرفة معّلمي ما أثر البرنامج ال .2
المواطنة  مبادئفي األردن ب التاريخ للمرحلة األساسّية العليا

 ؟%)80(العالمّية مقارنًة بالمستوى المقبول تربويًّا 

  
  أهّمية الّدراسة

  :تكمن أهمية هذه الدراسة في
  مساعدة وزارة التربية والتعليم في األردن في جهودها بتدريب

ثناء الخدمة باقتراح برنامج تدريبّي في معلمي التاريخ أ
 .المواطنة العالمّية وٕامكانية تدريبهم بموجبه

  تقديم قائمة بمبادئ المواطنة العالمّية يمكنها مساعدة
 .مطوري مناهج التاريخ في عملية التطوير

  مساعدة مؤلفي كتب التاريخ وأدلتها في إعداد مواقف
 .بيّ تعليمّية في ضوء واقع البرنامج التدري

 برامج  رفد في المعلمين تدريب على والقائمين المشرفين تفيد
 .وتدريبهم المعلمين إعداد

  تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين والمهتمين بمبادئ المواطنة
باًبا جديًدا، يشجعهم على مزيٍد  ةالعالمّية والبرامج التجديديّ 

 .من البحث والتجريب

 

  التعريفات اإلجرائّية
مجموعة من الخبرات والنشاطات : التدريبيّ البرنامج  -

التعليمّية التعلمّية واإلجراءات القائمة على مبادئ المواطنة 
العالمّية، ويتكون البرنامج من األهداف والمحتوى واألنشطة 
والوسائل وٕاستراتيجيات التدريس والتقويم لتدريب معلمي التاريخ 

مبادئ المواطنة في ضوء  للمرحلة األساسّية العليا في األردن
  .العالمّية
مجموعة من المبادئ التي : مبادئ المواطنة العالمّية -

ينبغي أخذها بعين االعتبار عند تعلم وتعليم التاريخ وتمثل هذه 
السالم، : المبادئ المحور العالمّي في التربية الوطنية، وهي

العالمّي، والديمقراطّية، وحقوق اإلنسان، اإلنسان والبيئة، 
 .ر العلمّي، والتكنولوجيا، والثقافات المتعددةوالتفكي

حصيلة ما تعلمه معلمو : مستوى معرفة معلمي التاريخ -
في البرنامج التدريبّي لمبادئ المواطنة العالمّية، وتم  تاريخال

قياسه إجرائًيا بالعالمة التي حصل عليها المعلمون على 
  .الدراسةهذه الباحثان ألغراض  هاالختبار المعرفّي الذي أعدّ 

  
  راسةدات الدّ محدّ 

  :علىراسة الدّ  اقتصرت هذه
 المرحلة األساسّية العليا  معّلماتو معّلمي من  عينة
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مبحث التاريخ في مديرية التربية والتعليم  الذين يدرسون
 .2011/2012لمحافظة مأدبا للعام الدراسي 

 مبادئ المواطنة العالمّية التي توصل إليها الباحثان.  
  

  جراءاتالطريقة اإل
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبّي لمعلمي التاريخ 
للمرحلة األساسّية العليا في ضوء مبادئ المواطنة العالمّية 

  .واختبار أثره في مستوى معرفتهم لتلك المبادئ في األردن
  

  وعينتها مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الذين 

، محافظة مأدبافي مديرية التربية والتعليم ل التاريخيدرسون مادة 
-2011معلًما ومعلمة، للعام الدراسي ) 54(البالغ عددهم و 

وبلغ بالطريقة العشوائية  الدراسة وتم اختيار عينة. 2012
  .معلمة) 15(معلًما و) 11(معلًما ومعلمة، منهم ) 26(عددهم 
  

  أدوات الدراسة
  :األدوات التالية بناءأغراض الدراسة تم  لتحقيق

  البرنامج التدريبيّ : أوالً 
أساًسا لبناء  كفايات المواطنة العالمّيةاتخذت الدراسة من 

 التدريبّي، حيث تّم تحديد هدف عام للبرنامج التدريبّي، البرنامج
وتّم تحديد األهداف الخاصة لكّل محور من محاور مبادئ 

ادئ السبعة الرئيسة المب تم اختياروبعد ذلك . العالمّية المواطنة
البرنامج التدريبّي  محتوى لبناء أساًسالتكون والمبادئ الفرعية 

  .لمبادئ المواطنة العالمّية
اعتمد الباحثان في بناء البرنامج التدريبّي على المنهجية 

محاور  ةحيث اشتمل البرنامج التدريبّي على سبع: اآلتية
متصلة في آن تدريبّية يشكل كّل محور وحدة تعّلم منفصلة و 

واحد لتشكل بمجملها برنامًجا متكامال لتحقيق هدف البرنامج 
مجموعة مواقف تعليمّية من التدريبّي  وتكون البرنامج  التدريبّي،

: وهي. وتدريبّية شملت جميع جوانب مبادئ المواطنة العالمّية
السالم العالمّي، حقوق اإلنسان، الديمقراطّية، اإلنسان والبيئة، 

شتمل كّل يو . وجيا، التفكير العلمّي، الثقافات المتعددةالتكنول
 ، والمحتوىوالنتاجات التعليمّيةعلى الهدف العام،  حورم

، التعليمّية واإلثرائية ومتطلبات تنفيذها، واألنشطة النظري
 والتكوينية وٕاجراءات التقويم القبلية طرق عرض المحتوى،و 

مدرب والمتدربين تم توضيح كّل من أدوار الكما   والبعدية،
وكذلك الزمن الالزم لتنفيذ كّل محور، والزمن الالزم لتنفيذ كّل 
نشاط إثرائي، وتم توزيع المحتوى النظري على المعلمين لتحقيق 
التفاعل والمشاركة االيجابية بين المعلمين المتدربين والمدرب، 

وتم عرض المحتوى النظري واألنشطة من خالل استخدام 
ولوجية، واستخدام قوائم الشطب للتأكد من امتالك الوسائل التكن

كما تم إعداد . المعلمين للكفايات المعرفّية أو عدم امتالكهم لها
االختبار البعدي وهو بمثابة التقويم النهائي الذي يتم بعد 
االنتهاء من دراسة الرزمة التدريبّية في كّل مجال من 

والتقدم الذي  المجاالت، ويمكن عن طريقه تحديد مدى التحسن
طرأ على أداء المتدرب نتيجة لدراسته للبرنامج، وبالتالي يمكن 
الحكم على مدى فعالية البرنامج بهدف تعريف المتعلم 

  .بالمستوى الذي وصل إليه
وتم إعداد الدليل العملي والذي يتكون من مقدمة حول 

تقويم البرنامج التدريبّي واألهداف العامة له وخطة تنفيذه، و 
التكويني التقويم و االختبارات القبلية البرنامج من خالل 

  .االختبارات البعديةو 
وتم التوصل إلى مبادئ المواطنة العالمّية، بعد مراجعة 

واالتفاقيات الدولّية التي عقدت في  البحوث والدراسات السابقة
إطار األمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولّي بين الشعوب 

مجال السالم العالمّي، وحقوق اإلنسان، والثقافة،  المختلفة في
والبيئة، والتقدم التكنولوجي، ونشر العلم والمعرفة، ومراجعة 
مبادئ وأهداف المنظمات العالمّية والدولّية التي أنشئت لتحقيق 
األمن واالستقرار لجميع الشعوب والتي نتج عنها موضوع في 

شتى بقاع األرض أال غاية األهمية لجميع األمم والشعوب في 
هو المواطنة العالمّية التي تعنى بضرورة االهتمام بالقضايا و 

التي تخص إنسانية اإلنسان، تم استخالص قائمة مبادئ 
  :المواطنة العالمّية والتي تتمثل بما يلي

ويرتكز على فكرة أساسّية، هي إشاعة : السالم العالميّ  .1
ل النزاعات بالطرق األمن والسلم على مستوى العالم للجميع وح

السلمية دون اللجوء إلى القوة العسكرية، وتنمية العالقات 
السياسّية واالقتصادّية بين األمم والشعوب، والتعاون الدولّي بين 
الشعوب، وتحديد أسس التفاهم والتعاون بين الشعوب، وتوضيح 
دور العامل االقتصادّي في السالم بين الشعوب ويتفق ذلك مع 

 )2000(المركز األردني لدراسات التربية المدنية  ما جاء عن
 ).2004(والزواوي ) 2001(والتسخيري 

التي تعنى باالعتراف بحقوق الشعوب : حقوق اإلنسان .2
في كثير من القضايا الحياتية التي يعيشونها كحق التعليم، 
وحفظ الكرامة اإلنسانية، وممارسة الشعائر الدينية، وحق 

ها، وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومنع الشعوب في تقرير مصير 
اإلساءة لألطفال، التي أّكدها الدين اإلسالمي، وجاءت في 
اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان وكذلك االتفاقيات الدولّية التي 
عقدت في هذا المجال التي ُعّدت مصدًرا أساسيًّا الستخالص 
 مجموعة من المبادئ العالمّية لحقوق اإلنسان ويتفق هذه
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وعبد ) 2003(والمحجوبي ) 2001(المبادئ مع سعيدي 
 ).2005(الكافي 

حيث تعنى باستخدام التكنولوجيا الحديثة : التكنولوجيا .3
واستخدام أحدث الوسائل العلمّية ومحاولة االستفادة من هذه 
التقنيات ونقلها بين الدول مع األخذ بعين االعتبار ظروف 

ها التكنولوجيا الحديثة وٕامكانات المجتمعات التي تُنقل إلي
ولتسهيل ذلك عقدت العديد من االتفاقيات الدولّية بين مختلف 
الدول والتي اعتمد عليها الباحثان في التوصل إلى المبادئ 

) 2002(التكنولوجية العالمّية، ويتفق ذلك مع ما جاء في بدران 
 ).Lucas, 2005(ولوكاس ) ,Chen 2005(وتشن 

بالتفاعل بين اإلنسان والبيئة حيث  وتهتم: اإلنسان والبيئة .4
ينتج عن ذلك التفاعل آثار ايجابية وآثار سلبية تلعب دوًرا أساسيًّا 
في إحداث تغييرات نتيجة للتلوث البيئّي وٕاحداث مشكالت بيئّية، 
ومن هنا، البّد من تضافر الجهود العالمّية للحفاظ على البيئة 

ف عدة مؤتمرات ومكوناتها وعقدت في سبيل تحقيق هذا الهد
دولّية مثل مؤتمر ريو دي جانيرو ومؤتمر استوكهولم وذلك 
للخروج بعدد من االتفاقيات العالمّية في مجال البيئة وحمايتها 
وكيفية استغالل مواردها ومصادر الطاقة المتواجدة، ومحاولة 
البحث عن حلول بديلة للحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتمد 

ت السالفة الذكر في اشتقاق مجموعة المبادئ الباحثان المؤتمرا
وطّراف ) 2001(البيئّية العالمّية، ويتفق ذلك مع دراسة إبراهيم 

 ).2003(وعبد المولى ) 2003(وسرية ) 2002(

وتعتمد على مشاركة جميع األمم والشعوب : الديمقراطّية .5
بالحكم على أساس العدل، والمساواة، واحترام الرأي والرأي 

اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، واستخدام الحوار والمناقشة اآلخر، و 
في اتخاذ القرارات، وتتفق هذه المبادئ مع المبادئ التي وردت 

وأبو الهيجا ) 2001(، والمساعيد )2000(في دراسة الحيشان 
)2004.( 

ويعتمد على استخدام المنهج العلمّي : التفكير العلميّ  .6
المعالم وثابتة تبدأ المبني على أسس علمّية صحيحة واضحة 

من اإلحساس بالمشكلة وتحديدها وانتهاء بتعميم النتائج، 
واالعتماد على االستقراء واالستنباط، وكذلك االعتماد على 
البرهان المدّعم بالتجربة، وامتالك مهارات التفكير المختلفة 
والقدرة على التفريق بين الرأي والحقيقة، واعتمد الباحثان في 

وعة المبادئ في األسلوب العلمّي في التفكير استخالص مجم
وتتفق مع . على الرجوع إلى مصادر البحث العلمّي المختلفة

 ).2012(والخرابشة ) 2005(عبيدات وعبدالحق وعدس 

وتهتم باالطالع على العادات : الثقافات المتعددة .7
والتقاليد لدى الشعوب على أساس مبدأ االحترام المتبادل بين 

وب، واحترام التنوع الثقافّي والتكامل الثقافّي لتقليص األمم والشع

الفجوة الثقافّية، وحفز النشاط الفكرّي، واالطالع على ثقافات 
اآلخرين وذلك لفتح المجال لتقارب الشعوب، واعتمد الباحثان 
على االتفاقيات الدولّية في مجال التعاون الثقافّي في 

العالمّية، ويتفق ذلك استخالص مجموعة من المبادئ الثقافّية 
 ).2007(والتل ) 2001(مع برقاوي والسيد 

ولغايات ضبط البرنامج التدريبّي تم عرضه، ودليل المدرب 
محكًما من المتخصصين في ) 11(في صورتهما األولية على 

مجال الدراسات االجتماعّية من أعضاء هيئة تدريس ومشرفين 
حصول على آرائهم تربويين ومعلمي التاريخ من ذوي الخبرة لل

ومقترحاتهم حول البرنامج التدريبّي، وقد أبدى المحكمون بعض 
وفي ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات وآراء . المالحظات

قام الباحثان بإجراء التعديالت المقترحة وبذلك أصبح البرنامج 
 .التدريبّي ودليل المعلم في صورتهما النهائية

  
 التاريخمعرفّي لقياس مستوى معرفة معلمي ال االختبار: ثانًيا

  لمبادئ المواطنة العالمّية األساسّية العلياللمرحلة 
معلمي الالزمة ل مبادئ المواطنة العالمّيةقائمة  تم تحديد

، المعرفيّ  االختبارأساًسا لبناء  األساسّية العلياللمرحلة  التاريخ
نوع فقرة من ) 42(من بصورته األولية وتكون االختبار 
 .لكّل فقرة أربعة بدائل واحد منها صحيح االختيار من متعدد،

 تم عرضه بصورته األولية على االختبارللتأكد من صدق و 
محكًما من ذوي االختصاص في مناهج الدراسات ) 11(

االجتماعّية وطرائق تدريسها، والقياس والتقويم التربوّي ومشرفين 
وطلب إليهم إبداء ، تربويين ومعلمي التاريخ من ذوي الخبرة

من حيث الصياغة اللغوية  المقياسالرأي حول مناسبة فقرات 
 بالمجالالتي يقيسها ومدى ارتباط كّل فقرة  للمجاالتوشموليته 

الذي أدرجت تحته، واقتراح ما يرونه مناسبا من تعديل أو 
وبناء على مالحظات لجنة التحكيم قام  .إضافة أو حذف

 ينالمحكم من%) 80( الت التي اتفقبإجراء التعدي انالباحث
بصورته النهائية  االختباروبذلك أصبح ، على ضرورة إجرائها

، وقد أعطيت اإلجابة الصحيحة لكّل فقرة فقرة) 40(يتكون من 
عالمة واحدة واإلجابة الخاطئة صفًرا، وبذلك تراوحت العالمات 

  .، موزعة على سبعة مجاالت)40-صفر(بين  ةالكليّ 
تطبيقه على عينة االختبار تم ألغراض التحقق من ثبات و 

معلًما ) 15(خارج عينة الدراسة بلغ عددها من استطالعية 
على العينة  المقياس، وأعيد تطبيق في محافظة الزرقاء ومعلمة

نفسها بعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول، وحسب ثبات 
وتم  (Test-Re-Test)بطريقة االختبار وٕاعادة االختبار  المقياس
والتطبيق  التطبيق األولالثبات بيرسون بين  معامل حساب

في حين تراوحت ) 0.84(الثبات الكلّي بلغ  الثاني حيث



  2015، 1، العدد 42، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 133 -  

ثبات الستجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية المعامالت 
، وبذلك أصبح االختبار )870.-790.(االختبار ما بين على 

  .في صورته النهائية
ما "هو  لمحكمين في نهاية المقياس المعرفيّ وأضيف سؤال ل

النسبة المئوية المقبولة تربويًّا لمعرفة معلمي التاريخ لمبادئ 
، وقد تم احتساب المستوى المقبول تربويًّا "المواطنة العالمّية

  ).1( الذي أجمع عليه المحكمون كما هو موضح في جدول

  )1(ول جدال
 األساسّية العلياللمرحلة  التاريخمعرفّي لقياس مستوى معرفة معلمي ال وى المقبول تربويًّا لكّل مجال من مجاالت االختبارالمست

  لمبادئ المواطنة العالمّية وللمجاالت مجتمعة
  مرقال المجال  عدد الفقرات  %80المستوى المقبول تربويًّا

   .1 السالم العالميّ  6 4.80
   .2 حقوق اإلنسان 7 5.60
   .3 التكنولوجيا 5 4.00
   .4 اإلنسان والبيئة 6 4.80
   .5 الديمقراطّية 5 4.00
   .6 التفكير العلميّ   5 4.00
   .7 الثقافات المتعددة 6 4.80
  االختبار ككلّ   40  32.00

  
  إجراءات الدراسة

 .تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها -

ذات  والمواثيق الدولّيةواالتفاقيات مراجعة األدب السابق  -
  .بادئ المواطنة العالمّيةالصلة بم

الالزمة لمعلمي  بمبادئ المواطنة العالمّيةإعداد قائمه  -
 .األساسّية العليالمرحلة ل التاريخ

تم و  ،المحكمين علىالمواطنة العالمّية  مبادئقائمة عرض  -
ن على يالمحكممن  %)80( إجراء التعديالت التي اتفق

 .جدوى إجرائها

لتكون أساًسا لبناء أدوات  مبادئ المواطنة العالمّيةاختيار  -
  .الدراسة

بناء برنامج تدريبّي في ضوء مبادئ المواطنة العالمّية  -
رض عُ باالستناد إلى الكفايات الالزمة واألنشطة اإلثرائّية و 

 ،من المحكمين لمراجعته ةعلى مجموع التدريبيّ  البرنامج
 .يةوضبطه حتى يأخذ صورته النهائ

التاريخ مستوى معرفة معلمي معرفّي لقياس  اختبارإعداد  -
، وعرضها لمبادئ المواطنة العالمّية للمرحلة األساسّية العليا

  .وثباته من المحكمين، والتأكد من صدقه ةعلى مجموع
تطبيق االختبار المعرفّي على عينة الدراسة قبل تطبيق  -

 .البرنامج التدريبيّ 

 .ّي على عينة الدراسةتطبيق البرنامج التدريب -

تطبيق االختبار المعرفّي على عينة الدراسة بعد تطبيق  -

  .البرنامج التدريبيّ 
 .تقديم التوصياتو  وتحليلها جمع البيانات -

  
  متغيرات الدراسة

على مبادئ البرنامج التدريبّي القائم  :المتغير المستقل -
 .المواطنة العالمّية

معلمي التاريخ للمرحلة  مستوى معرفة :المتغير التابع -
  .األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية

  
  المعالجة اإلحصائّية

استخراج المتوسطات لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 
الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكّل مجال وللمجاالت مجتمعة، 

للكشف عن مستوى معرفة معلمي ) T( استخدام اختبار كما
، من مجاالت مبادئ المواطنة العالمّية مجال لكلّ التاريخ 
مقارًنا بالمستوى  مجتمعة مبادئ المواطنة العالمّية ولمجاالت

  .%)80(المقبول تربويًّا 
  

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 هاتاألول ومناقشالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 التاريخ للمرحلة األساسّية العليامعّلمي  معرفة مستوىما 
بمبادئ المواطنة العالمّية مقارنًة بالمستوى في األردن 

 ؟%)80(المقبول تربويًّا 



  زيد سليمان محمد العدوان، فضية محمود عبد بني مصطفى                 ...                                             أثر برنامج تدريبيّ 

- 134 -  

استخراج المتوسطات الحسابّية تم لإلجابة عن هذا السؤل 
واالنحرافات المعيارّية لكّل مجال وللمجاالت مجتمعة، كما تم 

مستوى المعرفة الكلّية لمعلمي  لقياس )T(استخدام اختبار

لكّل  األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية التاريخ للمرحلة
ولكّل المجاالت مجتمعة مقارًنا بالمستوى المقبول تربويًّا ، مجال

  .يوضح ذلك) 2(، والجدول التدريبيّ قبل تطبيق البرنامج 
  

  )2(جدول ال
 مجتمعة وللمجاالت مجاللكّل لداللة الفروق ) T(ينة الدراسة ونتائج اختبار المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لعالمات ع

  قبل تطبيق البرنامج التدريبيّ % 80مقارنة بالمستوى المقبول تربويًّا 

عدد   المجال  الرقم
  الفقرات

 المتوسط
  الحسابيّ 

االنحراف 
  المعياريّ 

القيمة 
 Tقيمة   االختبارية

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  *0.001  25 12.038 4.80 0.97  2.51  6 السالم العالميّ   1
  *0.001 25 14.814 5.60 0.95  2.84  7 حقوق اإلنسان  2
  *0.001 25 9.257 4.00 1.03  2.13  5 التكنولوجيا  3
  *0.001 25 10.653 4.80 1.12  2.46  6 اإلنسان والبيئة  4
  *0.001 25 9.219 4.00 0.99  2.21  5 الديمقراطّية  5
  *0.001 25 11.877 4.00 0.82  2.09  5 التفكير العلميّ   6
  *0.001 25 12.273 4.80 0.86  2.73  6 الثقافات المتعددة  7

  *0.001 25  15.514  32.00  4.94 16.97  40 المعرفة الكلّية
  .)α=0.01(مستوى الداللة *
  
فروق ذات داللة إحصائّية عند  وجود) 2(ضح من جدول يتّ 

بين مستوى معرفة معلمي التاريخ  )α=0.01( مستوى الداللة
للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية والمستوى 

وجاءت النتيجة لصالح المستوى  ،%)80( المقبول تربويًّا
المقبول تربويًّا في كّل مجال من المجاالت والمجاالت مجتمعة، 

ن المتوسط الحسابّي للمجاالت مجتمعة مقارًنا بالمستوى وكا
وهذا يدل على أن ). 16.97(حيث بلغ %) 80(المقبول تربويًّا 

مستوى معرفة معلمي التاريخ للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ 
مما . المواطنة العالمّية كان أقل من المستوى المقبول تربويًّا

حسين مستوى معرفة معلمي دعا إلى بناء برنامج تدريبّي لت
التاريخ للمرحلة األساسّية العليا في األردن في ضوء مبادئ 

  .المواطنة العالمّية
ويعزو الباحثان انخفاض مستوى معرفة معلمي التاريخ 

 :للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية إلى

  اهتمام القائمين على إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء
دمة على مهارات التدريس وكفايات التدريس الصفي مع الخ

إغفال األحداث الجارية التي تجري في العالم والتي ترتبط 
 .بشكل مباشر بحياة المعلم والطالب في وقت واحد

  عدم وجود برامج متخصصة في موضوع المواطنة
العالمّية، وعدم االهتمام بموضوع المواطنة العالمّية من قبل 

 .هج المدرسّية أو برامج تدريب المعلمينمصممي المنا

  أن المساقات الدراسية التي يدرسها المعلمون في مرحلة
اإلعداد قبل الخدمة معظمها يركز على مناهج التاريخ بشكل 
عام وتبتعد عن االهتمام بالقضايا العالمّية التي تهم الطلبة 
والمعلمين على اختالف تخصصاتهم وتعتبر مسؤولية جماعية 

 .ه القضايا التي تواجه األمم والشعوبتجا

  التطورات والتغييرات المتسارعة التي أثرت في العالم
بشكل عام جعلت مختلف الشعوب بحاجة ماسة إلى ضرورة 
البحث عن سبل جديدة  للمعرفة بحيث يتسع نطاق مشاركتها 
خارج نطاق حدود المنطقة الجغرافية التي يسكن فيها ولذلك بدأ 

 .المواطنة العالمّيةالتوجه نحو 

  قلة وعي المعلمين بالقضايا التي تهم المجتمع كالسالم
العالمّي، وحقوق اإلنسان، والديمقراطّية، والتكنولوجيا، واإلنسان 
والبيئة، والتفكير العلمّي، والثقافات المتعددة، وحاجته إلى 
ممارسة مهارات حل المشكالت من خالل التطبيقات العملية 

تي تتجاوز الغرفة الصفية، واإلطالع على األحداث والمشاريع ال
الجارية التي تهم المواطن الفاعل في المجتمع، وتتفق هذه 

) 2005(والموسى ) 2001(النتيجة مع دراسة النجداوي 
  ).Winn, 2005(ووين ) Mcdoougall, 2005(ومكدوجال 
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  هاتالثاني ومناقشالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
البرنامج التدريبّي في مستوى معرفة معّلمي ما أثر 

المواطنة  مبادئفي األردن ب التاريخ للمرحلة األساسّية العليا
 ؟%)80(العالمّية مقارنًة بالمستوى المقبول تربويًّا 

استخراج المتوسطات الحسابّية تم لإلجابة عن هذا السؤال 

ّية لمعلمي لمستوى المعرفة الكل) T(واالنحرافات المعيارّية وقيمة 
قبل التاريخ للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية 

 %).80(وبعد تطبيق البرنامج مقارنة بالمستوى المقبول تربويًّا 
  .يوضح ذلك) 3(والجدول 

  )3(جدول ال
لمبادئ الكلّية  للمعرفة لداللة الفروق )T(نتائج اختبار و  الدراسةالمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لعالمات عينة 

  %)80(لكل مجال وللمجاالت مجتمعة بعد تطبيق البرنامج مقارنة بالمستوى المقبول تربويًّا  المواطنة العالمّية
عدد   المجال  الرقم

  الفقرات
 المتوسط
  الحسابيّ 

االنحراف 
  المعياريّ 

القيمة 
 Tقيمة   االختبارّية

ات درج
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  *0.001  25 7.649 4.80 0.68 5.82  6 السالم العالميّ   1
  *0.001 25 7.719 5.60 0.72 6.69  7 حقوق اإلنسان  2
  *0.001 25 5.348 4.00 0.82 4.86  5 التكنولوجيا  3
  *0.001 25 6.755 4.80 0.77 5.82  6 اإلنسان والبيئة  4
  *0.001 25 6.214 4.00 0.64 4.78  5 الديمقراطّية  5
  *0.001 25 5.575 4.00 0.75 4.82  5 التفكير العلميّ   6
  *0.001 25 7.608 4.80 0.63  5.74  6 الثقافات المتعددة  7

  *0.001 25 13.53  32.00 2.46 38.53  40  المعرفة الكلّية
  .)α  =0.01(داللة مستوى ال*

  
وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند ) 3(ضح من جدول يتّ 

مستوى المعرفة البعدية لمعلمي  بين  )α=0.01(مستوى الداللة 
 األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية المرحلة التاريخ في

لصالح البرنامج التدريبّي في و %) 80( المستوى المقبول تربويًّاو 
المتوسط ان كّل مجال من المجاالت وللمجاالت مجتمعة، وك

الحسابّي للمجاالت مجتمعة مقارًنا بالمستوى المقبول تربويًّا 
  .)38.53(قد بلغ %) 80(

  :النتيجة إلى أنهذه  ويعزو الباحثان
التاريخ للمرحلة األساسّية ارتفاع مستوى معرفة معلمي  -

البعدي  على المقياس المعرفيّ  العليا لمبادئ المواطنة العالمّية
إضافة إلى إثراء  الكفايات المعرفّية على إلى تركيز البرنامج

المحتوى التعليمّي بمادة مناسبة ساهمت في إثراء الجانب 
  .المعرفّي عند المعلمين

بالمحتوى  أبدى المعلمون تفاعًال واهتماًما واضًحا -
نتائج  مما كان له أثر واضح فيلبرنامج التدريبّي، التعليمّي ل
المعرفّي البعدي لمستوى معرفة المعلمين بمبادئ  المقياس

 .المواطنة العالمّية

بمبادئ المواطنة العالمية بشكل البرنامج التدريبي اهتم  -
السالم العالمّي، والديمقراطّية، وحقوق اإلنسان، : واضح، هي

اإلنسان والبيئة، والتفكير العلمّي، والتكنولوجيا، والثقافات 

 االيجابي الذي أحدثه يفسر األثر هتمامولعل هذا االالمتعددة، 
بادئ المواطنة مبجميع لبرنامج التدريبي في معرفة المعلمين ا

 .العالمية

ألن هذه البرامج  ؛أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة -
ضرورية بكفايات معرفّية بموضوعات التدريبّية تزود المتدربين 

جة التغييرات المتسارعة أكبر نتي للقيام بأعمالهم التربوّية بفاعلية
في مجال المعرفة على الصعيد المحلّي والعالمّي أيًضا لذا كان 
من الضروري عقد دورات تدريبّية أثناء الخدمة لمواكبة التطور 

 .العلمّي والمعرفّي المتزايد يوما بعد يوم

اهتمام وزارة التربية والتعليم بمشروع المواطنة واإلفادة  -
من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال ساعد كثيرًا في 

لتعزيز الكفايات المعرفية فيما يتعلق  ؛توفير البيئة المناسبة
بمبادئ المواطنة العالمية، ويتفق ذلك مع التقرير الذي صدر 

 ).2006(عن وزارة التربية والتعليم 

ما يحدث في مختلف أرجاء العالم من انتهاكات لحقوق  -
اإلنسان وزعزعة األمن والسالم الدوليين وكذلك االعتداءات 
المستمرة على البيئة المحلّية والعالمّية، وكذلك عدم فتح المجال 
للشعوب لتقرير مصيرها واستخدام المنجزات التكنولوجية بشكل 

ن وٕايذاء كرامته ولغير سلبي وغير صحيح النتهاك حقوق اإلنسا
مصلحة البشرّية من استخدام أسلحة الدمار الشامل واستخدام 
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المنجزات التكنولوجية كان لمثل هذه األحداث أثر واضح في 
تفاعل المعلمين مع موضوع البرنامج التدريبّي واعتبار مواجهة 
هذه األحداث العالمّية مسؤولية كّل مواطن ليس على صعيد 

 .ما على صعيد عالمّي أيًضامحلّي فحسب وٕان

حيث ركز  اهتمام البرنامج التدريبّي بالجانب العمليّ  -
البرنامج على الحوار والمناقشة بين المجموعات وحدها وبين 
المجموعات الكلّية والمدرب وكان لهذا الحوار والمناقشة أثر 
ايجابي في إحداث تحسن في مستوى معرفة المعلمين لمبادئ 

 .ةالمواطنة العالميّ 

في تكوين  محتوى تعليمّي ساهم البرنامج التدريبيّ  تقديم -
نمو معرفّي لدى المشاركين في البرنامج التدريبّي، مما ساعدهم 

 .بالموضوعات التي تدربوا عليهاعلى اإللمام 

بشكل فوري  على تغذية راجعة التدريبيّ  البرامج اشتمل -
اركين في أثناء تنفيذ األنشطة والمناقشات التي تتم بين المش

المجموعات، مما أسهم في تحسن مستوى معرفة المعلمين 
 .لمبادئ المواطنة العالمّية

، (Archibald, 2001)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أرشبيالد 
ووين ) Mcdoougall, 2005(ومكدوجال ) 2001(والنجداوي 

)Winn, 2005.(  
  

  التوصيات
فإن الباحثين بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

  :بما يلي يوصيان

أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال األول أن مستوى معرفة  .1
معلمي التاريخ للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ المواطنة 
العالمّية جاءت متدنية بدرجة أقل من المستوى المقبول 
تربويًّا فإن الباحثين يوصيان بعقد دورات تدريبّية للمعلمين 

ين الكفايات المعرفّية لديهم في مبادئ تهدف إلى تحس
 .المواطنة العالمّية

أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني بأن مستوى معرفة  .2
معلمي التاريخ للمرحلة األساسّية العليا لمبادئ المواطنة 
العالمّية تحسن نتيجة تدريب المعلمين على البرنامج 

ة أعلى من التدريبّي في مبادئ المواطنة العالمّية بدرج
المستوى المقبول تربويًّا لذا فإن الباحثين يوصيان بتدريب 
المعلمين على البرنامج التدريبّي في مبادئ المواطنة 
العالمّية في مختلف مديريات التربية والتعليم لتعميم النتائج 

 .التي توصلت إليها الدراسة الحالية

لعالمّية على تبني البرنامج التدريبّي لتعزيز مبادئ المواطنة ا .3
صعيد المعلمين خارج عينة الدراسة وعلى صعيد طلبة 

 .الجامعات وأعضاء هيئة التدريس

تضمين أبعاد مفاهيم المواطنة العالمّية ومبادئها سواء في  .4
المناهج أم في البرامج التدريبّية للمعلمين أثناء الخدمة 

 .لزيادة وعيهم بالقضايا العالمّية

معرفة معلمي المرحلة  العالقة بينإجراء دراسات تبين  .5
ومتغيرات تربوّية  األساسّية العليا لمبادئ المواطنة العالمّية

 .العلمّي، والتخصص الخبرة، والمؤهلسنوات مثل 
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The Effect of a Training Program on Developing the Global Citizenship Principles 

of the History Teachers in Jordan 
 

Zaid Suleiman M. Al-Edwan, Fadyieh Mohmoud A. Bani Mustafa* 

 

ABSTRACT 

This study aimed at building a training program for the history teachers in the light of the global citizenship 

principles and testing its effect on their knowledge level of those principles in Jordan. 

Study sample consisted of (26) male and female teachers randomly selected from the history teachers for the high 

Basic stage in the Education Directorate in Ma'daba Governorate. To achieve the study goals, a training program 

was build in the light of the global citizenship principles, which are: the global peace, democracy, human rights, 

human and the environment, scientific thinking, technology, and multi-cultures.and a cognitive test of the global 

citizenship's principles was prepared. 

After performing the relevant statistical analysis the results revealed that the pre-knowledge level of the history 

teachers for the basic stage of the global citizenship  principles was lower than the educational accepted level 

(80%), and the presence of differences with statistical significance (α=0.01) between the post-knowledge level of 

the history teachers at the higher basic stage about the global citizenship principles and the educational accepted 

level (80%), in favor of the training program in each domain of the global citizenship's principles and for the 

domains collectively. The study recommended the inclusion of the global citizenship principles and concepts in 

the teachers training programs to increase their awareness in the global issues. 

Keywords: The Global Citizenship, History Teachers, The High Basic Stage. 
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