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א א א
א מ א

   ةمقدم

تغير العالم كثيرا نتيجة للثورة الهائلة في وسائل االتصاالت ، والتي لعبت دورا هاما في ربط   

علي ضرورة نشر السالم والتفاهم الدولي  أجزاء العالم بعضها البعض ، وقربت بين شعوبه الذين أكدوا

  . بينهم ، وخاصة في ظل الحروب والتوترات التي يشهدها العالم 

ولقد سعت اليونسكو منذ تأسيسها إلي نشر السالم العالمي من خالل أنشطتها الرئيسية في مجاالت   

، فظهرت التربية الدولية بأنشطتها  التربية والعلوم والثقافة ، وقامت بتدعيم التفاهم الدولي عن طريق التربية

وإضفاء الطابع الدولي علي المناهج  ،وأندية اليونسكو، وصيغها المختلفة مثل شبكة المدارس المنتسبة 

  . والمقررات الدراسية 

  

  مشكلة البحث 

علي الرغم من جهود مصر في دعم أهداف التربية الدولية بالمراحل التعليمية المختلفة ممثلة في 

وزارة التربية والتعليم في تبني التربية من أجل التفاهم الدولي ونشر صيغها في مراحل التعليم  جهود

  .المختلفة إال أن هناك قصورا في تنفيذ تلك الصيغ وممارستها التربوية

  :  ةالتالي يحاول البحث اإلجابة على األسئلةمما سبق  وإنطالقاً

  ثانوي في ضوء الفكر التربوي المعاصر ؟ ما صيغ التربية الدولية في التعليم ال -١

  ؟ها في مؤثرةع ؟ وما القوي والعوامل ال. م . ما واقع صيغ التربية الدولية في التعليم الثانوي في ج  -٢

 مـؤثرة ما واقع صيغ التربية الدولية في  التعليم الثانوي في دول المقارنة ؟ وما القوي والعوامل ال-٣

  ها ؟ في

المقترحة لتطوير صيغ التربية الدولية في التعليم الثانوي في مصـر فـي ضـوء    ما االجراءات  -٤

  خبرات دول المقارنة وبما يتمشي مع إمكانيات المجتمع المصري ؟ 

  

  فروض البحث  

يرتبط التوسع في صيغ التربية الدولية بالتعليم الثانوي بالتدابير التي يتخـذها المجتمـع لتنميـة    قد  •

  . هم والسالم التربية من أجل التفا

تفعيل دورها في دعم  إلى تنسيق بين اللجان الوطنية والمدارس المنتسبة وأندية اليونسكوال قد يؤدي •

 . التربية من أجل التفاهم والسالم 

  . وجود فلسفة واضحة يسهم في وجود برامج وأنشطة لتنمية مفاهيم التربية الدولية  •



 

  حدود البحث 

ولية في التعليم الثانوي ممثلة في المدارس المنتسبة ونوادي اليونسـكو  تناول البحث صيغ التربية الد  

  :   والمقررات الدراسية وذلك من خالل 

  . التدابير التي اتخذت لتنفيذها تلك الصيغ  - ١

  . الفلسفة واألهداف  - ٢

 . البرامج واألنشطة  - ٣

  . واختيرت كل من فنلندا وسويسرا كنموذج لدول المقارنة 

  أهداف البحث 

    .علي صيغ التربية الدولية في التعليم الثانوي في ضوء الفكر التربوي المعاصر فالوقو - ١

  . ع . م . علي واقع صيغ التربية الدولية في التعليم الثانوي في ج  الوقوف - ٢

فـى ضـوء    ع. م . التوصل إلي إجراءات مقترحة لتطوير صيغ التربية في التعليم الثانوي فـي ج   - ٣

   .  ع. م . ج يتمشى وامكانات خبرات دول المقارنة وبما 

  منهج البحث 

الوصف ، والتحليل والتفسير ، والمقابلة : بخطواته األربعة " جورج بيريداي " استخدم البحث منهج   

  . ، والمقارنة 

  

  البحث فصول

  : يتكون البحث من الفصول السبعة التالية   

  :ويشتمل علي " اإلطار العام للبحث : " ول الفصل األ -

البحث وحدوده وأهدافه وأهميته ، ثم منهج البحث والدراسات السابقة ومصطلحات البحـث   مشكلة

  .وأخيرا خطوات البحث 

  : ويتناول .  "إطار نظري –صيغ التربية الدولية في ضوء الفكر التربوي المعاصر : "الفصل الثاني  -

يشتمل  المعاصر و وء الفكر التربويوصف وتحليل لصيغ التربية الدولية في التعليم الثانوي ، في ض       

العالقة بين  –صيغها  – أهدافها –الدولية  فلسفة التربية - دواعي األخذ بمفاهيم التربية الدوليةلعلي دراسة 

  .  تلك الصيغ

  :ويتناول. " صيغ التربية الدولية بمرحلة التعليم الثانوي في مصر : "الفصل الثالث  -

ع من حيث التدابير . م . ة الدولية بمرحلة التعليم الثانوي في ج وصف وتحليل ثقافي لصيغ التربي

  . البرامج واألنشطة –فلسفة وأهداف الصيغ   -لتنفيذ تلك الصيغ  اتخذتالتي 

  :ويتناول ." صيغ التربية الدولية بمرحلة التعليم الثانوي في فنلندا : " الفصل الرابع  -



 

رحلة التعليم الثانوي في فنلندا ويشتمل علـي محـاور   وصف وتحليل ثقافي لصيغ التربية الدولية بم

  . الفصل السابق 

  :ويتناول. " صيغ التربية الدولية بمرحلة  التعليم الثانوي في سويسرا : "الفصل الخامس -

محاور  وصف وتحليل ثقافي لصيغ التربية الدولية بمرحلة التعليم الثانوي في سويسرا ويشتمل علي        

  .الفصل السابق 

مرحلة التعليم الثانوي في كل مـن مصـر   بدراسة مقارنة لصيغ التربية الدولية : " الفصل السادس  -

  : ، ويتكون من جزئين " ودولتي المقارنة 

يجـاد  صيغ التربية الدولية بمرحلة التعليم الثانوي في دولتي المقارنة وذلك إل مقابلة بين :الجزء األول  -

  .فروض الدراسة الحقيقية والتي تتصل بطبيعة المشكلة  ىإلأوجه الشبه واالختالف والتوصل 

للتوصل إلـي أوجـه الشـبه    . ع . م . دراسة مقارنة تفسيرية بين دولتي المقارنة و ج : الجزء الثاني  -

ختالف بهدف التأكد من صحة الفروض الحقيقية للدراسة والتي تتصل بطبيعة المشكلة وتفسـيرها فـي   واإل

  . ة ضوء العلوم االجتماعي

  

  نتائج البحث وتوصياته : الفصل السابع 

  نتائج البحث  )أوال (

ـ الحقيق فيما يتصل بالتأكد من صحة الفروض الحقيقية للبحث فقد تم التأكد من صحة الفـروض   .١ ة ي

 والتي أكدت علي إتخاذ التدابير المالئمة لتنمية التربية الدولية بالتنسيق مع اللجان الوطنيـة لليونسـكو  

  . وض بصيغ التربية الدولية للنهيؤدي 

 :بالتعليم الثانوي وكانت كما يلي  نتائج عامة تتصل بصيغ التربية الدولية .٢

وجود إيمان و إدراك عالمي للدور الذي تلعبه التربية في تحقيق التفاهم الدولي والسالم العـالمي   -أ        

  .في عالم تسوده الصراعات والتوترات والحروب 

اليونسكو منذ تأسيسها بجهود كبيرة لنشر ثقافة السالم عن طريق برامجها فـي مجـاالت    قيام -ب        

التربية والعلوم والثقافة ، وإعطاء اهتمام خاص بالتربية من أجل التفاهم الدولي كأحـد البـرامج الرئيسـية    

عديـد مـن الصـيغ    للمنظمة التي تسعى من خاللها لتحقيق األمن والسالم بين دول العالم ، وقامت بتبني ال

 .التربوية لتحقيق ذلك الهدف 

شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو ، وأندية اليونسكو ، وإضـفاء  ( تمثل صيغ التربية الدولية  -جـ      
ترجمة عملية لتطبيق أهداف ومبادئ اليونسكو من خالل التربية بكافة أشكالها )البعد الدولي على المقررات 

  . ومراحلها

جود اتجاه عالمي قوي وتعاون وثيق بين اليونسكو والدول األعضاء لتطوير العمليـة التعليميـة   و -د      

داخل المدارس من خالل إضفاء الطابع العالمي عليها وإزالة الفجوة بين ما يحدث في العالم وما يدرس في 

   .الفصول المدرسية 



 

لدول األعضاء للتصدي للعديد من الظواهر وجود جهود متميزة وتعاون متزايد بين اليونسكو وا -هـ      

التي تشكل خطورة على الشباب مثل تعاطي المخدرات ،  وانتشار اإليدز والتي ترجمت إلى مقرر يـدرس  

  .  القضايا العالمية المعاصرة 

   :وشملت اآلتى نتائج خاصة تتعلق بمحاور البحث الرئيسية  .٣

  غ التربية الدولية بالتعليم الثانوي التدابير التي اتخذت لتنفيذ صي: المحور األول 

في ضوء الدراسة التحليلية للتدابير التي إتخذتها دولتي المقارنة لتنفيذ صيغ التربية الدولية وفي ضوء       

  :المقارنة التفسيرية بينهما تبين أن التدابير التي اتخذتها دولتي المقارنة لتنفيذ صيغ التربية الدولية تتمثل في 

للجان الوطنية لليونسكو بدور هام وحيوي للتعريف بأنشطة وبرامج اليونسـكو ، ونشـر أهـداف    قيام ا -

التربية الدولية حيث تقيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول التربية الدولية لنشر صيغ التربية 

  .الدولية في المؤسسات التعليمية 

 ربوية في تقديم برامج تدريبية للمعلمين في مجال التربية الدولية إسهام كليات التربية والمعاهد البحثية الت -

تقديم المنظمات غير الحكومية وأكاديميات حقوق اإلنسان مساعدة فعالة في شـرح المواثيـق الدوليـة     -

 .لحقوق اإلنسان وحقوق الطفل 

  الفلسفة واألهداف : المحور الثاني 

أن " م والتي نصت علـى  ١٩٧٤حول تطبيق توصية يالحظ أن فلسفة صيغ التربية الدولية دارت 

تكون التربية مشبعة باألهداف والغايات التي ينص عليها الميثاق التأسيسي لليونسـكو واإلعـالن العـالمي    

  ".لحقوق اإلنسان

  البرامج واألنشطة : المحور الثالث 

، وتحقيق األمن والسـالم    تدور برامج وأنشطة صيغ التربية الدولية حول العمل بمبادئ وأهداف اليونسكو

  .الدوليين 

وفيما يلي عرض لنتائج البحث حول برامج وأنشطة صيغ التربية الدولية في ضوء الدراسة المقارنة 

  :لدولتي المقارنة 

إن برامج وأنشطة المدارس المنتسبة لليونسكو تدور حـول تنفيـذ   .  المدارس المنتسبة لليونسكو -أ      

التربية الدولية ، ويعتبر برنامج التربية من أجل التفاهم الدولي البرنامج الرئيسـي   توصيات اليونسكو بشأن

 .لهذه المدارس 

إن برامج وأنشطة أندية اليونسكو تركز على العمل بميثاق اليونسكو ومواصـلة  .  أندية اليونسكو -ب     

  . رسالته األخالقية ويساعد في تنفيذها اإلتحاد العالمي ألندية اليونسكو

إن المناهج ذات الطابع الدولي تركز في برامجهـا علـى دمـج     .المناهج ذات الطابع الدولي  -جـ     

القضايا العالمية المعاصرة كحقوق اإلنسان والسالم والتسامح ، ونبذ العنف والتوعية بأخطار اإليدز وتعاطي 

  .المخدرات في المقررات الدراسية المختلفة

  



 

 ربية الدولية في التعليم الثانوي في مصر نتائج خاصة بصيغ الت -٤

من خالل الدراسة التحليلية لواقع صيغ التربية الدولية بالتعليم الثانوي في مصـر يمكـن اسـتنتاج    

  :مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي 

أن أنشطة التربية الدولية المنفذة فى التعليم الثانوى فى مصر تحتاج الى وضع خطة قومية وفق  -أ

  .برنامج محدد تسير عليه 

أن الجهود المبذولة للنهوض بصيغ التربية الدولية سواء من اللجنـة الوطنيـة أو مـن وزارة     -ب

حيث تركزت تلك الجهود فـي منتصـف   التعليم متناثرة وتحتاج إلى مزيداً من االهتمام والتنسيق ، 

  .التسعينات ، وفى اآلونة األخيرة 

أن مشاركة كليات التربية والمؤسسات البحثية التربوية تحتاج إلى مزيد من العناية من أجل   -جـ

  .توضيح مفهوم التربية الدولية وأنشطة مشروع شبكة المدارس المنتسبة وأندية اليونسكو 

لية في التعليم الثانوي في مصر ممثلة فـي المـدارس المنتسـبة وأنديـة     أن صيغ التربية الدو -د 

اليونسكو  تعانى من العديد من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون استمرار األنشطة فيها ، وتتمثل تلك 

الصعوبات فى قلة مصادر التمويل ، قلة الحوافز المقدمة لمنسقى األنشطة ، وصعوبة إيجاد أماكن ألنديـة  

  .يونسكو في المدارس ال

  

  مقترحات البحث وتوصياته) ثانيا (  

 في ضوء نتائج الدراسة المقارنة التفسيرية لدول المقارنة وبما يتفق مع الواقع الثقـافي فـي مصـر          

ما أهمها  ومنالتي من شأنها المساهمة في تطوير صيغ التربية الدولية في مصر يقترح عدد من اإلجراءات 

  :  يأتي

تضافر جهود الوزارات والقطاعات والهيئات الحكومية المختلفة مـع وزارة التربيـة والتعلـيم      -١      

  . للنهوض بالتربية الدولية بإعتبار أنها تناقش موضوعات ذات طابع عالمي 

   .التربية والمؤسسات البحثية التربوية في نشر أهداف التربية الدولية لياتتفعيل مشاركة ك - ٢      

  . برعاية وتشجيع طالب المدارس المنتسبة وأعضاء أندية اليونسكو  االهتمام - ٣      

االهتمام برعاية مسئولي ومنسقي المدارس المنتسبة وأندية  اليونسكو وتقديم حوافز مادية ومعنوية  - ٤      

  . نشطة لهم لتشجيعهم علي االستمرار في األ

أنشطة المدارس المنتسبة وأندية اليونسكو والعمل على إيجاد حلول دراسة المعوقات التي تعوق   -٥      

  . فعلية لها ، ومن أبرز تلك المعوقات مشكلة التمويل 

تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية ، و رجال األعمال ، والمؤسسات االقتصـادية  لـدعم     -٦      

  . أنشطة المدارس المنتسبة وأندية اليونسكو 

**********  
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A Comparative Study of the Forms of  

International Education in Secondary Education  
in Egypt and Some Western European  

Countries    
Introduction   
 Much change has occurred in the world which was a result of the advance in 
communication means which played an important role in tying up the parts of the 
world and the approach of their peoples which agreed on the need of peace 
spreading , International Understanding and co-operation and specially in the 
difficulties and wars taking place in the world .  
 Since its establishment , the UNESCO tried to spread world peace through its 
main activities in the fields of education , sciences and culture , and also promoted 
the idea of International Understanding through education . And thus , appeared the 
idea of International Education with its activities and different forms : the ASP net 
, UNESCO  Clubs , and International Dimension in parts of curricula and subjects .  
 
 The Research Problem   
  The forms of International Education in secondary education in Egypt suffer 
from many problems which prevent the achievement of its aims .  
The problem of the research , then ,is :  
How the forms of International Education can be developed in secondary education 
in Egypt in the light of Western European countries experiences ?  
The main question of the research includes the following sub-questions:  
1- What are the forms of International Education in secondary education in the 

light of contemporary thought ?  
2- What are the actual forms of International Education in Egypt , and the 

forces and factors affecting them ?  
3- What are the actual forms of International Education in Switzerland and 

Finland , and the forces and factors affecting them ?  
4- What are the procedures suggested for the development of   International 
     Education forms in secondary education in Egypt in the light of the   
     comparative study , and which goes along with the Egyptian  society ? 
 
    The Research Hypotheses  
 The main hypotheses of the research are :  
 
 
 



 

1-The broadening of the International Education forms are tied up with the  
   means taken by the society for developing education for understanding  
   and peace .  
2-The existence of co-ordination between the national commissions ,ASP   
   schools , and UNESCO Clubs can contribute in activating their role in  
   promoting education for understanding and peace .   
3-The existence of a clear philosophy  which can contribute in establishing 
   programs and activities for the development of the International Education 
   concepts. 

           The Research Limits  
   The research is limited to the study of International Education forms in 

Secondary education (ASP net , UNESCO Clubs , and related curricula ) , in 
relation to  the measures of applying them , philosophy and aims , programs 
and activities .                      

  The comparing countries are Finland and Switzerland .  
 

      The Research Aims and Importance  
  The research aims at knowing the International Education forms in secondary 

education in the light of contemporary educational thought .  
       The importance of the research is related to Egypt’s taking care of world 
attitude in including the International Dimension in education.  
 
      The Research Method  
      George Bereday’s approach is used which includes 4 steps : description and 
analysis , interpretation , juxtaposition and comparison .  
      The Research Plan  

The research is in seven chapters as follows :  
Chapter I    : The general frame of the research .  
Chapter II : Description and analysis of International Education forms in the light 

of contemporary education thought.  
Chapter III : Description and analysis of International Education forms in     

    Egyptian secondary education in relation to the measures of  
    applying them , philosophy and aims , programs and activities.  
                         

Chapter IV : Description and analysis of International Education forms of 
secondary education in Finland in relation to the above 3 items .  

 Chapter V: Description and analysis of International Education forms of secondary 
education in Switzerland in relation to the above 3 items .  

Chapter VI: A comparative study of International Education forms in 
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secondary education in Egypt and the compared countries in 2 steps :  
A. A primary comparative (Juxtaposition) study between Egypt and    the 2 

countries .  
B. A critical comparative study between Egypt and the 2 countries   

Chapter VII : The Research Results and Recommendations, which  
           includes : 

A. The truthness of the hypotheses is assured .  
B. Generally , there is a world understanding of the role of education for the 

purpose of achieving International Understanding and World Peace .   
C.  In relation to Egypt , there is a need for having a national plan for 

applying International Education in Egyptian Secondary Education, the 
contribution and co-ordination of the Ministry of Education , National 
Commission and Faculties of Education need more efforts in applying the 
idea of International Education .  

D. Suggestions and Recommendations  
1-Taking the main authorities in the country a role in the idea of International 
Education .  

2-Activating the role of the Faculties of Education in the International 
Education field .  

3-Promoting the movement of expanding the idea of the ASP net and 
UNESCO Clubs .  

4-Giving care to the ASP coordinators and UNESCO Clubs supervisors . 
5- Encouragement of Non – Governmental Organizations ( NGOs )  
     and  Business Men in promoting the ASP net and UNESCO Clubs  
     activities .   
 

**************** 
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