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امللخص
استهدؼ البحث الحػال وعػر رةيػة محترحػة لتػورير رػرص التعمػيـ لممهػاة المهم ػة رػ
المجتمر المصري عمى عوء بعض االتجاهاة الدولية الحديثة.
وقػػػد اعتمػػػد البحػػػث عمػػػى المػػػنهب الوصػػػم

وذلػػػؾ بوصػػػؼ وتحميػػػؿ وتمسػػػير الكتابػػػاة

واألبحػػػاث العمميػػػة والتحػػػارير المحميػػػة والدوليػػػة وا حصػػػاءاة الرسػػػمية التػػػ تناولػػػة قعػػػية
المهم ػػػيف وسػػػبؿ تػػػورير رػػػرص التعمػػػيـ لهػػػـ ومػػػف ثػػػـ حػػػدد البحػػػث ا طػػػار المكػػػري الحػػػاكـ
لمتهمػػيش والمهم ػػيف مػػف حيػػث الممه ػوـ والخصػػاهص وعوامػػؿ التهمػػيش التعميم ػ

وأبػػرز

المهػػاة المهم ػػة واحتياجاتهػػا التربويػػة ثػػـ قػػاـ بعلحػػاء العػػوء عمػػى بعػػض االتجاهػػاة الدوليػػة
ومحميا.
دوليا
ً
الحديثة ر مجاؿ تربية وتعميـ المهم يف وصور تطبيحية لها ً
وقد توصػؿ البحػث ىلػى رةيػة محترحػة لتػورير رػرص التعمػيـ لممهػاة المهم ػة رػ المجتمػر
المصػري ُحػػددة ريهػػا عػػدة اعتبػػاراة أساسػػية تمثػؿ أسػػس ومبػػادم نظريػػة موجهػػة لممهتمػػيف
والحاهميف عمى تربية وتعميـ المهم يف بمهاتهـ المختممة عمى المسػتوييف التخطيطػ والتنميػذي
رػ المجتمػػر المصػػري عنػػد تنميػػذ هػػذا الرةيػػة كمػػا قػػدمة سػػتة متطمبػػاة تنميذي ػ تمثمػػة ر ػ
الوقايػػة مػػف التهمػػيش التعميم ػ وخاصػػة ر ػ مرحمػػة التعمػػيـ األساس ػ

دمػػب المهم ػػيف ر ػ

مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ الرسػػم الحكػػوم أو الخػػاص التوسػػر رػ تطبيػػؽ نظػػاـ التعمػػيـ المهنػ
الثنػػاه

التنػػوع والتوسػػر ر ػ مػػدارس التعمػػيـ البػػديؿ ر ػ كارػػة المراحػػؿ التعميميػػة دعػػـ ب ػرامب

وأن ػػطة التعمػػيـ ريػػر الرسػػم لوطمػػاؿ والكبػػار توظيػػؼ تكنولوجيػػا المعمومػػاة واالتصػػاؿ ر ػ
ىتاحة وتيسير التعميـ لمجمير خاصة المهم يف.

الكمماة الممتاحية

 تعميـ المهم يف المهم وف تعميميا المهاة المهم ة -االتجاهاة الدولية الحديثة
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Education of the marginalized in Egypt in the light of some modern
international trends. "a proposed vision"
Abstract
This research aimed to put a proposed vision for providing opportunities
of education to the marginalized groups in Egypt in the light of some modern
international trends.
This research relied on the descriptive approach to describe, analyze and
interpret writings, scientific researches, local and international reports and
official statistics that dealt with the issue of the marginalized and ways to
provide opportunities of education for them. Then, the research determined the
intellectual framework for marginalization and marginalized, in terms of:
concept, characteristics, factors of educational marginalization, and the most
prominent marginalized groups and their educational needs. After that, this
research showed some modern international trends in the field of the education
of the marginalized and some practical images of them internationally and
locally.
This research reached a proposed vision for providing opportunities of
education for marginalized groups in Egyptian society. this proposed vision
determined several basic considerations that represent theoretical foundations
and principles directed to the interested and the responsible for bringing up and
educating the different categories of marginalized at planning and executive
levels in the Egyptian society when implementing this vision. It also presented
six implementation requirements represented in: Prevention of educational
marginalization, especially in the basic education stage, integration of
marginalized people in the governmental or private formal public education
schools, expansion of the applying of the dual vocational education system,
diversity and expansion in alternative education schools at all educational
stages, support the informal programs and activities of education for children
and adults, and using information and communication technology to provide
and facilitate education for all, especially the marginalized.
key words:
- Education of marginalized.
- Educational Marginalized.
- Marginalized groups.
- Modern International Trends.
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مكدمُ
تعػػد قعػية تربيػػة وتعمػػيـ المهم ػػيف واحػػدة مػػف أهػػـ الحعػايا االجتماعيػػة متعػػددة األبعػػاد
ومحميػا رحػد تطػورة
عالميػا
سياسػيا والمطروحػة عمػى السػاحة التربويػة
اجتماعيا و
قتصاديا و
ا
ً
ً
ً
ً
ً
النظػػرة المجتمعيػػة لممهػػاة المهم ػػة مػػف كػػونهـ عالػػة عمػػى المجتمػػر ويعػػامموف بػػدارر ال ػػمحة
بػػالعزؿ رػػ مةسسػػاة اجتماعيػػة خاصػػة

ػػباع احتياجػػاتهـ األساسػػية ىلػػى كػػونهـ أععػػاء

راعميف ومةثريف ر المجتمعاة عمى كارة األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
رالدولة الحديثة ه

دولة الدستور والحانوف الت

يسود ريها السالـ االجتماع

وتتيح المرص المتساوية لجمير المواطنيف وتوسر خياراتهـ وال تهمش أي رهة مف رهاة
المجتمر وتمكف جمير مواطنيها وتعمف لهـ ال مارية والمحاسبة والم اركة ال عبية وتحارظ
عمى ححوؽ ا نساف ريها(رمعاف ٕ٘ٔٓ ٕ.)ٔٙ
وألف التعمػػيـ حػػؽ يجسػػد أمػػاؿ وأحػػالـ وتطمعػػاة األطمػػاؿ واألسػػر والجماعػػاة واألمػػـ ر ػ
جميػػر أنحػػاء العػػالـ ويعػػد الطريػػؽ األعػػمف لمخػػروق مػػف داهػػرة المحػػر والتهمػػيش عمػػى مسػػتو
األر ػراد والمجتمعػػاة رهػػو يػػقت ر ػ محدمػػة اهتمامػػاة ال ػػعوو وأولوياتهػػا لػػذا تزايػػد االهتمػػاـ
العػالم بتعمػيـ المهم ػيف مػػر تنػام النظػاـ االقتصػادي الحػػاهـ عمػى العولمػة وظهػور األزمػػاة
االقتصػادية عمػى مسػتو العػالـ وب ػكؿ معػاعؼ رػ الػدوؿ الناميػة ممػا درعهػا ىلػى التوجػ
نحػػو تطبيػػؽ سياسػػاة وبػرامب هيكميػػة لإلصػػالا االقتصػػادي أدة ب ػػكؿ ممحػػوظ ىلػػى عديػػد مػػف
اآلثػػار السػػمبية خاصػػة عمػػى المح ػراء كػػاف مػػف أهمهػػا التهمػػيش االجتمػػاع لكثيػػر مػػف المهػػاة
االجتماعية وحرمانهـ مف الححوؽ والمرص االجتماعية واالقتصػادية المتاحػة(المجمس الحػوم
لمطمولة واألمومة ٖٕٓٓ ٕ).
با عارة ىلى تصاعد رربة عديد مف الدوؿ النامية رػ تعزيػز قػدرتها التنارسػية وتححيػؽ
التنمية المستدامة مف خالؿ بناء المزيد مف الحػو العاممػة وتجنػو تعطيػؿ الحػو المهم ػة
والتوج نحو االستثمار ر التعميـ مف منطمؽ أف التعميـ الجيػد يححػؽ معػدالة نمػو اقتصػادي
وتنمية أكثر سرعة واستدامة رالمتعمموف أكثر قدرة مف ريػرهـ عمػى الحصػوؿ عمػى الوظػاهؼ
وكسػو أجػور ورواتػو أعمػى والتكيػؼ عمػى نحػو أرعػؿ مػر الصػدماة االقتصػادية (World
).Bank,2011, b
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وقد انعكسة مظاهر االهتماـ العالم
اهتمة بالتعميـ وقعاياا وعرورة ىتاحت
المجتمر الدول

مبادرة التعميـ لمجمير والت

بتربية وتعميـ المهم يف ر
لمجمير رم

المةتمراة الت

مةتمر جومتييف ٜٜٓٔـ تبنى

هدرة ىلى تورير التعميـ لجمير رهاة المجتمر
مةتمر داكار ٕٓٓٓـ تـ

وكبار أرنياء ورحراء) )UNDO and et all,1990ور
ًا
صغار
ًا
ىعادة التقكيد عمى بذؿ المزيد مف الجهد بتورير تعميـ مجان وجيد لجمير األطماؿ وال باو
والكبار مف خالؿ االتماؽ الدول عمى ستة أهداؼ تمزـ الدوؿ الم اركة عمى تححيحها بحموؿ
عاـ ٕ٘ٔٓـ) (UNESCO,2000 ,15-17هذا االهداؼ ه
(ٔ) توسير وتحسيف الرعاية والتربية عمى نحو

امؿ ر مرحمة الطمولة المبكرة وخاصة

تقثر وأ دهـ حرما ًنا.
لصالح أكثر األطماؿ ًا
(ٕ) العمؿ عمى تمكيف جمير األطماؿ مف الحصوؿ عمى تعميـ ابتداه جيد ومجان والزام
واكماؿ هذا التعميـ مر التركيز بوج خاص عمى البناة واألطماؿ الذيف يعي وف ر
ظروؼ صعبة وأطماؿ األقمياة ا ثنية.
(ٖ) عماف تمبية حاجاة التعمٌـ لكارة الصغار وال ار ديف مف خالؿ االنتماع المتكارئ ببرامب
مالهمة لمتعمٌـ واكتساو المهاراة الال زمة لمحياة.

(ٗ) تححيؽ تحسيف بنسبة ٓ٘  %ر مستوياة محو أمية الكبار والسيما لصالح النساء
وتححيؽ تكارة ررص التعميـ األساس والتعميـ المستمر لجمير الكبار.
(٘) ىزالة أوج التماوة بيف الجنسيف ر

مجاؿ التعميـ االبتداه

والثانوي تححيؽ المساوة

بيف الجنسيف ر ميداف التعميـ مر التركيز عمى تقميف ررص كاممة ومتكارهة لممتياة
لالنتماع والتحصيؿ الدراس ر تعميـ أساس جيد.
( )ٙتحسيف كارة الجوانو النوعية لمتعميـ وعماف االمتياز لمجمير بحيث يححؽ جمير
الدارسيف نتاهب واعحة وممموسة ر
والمهاراة األساسية لمحياة.

التعمٌـ والسيما ر

الحراءة والكتابة والحساو

ومةخر خصصة خطة التنمية المستدامة ٖٕٓٓ المعتمدة ر األمـ المتحدة مف قادة
ًا
العالـ ر سبتمبر ٕ٘ٔٓ الهدؼ الرابر -مف أهدارها السبعة ع ر -لمتعميـ والذي ينص
عمى" عماف التعميـ الجيد المنصؼ وال امؿ لمجمير وتعزيز ررص التعمّـ مد الحياة لمجمير"
(اليونسكو ٕ٘ٔٓ).
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وعمى صعيد مصر عحدة عدة مةتمراة وراعمياة لالهتماـ بتربية وتعميـ المهم يف
كاف مف أبرزها مةتمر كمية التربية جامعة المنورية بعنواف "تربية المهاة المهم ة ر
المجتمعاة العربية لتححيؽ أهداؼ التنمية المستدامة ر سبتمبر  ٕٓٔٛثـ الممتحى العرب
األوؿ لمدارس التربية الخاصة والدمب ر

ذاة ال هر عمف اهتماـ الدولة المصرية بهذا

المهة والذي قرر تخصيص عاـ  ٕٓٔٛلذوي االحتياجاة الخاصة.

مشكلُ البحح
عمى الررـ مف االهتماـ العالم

والمحم

بتربية وتعميـ المهم يف رعن ور ًحا لمتحرير

العالم لرصد التعميـ لعاـ  ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚيوجد ر العالـ نحو ٗ ٕٙمميوف طمؿ و او لـ
يمتححوا بالتعميـ ونحو  ٖٛٚمميوف طمؿ ر سف التعميـ االساس لـ يحححوا حد الكماءة ر
الحراءة وأف بمد واحد مف كؿ خمسة بمداف تكمؿ حؽ التعميـ المجان

وا لزام

لوطماؿ

ويرجر ذلؾ ىلى تحاعص الحكوماة ومنظماة المجتمر والحطاع الخاص عف أدوارهـ المن ودة
ر

تححيؽ العدالة االجتماعية وتححيؽ أهداؼ التنمية المن ودة (اليونسكو )xvi ٕٓٔٛ

مما يعن

استمرار التماوة الطبح

وعدـ المساواة االجتماعية وتزايد ر

أعداد المحراء

والمهم يف ىلى أف أصبحوا يمثموف قوة كبيرة ر دوؿ العالـ خاصة دوؿ العالـ الثالث ومنها
مصر.
ور مصر بمغ معدؿ االستيعاو التعميم  %ٛٓ.ٚمػف ىجمػال السػكاف رػ سػف ا لػزاـ
(ٙسنواة) عاـ ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/وبمغة نسبة المتسربف مف مرحمػة التعمػيـ االبتػداه ٕ%ٖٕ.
مػػػػنهـ ٘ ٗ٘.الػػػػؼ متسػػػػرو مػػػػف البنػػػػيف و ٕٚ.ٛألػػػػؼ متسػػػػربة مػػػػف البنػػػػاة وذلػػػػؾ عػػػػاـ
ٕٕٔٓ ٕٖٓٔ/با عػارة ىلػػى  %ٖٗ.ٜنسػػبة التسػػرو رػ المرحمػػة ا عداديػػة رػ ذاة العػػاـ
مػػنهـ ( ٜٗ.ٙألػػؼ متسػػرو مػػف البنػػيف ؤ ٜٖ.ألػػؼ مػػف البنػػاة) وينت ػػر التعمػػيـ الخػػاص
بصورة أكبر ر المنػاطؽ الحعػرية عنػ رػ الريػؼ المصػري (الجهػاز المركػزي لمتعبهػة العامػة
وا حصاء ٕ٘ٔٓ ٘.)ٙ-
هػػػذا ا حصػػػاهياة التػػػ تػػػدلؿ عمػػػى اخػػػتالؿ ميػػػزاف العدالػػػة االجتماعيػػػة والتعميميػػػة رػػػ
المجتمر المصري الذي أد ىلى التهميش االجتماع لمعدد رير قميػؿ مػف أبنػاء رػ المجتمػر
المصػػري ظهػػروا ر ػ رهػػاة مهم ػػة مثػػؿ األميػػيف واألطمػػاؿ العػػامميف واألطمػػاؿ بػػال مػػقو
والمتياة المحروماة مف التعميـ واألطماؿ ذوي ا عاقة وريرهـ.
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ور سبيؿ معالجػة هػذا الحعػية التربويػة واالجتماعيػة تػـ رصػد بعػض الدراسػاة العربيػة
واألجنبية وتحديد اهػدارها وتحميػؿ نتاهجهػا لمتعػرؼ عمػى االهتمامػاة البحثيػة رػ هػذا المجػاؿ
وكانة أبرزها دراسة الحرعاوي (ٕٗٓٓ) والت استهدرة تحديد دور المسػجد رػ تعمػيـ المهػاة
المهم ة وقػد توصػمة الدراسػة ىلػى أف لممسػجد دور وأهميػة كبػر رػى التعمػيـ ومنهػا ارتبػاط
الدارر االجتماعى بالدارر الدينى عمى أسػاس اف طمػو العمػـ رريعػة عمػى كػؿ مسػمـ ومسػممة
كما أف المسجد يورر األ وقاة المناسبة لتعميـ بعض المهاة حسو ظػرورهـ با عػارة ىلػى أنػ
يمكػػف اسػػتحداث منػػاهب عمميػػة وظيميػػة تجمػػر بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ وتخمػػو مػػف الح ػػو بمػػا
يناسو هذا المهاة.
ودراسػػة واتػػنس  )ٕٓٔٓ( Watkinsوالت ػ اسػػتهدرة تحديػػد الطػػرؽ األساسػػية لتػػورير
ررص التعميـ لممهم يف كمدخؿ لتححيؽ التعميـ لمجمير وقد توصمة ىلػى ثػالث طػرؽ أساسػية
ومهمػػة وه ػ

أوال تحمػػؿ التكػػاليؼ ويمكػػف أف يحػػدث ذلػػؾ مػػف خال لغػػاء الرسػػوـ المدرسػػية

وتحػػػػديـ بػػػػرامب ا عانػػػػاة الماليػػػػة لممجموعػػػػاة المهم ػػػػة والعمػػػػؿ عمػػػػى ىحعػػػػار المػػػػدارس
لممجتمعػػاة المهم ػػة واالسػػتعانة بالمنػػاهب األكثػػر مرونػػة التػػى تػػورر التعمػػيـ والتعمػػيـ متعػػدد
الػػدرجاة ر ػ المنػػاطؽ الناهيػػة ثانيػػا تػػورير البيهػػة التعميميػػة المناسػػبة مػػف خػػالؿ االهتمػػاـ
باختالؼ المغة وايعا تورير الخدماة التعميمية لذوي االحتياجػاة الخاصػة وأيعػا الػدعـ المػال
لممػػدارس لتحسػػيف بيهػػة الػػتعمـ ثالثػػا عػػماف الححػػوؽ والواجبػػاة مػػف خػػالؿ سػػف الت ػػريعاة
والحوانيف الالزمة لتيسير حصوؿ المهم يف عمى ررص تعميمية مناسبة لهـ.
با عارة ىلى دراسة حسف (ٕٕٔٓ) والت عمدة ىلى تحديد دور الجمعيػاة األهميػة رػى
الحػد مػػف التهمػيش الموجػ عػد المػرأة المعاقػة وتحديػػد أ ػكاؿ وأسػػباو التهمػيش ا جتمػػاع
الموجػػ عػػد المػػرأة المعاقػػة وتبػػيف أف هنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػباو الخاصػػة بتهمػػيش المػػرأة
المعاقػػة ومػػف هػػذا األسػػباو مػػا يرجػػر ىلػػى الم ػرأة المعاقػػة نمسػػها والػػى أسػػرتها ىلػػى المجتمػػر
المحمػػى كمػػا أف المػػرأة المعاقػػة تواجػػ العديػػد مػػف صػػور التهمػػيش ا جتمػػاعى واالقتصػػاد
والصحى والسياس .
ودراسة زايد (ٖٕٔٓ) والت استهدرة الك ؼ عف العالقػة بػيف التعمػيـ مػف حيػث ررصػ
ونوع واالستمرار ري ونمط الحياة الذ يخمح

وبيف المستو االجتماع االقتصادي لوسػرة

وقد توصمة ىلى أف أبناء ال راهح العميػا يحصػموف عمػى رػرص تعميميػة أكبػر لػيس رحػط بحكػـ
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انتمػاههـ الطبحػ ولكػف أيعػاً بحكػػـ البنيػة الطبحيػػة لمتعمػيـ ذاتػ
قدرة عمى مواصمة التعميـ الجػامع

وأف أبنػػاء الطبحػة المحيػػرة أقػػؿ

كمػا توصػمة الدراسػة ىلػى أف التعمػيـ يمعػو دو ارً رػاعالً رػ

عممياة الدمب والتهميش االجتماع .

ودراسة بتكورستا  )ٕٓٔ٘( Petkovskaوالت استهدرة تدريو المعمميف عمػى التعامػؿ
مر المهم يف المدمجيف ر رصوؿ العادييف وتوصمة ىلػى أنػ يجػو أف يكػوف المعممػيف عمػى
درايػػة جيػػدة بجميػػر أ ػػكاؿ االسػػتبعاد الممكنػػة ومظاهرهػػا واكت ػػارهـ رػ الوقػة المناسػػو وأف
يتحمػػػوا بالمهػػػاراة التاليػػػة الػػػتحكـ رػػػ الصػػػؼ المهػػػاراة ا داريػػػة الحػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػر
االنعػباط الحػػدرة عمػػى ى ػراؾ جميػػر الطػػالو االسػػتخداـ الصػػحيح لإليمػػاءاة حسػػو الموقػػؼ
واعطػاء ردود المعػؿ التربويػػة السػميمة وأف ي ػتركوا رػ تحميػؿ أعمػؽ لخمميػػة الطػالو الثحاريػػة
واالجتماعية وانتمػاءاتهـ الوطنيػة والدينيػة والعرقيػة والثحاريػة وظػرورهـ االقتصػادية رعػالً

عػػف سػػماتهـ ال خصػػية وحػػالتهـ الصػػحية كمػػا يجػػو عمػػيهـ الحيػػاـ بػػذلؾ رػ المراحػػؿ األوليػػة
باستخداـ جمير الموارد المتاحة ويجػو أف يػتـ ذلػؾ بالتنسػيؽ مػر العوامػؿ المدرسػية األخػر
ذاة الصمة كاألخصاه النمس

والزمالء.

وأيعػػػا دراسػػػة سػػػميـ ( )ٕٓٔٛوالتػػػ اسػػػتهدرة الك ػػػؼ عػػػف واقػػػر المػػػرص التعميميػػػة
المتاحػػة لػػبعض المهػػاة المهم ػػة مػػف ذو االحتياجػػاة الخاصػػة بمراحػػؿ التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامع
بمحارظة ال رقية وتبيف قمة الوع بقهمية تورير الرعاية الكاممة لتمػؾ المهػاة ووجػود قصػور
كبيػػر ر ػ المػػرص التعميميػػة المحدمػػة بمراحػػؿ التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامع لهػػـ وخاصػػة ذوي ا عاقػػة
المكرية والبصرية.
وأخي ػ ار دراسػػة عثمػػاف ( )ٕٓٔٛوالت ػ اسػػتهدرة الوقػػوؼ عمػػى متطمبػػاة تطبيػػؽ التعمػػيـ
ال ػػامؿ لتمكػػيف بعػػض المهػػاة المهم ػػة ر ػ مصػػر وبينػػة الدراسػػة أف أهػػـ هػػذا المتطمبػػاة
صيارة الت ريعاة التعميميػة الداعمػة لمتعمػيـ ال ػامؿ با عػارة ىلػى متطمبػاة تتعمػؽ بػا دارة
المدرسية ومتطمباة تتعمؽ بتقهيؿ المعمميف لتححيؽ أهػداؼ التعمػيـ ال ػامؿ ومتطمبػاة تتعمػؽ
بتطوير المنػاهب الدراسػية لتمبيػة متطمبػاة التعمػيـ ال ػامؿ ومتطمبػاة تتعمػؽ بالبيهػة المدرسػية
الداعمة لمتعميـ ال امؿ ومتطمباة تتعمؽ بالم اركة المجتمعية الداعمة لمتعميـ ال امؿ.
با عػػارة ىلػػى ماسػػبؽ ر ػعف اسػػتمرار تمػػاقـ أعػػداد المهم ػػيف اجتماعيػػا وتعميميػػا وتعػػدد
صورهـ ورهاتهـ وععؼ حمايتهـ مف العوامػؿ المةديػة ىلػى تهمي ػهـ والتحػاعس رػ دعمهػـ
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لحصػػولهـ عمػػى ححػػوقهـ يعػػد خط ػ ار يهػػدد أمػػف المجتمػػر واسػػتحرارا ويعػػوؽ قدرت ػ ر ػ انجػػاز
خطط التنموية ورةاا المستحبمية لذا أصبح تورير المرص التربوية والتعميميػة الجيػدة لممهػاة
وممحا ومف ثـ جاءة ركرة البحث الحػال لتبحػث
عروريا
مر
المهم ة ر المجتمر المصري أ ًا
ً
ً
رػ االتجاهػػاة الدوليػػة الحديثػػة رػ تعمػػيـ المهم ػػيف والتػ يمكػػف االسػػتمادة منهػػا رػ تػػورير
ررص تعميمية لهذا المهاة تححيحًا لمبدأ العدالة االجتماعية وحمظًػا لححػوؽ ا نسػاف وتما ًػيا

مػر أهػداؼ التنميػة المسػتدامة ٖٕٓٓ ووقايػة مػف مخػاطر ىهمػالهـ وعػدـ تمبيػة احتياجػػاتهـ
ومف ثـ تمثمة م كمة البحث ر التساةؿ الرهيس التال

كيؼ يمكف تورير ررص التعميـ لممهاة المهم ة ر المجتمر المصري عمػى عػوء بعػض
االتجاهاة الدولية الحديثة؟
ويتمرع مف هذا التساةؿ األسهمة البحثية اآلتية
ٔ .ما ا طار المكري الحاكـ لمتهميش والمهاة المهم ة؟
ٕ .ما أبرز االتجاهاة الدولية الحديثة ر تعميـ المهاة المهم ة؟
ٖ .ما الرةية المحترحة لتورير ررص التعميـ لممهاة المهم ة رػ المجتمػر المصػري رػ
عوء تمؾ االتجاهاة؟

أٍداف البحح
يستهدؼ الحال وعر رةية محترحة لتورير ررص تعميمية لممهاة المهم ة ر المجتمػر
المصري وذلؾ ورحا لبعض االتجاهاة الدولية الحديثة ولتححيؽ هذا الهػدؼ الػرهيس اسػتهدؼ
البحث مايم
ٔ .تحديد الممهوـ العمم لمتهميش والمهم يف.
ٕ .توعيح الخصاهص المميزة لممهوـ التهميش.
ٖ .تحديد العوامؿ المةدية لمتهميش ر المجتمر المصري.
ٗ .التعرؼ عمى بعض المهاة المهم ة ر المجتمر المصري.
٘ .الك ؼ عف المخاطر المجتمعية لمتهميش.
 .ٙتوعيح بعض االتجاهاة الدولية الحديثة ر مجاؿ تعميـ المهم يف.
 .ٚاالستمادة مف بعض االتجاهاة الدولية الحديثػة رػ تػورير رػرص التعمػيـ لممهم ػيف
ر مصر.
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أٍنًُ البحح
تنطمؽ أهمية البحث مف
ٔ .أهمية قعية البحث وه

أحد الحعايا التربوية واالجتماعية الممحة عمى الساحة

العالمية والمصرية ر ظؿ التحدياة االقتصادية والسياسية الت يمر بها العالـ ر
العصر الحال .
ٕ .اهتماـ البحث بتححيؽ جانو مهـ مف جوانو العدالة االجتماعية ر

المجتمر

المصري وهو ىتاحة ررص التعميـ لمجمير دوف تمييز.
ٖ .وعر رةية قد تساهـ ر تححيؽ الهدؼ الرابر مف أهداؼ خطة التنمية المستدامة
ٖٕٓٓ والت حددتها األمـ المتحدة ر ٕ٘ٔٓ.
ٗ .توعيح اعتباراة عممية مهمة تتعمؽ بتعميـ المهم يف يمكف أف يععها المسهولوف
والمهتموف بحعايا التعميـ ر

المجتمر ر

االعتبار عند اتخاذهـ الحرراة أو حؿ

الم كالة او وعر تصوراة وخطط مستحبمية ر هذا المجاؿ.
٘ .استمادة قطاع كبير مف المهاة المهم ة ر ىتاحة ررص التعميـ لهـ بطرؽ ووساهؿ
تتناسو مر ظرورهـ واحتياجاتهـ وتطمعاتهـ لحياة أرعؿ.

ميَج البحح
اعتمػػد البحػػث الحػػال عمػػى المػػنهب الوصػػم

وذلػػؾ بوصػػؼ وتحميػػؿ وتمسػػير الكتابػػاة

العممية والتحارير المحمية والدولية وا حصاءاة الرسمية الت تناولة قعية المهم ػيف وتػورير
رػرص التعمػػيـ لهػـ ورػ عػػوء ذلػؾ تػػـ تححيػؽ هػػدؼ البحػػث رػ وعػػر رةيػة محترحػػة لتػػورير
ررص التعميـ لممهاة المهم ة ر المجتمر المصري.

مصطلحات البحح
بعد االطػالع عمػى الدراسػاة واألبحػاث العمميػة مجػاؿ اهتمػاـ قعػية البحػث تػـ تعريػؼ
مصطمحاة البحث تعريما ىجراهيػا بمػا يتناسػو مػر قعػية البحػث وخمميتػ العمميػة عمػى النحػو
اآلت
 التهمػػيش حالػػة تعبػػر عػػف حرمػػاف مجموعػػة مػػف أبنػػاء المجتمػػر مػػف حػػؽ أو أكثػػر مػػفححوقهـ ا نسانية والمجتمعية ر مجتمر ما نتيجة لتعرعهـ لعوامؿ وظروؼ قاسػية وال
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يمتمكػػوف المحػػدرة عمػػى مواجهتهػػا ممػػا أد ىلػػى عػػعؼ ممارسػػتهـ حريػػاتهـ وواجبػػاتهـ
داخؿ المجتمر.
 -التهمػػيش التعميم ػ

الحرمػػاف مػػف حػػؽ التعم ػيـ أي حرمػػاف األرػػراد رػػ أي مرحمػػة مػػف

م ػراحمهـ التعميميػػة مػػف ححهػػـ ر ػ التعمػػيـ نتيجػػة لتعرعػػهـ لعوامػػؿ وظػػروؼ قاسػػية وال
يمتمكوف المحدرة عمى مواجهتها.
 المهاة المهم ة مجموعة األرػراد الػذيف حرمػوا مػف حػؽ أو أكثػر مػف ححػوقهـ ا نسػانيةوالمجتمعية ر مجتمر ما نتيجة لعوامؿ وظروؼ قاسية ولـ يتمكنوا مف مواجهتهػا وأدة
ىلى ععؼ ممارستهـ لحرياتهـ وواجباتهـ داخؿ المجتمر.

حماور البحح
المحور األوؿ التهميش والمهم يف (ىطار ركري).
المحور الثان

بعض االتجاهاة الدولية الحديثة ر تعميـ المهم يف.

المحور الثالث رةية محترحة لتورير ررص التعميـ لممهاة المهم ة ر المجتمر المصري.

احملىر األول :التَنًش واملَنشني (إطار فكرٍ)
ىف ممارساة ا قصاء والتهميش نحو األرراد أو الجماعاة أو المنػاطؽ تعػود ىلػى بدايػة
اسػعا عمػى السػاحاة العمميػة واالجتماعيػة والدوليػة خاصػة رػ
التاريخ ىال أنها لحية
اهتماما و ً
ً
الحػػرف الع ػػريف نتيجػػة لمتح ػوالة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثحاريػػة الحادثػػة ر ػ نهايػػاة هػػذا
الحرف ويحاوؿ المحور الحال دراسػة وتحميػؿ بعػض التعريمػاة العمميػة لمتهمػيش والمهم ػيف
ثػػػـ وعػػػر تعريػػػؼ محػػػدد لهمػػػا وتحديػػػد خصػػػاهص التهمػػػيش والعوامػػػؿ التػػػ قػػػد تػػػةدي ىلػػػى
أخير أهػـ مخػاطر
التهميش التعميم ومالمح واالحتياجاة التعميمية لبعض المهاة المهم ة و ًا
هذا التهميش عمى المرد والمجتمر.

أوالً :مفَىو التَنًش واملَنشني
نظر لتعدد الخممياة العممية
تعددة التعريماة الت تناولة ممهوـ التهميش والمهم يف ًا
والمجاالة الحياتية الت تناولت وتعدد وجهاة النظر المكرية والممسمية الت حاولة تمسيرا
ومف ثـ يحسف -بداية -االحتكاـ ىلى األصؿ المغوي لممظ " التهميش" و"المهم وف" أمالً ر

رهـ دالالة المماهيـ االصطالحية كما تناولتها األدبياة والدراساة والتحارير المختممة
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همػػش
يهمػػش تهمي ً ػػا رهػػو ُم ِّ
ػش ِّ
رحػػد ورد ر ػ معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة همػ َ
ونحػوا أعػاؼ مالحظػاة عمػى هام ػ أو حا ػيت وهمػش
الكتػاو
والممعوؿ ُمهمػش وهمػش
َ
َ
الم ِمحة (عمر )ٕٖٙ٘ ٕٓٓٛ
الموعو َ
ع جعم ثانويًّا لـ يجعم مف اهتمامات المبا رة و ُ
ش
كما ورد ر معجـ الغن (أبو العزـ ٖٕٔٓ) معنى كممة تَ ْه ِمػيش بقنهػا مصػدرَهم ٌ
ػػاوؿ تَه ِمي َ ػػ ُ" جعمَػػ ُ عمَػػى اله ِ
ػػام ِ
أه ِّميػػ ًة وجػػاء رػػ معنػػى كممػػة
ىعطَ ِاهػػ ِ َ
أي َع َ
ػػد َـ ْ
َ
و َ
"ح َ ْ
ش ْ
َْ
َ
ي" .قَ ِ
ِِ
ػاو
ػش مػػا يم ػ
عػػي ٌة ُم َهم َ ػةٌ" و" َ ػ َ
َي ثَػػا َن ِو َ
عػػوعٌ ُم َهمػ ٌ
ُم َهمػ ٌ
ػش" َم ْو ُ
"م ْو ُ
عػػوعٌ َهام ػ َ أ ْ
َ
يش عمَى َه ِ
ش" أ ِ
ام ِ
يف".
ؼ ا ْل ُم ْجتَ َمرُ ا ْل َح ِد ُ
ش ا ْل ُم ْجتَ َم ِر"َ .ي ْع ِر ُ
ُم َهم ٌ
يث ِر َه ًة ِم َف ا ْل ُم َهم ِ َ
َي َيع ُ َ
ْ
ورػػػ المغػػػة ا نجميزيػػػة ي ػػػير التهمػػػيش  Marginalizationورحػػػا لحػػػاموس ويبسػػػتر
األمريكى  Webster Dictionaryىلى وعػر ػخص مػا رػى مكانػة عػعيمة أو ريػر مهمػة
داخؿ مجتمر أو مجموعة والمهم وف  Marginalizedهـ هػةالء األرػراد الػذيف يحعػوف عمػى
حارة أو خارق حدود المجتمر أو المجموعة.
ومػػف ثػػـ رػػعف المعنػػى المغػػوي لمصػػطمح التهمػػيش يحمػػؿ معػػان

قمػػة األهميػػة وعػػدـ

المساواة وتقخر ترتيو االهتماـ ل خص ما أو موعوع معيف.
ػطالحا رحػػد تنػػاوؿ البػاحثوف رػ مجػػاؿ عمػػـ الػنمس واالجتمػػاع والتربيػػة ممهػػوـ
أمػا اصػ ً
"التهمػػيش" رػ المجتمػػر بعػػدة مصػػطمحاة ترادرػػة لػػد الػػبعض وتمػػايزة لػػد اآلخػػريف رحػػد
أ ػػار زقػػزوؽ ( )ٔٛٗ ٜٜٜٔىلػػى أف ممهػػوـ التهمػػيش االجتمػػاع يتسػػر ألكثػػر مػػف معنػػى
ػر لممحػػر وانمػػا يتسػػر لي ػػمؿ االسػػتحطاو والتمػػاوة وعػػدـ
رهػو ال يحتصػػر عمػػى تػػدن الػػدخؿ نظػ ًا

المساواة مبي ًنا أن ىذا كاف عدـ المساواة يحدد موقػر األرػراد عمػى محػور رأسػ رػعف التهمػيش
أو االسػػتبعاد االجتمػػاع تنظػػر ىلػػى مػػوقعهـ عمػػى محػػور أرح ػ أي داخػػؿ أو خػػارق المنظومػػة

المجتمعية.
كمػػا يعبػػر التهمػػيش االجتمػػاع عػػف أليػػاة اجتماعيػػة تسػػبو عػػدـ المسػػاواة بػػيف أر ػراد
المجتمػػر الواحػػد ووجػػود ػػكؿ مػػف أ ػػكاؿ الحرمػػاف مػػف التمتػػر ب ػػكؿ متسػػاو بخي ػراة هػػذا
المجتمر(عبد العاؿ ٕٕٔٓ .)ٔٚ
بينما عرر عوض( ٕٔٓ  )ٙبقن

"الواقػر االجتمػاع واالقتصػادي لو ػخاص الػذيف

يعي وف خارق األطر االجتماعية التحميدية"
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بينما ير رػزاؿ( ٕ٘ٔٓ ٕٔ) أنػ

ظػاهرة اجتماعيػة معحػدة تعبػر عػف عػدـ المسػاواة

الناجمة عف المرقة االجتماعية بيف أرراد المجتمر الواحػد وذلػؾ مػف خػالؿ الحرمػاف مػف التمتػر
بالححوؽ االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثحارية والصحية.

ويػر بتكورسػكا ) (Petkovska, 2015, 216أنػ يعبػر عػػف االسػتبعاد االجتمػػاع

ألقميػػػة معينػػػة أو مجموعػػػة ررعيػػػة مصػػػحوبا بعهمػػػاؿ الحتياجاتهػػػا والتحميػػػؿ مػػػف أهميتهػػػا
وم اركتها ر المجتمر.
وقػػػػػد حػػػػػددا عبػػػػػد العػػػػػاؿ ( )ٕٓٔٛبقنػػػػػ " جممػػػػػة ا جػػػػػراءاة والخطػػػػػواة المنظمػػػػػة
التػػػػػى عمػػػػػى أساسػػػػػها توعػػػػػر الموانػػػػػر أمػػػػػاـ أرػػػػػراد أو جماعػػػػػاة حتػػػػػى ال يحصػػػػػموا عمػػػػػى
الححػػػػػوؽ والمػػػػػرص والمػػػػػوارد وخػػػػػدماة السػػػػػكف والصػػػػػحة والتعمػػػػػيـ والتوظيػػػػػؼ والم ػػػػػاركة
السياسػػػية وريرهػػػا مػػػف الححػػػوؽ المتاحػػػة لورػػػراد والجماعػػػاة االخػػػر

والتػػػى هػػػى أسػػػاس

التكارؿ االجتماعى".
و أر ها ـ ( )ٔ٘ٛ ٕٓٔٛأف التهمػيش يعبػر عػف اقصػاء بعػض المهػاة المجتمعيػة
مف الخدماة التعميميػة والصػحية ىلػى جانػو انخمػاض مسػتو المعي ػة والحرمػاف مػف خػدماة
البنية األساسية.

وقػػد ميػػز عبػػد المػػنعـ(ٕٔٔٓ) بػػيف ممهػػوم "الت ِ
همػػيش" و"ا سػػتبعاد" رػػالتهميش هػػو

ممهوـ أوسر مف االستبعاد حيث يرتبط بظاهرة المحر ويرتبط عند الػبعض اآلخػر بمكػرة ىنعػداـ
الماعمية ورياو الدور والم اركة الماعمة رػ المجتمػر بينمػا ا سػتبعاد كممهػوـ رهػو ظػاهرة
خطيرة كون يعكس "ثحارة" قػد تُمثػؿ عػامالً مسػاعداً رػ انحسػاـ المجتمػر وازديػاد طبحيتػ
بيف يونس (ٕٓٔٓ ٖ٘ٔ) أف االستبعاد نوعيف هما

لػذا

ٔ .استبعاد الموجوديف ر قاع المجتمر وعزلهـ عف التيػار الػرهيس لممػرص التػ يتيحهػا
المجتمر لمم اركة ر المةسساة العامة.
ٕ .استبعاد الجماعاة الثرية مف النظـ العامة والممارساة اليومية حيث يستبعد جزء مػف
المجتمر أنمسهـ اجتماعيا نظ ار الكتماه واستغناه عف باق رهاة المجتمر (النخبة).
كمػػا وعػػح بررػػاؿ( )ٔٛ ٕٓٔٙالمػػرؽ بػػيف ممهػػوم "التهمػػيش" و"العػػعؼ" حيػػث
ي ػػػير التهمػػػيش ىلػػػى نحػػػص الخػػػدماة وعػػػعؼ الوصػػػوؿ ىلػػػى المعمومػػػاة ويػػػرتبط بالعامػػػؿ
الجغرارػ

أمػػا العػػعؼ ريتعمػػؽ بحالػػة أكثػػر عمحػػا ت ػػير ىلػػى نحػػص الححػػوؽ واالسػػتبعاد بسػػبو
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تقثير عوامؿ مختممػة التػقثير ناتجػة عػف األبعػاد السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة والجغراريػة
والبيهية والثحارية وريرها.
أمػػا مصػػطمح "المهم ػػػيف" رجػػاءة التعريمػػػاة متما ػػية ب ػػػكؿ عػػاـ مػػػر مػػا ورد مػػػف
تعريماة لمتهميش مةكػدة مػا تعػمنت هػذا التعريمػاة مػف دالالة ومعػان

وريمػا يػقت بعػض

تعريماة المهم يف كما وردة ر بعض األدبياة والدراساة العممية

 المهػػػاة المهم ػػػة يسػػػتخدـ مصػػػطمح المهم ػػػيف لوصػػػؼ النػػػاس أواآلراء أوالهويػػػاةأوالظواهر الت تـ تركها أو استبعادها مف مركز المجتمر المهػيمف(Davy,2016,2).

كما أنها مجموعة األرراد الت تعػان مػف نحػص الخػدماة والححػوؽ والتمييػز والمحػر أو أيػا
مػػػف الظػػػػروؼ التػػػ تتصػػػػؿ بالبيهػػػة االجتماعيػػػػة أو االقتصػػػادية أو السياسػػػػية المحيطػػػػة
(برراؿ .)ٔٚ ٕٓٔٙ
 األطماؿ المهم وف " كؿ األطماؿ مف أي سف كانوا -قبؿ الر ػد -يعػانوف مػف الحرمػاف أوعػػػػػدـ االسػػػػػتحرار النمسػػػػػ أو العػػػػػاهم أو االجتمػػػػػاع أو االقتصػػػػػادي أو السياسػػػػػ "..
(رجػػاه  ) ٜٜٜٔ ٚوينتمػػوف ىلػػى المجتمعػػاة المحيػػرة اجتماعي ػاً واقتصػػادياً وال يكػػادوف
يحصموف عمى أي ررصة لمحصػوؿ عمػى الحػد األدنػى مػف التعمػيـ ومعظمهػـ مػف األطمػاؿ

العامميف والمحراء الحعرييف وريرهـ مػف الطبحػاة المتخممػة واأل ػخاص الػذيف يعي ػوف
ر المناطؽ الريمية الناهية وا قمياة ).(Bandyopadhyay,2006,103
 الطالو المهم وف الطالو الذيف ينتموف ىلػى مجموعػاة هام ػية داخػؿ المجتمػر والتػت مؿ الطالو مف عاهالة رحيرة لمغايػة واألطمػاؿ الم ػرديف واألطمػاؿ اليتػامى واألطمػاؿ
الػػذيف يعممػػوف رػ عمػػؿ األطمػػاؿ واألطمػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف ىعاقػػاة والػػذيف يظهػػروف
ىحػػد الخصػػاهص التاليػػة ت ػراكـ سػػنواة أقػػؿ ر ػ التعمػػيـ أو ارتمػػاع خطػػر التسػػرو مػػف
المدرسػػة أو عػػعؼ الحعػػور أو انخمػػاض التحصػػيؿ ( )Oonge,2013,43كمػػا أنهػػـ
أولهػػؾ األ ػػػخاص المحرومػػػوف مػػف االلتحػػػاؽ بالمػػػدارس أو الػػذيف يحصػػػموف عمػػػى تعمػػػيـ
ععيؼ الجودة).(Alaraji,2016,53
مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػرض والتحميػػػػػػػػػػؿ لمتعريمػػػػػػػػػػاة المغويػػػػػػػػػػة واالصػػػػػػػػػػطالحية لممهػػػػػػػػػػوم
"التهميش"و"المهم يف" اتعح اآلت
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ٔ .التهمػػػيش ممهػػػوـ نسػػػب يختمػػػؼ بػػػاختالؼ النظػػػرة الممسػػػمية والمجتمعيػػػة والمرجعيػػػة
البحثية.
ٕ .يحدث التهميش نتيجة عوامؿ وظروؼ اجتماعية أو اقتصادية أو ثحارية وريرها.
ُٖ .يحرـ المعرعوف لظروؼ التهميش مػف الححػوؽ والواجبػاة والحريػاة التػ يتمتػر بهػا
ويمارسها أبناء المجتمر المستحروف.
ٗ .التهميش يةدي ىلى تقثيراة سمبية عمى المهم يف وعمى المجتمر ككؿ.
ومػػػف ثػػػـ يمكػػػف لمباحثػػػة أف تحػػػدد ممهػػػوـ التهمػػػيش بمػػػا يتناسػػػو مػػػر قعػػػية البحػػػث
وخمميت العممية بقنػ

حالػة تعبػر عػف حرمػاف مجموعػة مػف أبنػاء المجتمػر مػف حػؽ أو أكثػر

مف ححوقهـ ا نسانية والمجتمعية ر مجتمر ما نتيجة لتعرعهـ لعوامػؿ وظػروؼ قاسػية وال
يمتمكػػوف المحػػدرة عمػػى مواجهتهػػا ممػػا أد ىلػػى عػػعؼ ممارسػػتهـ حريػػاتهـ وواجبػػاتهـ داخػػؿ
المجتمر.
وبالتال رعف التهميش التعميم يعن

الحرماف مف حؽ التعميـ أي حرمػاف األرػراد رػ

أي مرحمػػة مػػف م ػراحمهـ التعميميػػة مػػف ححهػػـ ر ػ التعمػػيـ نتيجػػة لتعرعػػهـ لعوامػػؿ وظػػروؼ
قاسية وال يمتمكوف المحدرة عمى مواجهتها.
وبالتال يمكف تعريؼ المهم يف بقنهـ مجموعة األرراد الذيف حرموا مػف حػؽ أو أكثػر
مف ححوقهـ ا نسانية والمجتمعيػة رػ مجتمػر مػا نتيجػة لعوامػؿ وظػروؼ قاسػية ولػـ يتمكنػوا
مف مواجهتها وأدة ىلى ععؼ ممارستهـ لحرياتهـ وواجباتهـ داخؿ المجتمر.

حرمان
حقوق

مجموعة
أفراد

عوامل
وظروف
قاسية
وغير عادلة

ضعف
المقدرة
والدعم

عدم
ممارسة
حريات

شكل( :)1العناصر المكىنة لمفهىم التهميش (تصمين الباحثة)
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ثاىًًا :خصائص التَنًش
يتميػػز التهمػػيش عػػف ريػػرا مػػف الظ ػواهر والم ػػكالة االجتماعيػػة بعػػدد مػػف الخصػػاهص
يمكف توعيحها عمى النحو اآلت
ي ٍ ا وبرربػػة األر ػراد وارادتهػػـ ىنمػػا يكػػوف
(ٔ) ىجبػػاري أو اعػػطراري رػػال يكػػوف التهمػػيش اختيػػار ً
اريا (الحػػوة  )٘ ٕٓٔٛرهػػو يحػػدث نتيجػػة لتعػػرض رهػػة أو مجوعػػة مػػف
ىجباريػا اعػػطر ً
ً
األرػػػراد رػػػ المجتمػػػر لعوامػػػؿ وظػػػروؼ اجتماعيػػػة أو ثحاريػػػة أو اقتصػػػادية أو سياسػػػية أو

ريرهػػا أجبػػرة هػػذا المهػػة عمػػى الػػدخوؿ رػ حالػػة التهمػػيش عمػػى ريػػر رربػػة مػػنهـ وانمػػا
اعطروا لذلؾ.
محصور عمى منطحة معينة أو زماف معيف وانمػا موجػود رػ كػؿ
ًا
(ٕ) نسب ىف التهميش ليس
المجتمعاة وعمى مر العصػور ولكػف بق ػكاؿ مختممػة وبمحػادير متماوتػة (يػونس ٕٓٔٓ
بؿ بال ّنسػبة ىلػى حالػة أو وعػر

حد ذات
مهم ا ر
ّ
المهمش ال يمكف أف يكوف ّ
ٖٗٔ) ر ّ
نتحػدث عػف
ثال ويمكػف أف
مهمػش مػ ً
ّ
ي يمكف أف ّ
مركز ّ
نتحدث عف قرية أو منطحة أو بمد ّ
اجتماعيػة كمػا
محػدد وتهمػيش المكػاف قػد يػرتبط بتهمػيش رهػاة
مهم ة ر مكاف ّ
ّ
رهاة ّ
هػػو ال ّ ػػقف بال ّنسػػبة ىلػػى األحيػػاء أو ال ّ ػوارع المحيػػرة أو ال ّ ػوارع الت ػ نجػػد ريهػػا أن ػػطة

يررعها المجتمر(الده اف .)ٕٓٔٛ

(ٖ) يػػةدي ىلػػى الحرمػػاف مػػف الححػػوؽ تكػػاد تتمػػؽ التعريمػػاة الػواردة رػ األدبيػػاة العمميػػة بػػقف
التهميش هو حرماف رػرد أو رهػة مػف المجتمػر مػف حػؽ أو أكثػر مػف ححوقػ رػ المجتمػر
باعتبػػارا ىنسػػاف (ححػػوؽ ا نسػػاف) وباعتبػػارا م ػواطف (ححػػوؽ المواطنػػة) كالحرمػػاف مػػف
الحؽ ر التعميـ والسػكف والرعايػة الصػحية والحصػوؿ عمػى رػرص العمػؿ واال نتمػاع بمػوارد
المجتمػػر وبنيت ػ التحتي ػ

والحريػػة ر ػ التعبيػػر عػػف ال ػرأي واختيػػار المصػػير( العساسػػمة

ٕٔٔٓ ٔٔ رزاؿ ٕ٘ٔٓ ٘ٔ برراؿ .)ٕٓ - ٔٛ ٕٓٔٙ
ػػار سػػػمبية ومخػػػاطر عمػػػى المػػػرد
(ٗ) سػػػمب التػػػقثير ويعنػػػ أف التهمػػػيش ال بػػػد وأف يتػػػرؾ أثػ ًا
والجماعػػة المهم ػػة وعمػػى المجتمػػر ككػػؿ تختمػػؼ حػػدتها ونوعيتهػػا ورحػػا لنػػوع ومسػػتو
التهمػػيش والجهػػود المبذولػػة لمحػػػد منهػػا مثػػؿ انعػػزاؿ هػػػذا المهػػاة عػػف المجتمػػر وعػػػف
الم ػػاركة ري ػ وعػػف قيامهػػا بواجباتهػػا اتجاه ػ (يػػونس ٕٓٔٓ ٖٗٔ) ومػػا يترتػػو عمػػى
ذلػػؾ مػػف خمػػؿ ر ػ التركيبػػة االجتماعيػػة وخمػػؽ بػػةر خارجػػة عػػف تحاليػػد المجتمػػر وقيم ػ
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وأهدارػ التنمويػػة والتػ قػػد تتسػػبو رػ انت ػػار الظػواهر المجتمعيػػة السػػمبية مثػػؿ العنػػؼ
والجريمة وا رهاو وريرها.
(٘) بحاجػة ىلػى الػػدعـ والمسػاندة ىف المهػػاة المهم ػة تعػان مػػف رحػر الحػػدرة أي عجزهػا عػػف
امتالؾ الحدراة الب رية الالزمة لمحصوؿ عمػى ححهػا رػ الكيػاف االجتمػاع (ناا

وساالن

 )ٕٖٙ 2002ومػػػف ثػػػـ رهػػػ قػػػو ب ػػػرية رحػػػدة اسػػػتطاعتها عمػػػى مواجهػػػة عوامػػػؿ
تهمي ها سواء كانة عوامؿ ذاتية مثؿ ا عاقة أو ا صابة بالمرض أو رحػد مصػدر الػرزؽ
أو كانػػة عوامػػؿ بيهيػػة ومجتمعيػػة وسياسػػية مثػػؿ المنطحػػة الجغراريػػة والمحػػر وتػػدن الػػدخؿ
والحػػروو والص ػراعاة السياسػػية وريرهػػا رم ػ جميػػر الحػػاالة ال تػػتمكف هػػذا المهػػاة مػػف
حماية نمسها مف التهميش أو تعويض حرمانها مف ححوقها ىال ىذا وررة لها رػرص الػدعـ
الحكوم والمساندة المجتمعية.

ثالجًا :العىامل املؤديُ إىل التَنًش التعلًنٌ
تعػػػػددة وتنوعػػػػة العوامػػػػؿ التػػػػ تػػػػةدي ىلػػػػى حرمػػػػاف أرػػػػراد أو جماعػػػػاة مػػػػف ححػػػػوقهـ
وم ػاركتهـ وانػػدماجهـ داخػؿ المجتمػػر ممػػا يعرعػهـ ىلػػى خطػػر التهمػيش االجتمػػاع

لدرجػػة

يصػعو معهػػا حصػػر العوامػؿ المةديػة ىلػػى التهمػيش بكػػؿ صػػورا واسػتيماةها رػ حػػدود الورقػػة
البحثية الحالية.
لذا رعن سوؼ يتـ التركيز عمى العوامؿ المةدية ىلى الحرماف مف حػؽ التعمػيـ (التهمػيش
التعميم ػ ) أي حرمػػاف األر ػراد ر ػ أي مرحمػػة مػػف م ػراحمهـ التعميميػػة مػػف ححهػػـ ر ػ التعمػػيـ
نتيجػػة لتعرعػػهـ لعوامػػؿ وظػػروؼ قاسػػية وال يمتمكػػوف المحػػدرة عمػػى مواجهتهػػا كمػػا سػػتركز
الورقة عمى العوامؿ ذاة التقثير المبا ر ر ىحداث التهمػيش التعميمػ رػ عػوء مػا ورد رػ
األدبياة والدراساة العممية خاصػة مػا يحتػرو منهػا لواقػر الممجتمػر المصػري ويمكػف توعػيح
هذا العوامؿ عمى النحو اآلت
(ٔ) المحػػر االقتصػػادي(المادي) تػػرتبط أوعػػاع المحػػر وأحػواؿ المحػراء ارتباطًػا وثيحًػا بػػالتحوالة
االقتصػػادية والسياسػػية الت ػ حػػدثة ر ػ منتصػػؼ السػػبعينياة مػػف الحػػرف الماع ػ

وه ػ

بداية التحوؿ مف اقتصاد تديرا الدولػة الػى اقتصػاد رأس مػال تحمػص ريػ دور الدولػة ىلػى
حد التهميش ر مجػاالة ا نمػاؽ االسػتثماري والتوجػ نحػو الخصخصػة واالسػتغناء عػف
عدد كبيػر مػف العمالػة وتحمػيص الػدعـ الموجػ لمسػمغ الغذاهيػة وبعػض السػمر االساسػية
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با عػػػػػارة ىلػػػػػى تحمػػػػػص ا نمػػػػػاؽ العػػػػػاـ عمػػػػػى الخػػػػػدماة ورػػػػػ محػػػػػدمتها التعميـ(عبػػػػػد
الستار .)ٕٖٙ ٕٓٓٚ
ور

تى أرجػاء العػالـ يػرتبط رحػر األسػرة بػقكثر العواهػؽ التػ تواجػ تعمػيـ أبناههػا

ويحوؿ دوف حصولهـ عمى حػؽ التعمػيـ (معهػد اليونسػكو لإلحصػاء واليىنيسا2012 ،
ٖٔ) رحيث ينت ر المحر تحؿ ررص التعميـ رالمحر يولد المحػر وكػذلؾ األميػة تولػد األميػة
الممعية ىلى المحر والتردي والتهميش االجتماع (عبد الستار .)ٕٗٗ ٕٓٓٚ
ويحػػدد المحػػر مػػف خػػالؿ محارنػػة االسػػتهالؾ المعم ػ لممػػرد أو األسػػرة بالحػػد األدنػػى مػػف
االحتياجاة األساسية الغذاهية وريػر الغذاهيػة لهػا وبنػاء عمػى ذلػؾ يعتبػر المػرد أو األسػرة
ر مصر رحيرة ىذا انخمض مسػتو االسػتهالؾ المعمػ لوسػرة عػف خػط المحػر المحػدد رػ
سػنويا أي مػا يعػادؿ  ٖٕٙجنيػ لممػرد رػ
مصر عاـ ٕ٘ٔٓ بحػوال ٕٓ ٖٜجنيػ لممػرد
ً
ال ػػهر (الجهاز المركػػزي لمتعبهػػة العامػػة وا حصػػاء  )ٕ-ٔ ٕٓٔٙوبػػذلؾ بمغػػة نسػػبة
المحراء ر مصر  %ٕٚ.ٛمػف جممػة السػكاف ينت ػر رػالبيتهـ رػ المحارظػاة الحدوديػة
ورػ الريػػؼ ورالبيػػة هػػذا األسػػر يعولهػػا رجػػاؿ وتتكػػوف مػػف  ٙأرػراد رػػقكثر وترتمػػر ريهػػا
نسػػبة األميػػة ورػػالبيتهـ يعممػػوف بػػقجر يػػوم ومػػف ذوي العمالػػة المتحطعػػة وتصػػؿ ىلػػى
رالبيتهـ خدماة الكهرباء والمياة وتحؿ خػدماة الصػرؼ الصػح (الجهاز المركػزي لمتعبهػة
العامة وا حصاء .)ٕٓ ٕٓٔٙ
ويػػزداد المحػػر حػػدة وقسػػوة حينمػػا تتػػولى المػرأة مسػػهولية ا نمػػاؽ الكمػ عمػػى أسػػرتها
وتعان مف المحر وظروؼ اجتماعية ونمسية قاسية كونهػا أرممػة أو مطمحػة أو مهجػورة أو
ورالبػا
متزوجة مف مسف أو مريض أو مسجوف أو عانس وتتولى رعاية أخوتهػا ووالػديها
ً

ػهريا
ما تسكف ر مناطؽ ع ػواهية وتعمػؿ أعمػاالً بسػيطة ذاة دخػؿ بسػيط وريػر ثابػة
ً

(رزاؿ ٕ٘ٔٓ ٖٕ).

ػوف ً ا لحعػػاء
واألسػػر المحيػػرة سػػرعاف مػػا تعػػح بتعمػػيـ األبنػػاء أو أحػػدهـ ليكػػوف عػ ً
متطمبػػاة الحيػػاة حيػػث يعػػطر نسػػبة كبيػػرة مػػف أبنػػاء المحػراء ىلػػى االنحطػػاع عػػف الدراسػػة
لمبحػػث عػػف عمػػؿ محابػػؿ أجػػور تعػػود ىلػػى أسػػرهـ لمواجهػػة نمح ػاة المعي ػػة خاصػػة وأف
وممموسػا مػف وجهػة نظػرهـ لمواجهػة
سػريعا
ماديػا
م وارهـ التعميمػ لػف يحػدـ لهػـ عاهػدا ً
ً
ً
متطمباة الحياة( عباس ورجو .)ٕٕٔ ٕٓٓٛ
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ار وتهمي ً ا ألصحابها كونها تةدي ىلػى
(ٕ) ا عاقة تعد ا عاقة أكثر العوامؿ ال خصية انت ًا
ِ
ععؼ أو ِ
عجز جزٍء مف أجزاء جسـ ا نسػاف أو حاسػة مػف حواسػ سػواء كانػة ألسػباو
وراثية أو بيهية كالحوادث واألمراض وتعوؽ قدرة هػذا ا نسػاف عػف ممارسػة حياتػ ب ػكؿ
ورالبا ما يحتاق مساعدة مف اآلخريف مثؿ المرض وا عاقة الجسدية أو العحمية.
طبيع
ً
ػقثير رػ ىحػػداث التهمػػيش
ػور لمعيػػاف ولكنهػا أكثػػر تػ ًا
وتعتبػر ا عاقػػة أقػػؿ العوامػػؿ ظهػ ًا

رغالبا مػا يبػدأ اسػتبعاد المعػوقيف
عامة ور مجاؿ التعميـ خاصة (بيوم ٕٔٔٓ )ٗٗٚ
ً
اجتماعيا ر وقة مبكػر ويكػوف أحػد أعراعػ التهمػيش مػف التعمػيـ األساسػ رمػ عديػد
ً
مف البمػداف الناميػة ال يمتحػؽ األ ػخاص ذوو ا عاقػة بالمػدارس ىمػا ألف أسػرهـ تعػزلهـ
أو ألف المةسساة التعميمية تررض استحبالهـ ومف ثـ يحرموف مف ررصػة تنميػة مهػاراة
الح ػراءة والكتابػػة والحسػػاو وهػػو مػػايةدي ىلػػى زيػػادة رػػرص تهمي ػػهـ مػػف رػػرص التعمػػيـ
األعمى (منظمة العمؿ الدولية ٕ٘ٔٓ ٗ).
(ٖ) البعد الجغرار

يعان سػكاف المنػاطؽ الجغراريػة البعيػدة عػف أمػاكف الخػدماة المدنيػة مػف

سػوء التخطػيط العمرانػ وارتحػار الخػػدماة األساسػية مثػؿ المػػدراس والمست ػمياة والمراكػػز
الثحاريػة والميػػاة النحيػػة والصػػرؼ الصػػح

وتكػػوف ريهػػا المسػػاكف متباعػػدة والطػػرؽ ريػػر

الممهػػػدة وتنػػػدر ريهػػػا وسػػػاهؿ المواصػػػالة (عبػػػد السػػػتار  )ٕٜٔ ٕٓٓٚوتبعػػػد عنهػػػا
الخػػدماة التعميميػػة وعػػعؼ المتابعػػة الميدانيػػة مػػف جانػػو المسػػهوليف ..وريرهػػا -ممػػا
يةدي ىلى حرماف سكاف هذا المنػاطؽ مػف رػرص التعمػيـ الجيػد محارنػة بالمجتمعػاة التػ
تسػػكف منػػاطؽ جغراريػػة ممهػػدة والػػذي يعػػد مػػف أهػػـ عوامػػؿ التهمػػيش خاصػػة رػ منػػاطؽ
الصعيد وبيف رتياتها ب كؿ اكبر (بديوي ٕٗٓٓ ٘ ٖٜبيوم ٕٔٔٓ .)ٗٗٚ
مهما ر ت كيؿ التهمػيش االجتمػاع
(ٗ) الموروثاة الثحارية تمعو الموروثاة الثحارية ًا
دور ً
ويحصػػد بهػػا مجموعػػة الحػػيـ واألع ػراؼ االجتماعيػػة والعػػاداة والتحاليػػد والت ػ تمثػػؿ ع ػوابط
سػػموكية ألبنػػاء المجتمػػر رعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ رػػعف الموروثػػاة الثحاريػػة التػ تػػةمف بتمػػوؽ
الػػذكور ودونيػػة ا نػػاث وأعمػػة مػػف مكانػػة الرجػػؿ وسػػيطرت

وأعطتػ سػػمطة مطمحػػة عمػػى

المػراة يمػرض عميهػػا الخعػوع لػ وتمبيػة احتياجاتػ الماديػػة أد ذلػؾ ىلػػى تهمػيش أدوارهػػا
االجتماعية واهدار ححوقها ر امتالؾ مكانة اجتماعيػة مرموقػة ومػةثرة باعتبػار أنهػا ريػر
قػػادرة عمػػى اتخػػاذ الح ػ ارراة والم ػػاركة المعالػػة ر ػ ن ػواح الحيػػاة االجتماعيػػة واالقتصػػادية
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بػدور ٍ
ٍ
كبيػر رػ زيػادة
والسياسية ممػا أنػتب أجيػاالً ن ػقة عمػى هػذا الموروثػاة وأسػهمة

تهمػيش المػراة رػ المجتمػر (المػػدعـ ٕٗٔٓ  )ٗٙٓ-ٜٗ٘ركثيػر مػف البمػداف ال تحػػدر
تعمػػيـ البنػػاة حػػؽ قػػدرا ممػػا أد ىلػػى انخمػػاض نسػػو التحػػاقهف بػػالتعميـ وزيػػادة رػػرص
تسػػرو الالت ػ الػػتححف ب ػ

نتيجػػة لظػػروؼ مثػػؿ زواق الحاص ػراة الحمػػؿ المبكػػر العمػػؿ

المنزل (موف ٕٕٔٓ ٘ٔ).
(٘) م كالة النظاـ التعميم

تةدي قمة الموارد المالية بالمدارس عمى جعمها رير قادرة عمى

جذو المعمميف المةهميف أو ممارسة أساليو التدريس الحديثة مما يةد
جودة المدارس وانخماض مستو

ىلى انخماض

التعميـ بها مما يعمؿ عمى زيادة نسبة التسرو

) (Alaraji, 2016,50-51ىلى جانو ما يعاني الطمؿ المحير مف الجوع وسوء التغذية
نتيجة لعدـ تورير النظاـ التعميم احتياجاتهـ مف التغذية اليومية (موف ٕٕٔٓ .)ٜٔ
كمػػا أف هنػػاؾ عوامػػؿ تعميميػػة أخػػر قػػد تػػةدي ىلػػى تػػرؾ الطمػػؿ لممدرسػػة مثػػؿ قسػػوة
المعاممة مف قبؿ المعممػيف واسػتخداـ العنػؼ وأسػاليو العحػاو المدرسػ العنيمػة أو زيػادة
تكممػػػة التعمػػػيـ وخاصػػػة الػػػدروس الخصوصػػػية والوجبػػػاة الغذاهيػػػة (أبػػػو الجػػػود ٕٔٔٓ
٘ٗٔ)
ا حجػاـ عػف االلتحػاؽ بػالتعميـ وعػدـ

ويعان نظاـ التعميـ المصري عدة م كالة ه

االسػػتيعاو الكامػػؿ لكػػؿ الممػػزميف وارتمػػاع كثارػػة المصػػوؿ والعمػػؿ بنظػػاـ المتػراة وتػػدن حالػػة
المبان وقمة التجهيزاة والتقخر والرسوو الدراس

والتسرو مف التعميـ وارتماع نسػو األميػة

بػػيف المتعممػػيف وانخمػػاض أعػػداد المعممػػيف وعػػعؼ ا نمػػاؽ الحكػػوم عمػػى التعمػػيـ ( الجهػػاز
المركػػزي لمتعبهػػة العامػػة وا حصػػاء ٕ٘ٔٓ ٔ )ٙوه ػ مػػف األس ػباو الت ػ أدة ىلػػى ظػػاهرة
التسرو التعميم ر مصر وانعماـ المتسربيف ىلى قواهـ المهاة المهم ة ر المجتمر.
( )ٙرياو العدالة االجتماعية تتححػؽ العدالػة االجتماعيػة رػ المجتمػر حػيف يكػوف لكػؿ أبنػاء
المجتمر دوف استثناء نمس الححوؽ وعميهـ نمس الواجباة ويمارسوف الحريػة بمعانيهػا
المنعبطة ر ىطار مف المساواة العادلة التػ تححػؽ المصػمحة المجتمعيػة الحاهمػة عمػى
الم اركة مف جمير رهاة المجتمر ومةسسات وقطاعات ( عبد الح

.)ٙٔٛ ٕٓٔٙ

ىف رياو العدالة االجتماعية وتطبيؽ معاييرها ر المجتمر يعد أقو العوامؿ الت
تةدي ىلى الى ظهور العوامؿ السابحة أو تحوية تقثيرها السمب
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تختؿ موازيف العدالة االجتماعية ينت ر المحر ويعجز المعاقيف وقاطن
والمتياة مف أف يحسنوا مف أحوالهـ ويعالجوا ععؼ قدرتهـ ر

األماكف الناهية
اقتناص ححوقهـ

ا نسانية والوطنية.
كما أف العالقة بيف التعميـ والعدالة االجتماعية ليسة رحط عالقة جزء بكؿ أو
خاص بعاـ بمعنى أف التعميـ أحد الححوؽ الت

تعمنتها مواثيؽ العدالة االجتماعية

تسعى ىلى ىتاحة هذا الحؽ ر

ىطار مف المساواة العادلة والحرياة

لمواطنيها والت

المنعبطة ىال أف العالقة بينهما ر

جوهرها عالقة تقثير وتقثر متبادلة رال تتححؽ

العدالة االجتماعية ر مجتمر ما دوف تححيؽ العدالة ر التعميـ وال يمكف أف تتححؽ
العدالة ر

التعميـ ر

ظؿ رياو سياساة العدالة االجتماعية ال اممة لممجتمر كم

بعيدا عف ا صالا السياس
وبالتال اليمكف أف يحدث ىصالا تربوي
ً
واالجتماع .
رغياو العدالة االجتماعية يتبع

واالقتصادي

رياو العدالة رى التعميـ رالطالو األرنياء

والمحراء ال يتمحوف نمس نوعية التعميـ حيث يمتحؽ الطالو المحراء بالمدارس الحكومية
رير المجهزة والت تمتحر ىلى الحد األدنى مف المرارؽ الالزمة لممارسة الن اط التعميم
بكماءة مما يةدي ىلى انخماض مستو التعمـ لد

األطماؿ الممتححيف بهذا المدارس

با عارة ىلى المصوؿ المزدحمة ب دة والعكس صحيح بالنسبة لطالو األرنياء
).(Bandyopadhyay,2006, 102
وبذلؾ يعكس التعميـ التركيبة االجتماعية ر أي مجتمر بؿ ويساعد عمى بحاهها
المجتمر الطبح

واستمرارها وتدعيمها أيدلوجيا رالمدرسة ر

ماه

ىال أداة لحمظ

واستمرار الطبحية ركيمما يكوف المجتمر تكوف المدرسة ويظهر ذلؾ ر الواقر المصري
(قمر  )ٖ ٕٓٔٙحيث ىف التغيراة الت

حدثة ر

المجتمر المصري منذ منتصؼ

سبعيناة الحرف الع ريف والت دعمة وبحوة االنمتاا االقتصادي والحو الرأسمالية ر
المجاالة المختممة قد رتحة ررص االستثمار االقتصادي ر

التعميـ رمـ يعد التعميـ

رترة الستيناة مف ذاة الحرف بؿ أصبح

متاحا لمجمير "التعميـ الجمع " كما كاف ر
ً
ماديا وأبناء الطبحاة
طبحيا" تتمايز ري المرص التعميمية وينعـ الحادروف
"تعميما
ً
ً
ً
االجتماعية العميا باألرعؿ واألرقى منها وصاحو ذلؾ محدرة الدولة عمى تورير ررص
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متكارهة لمجمير ومف ثـ ُحرـ أبناء الطبحاة الصغيرة والمتوسطة مف بعض ررص التعميـ

رالبا وتبر ذلؾ أيعا ىرالؽ ررص الحصوؿ عمى الوظاهؼ الالهحة بعد
ومف جودتها
ً
االنتهاء مف التعميـ محارنة بقبناء الطبحاة العميا ومف ثـ أصبح الحراؾ االجتماع

انتحاهيا وتماقمة صور التهميش االجتماع
ً
ٖٕٔٓ ٕٖ).

ب كؿ واعح ر

المجتمر المصري(زايد

وم ف المظاهر الواعحة الختالؿ العدالة التعميمية ر مصر ما ك ؼ عن تحرير
التنمية الب رية (ٕٓٔٓ) بقف الوعر االجتماع  -االقتصادي وخممية األسرة هما أهـ
مة ريف لمتنبة با نجاز التعميم بمصر رقطماؿ كؿ مف ريحت الثروة الوسطى والعميا
احتماؿ أداةهـ ر

امتحاناة ال هاداة العامة أرعؿ بدرجة أكبر مف أطماؿ ال ريحة

الدنيا كما أف احتماؿ أف يكوف الطالو متموقًا يزيد بدرجة كبيرة ىذا كاف طالبا مف مدرسة
خاصة أو تجريبية كما ي ير التحرير أيعا أف حالة المحراء ر

مصر أسوأ بالمحارنة

باألرنياء مف حيث االلتحاؽ بالتعميـ خاصة ا ناث منهـ (البرنامب ا نماه
المتحدة ومعهد التخطيط الحوم

لومـ

ٕٓٔٓ صٗ).

رابعًا :بعض الفئات املَنشُ تعلًنًًا
حدد رجػاه ( )ٚ ٜٜٜٔاألطمػاؿ المعرعػوة لمتهمػيش تعميميػا رػ المجتمػر هػـ المهػاة
التاليػػة األيتػػاـ والمح ػراء والمعوقػػوف وريػػر المتعممػػيف والم ػػردوف والنػػازحوف والالجهػػوف
والممزقػػػػوف عاهميػػػػا واألطمػػػػاؿ ريػػػػػر ال ػػػػرعييف واألطمػػػػاؿ المتكمػػػػػؿ بهػػػػـ بينمػػػػا حصػػػػػرهـ
ها ـ( )ٔ٘ٛ ٕٓٔٛر أربر رهاة هـ المرأة والطمؿ والمسف والمعاؽ.
وقػػد حػػددهـ عبػػد العػػاؿ( )ٕٓٔٛر ػ المهػػاة التاليػػة المح ػراء الػػذيف يعي ػػوف دوف خػػط
المحر المتيػػػػاة المتعػػػػرراة مػػػػف التمييػػػػز الجنسػػػػ

ال ػػػػباو العاطػػػػؿ عػػػػف العمػػػػؿ األطمػػػػاؿ

المحرومػػػوف مػػػف طمػػػولتهـ رهنػػػاؾ األطمػػػاؿ العػػػامموف واأليتػػػاـ والجػػػانحوف والم ػػػردوف
والمحطػػػػػاء وخػػػػػدـ المنػػػػػازؿ وذوو االحتياجػػػػػاة الخاصػػػػػة والمتخممػػػػػوف عحميػػػػػا واألطمػػػػػاؿ
المسػػػػجونوف واألطمػػػػاؿ المحرومػػػػوف مػػػػف األوراؽ الثبوتيػػػػة (عػػػػديمو الجنسػػػػية) واألطمػػػػاؿ
المتقثروف بالحرو.
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وريمػػا يم ػ توعػػيح لػػبعض المهػػاة المهم ػػة الت ػ تنت ػػر بوعػػوا ر ػ المجتمػػر العرب ػ
المصػػري وتناولتهػػا التحػػارير واألدبيػػاة العمميػػة بالتحميػػؿ والدراسػػة وأبػػرز احتياجػػاتهـ التربويػػة
واالجتماعية
(ٔ) األطماؿ العامموف األطماؿ العامموف هـ كؿ مف يعمؿ بيدا ر صػنعة أو مهنػة او بنػاء أو
ريرهػػػا دوف أف يصػػػؿ سػػػف البمػػػوغ (أبػػػو الجػػػود ٕٔٔٓ ٔٗٔ) وترجػػػر أسػػػباو عمالػػػة
األطماؿ ىلى تدن الحالة المادية لوسرة وحاجتها لمعمػؿ لتػدبر ظػروؼ المعي ػة أو نتيجػة
القتنػػاع األسػػرة بعػػدـ أهميػػة تعمػػيـ الطمػػؿ محارنػػة بعػػرورة تعمم ػ لحررػػة أو صػػنعة تػػةمف
مسػػتحبم وتػػدر عميػ دخػالً رػ ظػػؿ انت ػػار ظػػاهرة البطالػػة بػػيف المتعممػػيف وتػػدن أجػػورهـ
محارنة بمهة العماؿ والحررييف أو رربة اآلباء ر توريث أبناههـ الصنعة التػ يحتررونهػا

با عػػارة ىلػػى اسػػتغالؿ أصػػحاو األعمػػاؿ لتػػدن أجػػور األطمػػاؿ العػػامميف وعػػعؼ الحمايػػة
المجتمعية مف قبؿ مةسساة الدولة ويعان هةالء األطماؿ مػف حرمػانهـ مػف حػؽ التعمػيـ
واالسػػتمرار ري ػ

وتػػدن مسػػتواهـ التعميم ػ ر ػ مدارسػػهـ ورربػػة رػػالبيتهـ ر ػ التعمػػيـ

معا (أبو الجود ٕٔٔٓ ٕ٘ٔ .)ٜٔٙ
والعمؿ ً
(ٕ) األطماؿ بال مقو الطمؿ بال مقو أو طمؿ ال ارع هو الطمػؿ الػذي لػـ يتجػاوز عمػرا سػف
الثامنػػػة ع ػػػر سػػػنة ميالديػػػة وعجػػػزة أسػػػرت عػػػف ى ػػػباع حاجاتػػػ األساسػػػية الجسػػػمية
والنمسػػػية والثحاريػػػة كنتػػػاق لواقػػػر اجتمػػػاع واقتصػػػادي تعاي ػػػ األسػػػرة أو رصػػػؿ عنهػػػا
جبار ودوف اختيار ححيح من ىلػى ال ػارع كمػقو بػديؿ معظػـ
لظروؼ معينة درعة ب ى ًا
اعػػا مػػف
الوقػػة أو كػػؿ الوقػػة
ً
بعيػػدا عػػف الرعايػػة والحمايػػة االجتماعيػػة يمػػارس ريػػ أنو ً
األن ػطة

ػػباع حاجاتػ مػػف أجػؿ البحػػاء ممػػا يعرعػ لمخطػػر واالسػتغالؿ والحرمػػاف مػػف

الحصوؿ عمى ححوق المجتمعيػة ويعرعػ أحيا ًنػا لممسػاءلة الحانونيػة بهػدؼ حمػظ النظػاـ

العاـ (المجمس الحوم لمطمولة واألمومة ٖٕٓٓ ٘).

وهػةالء األطمػػاؿ ىمػا أف يكونػوا بػال أسػػرة أو مجهػول النسػػو أو أنهػـ يحعػػوف معظػػـ
الوقػػة رػ ال ػػارع ولكػػنهـ يتػػرددوف عمػػى زيػػارة أسػػرهـ أو أف هػةالء يعي ػػوف مػػر أسػػرهـ
عمػػػى أرصػػػمة وسػػػاحاة ال ػػػوارع أو أنهػػػـ ممتححػػػوف بػػػدور رعايػػػة أو مةسسػػػاة ىيواهيػػػة
ومعرعوف لمرجوع لم ارع ).(World Health Organization,2013,2
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ػديدا مػف ححػػوقهـ
ىف هػةالء األطمػاؿ يمثمػوف رهػة مجتمعيػة مهم ػة يعػانوف حرما ًنػا
ً

ا نسػػانية والمجتمعيػػػة لػػذا رهػػػـ بحاجػػة ىلػػػى تػػورير الخػػػدماة التعميميػػة مثػػػؿ االلتحػػػاؽ
بالمػدارس النظاميػة أو تنظػيـ رصػوؿ محػو األميػة مػف ريػر الممتححػيف بالمػدارس تهيهػة
خدماة تعميـ مساندة لتمكينهـ مف التحصيؿ واجتيػاز السػنواة الدراسػية المحػررة ىكسػابهـ
نظر لظػرورهـ وخصاهصػهـ النمسػية
مهاراة حياتية مختممة ىلى جانو احتياجهـ الممح – ًا
واالجتماعيػػة – ىلػػى خػػدماة الرعايػػة االجتماعيػػة ممثمػػة رػ مسػػكف مالهػػـ وأمػػف الرعايػػة
النمسػػػية والتقهيػػػػؿ لالنػػػػدماق المجتمعػػػػ

الرعايػػػة الصػػػػحية التغذيػػػػ الصػػػػحية الرعايػػػػة

األسػػػػػرية التربيػػػػػة االسػػػػػتهالكية التػػػػػدريو االقتصػػػػػادي البػػػػػرامب الثحاريػػػػػة والترريهيػػػػػة
(األبشيهي .)ٙٚ ٕٓٔٙ
(ٖ) المتياة المحرومة مف التعميـ ينت ر حرماف المتياة مف التعميـ مػر انت ػار المحػر أو بػيف
األسر المحيرة حيث أكدة عدة تحارير محمية ودولية عمى أف ا ناث المحػراء يمثمػوف نسػبة
عاليػػة رػ المسػػتوياة المحرومػػة مػػف التعمػػيـ ويرجػػر السػػبو رػ أف معظػػـ األسػػر المحيػػرة
تعتبر تعميـ ا ناث تكممة زاهدة وال مردود من

ومف ثـ ال تمعػؿ تمػؾ األسػر التحػاؽ بناتهػا

بالتعميـ خاصة األسر الت تعولها أنثى(عبد الستار .)ٕٕٗ ٕٓٓٚ
(ٗ) األطماؿ ذوي ا عاقة الطمػؿ ذوي ا عاقػة هػو أي طمػؿ يختمػؼ أو ينحػرؼ عػف ريػرا مػف
األطماؿ ر جانو أو أكثػر مػف جوانػو خصػيت

بحيػث يبمػغ االخػتالؼ مػف الدرجػة التػ

ن عر عندها الجماعة أن بحاجة ىلى خدماة خاصة أو لدي احتياجاة معينة تختمػؼ عػف
احتياجاة أقرانػ مػف العػادييف وقػد يكػوف هػذا االخػتالؼ رػ أي جانػو مػف جوانػو النمػو
(الجانو العحم والمعررػ والجسػم والمغػوي واالنمعػال االجتمػاع ) وقػد يجمػر بػيف عػدد
مف هذا الجوانو ر وقة واحد (يامنة ٕٕٔٓ ٕ.)ٚ
رػػالطؼ المعػػاؽ هػػو كػػؿ طمػػؿ ال يسػػتطير أف يػػةدي واجبات ػ المرديػػة أو االجتماعيػػة
نتيجة لعجز ِخمح أو رير ِخمح (كبر وأخروف )ٚ ٕٓٔٙ
وتختمؼ ا عاقاة ر طبيعتها وتصػنؼ ىلػى ا عاقػاة الحسػية مثػؿ حػاالة الحصػور
البصري أو السمع

وا عاقاة البدنية مثؿ الحصور رػ الحركػة وبنيػة العظػاـ وا عاقػاة

الذهنية مثؿ حاالة العجز عف التعمـ والمهـ والتركيز وا عاقػاة النمسػية االجتماعيػة مثػؿ
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حاالة الحصور الت تسببها اعطراباة المزاق والسموؾ الناتب عف سوء التكيػؼ واألمػراض
النمسية(منظمة العمؿ الدولية ٕ٘ٔٓ ٖ).
وتتطمػػػػو االحتياجػػػػاة التربويػػػػة لػػػػذوي ا عاقػػػػة (العػػػػاجز وعسػػػػاؼ ٕٗٔٓ ٓٛ
ال باطاة  )ٕٕٗ ٕٓٔٙتورير عدة أمور ه
ٔ .تػورير مسػتمزماة مكانيػة وتجهيػزاة تتناسػو وخصػاهص واحتياجػاة كػؿ رهػة مػف رهػػاة
ذوي االحتياجاة الخاصة.
ٕ .ىعداد وتهيهة المناخ المدرس والبيهة الصمية بمػا يسػهؿ التعامػؿ مػر ذوي االحتياجػاة
الخاصة ويجذبهـ نحو االندماق ر العممية التعميمية.
ٖ .الرعاية التربووية والتقهيؿ االجتماع .
ٗ .الرعاية الصحية والبدنية.
٘ .التواصؿ والتعاوف مر األسرة.
ػر
س ػكنى الع ػواهياة والمنػػاطؽ المتطررػػة تعبيػ ًا
(٘) أطمػػاؿ المنػػاطؽ المتطررػػة والع ػواهية تعػػد ُ
ػاويا عػػف األوعػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة المترديػػة داخػػؿ كيػػاف المجتمػػر المصػػري
مقسػ ً
ره مناطؽ ال يتوارر ريها الحد األدنى لمحوماة المعي ػة العػرورية وتعػد هػذا المنػاطؽ

بةر توتر اجتماع وتموث أخالقػ وقيمػ

يعػيش سػكانها تحػة خػط المحػر ومعػدؿ حجػـ

رالبػػػػا مػػػػا يعػػػػوؿ األسػػػػر أطمػػػػاؿ أو نسػػػػاء (عبػػػػد
األسػػػػرة كبيػػػػر يصػػػػؿ الػػػػى  ٛأرػػػػراد
ً
الستار  )ٕ٘ٗ ٕٓٓٚوتنت ر األمية بيف أررادها ويمثؿ ا ناث نسبة كبيرة مف األميػيف
ر هذا المناطؽ ورالبية األمييف ينتموف ىلى أسر يكوف رو األسػرة ريهػا أميػا ويعممػوف
ر أعماؿ عارعة أوموسمية قميمة الدخؿ(عبد الستار .)ٕ٘٘ ٕٓٓٚ
يحتػػاق ه ػةالء األطمػػاؿ ىلػػى رػػرص التعمػػيـ األساس ػ

وتػػورير نظػػـ تعميميػػة تراع ػ

ظػػػػروؼ العػػػػيش لػػػػديهـ وأف تػػػػرتبط المنػػػػاهب التعميميػػػػة باحتياجػػػػاتهـ الحياتيػػػػة وتػػػػورير
المعممػػيف األكمػػاء والحػػادريف عمػػى التعػػايش ر ػ ظػػروؼ هػػذا المنػػاطؽ ومراعػػاة عػػاداتهـ
وتحاليػػػدهـ وموروثػػػاتهـ الثحاريػػػة والتواصػػػؿ والمتابعػػػة المسػػػتمرة مػػػف قبػػػؿ المسػػػهولييف
لممدارس ر هذا المنػاطؽ وتييسػر وسػاهؿ مواصػالة أمنػة التػدريو عمػى بعػض الحػرؼ
والمهػػف وتحػػديـ وجبػػة رذاهيػػة لمتالميػػذ الرعايػػة الصػػحية المتكاممػػة ورػػتح المػػدارس ر ػ
ا جازاة الصيمية لممارسة األن طة المنية والرياعية المختممة(بديوي ٕٗٓٓ .)ٖٜٚ
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( )ٙاألميوف حدد الحانوف رقـ  ٛلسػنة ٔ ٜٜٔب ػقف محػو األميػة وتعمػيـ الكبػار األمػ بقنػ "
كؿ مواطف يتراوا عمرا بيف الرابعة ع رة والخامسة والثالثيف رير المحيد بقية مدرسػة ولػـ
يصؿ رى تعميم ىلى مستو نهاية الحمحة االبتداهية مف التعميـ األساسى".
يحتػػاق األمي ػوف ىلػػى جانػػو محػػو أميػػتهـ الهجاهيػػة تنميػػة مهػػاراتهـ الحياتيػػة بمػػا
يمكػػػنهـ مػػػف محػػػو "رحػػػر الحػػػدرة" لػػػديهـ وذلػػػؾ بتمكػػػنهـ مػػػف ىدارة حيػػػاتهـ والتعػػػايش مػػػر
متطمباتها وم كالتها بعيجابية ومواجهة التحدياة الت يمرعها العصػر واالتصػاؿ الماعػؿ
مر اآلخريف وتمكينهـ مف الحياـ بقي عمؿ ر الحياة اليومية" وتتمثؿ هذا المهػاراة رػ
( عبد الستار  ٕ٘ٓ ٕٓٓٚعبد الجواد وعبد الحوي ٕٕٔٓ ٓ٘ٗ)
 مهاراة ىدارة الحياة (اتخػاذ الحػرار اسػتثمار الوقػة تحمػؿ المسػهولية االعتمػاد عمػىالنمس)
 التقهيؿ المهن وا عداد لسوؽ العمؿ. التعامؿ اآلمف مر البيهة وحمايتها. الوع بالححوؽ والواجباة. الحماظ عمى الصحة الجسمية والنمسية وا سعاراة األ ولية. تر يد االستهالؾ. المواطنة وقبوؿ اآلخر واثراء الحوار. الم اركة السياسية ا يجابية. االلتزاـ بالحيـ واألخالقياة واألعراؼ المجتمعية. التعمـ مد الحياة. التعامؿ مر تكنولوجيا المعموماة واالتصاؿ. التدريو المهن والحرر وادارة الم روعاة الصغيرة. الوع الصح والبيه .ػر لكػػوف
لػػذا يحتػػاق األمي ػوف ىلػػى ب ػرامب لتعمػػيـ الكبػػار لتمب ػ احتياجػػاتهـ التعميميػػة ونظػ ًا

احتياجػا رػعف هػذا البػرامب لػف
رالبية األمييف مف المحراء وساكن المناطؽ الع ػواهية واألكثػر
ً
نمع ػا ىال ىذا تػػـ ا ػػباع حاجػػاتهـ االجتماعيػػة واالقتصػػادية وتحسػػيف أح ػوالهـ المعي ػػية
تجػػدي ً

أيعاً( عبد الستار .)ٕ٘ٚ ٕٓٓٚ
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خامسًا :خماطر التَنًش التعلًنٌ
يتػػرؾ التهمػػيش أثػ ًا
ػار سػػمبية ومخػػاطر جسػػيمة عمػػى المػػرد والمجتمػػر والتػ تمثػػؿ دارعػاً
قوياً لمدولة ومةسساتها لبذؿ الجهد تجاا عػالق ظػاهرة التهمػيش رػ المجتمػر المصػري لمحػد
مف هذا المخاطر والت مف أبرزها

ٔ .الهدر التربوي والتعميم

يةدي التهميش ر صػورا المختممػة -خاصػة التعميمػ  -ىلػى مػا

يعرؼ بالهدر التربوي والتعميم

حيث ال يػتـ اسػتثمار مػا يخصػص لهػةالء المهم ػيف مػف

خدماة تعميمية مثؿ األماكف داخػؿ المدرسػة والكتػو الدراسػية واألجهػزة والوسػاهؿ التعميميػة
ورواتو المعممػيف وهػو مػا يكمػؼ الدولػة أمػواالً طاهمػة اليجنػ المجتمػر أرباحهػا اجتماعيػاً

واقتصػادياً كمػا تهػدر مػا أنمحتػ األسػرة رػ تعميمػ وتربيتػ مسػبحًا ىذا التحػؽ بالدراسػة ثػػـ
انحطر عنها (أبو الجود ٕٔٔٓ )ٔ٘ٙ

ٕ .ارتماع معدالة األمية يةدي التهميش التعميم ىلى ارتمػاع معػدالة األميػةوما يترتػو عمػى
ذلػػػػؾ مػػػػف ىعػػػػعاؼ قػػػػدرة المػػػػرد ا نتاجيػػػػة وتحميػػػػؿ م ػػػػاركت رػػػػ التنميػػػػة االقتصػػػػادية
وم روعاتها المسػتحدثة رعػالً عػف زيػادة العػوء االقتصػادي الػالزـ لتصػميـ بػرامب محػو

ػاديا عػػخماً عمػػى اقتصػػاد الدولػػة(حنا ٕٓٔٙ
األميػػة وتنميػػذها وهػػو مػػا يمثػػؿ عبهػػا اقتصػ ً
ٕٗٔ).
ٖ .تهيهػة البيهػة المناسػػبة النت ػار المكػر المتطػػرؼ والعمػؿ ا رهػاب

حيػػث ىف البطالػة والمحػػر

وانت ػػار الجهػػؿ وقصػػور الػػنظـ التعميميػػة والت ػػبر باألركػػار المتطررػػة با عػػارة ىلػػى ريػػاو
العدالة االجتماعية وريرها مف مظاهر تهميش ال ػباو رػ المجتمعػاة والػدوؿ الناميػة مػف
أهـ العوامؿ الت تنم البيهة المواتيػة التػ تسػتغمها الجماعػاة ا رهابيػة مػف أجػؿ تححيػؽ
مصػػػالحها السياسػػػية (كامػػػؿ ٕٕٔٓ ٖٔ) وذلػػػؾ باسػػػتحطاو هػػػةالء ال ػػػباو وتجنيػػػدهـ
مهارياً وركرياً ومادياً مف أجؿ الحياـ بالعممياة ا رهابية بمختمؼ أساليبها وأهدارها.

ٗ .اتجاا ال ػباو المهمػش نحػو خمػؽ ثحارػة خاصػة بهػـ حيػث يحػاوؿ ال ػباو التمركػز حػوؿ
عالمهـ االجتماع الخاص وتطوير هويتهـ المرتبطػة بمجػتمعهـ المحمػ وبيهػتهـ المكانيػة
أكثر مف ارتباطها بهوية المجتمر األ كبر ومف ثـ يصيغوف ألنمسهـ قيمػاً خاصػة وعػاداة
وتحاليػػد معاديػػة رػ الغالػػو لممجتمػػر األكبػػر ومنمصػػمة عنػ

لػػذا يتعمػػد اآلبػػاء عػػدـ الحػػاؽ

أبناههـ بالمدرسة خورًا مف هدـ وتغيير ثحارتهـ الخاصة (رمعاف ٕ٘ٔٓ .)ٔ٘ٙ
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٘ .نحؿ المحر عبر أجياؿ مف األسر حيث ىن ىذا تـ ترؾ هةالء األطماؿ المهم ػيف دوف تعمػيـ
ررصػا أقػؿ
أو حرمانهـ مف سنواة كارية مف التعميـ الجيد بنوعية جيػدة رسػوؼ يواجهػوف ً
رػػػ المسػػػتحبؿ لمحصػػػوؿ عمػػػى وظػػػاهؼ أمنػػػة ومسػػػتو معي ػػػ الهػػػؽ وظػػػروؼ صػػػحية
مناسبة وم اركة سياسية رعالة )(Alaraji,2016,50
 .ٙتمكؾ النسيب والوحدة االجتماعية رمى ظؿ ارتحاد العدؿ التربو بيف مناطؽ عديدة داخؿ
المجتمر الواحد وظهور وانت ار المدارس الخاصة والدولية الت
تعميم

أجنب

ررنس

(ىنجميزي أمريك

تحوـ بتطبيؽ نظاـ

كندي) وريرها مف الصيغ يمكف أف تتحوؿ

رهاة المجتمر ىلى جزر ثحارية منعزلة وتتعدد والءاة األرراد داخؿ المجتمر الواحد
ويعمؿ ذلؾ عمى عدـ وجود وحدة ر المكر والعمؿ بيف رهاة المجتمر مما يسهـ ر قمة
التماعؿ وععؼ تماسؾ أرراد المجتمر وارتباطهـ وهو ما يطمؽ عمي (ععؼ االحتواء
االجتماع أو االستبعاد االجتماعى) ويةدي ذلؾ ىلى تمكؾ النسيب االجتماع
هذا

المجتمعاة

رير

قادرة

عمى

حماية

أبناهها

مف

االستالو

وتصبح
الثحار

والتبعية(الده اف .)ٕٓٔٛ
 .ٚال ػػعور بالهام ػػية واالرت ػراو حيػػث يػػةدي التهمػػيش االجتمػػاع ىلػػى ػػعور المػػرد بعػػدـ
االنػػدماق الكامػػؿ رػػ مجتمعػػ

وعػػدـ قدرتػػ عمػػى التمتػػر بححوقػػ األساسػػية (السياسػػية

واالجتماعيػػة واالقتصػػادية واألسػػرية) وعػػعؼ دورا رػ التػػقثير رػػيمف حول ػ ورػ األحػػداث
االجتماعية والسياسية ر مجتمع

وهو ما قد يةدي ىلى ارتراو هػةالء ال ػباو و ػعورهـ

باالنمصاؿ عف ذاتهـ م اركتهـ ر ن ػاطاة ال تتناسػو مػر رربػاتهـ وطموحػاتهـ والعزلػة
االجتماعيػػػة والتنصػػػؿ مػػػف مسػػػهولياة المجتمػػػر با عػػػارة ىلػػػى ال ػػػعور بػػػالعجز وانعػػػداـ
المعػػػػػايير المجتمعيػػػػػة أو عػػػػػدـ تحبمهػػػػػا ومػػػػػا ىلػػػػػى ذلػػػػػؾ (محمػػػػػد ٘ٚٗ-ٖ٘ٚ ٜٜٔٚ
رجاه )ٛ ٜٜٜٔ
ممػػا سػػبؽ يتعػػح أف انت ػػار عوامػػؿ التهمػػيش وقػػوة تقثيرهػػا وتزايػػد مظػػاهر التهمػػيش
التعميم ػ ورهاتػػ وتعػػدد وتنػػوع احتياجػػاتهـ التعميمػػة ومػػا يتركػػ ذلػػؾ التهمػػيش مػػف مخػػاطر
مجتمعية واقتصادية وتعميمية ىنمػا يمػرض عػرورة البحػث عػف التوجهػاة الحديثػة التػ يمكػف
أف تسهـ تربية وتعميـ المهم يف عامػة ورػ المجتمػر المصػري ب ػكؿ خػاص وهػو مػا سػوؼ
يتناول المحور الثان مف هذا البحث.
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احملىر الجاىٌ :بعض االجتاٍات الدولًُ احلديجُ يف تعلًه املَنشني
اجبا تقديت مف قبؿ الدولة والمجتمر ور هذا ا طار ورػ
يظؿ تعميـ المهم يف ححًا و ً
ظػػؿ السػػػع نحػػو تححيحػػػ ب ػػكؿ يراعػػػ معػػايير العدالػػػة االجتماعيػػة والمسػػػتحدثاة العصػػػرية
ومحميا ظهرة عدة اتجاهاة وتطبيحاة وممارساة رػ مجػاؿ
دوليا
ً
وأهداؼ التنمية المستدامة ً
تعميـ المهػاة المهم ػة حاولػة الباحثػة عػرض أبرزهػا مػف خػالؿ مػا تناولتػ األدبيػاة التربويػة
واالجتماعية والتجارو الدولية المتاحة اجتهدة الباحثة ر تصنيمها ر ستة اتجاهػاة رهيسػة
كما يبينها ال كؿ(ٕ)

شكل( :)2بعض االتجاهات الدولية في تربية وتعلين المهمشين (تصمين الباحثة)

وريما يم توعيح لهذا االتجاهاة الستة مر ا

ارة ىلى بعص الصور التطبيحية لها

دوليا ر حدود ما توصمة ىلي الباحثة
سواء
محميا أو ً
ً

االجتاه األول :الىقايُ مً التَنًش يف التعلًه األساسٌ
يحصػد بهػذا االتجػػاا جميػر الجهػػود والسياسػاة الرسػػمية وريػر الرسػػمية الموجهػة نحػػو

الوقاية مػف التهمػيش التعميمػ والحػد مػف تماقمػ وانت ػارا خاصػة ريمػا يتعمػؽ بعتاحػة التعمػيـ
األساس والحد مف التسرو من باعتبارا المنبر الرهيس لمتهميش مػف التعمػيـ ويمثػؿ الحرمػاف
عرر عمى المرد والمجتمر.
ًا
من أقو مظاهر الحرماف مف التعميـ وأ دها
رػػالتعميـ األساس ػ ُيكسػػو المػػرد مهػػاراة ومعمومػػاة ومعػػارؼ وسػػموكياة تسػػاعد عمػػى

زيػػادة ىنتاجيتػػ

وحصػػول عمػػى رػػرص عمػػؿ أرعػػؿ دخػػالً كمػػا أنػػ يمػػنح المػػرد الثحػػة التػػ

يحتاجها حتى ينػدمب رػ المجتمػر ويوجػ حياتػ ب ػكؿ صػحيح كمػا يوسػر اختياراتػ ويجعمػ
وعي ػا بححوق ػ االجتماعيػػة والمدنيػػة والسياسػػية كمػػا يمكن ػ مػػف الم ػػاركة ر ػ عمميػػاة
أكثػػر ً
التغييػػػػر الػػػػديمحراط واالجتمػػػػاع (هيرركينػػػػز ٕٕٓٓ ٕٖٗ) لػػػػذا وجهػػػػة الجهػػػػود الدوليػػػػة
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والمحميػػة الرسػػمية وريػػر الرسػػمية نحػػو تعمػػيـ التعمػػيـ األساس ػ واتاحت ػ والحػػد مػػف مظػػاهر
التسرو من

والسطور التالية توعح ذلؾ

 بعض صور الوقاية من التهميش في التعليم األساسي
سػعيا
ريما يم بعض الجهػود التػ تحػوـ بهػا بعػض الػدوؿ ب ػكؿ رسػم وريػر رسػم
ً

نحو الحد مف تهميش بعض المهاة المجتمعية وعماف ىتاحة حؽ التعميـ لمجمير

(ٔ) جهود حكومية رسمية اهتمة عديد مف الحكوماة بتطبيؽ ىستراتيجياة ناجحة تستهدؼ
المهاة المهم ة ر مجتمعاتها وتورير التعميـ األساس لهـ مثؿ ىصالا التعميـ الصين
ر عاـ ٕٗٓٓ الذي استهدؼ طالو الريؼ رحد اعتمدة وزارة التعميـ الصينية التعميـ
ا لزام المجان لمدة تسر سنواة لجمير األطماؿ ر المناطؽ الريمية مف أجؿ تحسيف
نوعية التعميـ والحد مف معدالة التسرو ر المدارس االبتداهية الريمية كما تـ ىعماء
الطالو مف األسر المحيرة ذاة الدخؿ المنخمض مف الرسوـ المدرسية وتكاليؼ الكتو
المدرسية وزيادة المخصصاة المالية لمتعميـ مف ٘ ٕٝ.ىلى ٔٗ ٖٝ.مف الناتب المحم
ا جمال لمبالد(.)Yoxall, 2005
وتعد مصر مف الدوؿ الت
التعميم

اتخذة اجراءاة ت ريعية لموقاية مف التهميش

حيث تنص المادة ( )ٜٔمف الدستور المصري ٕٗٔٓ عمى أف "التعميـ حؽ

لكؿ مواطف ....والتعميـ ىلزامى حتى نهاية المرحمة الثانوية أو ما يعادلها وتكمؿ الدولة
مجانيت بمراحم المختممة رى مةسساة الدولة التعميمية ورحاً لمحانوف .وتمتزـ الدولة

بتخصيص نسبة مف ا نماؽ الحكومى لمتعميـ ال تحؿ عف ٗ %مف الناتب الحومى
ا جمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتمؽ مر المعدالة العالمية" ىال أن مازالة هناؾ عحباة
وتحدياة تواج الدولة المصرية تحوؿ دوف استيماء جمير المواطنيف عمى ححهـ ر
دستوريا
التعميـ المكموؿ
ً

أهمها األوعاع االقتصادية وععؼ ىجراءاة العدالة

االجتماعية.

(ٕ) جهود المنظماة الدولية لمواجهة تهميش التعميـ رى عديد مف البمداف النامية قدـ البنؾ
الدولى الدعـ الالزـ لتعميـ التعميـ األساس

ر

عديد مف البمداف المحيرة مثؿ الهند

وبنغالديش وباكستاف واثيوبيا وزامبيا وطاجيكستاف وتـ تصميـ وتنميذ عديد مف
البرامب ورحًا الحتياجاة تمؾ البمداف )(Alaraji, 2016, 53
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الهندية بالعديد مف المبادراة السياسية المدعمة مف البنؾ الدول

لمواجهة تهمييش

التعميـ ومنها )(Bandyopadhyay,2006,103
 تعديؿ الدستور ُليمزـ الدولة بتورير التعميـ المجان وا لزام لوطماؿ حتى سف ٗٔسنة.
 أف يحم الدستور الهندي الديف واألقمياة والخياراة التعميمية لوقمياة. العمؿ عمى تورير التعميـ لجمير الطبحاة بنمس الجودة. اعتماد استراتيجياة محددة لمحد مف التسرو وتورير التعميـ رير الرسمالذيف ال يستطيعوف االلتحاؽ بالمدارس الرسمية مر اعتماد نهب

لوطماؿ

امؿ لمعالجة

االحتياجاة التعميمية لوطماؿ العامميف والمتياة واألطماؿ المحراء وجمير المجموعاة
المهم ة والنظر ر قعايا المحتو والعممية والجودة ب كؿ أكثر كماءة ليصبح عار
"التعميـ لمجمير" هو التوج األساس لسياسة التعميـ الهندية وقد تـ ىعطاء األولوية
لمتعميـ األساس .
(ٖ) جهود المنظماة المحمية هناؾ بعض المنظماة رير الحكومية التى تساعد رى الوقاية
مف التهميش رى التعميـ مثمما حدث رى بنغالديش حيث أكدة بعض التحارير الدولية أف
نتاهب هذا البرامب كانة متساوية أو أرعؿ مف نتاهب نظاـ التعميـ الحكوم
تحسيف عدد األطماؿ المسجميف ر

النظاـ األساس

مف حيث

واستكماؿ معدالة االلتحاؽ ب

وكانة العوامؿ الكامنة وراء نجاا هذا البرامب أنها استخدمة المغة المحمية وطبحة
طا يركز عمى مهاراة الحراءة والكتابة والحساو وكانة قريبة مف المجتمعاة
منهجاً مبس ً

الت

تخدمها كما

جعة هذا البرامب م اركة المجتمر المحم

ودرر رواتبهـ وتورير األراع أو المبان

ر

اختيار المعمميف

ورصد وتحييـ البرامب وساعدة ر عممية

التخطيط وجدولة المصوؿ الدراسية ..وما ىلى ذلؾ وقد حصؿ األطماؿ المهم وف الذيف
اركوا ر هذا البرامب عمى رواهد أخر رير التعميـ ر بعض الحاالة تمحوا المالبس
والزي المدرس

والتغذية اليومية والكتو المدرسية وريرها مف أنواع الدعـ النمس

واالجتماع ).(Alaraji,2016,70-71
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االجتاه الجاىٌ  :التعلًه الدَمْجٌ Inclusive Education
الدم ْج بقن عمميػة تعميميػة تمكػف جميػر األطمػاؿ مػف الػتعمـ واالم ػاركة
ُيعرؼ التعميـ َ
ر الحياة المدرسية ر أنظمة التعميـ الرسم وب ػكؿ رعػاؿ رهػو يواجػ الثحارػاة والسياسػاة
والممارسػاة التػ تػةدي ىلػػى تهمػػيش الػبعض ويعمػػؿ عمػى ىزالػػة المعوقػػاة التػ تواجػ الػػتعمـ
ررصػا تعميميػة خاصػة ومنعزلػة عػف التعمػيـ العػاـ
والم اركة المدرسػية ركثيػر مػف الػدوؿ تحػدـ ً
لممهم ػػػيف مػػػف األطمػػػاؿ خاصػػػة ذوي االحتياجػػػاة الخاصػػػة (Save the Children
) UK.2006,1رػػالتعميـ الػػدمج ال يسػػتثن أحػػدا مػػف التالميػػذ بغػػض النظػػر عػػف المػػروؽ
المرديػػة والصػػعوباة وا عاقػػاة الت ػ ت ػواجههـ لتمبيػػة احتياجػػاتهـ التعميميػػة المرديػػة (مكػػاوي
.)ٔٓٚ ٕٓٔٚ
وتةكػػد رمسػػمة التعمػػيـ الػػدمج عمػػى أف المػػدارس ينبغ ػ أف تسػػتوعو جميػػر األطمػػاؿ
بغػػػض النظػػػر عػػػف الظػػػروؼ الجسػػػدية أو المكريػػػة أو االجتماعيػػػة أو العاطميػػػة أو المغويػػػة أو
ريرهػػا وينبغ ػ أف ي ػػمؿ ذلػػؾ األطمػػاؿ المعػػوقيف والموهػػوبيف وأطمػػاؿ ال ػوارع واألطمػػاؿ مػػف
سػػكاف منػػاطؽ ناهيػػة أو بدويػػة واألطمػػاؿ مػػف األقميػػاة المغويػػة أو العرقيػػة أو الثحاريػػة وريػػرهـ
مػف المهػاة المحرومػة أو المهم ػة ) (UNESCO ,2003,4حيػث يسػتند التعمػيـ الػدمج
ىلى عدد مف المبادم الداعمة لححوؽ ا نساف رػ التعمػيـ ممثمػة رػ
ووحػػدتها الحبػػوؿ المجتمع ػ

تكػارة المػرص التعميميػة

التكارػػؿ والتػػرابط االنػػدماق والم ػػاركة والتمكػػيف مػػف التعمػػيـ

والمساءلة واحتراـ سيادة الحانوف )(Duci and et all,2016.7

 صور من التعليم الدمجي:
ريما يم صور تطبيحية التجاا التعميـ الدمج لممهاة المهم ة
(ٔ) الػػدمب بنظػػاـ السػػنداة التعميميػػة  Educational vouchersالسػػنداة التعميميػػة هػػ
كؿ مف أ كاؿ تمويػؿ التعمػيـ يعتمػد عمػى السػنداة أو الكوبونػاة التػ تصػرؼ مػف قبػؿ
الدولة عادة ألولياء األمور أو لمطمبة أنمسػهـ لسػداد المصػروراة الدراسػية لممػدارس التػ
يختارونها بقنمسهـ (محموظ .)ٕٓٔٚ ٕٙ
وعمى الررـ مػف أف هػذا السػنداة ال ُيسػتهدؼ بهػا المهػاة المهم ػة رحػط بػؿ يمكػف
أف يستميد بها أي مف أولياء األمػور والطػالو الػراربيف رػ الحصػوؿ عمػى رػرص تعميميػة
أرعؿ أو أكثر مناسبة لررباتهـ ىال أنهػا قػد أسػهمة رػ تيسػير التحػاؽ المهػاة المهم ػة
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بالمػػدارس الخاصػػة وتخميػػؼ العػػوء عػػف كاهػػؿ النظػػاـ الحكػػوم ر ػ تحمػػؿ تكممػػة ه ػةالء
الطالو حيث تـ تمويمها مف قبػؿ جهػاة ريػر حكوميػة بهػدؼ تحػديـ رػرص تعميميػة جيػدة
لهذا المهاة.
رحد طبحػة السػنداة التعميميػة رػ

كولومبيػا واقمػيـ السػند رػ باكسػتاف وأورنػدا مػف

نجاح ػا جيػ ًػدا
أجػػؿ تػػورير رػػرص تعميميػػة جيػػدة لممهم ػػيف وبتمويػػؿ ريػػر حكػػوم والقػػة
ً
وساهمة ر زيادة نسبة التحاؽ هذا المهاة بالمدارس الخاصػة ومػف مسػتو التحصػيؿ
التعميم لهـ ومعدالة تخرجهـ ىال أنها القة بعض التحدياة رػ تطبيحهػا مثػؿ ىصػرار
المدارس الخاصة عمى انتحاء الطالو الذيف يتحدموف ىليها ورحا لهذا النظاـ كمػا أف هنػاؾ
نظر الرتماع هذا التكممة رػ بعػض المػدارس
سنداة ال تتحمؿ سو نصؼ تكممة الطالو ًا
با عارة ىلػى أف بعػض المػدارس الخاصػة تنػتهب عػزؿ ورصػؿ هػةالء الطػالو رػ رصػوؿ
خاصة بهـ وبالررـ مف مساهمة هذا النظاـ ر زيادة نسبة التحػاؽ المهػاة المهم ػة رػ
بعض البمداف بالتعميـ ىال أنها ر بعض األحياف سببة لهـ التهمػيش النمسػ داخػؿ هػذا
المػػػػدارس نتيجػػػػة لمتمييػػػػز رػػػػ المعاممػػػػة بػػػػيف هػػػػةالء الطػػػػالو وطػػػػالو المدرسػػػػة مػػػػف
األثرياء(اليونسكو .)ٕ٘ ٕٓٔٛ
ارتباطبػا بالتربيػة الخاصػة
ػيوعا و
(ٕ) الدمب التربوي لذوي ا عاقة يعػد التعمػيـ الػدمج أكثػر
ً
ً
وخاص ًة رهة المعاقيف نتيجة لالنتحػاداة التػ وجهػة التجاهػاة عػزؿ المعػاقيف سػواء رػ
مػػدارس خاصػػة أو رػ رصػػوؿ ممححػػة بمػػدارس العػػادييف حيػػث تتجػ سياسػػة الػػدمب نحػػو
م اركة األطماؿ ذوي ا عاقة مر األطماؿ العادييف ر الصموؼ الدراسية.
عمميػػػة م ػػػاركة األطمػػػاؿ العػػػادييف لوطمػػػاؿ

ويعػػػرؼ الػػػدمب التربػػػوي لممعػػػاقيف بقنػػػ
ُ
المعاقيف رػ بيهػة صػمية واحػدة داعمػة وتمبيػة االحتياجػاة التربويػة واالجتماعيػة لمجميػر
ب كؿ متكارئ بما يتناسو مر قدراتهـ وامكاناتهـ (كبر وأخروف .)ٚ ٕٓٔٙ
ويححؽ الدمب التربوي لذوي ا عاقة مجموعة مػف األهػداؼ منهػا (الحريػوط ٕ٘ٔٓ
ٕ٘ حسف وأخروف ٕ٘ٔٓ ٔ)ٖٔٛ-ٔٛ
 تححيؽ التعميـ المتكارئ لممعاقيف مر أقرانهـ مف العادييف ر المجتمر. ىبراز وتحوية قدراة واستعداداة ومهاراة الطالو المعاؽ لمتعميـ واععاؼ مػا يحػيط بػمف مالبساة معوقة مما ييسر عممياة نموا التعميمية واالجتماعية والنمسية.
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 االنخػػػػراط رػػػػ الحيػػػػاة العاديػػػػة والتماعػػػػؿ مػػػػر اآلخػػػػريف وتيسػػػػير عمميػػػػة التطبيػػػػراالجتماع وقدرتهـ عمى االندماق بسهولة ر المجتمر.
 تخمػػيص الطػػالو العػػادييف مػػف األركػػار الخاطهػػة عػػف زمالههػػـ ذوي ا عاقػػة وأسػػاليوالتعامؿ الخاطهة معهـ وتكويف اتجاهاة ىيجابية نحوهـ.
 اسػػتيعاو أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف ذوي ا عاقػػة وذلػػؾ و الخدمػػة التعميميػػة لهػػـ رػػالمناطؽ البعيدة والمحرومة مف خدماة التربية الخاصة كالحر الريمية والحدودية.
ويتنوع الدمب ويظهػر رػ أ ػكاؿ ثالثػة هػ الػدمب الكمػ والػذي ُيػدمب ريػ التمميػد
طواؿ الوقة مر أقران العادييف رػ اليػوـ الدراسػ والػدمب الجزهػ حيػث يحعػ التالميػذ
يوميا مر أقرانهـ العادييف ثػـ ًي ْمصػموف رػ رصػوؿ مسػتحمة
المعاقيف رترة معينة مف الوقة ً
خاصػػة بع ػػباع احتياجػػاتهـ الخاصػػة والػػدمب االجتمػػاع األكػػاديم ويػػتـ دمػػب التالميػػذ
المعاقيف مر أقػرانهـ العػادييف أثنػاء ممارسػة األن ػطة خػارق المصػؿ الدراسػ مثػؿ أن ػطة
التربية الرياعية والتربية المنية والرحالة وريرهػا ولكػؿ مػف هػذا األ ػكاؿ أسسػ ومبػادم
تطبيح ورحا لخصاهص كؿ رهة مػف المعػاقييف وورحػا مكانيػاة المدرسػة والمعممػيف(حسػف
وأخروف ٕ٘ٔٓ ٔ.)ٖٔٛ-ٔٛ
ويمحػػى الػػدمب التربػػوي لػػذوي ا عاقػػة اهتمامػػا ممحوظػػا ر ػ معظػػـ دوؿ العػػالـ ورػػ
محدمتها الوالياة المتحدة األمريكية وايطاليا رم الوالياة المتحدة األمريكيػة صػدر قػانوف
"التربيػػػة لكػػػؿ األطمػػػاؿ" عػػػاـ ٘ ٜٔٚوالػػػذي بمحتعػػػاا األطمػػػاؿ المعػػػاقيف تربيػػػة عموميػػػة
مجانية مالهمة ر وسط تربوي أقػؿ تحييػدا أو تحديػدا ممكنػا حيػث تتمثػؿ رمسػمة وأهػداؼ
المدارس العامة ر أمريكا ر تورير برامب تعميمية مناسبة لجميػر الطػالو المعػاقيف ورػؽ
قدراتهـ وصالحيتهـ لمدمب ور ىيطاليػا سػمح الحػانوف األهمػ رقػـ ( )٘ٔٚلسػنة ٜٔٚٚ
بوعػػر بعػػض األنظمػػة التػػ تحػػدد أف يكػػوف داخػػؿ المصػػؿ الدراسػػ (ٕٓ) طالبػػا عاديػػػا
وعدد(ٕ) مف الطمبة ذوي ا عاقة(العطار ٕ٘ٔٓ )ٜٚ
ور المممكة العربية السعودية وعػعة األمانػة العامػة لمتربيػة الخاصػة مجموعػة مػف
العوابط لتطبيؽ أسموو الدمب أهمها أف تكوف ا دارة المدرسػية مهيهػة السػتحباؿ ورعايػة
الطالو المعاقيف ورعايتهـ وأف ال يتجاوز عدد الطالو رػ المصػؿ (ٕ٘) طالبػا وعػرورة
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حصػػوؿ المعممػػيف عمػػى دوراة تدريبيػػة لتػػاهيمهـ لمتعامػػؿ مػػر نظػػاـ الػػدمب ويػػتـ الػػدمب
والدمب الكم (العطار ٕ٘ٔٓ .)ٜٚ

التربوي ر الصورتيف الدمب الجزه

وتتج ػ مصػػر ب ػػكؿ واع ػح نحػػو تطبيػػؽ الػػدمب التربػػوي لػػذوي ا عاقػػة حيػػث طبػػؽ
الدمب التربوي ر مػدارس التعمػيـ العػاـ رػ ىطػار قػرار وزاري رقػـ (ٗ )ٕٙبتػاريخ ٔٔ/ٚ/
ٕٔٔٓ ب ػػاف قبػػوؿ التالميػػذ ذوي ا عاقػػة البسػػيطة بالمػػدارس الت ػ يػػتـ تهيهتهػػا لمػػدمب
ػػةخر عحػػػد رهػػػيس الجمهوريػػػة المػػػةتمر العربػػػ األوؿ لمػػػدارس التربيػػػة
بػػػالتعميـ العػػػاـ ومػ ًا

الخاصة والدمب ر الحاهرة ر سبتمبر .ٕٓٔٛ

االجتاه الجالح :التعلًه املَين الجيائٌ Dual Learning System
التعمػػػػيـ المهنػػػػ الثنػػػػاه أو التعمػػػػيـ المػػػػزدوق هػػػػو نمػػػػط مػػػػف أنمػػػػاط التعمػػػػيـ المنػػػػ
ت ػػػترؾ ريػػػ

ػػػركاة ومصػػػانر الحطػػػاع الخػػػاص مػػػر المةسسػػػاة التعميميػػػة الحكوميػػػة رػػػ

تنميػػػػػػذ الخطػػػػػػة الدراسػػػػػػية لمطػػػػػػالو لتمبيػػػػػػة احتياجػػػػػػاة هػػػػػػذا ال ػػػػػػركاة بهػػػػػػدؼ توظيػػػػػػؼ
الخػػػػريجيف حيػػػػث تتحمػػػػؿ ال ػػػػركاة مػػػػر المةسسػػػػة التعميميػػػػة تصػػػػميـ المنػػػػاهب وا

ػػػػراؼ

األكاديم عمى الطالو وتحويمهـ (األنصاري .)ٜٖ ٕٓٓٛ
ومنذ بعر سنواة أخذ ما يعرؼ بنظاـ التعميـ المهن األلمان المزدوق يحظى باهتماـ
متزايد مف صناع السياساة التعميمية ر بعض الدوؿ العربية مثؿ المغرو وا ماراة العربية
المتحدة ومصر ولبناف وتحدـ ألمانيا مف جهتها المساعدة لهذا الدوؿ ر

تطوير نظاـ

لمتقهيؿ والتدريو المهن ريها.

 بعض صور التعليم المهني الثنائي:
ريما يم بعض صور تطبيؽ اتجاا التعميـ المهن الثناه لممهاة المهم ة خاصة الت
يتناسو معها التعميـ والتدريو المهن
(ٔ) التممػػذة المهنيػػة Apprenticeships

هػ نظػػاـ (برنػػامب) تعميمػ يطبػػؽ ب ػػكؿ واعػػح

و ػػاهر ر ػ ألمانيػػا يتميػػز بػػالمزق بػػيف تمح ػ المعمومػػاة األكاديميػػة والتطبيحػػاة العمميػػة
بالمدرسػػة عػػمف معػػايير وظيميػػة ومهنيػػة محكمػػة والتػػدريو ر ػ مواقػػر العمػػؿ بال ػػركاة
والمةسسػاة ويهػػدؼ ىلػػى تحسػيف مخرجػػاة التعمػػيـ المنػ والمهنػ لعػػماف ىتحػػاف الطمبػػة
والطالباة لممهاراة المهنية والوظيمية األساسية الت يتطمر ىليهػا سػوؽ العمػؿ والكمايػاة
األكاديمية الت تطمبها مةسسػاة التعمػيـ العػال با عػارة ىلػى ىتاحػة المرصػة أمػاـ البنػيف
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ومػػف أهػػـ مالمػػح نظػػاـ التممػػذة المهنيػػة

والبنػػاة لاللتحػػاؽ ببػرامب التعمػػيـ المنػ والمهنػ
(األنصاري ٘)ٜٙ-ٕٓٓٛ ٜ

 يمكف االلتحاؽ بنظاـ التممذة المهنية عند مستوياة تعميمية مختممة. كؿ مهنة لها منهب تدريب معتمد ومعمػـ عمػى كػؿ الممتححػيف بهػذا النظػاـ وتتعػاوفعدة جهاة ر تصميم بحيث تمثؿ قطاعاة العمؿ والتعميـ ونحاباة العماؿ.
 يتحػػدـ المتػػدرو ىلػػى ال ػػركة الت ػ يختارهػػا مبا ػػرة ويمكػػف لمطالػػو أف يمتحػػؽ بنظػػاـالتعميـ الثناه أثناء رترة التممذة.
 يػػتـ تحيػػيـ الطالػػو مػػف قبػػؿ هيهػػة ممثمػػة عػػف المدرسػػة والصػػناعة ويػػتـ مػػنح الطالػػوػػػهادة دبمػػػوـ التممػػػذة المهنيػػػة بعػػػد اجتيػػػازا لالمتحانػػػاة وتعتمػػػد مػػػف قبػػػؿ الغررػػػة
التجارية.
ومف أهـ مميزاة هذا البرنامب احتواةا عمى مناهب متطورة تدمب بيف المعررة
األكاديمية والتعمـ التطبيح

وتطرا التخصصاة المطموبة بسوؽ العمؿ وذلؾ باالعتماد

عمى طرؽ تدريس تراع تطبيؽ استراتيجياة التعمـ باستخداـ التحنية الحديثة وينمذ هذا
البرنامب بالتعاوف مر مةسساة الحطاع الخاص مف خالؿ لجنة مف ممثم سوؽ العمؿ
تعنى بالتدريو الميدان الذي يهدؼ ىلى ىتحاف الطمبة والطالباة لمكماياة المهنية بحيث
تتبنى ال ركاة والمةسساة الطالو والطالباة المتميزيف بالتدريو وصرؼ المكارآة أثناء
رترة الدراسة والتدريو ر رترة ا جازاة بحيث يتخرق الطالو أو الطالبة ويجد الوظيمة
دوف تكبد عناء البحث عف وظيمة وبالتال
العمر ويجد االستحرار واألماف الوظيم

يحدد الطالو اتجاا ر

مرحمة مبكرة مف

ويطبؽ هذا البرنامب طواؿ رترة الدراسة لمطالو

أو ألطالبة ر المرحمة الثانوية وتطبؽ لبناف النظاـ التعميم األلمان المزدوق منذ عاـ
٘ ٜٜٔكما بدأة مصر منذ منتصؼ التسعيناة مف الحرف الماع

تطبيؽ ما عررة

"مبادرة مبارؾ ػ كوؿ" لم راكة بيف ألمانيا ومصر (فطاني 2000؛ .)Cedefop,2017,6
(ٕ) التكامػػؿ الرأس ػ لمتعمػػيـ والتػػدريو المهن ػ

يسػػتهدؼ هػػذا النظػػاـ ىعطػػاء ررصػػة لمعػػامميف

والحػػررييف باسػػتكماؿ تعمػػيمهـ وتػػدريبهـ ر ػ النظػػاـ التعميم ػ

واالعت ػراؼ بمػػا لػػديهـ مػػف

خبراة ومعارؼ ومهاراة مهنيػة سػابحة وامػدادهـ بمزيػد منهػا حتػى يتمكنػوا مػف الحصػوؿ
عمى هادة عممية تعادؿ مػا تمنحهػا المػدارس والمعاهػد المهنيػة ويحػوـ هػذا النظػاـ عمػى
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حريػػة تنحػػؿ الطالػػو بػػيف سػػاعاة العمػػؿ وسػػاعاة الدراسػػة المحػػددة لػػ

وتحيػػيـ التعمػػيـ

السػابؽ ريػر الرسػم لػد الطالػو وصػيارة المةسسػاة الصػناعية والحكومػة لمسياسػػاة
الت ػ تيسػػر تطبيػػؽ هػػذا النظػػاـ وجعم ػ محب ػوالً ومعترر ػاً ب ػ لػػد المجتمػػر وأس ػواؽ العمػػؿ
الرسػػمية ويتعػػمف هػػذا النظػػاـ أربعػػة جوانػو أساسػػية هػ

الجوانػػو االقتصػػادية والمنيػػة

المهنية واالجتماعية والسياسية(مي ار ٕٗٔٓ ٓ.)ٗٚ
وقد اتجهة الهند نحو تطبيؽ نظػاـ التكامػؿ الرأسػ

حيػث ىف معظػـ سػكانها مهنيػا

ب ػػػكؿ ريػػػر رسػػػم رػػػ المنػػػوف والحػػػرؼ والصػػػناعاة التراثيػػػة نتيجػػػة التممػػػذة والتػػػدريو
المنحػػدر عبػػر األجيػػاؿ والممارسػػة والخب ػراة المهنيػػة ر ػ مواقػػر العمػػؿ ريػػر أف ه ػةالء
الكوادر ال يتوارر لهـ سػبيؿ لالعتػراؼ بكمػاءتهـ ومعػاررهـ ومهػاراتهـ التػ اكتسػبة ب ػكؿ
رير رسم

أو وسيمة لحياسها وتحويمها أوا عتمادهػا واجازتهػا رػ محابػؿ أف الحطاعػاة

االقتصادية الرسمية تعان مف عجز ر الحو العاممػة المػاهرة التػ يعمػؿ كثيػر منهػا مػف
خػػػالؿ رػػػرص االقتصػػػاد ريػػػر الرسم (مي ػػػ ار ٕٗٔٓ ٘ )ٗٙويتميػػػز هػػػذا النظػػػاـ بقنػػػ
(مي ار ٕٗٔٓ ٗ)Basant & Mishra,2017,3 ٗٚ٘-ٗٚ
 يمنح الطالو المهم يف ممف يمتمكوف مهاراة مهنية وحرريػة ررصػة التعمػيـ الرسػموتحصيؿ المةهالة العممية.
 يعم ال رعية عمى التعمـ الذي ححح الطالو بقنمسهـ ر مواقر رير رسمية. يحع عمى تكرار ازدواجية المادة الت يعررها الطمبة مػف قبػؿ وبػذلؾ يكػوف التػدريوأقؿ راهدة وأقؿ ممال.
 -يحمص الوقة الػذي يحتػاق ىليػ الطمبػة ليحصػموا عمػى مةهػؿ رسػم

كمػا يحمػؿ تكممػة

الحصوؿ عمي .
 يررػػر مػػف مسػػتو اعت ػزاز الطػػالو بقنمسػػهـ وتحػػديرهـ لػػذواتهـ لمػػا حححػػوا مػػف انجػػازتعميم وكونهـ انعموا الى رهة المتعمميف والمعترؼ ب هادتهـ العممية.
 يدعـ تحبؿ الطالو وتمهمهـ لحيمة التعمـ بوصم عممية تستمر مد الحياة.وقد واج هذا النظاـ عدة تحػدياة كػاف منهػا التمػاوة الكبيػر بػيف الطػالو رػ المعػارؼ
والمعموماة والمهاراة مما أد ىلى صعوبة تصميـ البرامب الت تححػؽ التكامػؿ الرأسػ ب ػكؿ
كبير انت ار األمية أو انخماض المستو التعميم لمطالو العامميف صػعوبة ىجػراء اتماقيػاة
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تعػػاوف مػػر الجهػػػاة والمصػػانر التػػ تعػػػـ هػػةالء الطػػالو صػػػعوبة تػػورير حػػوارز ومكارػػػقة
لممتخرجيف مف هذا النظاـ احتكار بعض أرباو االعماؿ لمعماؿ وعػدـ السػماا لهػـ بااللتحػاؽ
ببرامب التكامؿ الرأس

وتعد مبادرة جراـ تارانب بجامعة سنتوريوف ر الهنػد ىحػد المبػادراة

الت حححة نجاحػا رػ تطبيػؽ نظػاـ التكامػؿ الرأسػ
المهنػػػ

كمػا أنهػا لػـ تحتصػر رحػط عمػى التػدريو

بػػػؿ قػػػدمة لهػػػـ مسػػػتوياة متنوعػػػة مػػػف ا ر ػػػاد المهنػػػ والػػػدعـ الػػػالزـ السػػػتكماؿ

هاداتهـ الدراسية ألعمى الدرجاة العممية ر مجالهـ أثنػاء قيػامهـ بق ػغالهـ & (Basant
).Mishra, 2017, 3

االجتاه الرابع :التعلًه البديل Alternative education
ي ير التعميـ البديؿ ىلى األساليو واألن طة التعميمية الت

تحر خارق نطاؽ المدرسة

التحميدية وتحوـ عمى تمبية حاجاة المتعمـ مثؿ برامب التربية الخاصة واألطماؿ المحروميف
مف التعميـ لظروؼ صعبة) (Carnie,2003,2وهى ليسة بديمة لمنظاـ العاـ لكنها موازية
ل

حيث تستهدرة األطماؿ ر

التعميـ النظام

سف التعميـ األساس

وتحدـ لهـ برامب تتوارؽ مر برامب

وقد تتحمؿ الحكومة كؿ تكاليؼ هذا البرامب أو تعتمد عمى المانحيف

الخارجييف الذيف لتغطية جمير النمحاة)(Alaraji,2016,54
وتعرؼ المدرسػة البديمػة بقنهػا المدرسػة التػ تمبػ احتياجػاة الطػالو التػ ال يمكػف أف
تتححؽ ر المدرسة التحميدية مػف خػالؿ ىيجػاد مػدارس مختممػة وبيهػاة تعمػـ متنوعػة لعػماف
تححيؽ كؿ خص لوهػداؼ التعميميػة التػ وعػعها المجتمػر وسياسػات التعميميػة ورػؽ ميولػ
وقدرات وظرور المجتمعية (التيتوف ٕٔٔٓ .)ٗٛ
وتتميز المدارس البديمة بكونها مدارس مرحبة باألطماؿ وم جعة لهـ ومتمركزة حػولهـ
وتتصػػؿ األن ػػطة ريهػػا بقنمػػاط ومثي ػراة الحيػػاة لػػديهـ وتراعػ خصػػاهص البيهػة المحميػػة كمػػا
تتميػػز بالمرونػػة ر ػ المػػنهب الدراس ػ

ونظػػاـ الدراسػػة كتحديػػد مواعيػػد الدراسػػة والخصػػاهص

ورالبػػا مػػا تصػػمـ
ال خصػػية لالطمػػاؿ واخػػتالرهـ رػػ النػػوع والسػػف والظػػروؼ االجتماعيػػة
ً
المصػػػػوؿ الدراسػػػػية بمػػػػا يمكػػػػف الميسػػػػريف بػػػػالجموس والتحػػػػاور مػػػػر االطمػػػػاؿ ذوي الحػػػػدراة
والخصاهص المختممة رمعاف  ٔ٘ٛ ٕٓٓٙالتيتوف ٕٔٔٓ .)ٕٕٚ-ٕٕٙ
وقد ػكمة المػدارس البديمػة التػ قامػة بطرحهػا الجهػاة الدوليػة المهتمػة بػالتعميـ مثػؿ
ححيحيػا أسػػهـ رػ توصػػيؿ التعمػػيـ ىلػػى رهػػاة محرومػػة
اليونيسػػيؼ واليونسػػكو وريرهػػا تجديػ ًػدا
ً
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واستطاعة مساعدة عديػد مػف الطػالو عمػى تخطػ م ػكالتهـ مػر التعمػيـ التحميػدي ومػر ظمػـ
المجتمر(التيتوف ٕٔٔٓ .)ٕٜٔ

 بعض صور التعليم البديل
تتعػػدد وتتنػػوع صػػور التعمػػيـ البػػديؿ لممهػػاة المهم ػػة يمكػػف تنػػاوؿ بععػػها عمػػى النحػػو
اآلت
وه ػ مػػدارس تهػػدؼ ىلػػى تػػورير رػػرص التعمػػيـ لوطمػػاؿ ر ػ

(ٔ) مػػدارس التعمػػيـ المجتمع ػ

المناطؽ األقؿ حظًا ر الخدمة التعميمية خاصة المتيػاة حيػث تحػدـ المػرص التعميميػة رػ

أماكف ىقػامتهـ لمتغمػو عمػى المعوقػاة االقتصػادية واالجتماعيػة التػ تحػوؿ دوف تعمػيمهـ
وبمغة أعداد مػدارس التعمػيـ المجتمعػ رػ مصػر ٗ.ٛالػؼ مدرسػة عػاـ ٖٕٕٔٓٓٔٗ/
يتوقر زيادتها ىلى ٕ ٙ.ألػؼ مدرسػة عػاـ ٕٕٗٓ(ٕٕٓ٘/الجهػاز المركػزي لمتعبهػة العامػة
وا حصاء ٕ٘ٔٓ .)ٔٙ
ومف أمثمة هذا المدارس
 مػػدارس المجتمػػر وقػػد تػػـ ىن ػػاء هػػذا المػػدراس ورػػؽ اتماقيػػة وزارة التربيػػة والتعمػػيـالمصػرية ومنظمػػة اليونسػػيؼ عػػاـ ٕ ٜٜٔرحػػد أُن ػهة عػػدد مػػف المػػدارس رػ صػػعيد
مصر بهدؼ تورير ررص تعميـ لممتياة المحيرة والمحرومة مف الخػدماة التعميميػة رػ
المناطؽ الريمية خاصة الحر والنجػوع والكمػور وتتػولى الجمعيػاة األهميػة مسػهولية
هػػػذا المػػػدارس بمعاونػػػة هيهػػػة اليونسػػػيؼ ووزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ (رمعػػػاف ٕٓٓٙ
.)ٔ٘ٛ
 مدارس المصؿ الواحد وه نوع مػف المػدارس تسػعى لتححيػؽ أهػداؼ التعمػيـ لمجميػربػػػالتعميـ األساسػػػ

وتسػػػمى أيعػػػا المػػػدارس الصػػػغيرة أو مػػػدارس المصػػػوؿ متعػػػددة

المسػػتوياة أو المدرسػػة المنمػػردة أو المدرسػػة ذاة المعمػػـ الواحػػد وجميعهػػا تهػػدؼ
ىلػػى ىلػػى تػػورير رػػرص تعميميػػة لممتيػػاة ر ػ سػػف  ٖٔ-ٙسػػنة ر ػ المنػػاطؽ الناهيػػة
والمحروماة مف التعميـ والمتسرباة من

احػدا
وه عبارة عػف مدرسػة تعػـ رصػالً و ً

يػػدرس ري ػ عػػدة مسػػتوياة أو صػػموؼ دراسػػية معػػا ر ػ نمػػس الوقػػة والمكػػاف حيػػث
يعػػـ كػػؿ مسػػتو دراسػ رتيػػاة مػػف أعمػػار مختممػػة ويحػػوـ بالتػػدريس ريهػػا معممػػاة
ىناث رحط وذلؾ بم اركة جمعياة المجتمر المدن

والمهتميف ب هوف التعمػيـ ووزارة

التربية والتعميـ المصري(عمارة ٕٓٓٓ ٗٓٔ صابر .)ٖٔٛ ٕٓٔٚ
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 المدارس الصديحة لتعميـ األطمػاؿ رػ ظػروؼ صػعبة تهػدؼ هػذا ىلػى تطبيػؽ نمػوذقتربػػوي مػػرف يتػػػيح ررصػػة التعمػػػيـ مػػف جديػػد لوطمػػػاؿ رػػ ظػػػروؼ صػػعبة وتوسػػػير
االلتحػػاؽ بػػالتعميـ لوطمػػاؿ المحػػروميف نتيجػػة المحػػر أو العمالػػة أو رحػػداف العاهػػؿ
أو اختيار مهن مناسػبة لهػـ والسػع

واعادة ىلحاؽ أطماؿ ال وارع بالتعميـ الرسم

لػػدمب أطمػػاؿ ال ػوارع اجتماعيػػا ر ػ بيهػػة سػػميمة وتحػػديـ الػػدعـ والمسػػاندا النمسػػية
واالجتماعية لوطماؿ مف قبؿ أخصاهييف اجتماعييف واكساو األطماؿ مهاراة وخبػراة
عممية وقيـ ىجتماعبة سميمة واستخداـ المدارس الصديحة كمركز لمتعمػيـ المجتمعػ
ألهال األطماؿ ر المترة المساهية (مكتو اليونسكو ا قميم

.)ٜ ٕٓٓٛ

(ٕ) المدارس الجاذبة  Magnate schoolsبدأ هذا النوع مف المدارس رػ الواليػاة المتحػدة
األمريكية ر السػتينيناة مػف الحػرف الماعػ

عػمف محػاوالة التجديػد وا صػالا التربػوي

بطرا بداهؿ تعميمية جديدة حيػث كانػة تختمػؼ هػذا المػدارس عػف المػدارس التحميديػة رػ
العديد مف الجوانو أهمها أنها تجػذو طالبػا مػف مختمػؼ الخمميػاة العرقيػة وتحػؼ موقػؼ
المنػػاهض لمتمييػػز العنصػػري وتحػػدـ منػػاهب متخصصػػة وتسػػتخدـ طػػرؽ تػػدريس متنوعػػة
وجاذبػػة وتتػػيح لمطالػػو أف يركػػز عمػػى مجػػاؿ اهتمػػاـ معػػيف كػػالعموـ والتكنولوجيػػا والمنػػوف
البحتة والهندسة والرياعياة وريرهػا ويمكنهػا أف تحػدـ بػداهؿ تعميميػة مثػؿ مدرسػة جاذبػة
اريا مػػف
منتسػػوري  Montessoriأو مدرسػػة متحػػؼ جاذبػػة كمػػا أنهػػا تتمحػػى تمػػويالً ىعػ ً
قبؿ الجهاة رير الحكومية(التيتوف ٕٔٔٓ ٘.)ٛ
وقد طبحة عدة دوؿ عربية صيغة المدرسة الجاذبة كػاف أ ػهرها رػ المممكػة العربيػة
السػػعودية ر ػ منطحتػ الباحػػة ومكػػة المكرمػػة حيػػث اسػػتحدثة تغييػراة جاذبػػة رػ البيهػػة
المدرسية مما جعمها تححؽ نجاحاة ممحوظة ظهر ر زيادة الطمو االجتماع عميهػا مػف
قبؿ أولياء األمور والمجتمر المحم ( الخميس

ٕ٘ٔٓ ٖ.)ٔٚٗ-ٔٚ

اتجاهػػػا مسػػػتحدثًا لػػػدمب نمػػػوذج المدرسػػػة الجاذبػػػة
وقػػػد قػػػدـ (الخميسػػػ ٕ٘ٔٓ)
ً
والمدرسػػة صػػديحة الطمػػؿ لتصػػبح "مدرسػػة جاذبػػة صػػديحة الطمػػؿ" يمكنهػػا أف تحػػدـ ررصػػا
تعميميػػة جاذبػػػة وذاة جػػػودة تربويػػػة رػػػ جميػػػر مكوناتهػػػا لوطمػػػاؿ بصػػػمة عامػػػة ولممهػػػاة
المحرومة مف التعميـ ب كؿ خاص.
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(ٖ) مػدارس التربيػة الخاصػة تهػدؼ مػدارس التربيػة الخاصػة ىلػى تمبيػة االحتياجػاة األساسػية
لوطماؿ ذوي االحتياجاة التربويػة الخاصػة بمػا يتطمبػ ذلػؾ مػف ىجػراء التعػديالة الالهحيػة
والبيهيػػة الماعمػػة (عابػػديف وأحمػػد ونصػػر ٕٓٔٓ ٕ) وقػػد بمغػػة أعػػداد مػػدارس التربيػػة
الخاصة ر مصر ٖٓ ٜمدرسػة عػاـ ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/وت ػمؿ مػدارس المكمػوريف وعػعاؼ
البصػػر مثػػؿ مػػدارس النػػور ومػػدارس الصػػـ والػػبكـ وعػػعاؼ السػػمر مثػػؿ مػػدارس األمػػؿ
ومػػدارس المعػػاقيف عحميػػا والحػػابميف لمػػتعمـ مثػػؿ مػػدارس التربيػػة المكريػػة (الجهػػاز المركػػزي
لمتعبهة العامة وا حصاء ٕ٘ٔٓ .)ٙ

االجتاه اخلامس :التعلًه غري الرمسٌ
ي ير سولبرتسػوف وكونسػتانة ) (Culbertson & Constant, 2015, 21ىلػى أف
التعميـ رير الرسم هػو مػزيب بػيف بػرامب تػديرها منظمػاة ريػر حكوميػة وأرػراد عػادييف تعػـ
بػػػرامب المنػػػوف الترريهيػػػة واأللعػػػاو الرياعػػػية وبػػػرامب الػػػدروس الخصوصػػػية لمتابعػػػة منػػػاهب
التعميـ الرسم

وبرامب التعميـ الدين

والبػرامب التدريبيػة عمػى المهػاراة والمغػاة وبػذلؾ رهػو

يورر ررص التعميـ لمذيف لـ ينخرطوا رى سمؾ التعمػيـ النظػام أو الػذيف قػدر لهػـ ا خمػاؽ ريػ
لعوامؿ خارجة عف ىرادتهػـ مثػؿ المحػر وانخمػاض مسػتو معي ػة األسػرة الثحػار أو ا صػابة
بعاهاة عحمية أو جسدية (أبو خميؿ ٖٕٓٓ ٗٗٔ).
وتحوـ رمسمة التعميـ رير الرسم عمى أف النمو والتنمية والحد مف المحر تعتمد كمها
ع مى المعررة والمهاراة الت

يكتسبها المرد ال عمى عدد السنواة الت

قعاها ر

رصوؿ

الدراسة رحد يمتح الحصوؿ عمى هادة أبواو التوظيؼ لكف مهاراة العامؿ ه الت تحدد
ىنتاجيت وقدرت عمى التكيؼ مر المرص المتاحة كما أف المعررة والمهاراة تسهماف أيعا
ر

قدرة المرد عمى تكويف أسرة تتمتر بالصحة والتعميـ والم اركة ر

ظهر اتجاا قوي نحو ت جير ريرالتعميـ الرسم
المراهحة سواء داخؿ النظاـ المدرس

أـ خارج

الحياة المدنية لذا

منذ مراحؿ مبكرة مف العمر ور

مرحمة

باعتبارهما مف المراحؿ العمرية الخصبة

لمتعمـ وه أكثر المراحؿ الت قد ال يمتحؽ ريها الطمؿ بالتعميـ النظام الرسم
).Bank ,2011,4
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 بعض صىر التعلًه غري الرمسٌ
صور متعددة ورير نمطية ورحا لممهة المستهدرة والهدؼ
ًا
يقخذ التعميـ رير الرسم
من كقف يكوف الهدؼ مف البرنامب تنمية معموماة ومعارؼ أو تنمية مهاراة يدوية أو
كؿ المبادراة

رالبا ما يقخذ
اجتماعية أو مهنية أو دعـ الموهبة وا بداع كما أن
ً
والحمالة والم روعاة المحددة بتوقية ورهة وأماكف معينة ولعؿ السطور التالية توعح
ذلؾ

( )1تعلًه األطفال يف املياطل الفكريَ واحملرومُ:
 م روع "اتبنى طالو" لمةسسة "نبن " ر مصر تستهدؼ مةسسة "نبن " خدمة األطماؿر منطحة من ية ناصر المحيرة ر الحاهرة مف خالؿ برنامب "اتبنى طالو" الذي يهدؼ
باألساس ىلى محو أمية طمبة المدارس االبتداهية وتعميمهـ الحراءة والكتابة وبعض
المهاراة ىعارة ىلى ارتتاا معمؿ كمبيوتر لتدريبهـ عمى األساسياة المعررية لمحاسو
اآلل

مرو ارً بالبرامب المكتبية ووصوالً ىلى مهاراة البرمجة

وقد أثمر عف استمادة

ٓ٘ٔ طالبا وطالبة (ال اعر .)ٕٓٔٙ

 م روع اليونسكو لمتعميـ رير الرسمبرنامج دروساً أساسية ر
واالجتماع

لوطماؿ ر

مخيـ الزعتري باألردف ويحدـ

المغة العربية والرياعياة مر جمساة لمدعـ النمس

ىعارة ىلى الموسيحى واألن طة الترريهية وقد استغرؽ ستة أ هر انتهة

ر ربراير  ٕٓٔٙواستماد مف الم روع أكثر مف ٕٓٓ طمؿ( ال اعر )ٕٓٔٙ

( )2حمى األمًُ وتعلًه الكبار:
 بروتوكوؿ التعاوف بيف الهيهة العامة لمحو األمية وتعميـ الكبار مركز تعميـ الكبار بكميةالتربية جامعة المنورية

وذلؾ لن ر الوعى بالم روع الحوم

لمحو األمية وتعميـ

الكبار وقد اعتمد المركز عمى رةية الم اركة المجتمعية والنزوؿ الميدانى والتواصؿ مر
خطة التعميـ

كبير ر
تطور ًا
ًا
وحداة محو األمية بمحارظة المنورية ومراكزها وححؽ
الم اركوف مف محو أمية ٗ٘ٔ ٛمواطنا( موقر كمية التربية
لومييف حيث تمكف ُ
جامعة المنورية)

 -مبادراة "مةسسة روداروف مصر لتنمية المجتمر" رحد عحدة

راكة مر وزارة ال باو

والرياعة والهيهة العامة لمحو األمية وتعميـ الكبار عاـ ٕ٘ٔٓ لدعـ مبادرة جديدة
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لمحو األمية تحة عنواف ''المصريوف يتعمموف'' والت

تهدؼ ىلى ت جير األمييف

لمتسجيؿ واالنعماـ ىلى رصوؿ محو األمية وذلؾ مف خالؿ مراكز ال باو المنت رة ر
كؿ محارظاة مصر والى تحميز ال باو المصري لمم اركة سواء عف طريؽ تعميـ
األمييف أو تسجيمهـ بالمصوؿ لمحو أميتهـ ومبادرة "العمـ قوة" لمحو األمية رى مصر
رى خمس سنواة بالتعاوف مر منظمة األمـ المتحدة لمتربي والعمـ والثحار (اليونسكو)
وجمعية صناع الحياة ومنظماة المجتمر المدنى والجمعياة األهمية والهيهاة المعنية
وبالتنسيؽ مر وزارة التربية والتعميـ بهدؼ دعـ ٕٓ جمعية أهمية تعمؿ ر مجاؿ محو
االمية عمى مستو

جمهورية مصر العربية (.موقر مةسسة روداروف مصر لتنمية

المجتمر)

االجتاه السادس :تىظًف التكيىلىجًا يف تعلًه املَنشني.
ىف نظػػـ التعمػػيـ الخاصػػة بالمهػػاة المهم ػػة ليسػػة ببعيػػدة عػػف مواكبػػة التكنولوجيػػا رػػعذا
كانػػة هػػذا المهػػاة قػػد حرمػػة مػػف ححهػػا رػ التعمػػيـ رمػػف ححهػػا أف تحصػػؿ عمػػى هػػذا التعمػػيـ
بقحدث الوساهؿ والتحنيػاة المواكبػة لمعصػر لػذا ظهػر اتجػاا قػوي داعػـ السػتخداـ التكنولوجيػا
ر تعميـ المهم يف كؿ رهة حسو احتياجاتها مف هذا التكنولوجيا.
رحػػد أكػػػد تحريػػر االجتمػػػاع الثػػان لمجنػػػة التحعػػيرية لمحمػػػة العالميػػة لمجتمػػػر المعمومػػػاة
(ٖٕٓٓ) عمى أف مجتمر المعموماة" هػو مجتمػر يػةدي ىلػى الحػد مػف المحػر وتكػويف الثػرواة
ػػباع االحتياجػػػاة األساسػػػية لجميػػػر بنػػػ ا نسػػاف وتمبيػػػة ححػػػوقهـ" وأنػػػ "ينبغػػػ ت ػػػجير
اسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػاة واالتصػػاالة ر ػ تنميػػة المػوارد والطاقػػاة الب ػػرية...مر توجي ػ
اهتمػاـ خػػاص لورػراد الػذيف يعػػانوف مػػف حػاالة العجػػز" .كمػػا "يجػو توجيػ مجتمػػر المعمومػػاة
صػػوو الحعػػاء عمػػى المػػروؽ االجتماعيػػة واالقتصػػادية الحاهمػػة ر ػ مجتمعاتنػػا وتجنػػو بػػزوغ
أ ػػػكاؿ جديػػػدة مػػػف االسػػػتبعاد ليصػػػبح قػػػوة ىيجابيػػػة مػػػف أجػػػؿ ػػػعوو العػػػالـ كارػػػة بواسػػػطة
المسػػاعدة عمػػى تحميػػؿ التمػػاوة بػػيف البمػػداف المتحدمػػة والناميػػة عػػالوة عمػػى التمػػاوة داخػػؿ
البمداف".
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 صىر تىظًف التكيىلىجًا يف تعلًه املَنشني.
يمكف توعيح صور توظيؼ التكنولوجيا ر تعميـ المهم يف مف خالؿ اآلت
(ٔ) امليصـات التعلًنًـُ  Educational platformsالمنصػاة التعميميػة عبػارة عػف ػبكة
تعميميػػػة مجانيػػػة تُسػػػتخدـ لتبػػػادؿ األركػػػار وم ػػػاركة المحتويػػػاة التعميميػػػة وتسػػػتخدـ

المنصػػاة أسػػاليو تػػدريس ريػػر تحميديػػة كالعمػػؿ التعػػاون

الػػذي يزيػػد الحػػدرة عمػػى حػػؿ

الم ػػػكالة التعميميػػػة بػػػيف الطمبػػػة ورػػػتح مجػػػاالة الحػػػوار والنحػػػاش لتوسػػػعة مػػػداركهـ
)(Gomes& Gomes, 2011, 119
كما تعرؼ بقنها مجموعة متكاممة مف الخدماة التماعمية عبر ا نترنة التػ تػورر
لممعممػػيف والمتعممػػيف واآلبػػاء وريػػرهـ مػػف الم ػػاركيف رػػ التعمػػيـ بالمعمومػػاة واألدواة
والمػوارد لػدعـ وتعزيػز تحػديـ التعمػيـ وا دارة(Homanova& Prextova, 2017, .
).196
ومف أهداؼ المنصاة التعميمية ما يم (الر يدي والسكراف )ٚ ٕٓٔٛ
 تحديـ خبراة ومواقؼ تعميمية متعددة ومتنوعػة ورنيػة بػالمثيراة البصػرية والسػمعيةلممتعمميف.
 خمػػػؽ بيهػػػة تعميميػػػة تماعميػػػة متكاممػػػة مػػػف خػػػالؿ التنػػػوع رػػػ مصػػػادر المعمومػػػاةا لكترونية المثيرة والجاذبة لممتعمميف.
 التغمو عمى بعدي الزماف والمكاف الذيف يعترعاف المعمـ والمتعمـ. ىكساو الطالو مهاراة التعامؿ مر تكنولوجيا المعموماة المتطورة.ولممنصػػاة التعميميػػة رواهػػد متعػػددة ره ػ تسػػمح لمطمبػػة بالتماعػػؿ والم ػػاركة ر ػ
العممية التعميمية كما أنها تحدـ محتو متنوع وثػري مػف المعمومػاة المتاحػة عمػى ػبكة
المعموماة الدوليػة "ا نترنػة" ويمكػف لمطمبػة تسػجيؿ المحاعػراة وتخزينهػا واسػترجاعها
ر ػ األ وقػػاة التعميميػػة المناسػػبة لهػػـ ره ػ بيهػػة تعميميػػة ثريػػة ومرنػػة تزيػػد مػػف دارعيػػة
المتعمميف نحو التعمـ والعمؿ التعاون (الغرابية .)ٗ ٕٓٔٙ
وقد أسهمة المنصاة التعميمية ر
والمهم يف ر

تمبية االحتياجاة التعميمية

لممحراء

البمداف النامية وذلؾ مف خالؿ تورير ررص تعميمية عادلة تمتد ىلى

المهاة السكانية المهم ة والمحيرة ومواجهة نحص البنى التحتية لمتعميـ والتكنولوجيا
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ونحص المعمميف المدربيف وكذلؾ الحيود االجتماعية والثحارية الممروعة عمى المتياة
والنساء رى بعض البمداف والح ارراة رير المالهمة المتعمحة بالسياساة والتمويؿ والت
أدة ىلى زيادة المجوة بيف األرنياء والمحراء والريمييف والحعرييف وبيف
الجنسيف).(Gulati,2008,11-12
ومف أمثمة المنصاة التعميمية بالمغة العربية
 بنؾ المعررة المصري https://www.ekb.eg منصة ىدراؾ لمتعمـ المدرس https://www.edraak.org منصة رواؽ لمتعميـ الممتوا /https://www.rwaq.org منصة زادي لمعموـ ال رعية /https://zadi.net(ٕ) تكيىلىجًـا املسـاىدَ  Support technologyلتعمػيـ ذوي ا عاقػة تسػهـ التكنولوجيػا
ب ػػكؿ كبيػػر ر ػ تعمػػيـ مهػػاراة الحيػػاة اليوميػػة والمهػػاراة االجتماعيػػة واألكاديميػػة لػػد
األرػراد ذوي ا عاقػػة رالمعينػػاة السػػمعية والبصػػرية والحركيػػة أسػهمة رػ مػػنحهـ مزيػ ًػدا

وتطور هاهالً رػ السػنواة
ًا
اهتماما
مف االستحاللية والحرية والحركة والتنحؿ لذا رحد نالة
ً
الحميمػػة الماعػػية وسػػوؼ تحتػػؿ مكانػػة كبيػػرة رػػ المسػػتحبؿ الحريػػو لمسػػاندة المعػػاقيف
لمخروق مف داهرة التهميش ىلى داهرة االندماق الطبيع ر مجتمعهـ وبيهتهـ.
ىف أحػػد أهػػـ مزايػػا اسػػتخداـ التكنولوجيػػا رػػ مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة هػػ الطبيعػػة
المردية لمتعميـ والذي ي ػ ّكؿ أهػـ أسػاس تحػوـ عميػ التربيػة الخاصػة لممعػاقيف وبالتػال
ترتبة عمى هذا الميزة عدة مميرزاة أخر

ره تعمؿ عمػى التحميػؿ مػف أثػار ا عاقػة أو

ىزالتهػػا وتحػػديـ المسػػاندة ر ػ عمميػػة الػػتعمـ وتعزيػػز المػػرص ا بداعيػػة لهػػـ كمػػا أنهػػا
تساعد ر ىثراء المناهب التعميمية ويزيد مف تمػاعمهـ زمالءهػـ رػ الصػؼ وييسػر لهػـ
التواصؿ مر مصادر المعررة المختممة كما تسهـ ب كؿ كبير ر خمض مستوياة التػوتر
واال نمعػػاالة لػػديهـ ممػػا يمكػػنهـ مػػف التمتػػر بالعمميػػة التعميميػػة واالسػػتمادة منهػػا تجعػػؿ
أثر وأقػؿ احتمػاالً لمنسػياف ومػف ثػـ ررػر مسػتواهـ
الخبراة التعميمية أكثر راعمية وأبحى ًا
األكػػاديم وزيػػادة التحصػػيؿ (أبػػو هػػواش Onyije & Francis ٚ ٕٓٓٛ
 ,2012,72المالا .)ٛ-ٚ ٕٓٔٙ
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اهتماما ممحوظًا عمى المستو
وقد حظ مجاؿ تكنولوجيا المعموماة لذوي ا عاقة
ً
الدول والعرب رحد تعمنة اتماقية ححوؽ األ خاص ذوي ا عاقة الصادرة عف هيهة
األمـ المتحدة ر مارس عاـ  ٕٓٔٙتعزيز ىمكانية الوصوؿ ىلى المعموماة والتكنولوجيا
باعتبارها مف األمور األساسية ر تححيؽ خطة التنمية المستدامة ٖٕٓٓ وخاصة ريما
يتعمؽ بذوي ا عاقة (األمـ المتحدة  )ٕ ٕٓٔٙكما عحد المةتمر الدول
لتكنولوجيا المعموماة واالتصاالة لنماذ ذوي ا عاقة ر

السادس

جامعة السمطاف قابوس ر

عماف بالتعاوف مر المنظمة العربية لمتربية والثحارة والعموـ وبعض المنظماة األخر ر
 ٜٔنورمبر  ٕٓٔٚوقد عرعة عمى هامش المةتمر نتاهب دراسة استحصاهية دولية
لحياس مد

تححيؽ متطمباة نماذ ذوي ا عاقة ىلى تكنولوجيا المعموماة كما وردة ر

االتماقية وذلؾ ر ٕٔ دولة عربية موقعة عميها ه مصر وسمطنة ُعماف والجزاهر
والعراؽ ولبناف وموريتانيا والمغرو والسوداف ورمسطيف وتونس واليمف وأ ارة
النتاهب ىلى تحدـ مجموعة مف الدوؿ العربية ورحا لممعدالة العالمية تقت ر محدمتها
مصر لعممها عمى تعزيز النماذ ىلى تكنولوجيا المعموماة واالتصاالة ر التعميـ وسمطنة
ُعماف ألداهها الحوي ر كارة المجاالة.
كما تـ ىطالؽ م روع (توظيؼ تكنولوجيا المعموماة واالتصاؿ لتمكيف األ خاص
ذوي ا عاقة) ر يوـ  ٕٛيناير  ٕٓٔٚو مدينة جيبوت العاصمة والذي يهدؼ ىلى
تمكيف األ خاص ذوي ا عاقة مف استخداـ التكنولوجيا المساندة واكسابهـ المهاراة
األكاديمية واالجتماعية الت

تحمؿ مف اعتمادهـ عمى اآلخريف واندماجهـ ر

األن طة

االجتماعية وتنمية مهاراتهـ الحياتية والعممية وكذلؾ تقهيؿ المدربيف الحاهميف عمى هذا
المهة مف خالؿ مجموعة مف البرامب التدريبية المتخصصة (ا سيسكو .)ٕٓٔٚ

احملىر الجالح  :رؤيُ مكرتحُ لتىفري فرص التعلًه للفئات املَنشُ يف مصر
رػػػ عػػػوء التعػػػرؼ عمػػػى ا طػػػار المكػػػري لمتهمػػػيش والمهم ػػػيف مػػػف حيػػػث الممهػػػوـ
والخصاهص وعوامؿ التهميش التعميم

وأبرز المهاة المهم ػة واحتياجاتهػا التربويػة والحػاء

العوء عمى بعض االتجاهاة الحديثة ر مجػاؿ تربيػة وتعمػيـ المهم ػيف وصػور تطبيحيػة لهػا
ودوليا توصمة الورقة البحثية ىلى عدة اعتباارات أساساية تمثػؿ أسػس ومبػادم نظريػة
محميا
ً
ً
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موجهػة لممهتمػيف والحػاهميف عمػى تربيػة وتعمػػيـ المهم ػيف بمهػاتهـ المختممػة عمػى المسػػتوييف
التخطيط والتنميذي ر المجتمر المصري هذا االعتباراة ه
(ٔ) التعميـ حؽ لمجمير يجو ىعطاةا األولوية ر سياسػاة ا صػالا المجتمعػ

وتػوريرا رػ

عوء معايير تعميمية عادلة بمعنى تورير خػدماة تعميميػة متنوعػة وذاة جػودة ويسػهؿ
الوصػػوؿ ىليهػػا وتراع ػ المسػػاواة ر ػ المعاممػػة مػػر األق ػراف وعدالػػة ر ػ تحػػدير النتػػاهب
التعميمية ومدعمة ببرامب تحسينية وتعويعية لممتعثريف والمحروميف تحديدا.
(ٕ) مسهولية تورير حؽ التعميـ عامة ولممهم يف خاصة ه مسػهولية م ػتركة بػيف الحكومػة
والمجتمػػػر المػػػدن والحطػػػاع الخػػػاص والمةسسػػػاة التعميميػػػة والبحثيػػػة –خاصػػػة كميػػػاة
التربيػػة-ووسػػاهؿ ا عػػالـ ودور العبػػادة وأر ػراد المجتمػػر والحػػاء العػػوء عمػػى أي مػػنهـ ال
يححؽ النتاهب المرجوة.
(ٖ) توحيػػػد الرةيػػػة الم ػػػتركة بػػػيف جميػػػر الحطاعػػػاة والجهػػػاة المسػػػاهمة رػػػ تربيػػػة وتعمػػػيـ
المهم يف وأف توازف هذا الرةية بيف االتجاهاة الدولية واالحتياجاة المحمية.
(ٗ) أف يػػتـ التعامػػؿ مػػر قعػػية التهمػػيش التعميم ػ رػ ثالث ػة اتجاهػػاة متوازيػػة ه ػ

الوقايػػة

والعػػالق والمسػػاندة الوقايػػة تعن ػ الوقايػػة مػػف التهمػػيش وظهػػور رهػػاة مهم ػػة جديػػدة
والعػػالق يعنػػ تحػػديـ رػػرص تعميميػػة ححيحيػػة لممهػػاة المهم ػػة الموجػػودة رػػ المجتمػػر
والمسػػاندة تعنػػ اسػػتمرار الػػدعـ المػػادي والمعنػػوي والتكنولػػوج والتعميمػػ واالجتمػػػاع
والنمس لممهاة المعرعة لمتهميش أو المهم ة رعالً.

(٘) تهيهػػة الػػنظـ والب ػرامب التربويػػة والتعميميػػة المحدمػػة ألي رهػػة مػػف المهػػاة المهم ػػة بحيػػث
حيػػػث يحتػػػاق

ػػاحبا لمجانػػػو التعميمػػػ
تتعػػػمف جانػػػو التقهيػػػؿ االجتمػػػاع والنمسػػػ مصػ ً
المهم ػوف ىلػػى بػرامب لتػػقهيمهـ ودمجهػـ رػ النظػػاـ التعميمػ كػ يتمكنػوا مػػف االسػػتمرار
ري ويححؽ أهدار المن ودة.
( )ٙالتخطػػيط الحػػاهـ عمػػى جمػػر المعمومػػاة مػػف مصػػادر موثوقػػة ودقيحػػة عنصػػر أساس ػ ر ػ
تحديػػد المهػػاة المهم ػػة وأماكنه ػا واحتياجاتهػػا التعميميػػة رمكػػؿ رهػػة ولكػػؿ رػػرد داخػػؿ هػػذا
المهة طبيعة وظروؼ خاصة واحتياجاة مختممة ومف ثـ يجو أف تكوف الخدمة التعميميػة
المحدمة لمهة معينة مخططة بدقة لتمبية احتياجاتها.
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( )ٚاالستثمار ر التعميـ والتوسر ر مصادر الدعـ المال والتمويؿ لم روعاة رعاية وتعمػيـ
المهم يف عرورة مجتمعية ر ظؿ الظروؼ االقتصادية لمدولة.
( )ٛعماف المساءلة حيث ىف العماف الوحيد لتنميذ الخطط والمسهولياة عمى النحو المرجػو
هو تنميذ ىجراءاة المساءلة العادلة والناجزة عمى كارة المستوياة والحطاعاة.
ورػ عػػوء االعتبػػاراة السػػابحة يمكػػف اقتػراا بعااض المتبلبااات التااي تسااهم فااي تااوفير
فرص التعليم للفئات المهمشة في المجتمع المصري عمى النحو اآلت

 .1الىقايُ مً التَنًش التعلًنٌ وخاصُ يف مرحلُ التعلًه األساسٌ.
يمكف الوقاية مف التهميش التعميم وخاصة ر مرحمة التعميـ األساس مف خالؿ
 التوسر ر ىن اء وررر كماءة مدارس التعميـ األساس والثػانوي خاصػة رػ المنػاطؽاريا بما يححؽ معايير الجودة والجذو لمطالو.
البعيدة جغر ً
 -وعػػر أليػػة لمتابعػػة حالػػة الطػػالو ر ػ سػػف التعمػػيـ المدرس ػ

رلرصػػد حػػاالة عػػدـ

االلتحػػاؽ أو التسػػرو أو الرسػػوو بصػػمة دوريػػة ال تزيػػد عػػف أسػػبوعيف حتػػى يمكػػف
التعامؿ مر هذا الحاالة ووقايتها مف التعرض لخطر التهميش التعميم .
 وعػػر أليػػة لمتواصػػؿ مػػر األطمػػاؿ ريػػر المسػػتحريف تعميميػػا والمعرعػػيف لتػػرؾ التعمػػيـاألساسػ تحػػة رعايػػة ومسػػهولية الجهػػاة الرسػمية بحيػػث يكػػوف لهػػا الصػػالحية رػ
التعامؿ مر هةالء األطماؿ ووقايتهـ مف خطر التهميش.
 ت ػػرير الحػػوانيف وجديػػة تطبيحهػػا ريمػػا يخػػص التحػػاؽ الطػػالو بالمدرسػػة وجػػزاءاةرادعة أل ولياء أمور التالميذ رير الممتححيف أوالمتسربيف مف التعميـ.
 اال تراؾ ر م روعاة دولية داعمة اقتصاد ًيا وممولة ن اء المدارس وصيانتها. توجي المسهولية االجتماعية لمحطاع الخاص نحو ىن اء وررػر كمػاءة مػدارس التعمػيـاألساس والثانوي وتحمؿ تكاليؼ التعميـ لبعض أبناء األسر المحيرة.
 ت جير ودعـ منظماة المجتمر المدن ر التواصػؿ مػر األسػر المحيػرة بقسػموو"طرؽاألبواو" لمك ؼ عف الحالة االجتماعية واالقتصادية والتعميمية ألبنػاههـ وتحػديـ الػدعـ
لهـ مف أجؿ ىلحاؽ واستمرار أبناههـ ر التعميـ.
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 .2دمج املَنشني يف مدارس التعلًه العاو الرمسٌ احلكىمٌ أو اخلاص.
يمكػػف دمػػب المهػػاة المهم ػػة مػػف األطمػػاؿ المح ػراء والعػػامميف واألطمػػاؿ بػػال مػػقو وسػػكاف
الع ػػواهياة والمتيػػاة المحرومػػاة مػػف التعمػػيـ وذوي ا عاقػػة الحػػابميف لمػػدمب وذلػػؾ مػػػف
خالؿ
 تطبيػػؽ نظػػاـ السػػنداة التعميميػػة الممولػػة مػػف الحطػػاع الخػػاص بحيػػث يخصػػص لكػػؿطمػػؿ مػػف هػةالء األطمػػاؿ مبمغػاً يغطػ تكممػػة تعميمػ رػ مػػدارس التعمػػيـ الحكػػوم أو

الخاص.

 االسػػػتعانة بػػػالمجتمر المػػػدن والحطػػػاع الخػػػاص لتػػػورير خػػػدماة الرعايػػػة االجتماعيػػػةوالنمسية وخدماة السكف والمعي ة لوطماؿ الذيف تـ دمجهػـ بعػد تسػربهـ وتهمي ػهـ
ىلى مسار التعميـ العاـ نظ ار الحتياجاتهـ لهذا النوع مف الرعاية.
 -التوسػػر رػ تهيهػػة مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ والمنػ

وادارتهػػا ومعمميهػػا لتطبيػػؽ نظػػاـ

دمب ذوي ا عاقة ر مختمؼ مدارس التعميـ العاـ والمن .

 .3التىسع يف تطبًل ىظاو التعلًه املَين الجيائٌ:
طالمػػػا أف المحػػػر هػػػو مػػػف أهػػػـ أسػػػباو حرمػػػاف عػػػدد كبيػػػر مػػػف الطػػػالو مػػػف التعمػػػيـ
وتوجههـ نحو العمؿ وتركهـ المدرسػة رػ مصػر رمػف المناسػو أف يػتـ التوسػر رػ نظػاـ
التعمػػيـ المهن ػ الثنػػاه لمجمػػر بػػيف التعمػػيـ والعمػػؿ لمطػػالو دوف أف يخػػالؼ ذلػػؾ ححػػوقهـ
ا نسانية والحانونية ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ
 تطبيؽ نظاـ التممذة المهنية لوطماؿ مف سف ٗٔ سنة تطبيػػؽ نظػػاـ التػػدريو المهنػ بقسػػموو التكامػػؿ الرأسػ لمػػف هػػـ أعمػػى مػػف سػػف ٔٛسنة.
 ن ر ثحارة التعميـ المهن الثناه ر المجتمر خاصة بيف الطبحاة المحيرة. وعػر مزايػػا لممصػانر وال ػػركاة المسػاهمة رػ تطبيػؽ التممػػذة المهنيػة كا عمػػاء مػػفبعض العراهو مثال.
 وعػػر ت ػػريعاة منظمػػة لممصػػانر وال ػػركاة الم ػػاركة ر ػ تطبيػػؽ التممػػذة المهنيػػةوالتدريو بقسموو التكامؿ الرأس .
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 .4التيىع والتىسع يف مدارس التعلًه البديل يف كافُ املراحل التعلًنًُ.
يعػػد التعمػػيـ البػػديؿ مػػف أنسػػو التوجهػػاة لتربيػػة وتعمػػيـ المهم ػػيف الػػذيف ال يكػػوف
العػػاهؽ أمػػامهـ المحػػر رحػػط ولكػػف يعػػانوف ظرورً ػا خاصػػة وريػػر عاديػػة مثػػؿ السػػكف ر ػ

مناطؽ ناهيػة أو رػ منػاطؽ صػراع وحػروو أو منػاطؽ أو ىعاقػة ال تحبػؿ الػدمب التربػوي
لذا يحترا ما يقت
 التوسر ر مدارس التعمػيـ المجتمعػ لممتيػاة سػواء الممولػة مػف المنظمػاة الدوليػةمثػػؿ اليونسػػكو أو ىن ػػاء مػػدارس عمػػى ررارهػػا ممولػػة مػػف الحطػػاع الخػػاص والجهػػود
المجتمعيػػػة وتػػػدار مػػػف قبػػػؿ منظمػػػاة المجتمػػػر المػػػدن تحػػػة ى ػػػراؼ وزارة التربيػػػة
والتعميـ.
 التوسر رػ ىن ػاء مػدارس التربيػة الخاصػة وررػر كماءتهػا بمػا يححػؽ معػايير الجػودةويححؽ االحتياجاة التعميمية لممعاقيف رير الحابميف لمدمب.
 تطبيؽ نظاـ المدرسة الجاذبة صديحة الطمؿ لوطماؿ المهم يف ويمكػف تعميمهػا عمػىمستو الجمهورية.
 رػػتح قن ػواة تبادليػػة بػػيف مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ ومػػدارس التعمػػيـ البػػديؿ بحيػػث يمكػػفالتنحػػػؿ بينهمػػػا ويراعػػػى رػػػ ذلػػػؾ أف ال تتباعػػػد المنػػػاهب الدراسػػػية ب ػػػكؿ كبيػػػر بػػػيف
النظاميف.

 .5دعه برامج وأىشطُ التعلًه غري الرمسٌ لألطفال والكبار.
تعد المساهماة المجتمعية الت تتمثؿ ر م روعاة ومبادراة تعميـ رير رسػمية مػف
المساهماة الت تساعد ر ن ر التعميـ والمعررة والثحارة وتنمػ المهػاراة والمواهػو لػد
األطماؿ والكبار مف المهم يف ويحترا لتنميذ هذا الممارساة مايقت
 التوسر ر م روعاة ومبادراة محو األمية وتعميـ الكبار ون رها ودعمها والم ػاركةريها مف قبؿ مةسساة المجتمر خاصة طالو الجامعاة.
 ىن اء حاعناة أعماؿ لدعـ م ػروعاة ريػادة األعمػاؿ االجتماعيػة خاصػة رػ مجػاؿتعميـ المهم يف.
 زيػػػادة الػػػوع المجتمعػػػ بقهميػػػة المسػػػاهمة رػػػ م ػػػروعاة ومبػػػادراة التعمػػػيـ ريػػػرالرسم خاصة بيف طالو الجامعاة.
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 التوسر ر م ػروعاة التعمػيـ ريػر الرسػم الممولػة مػف المنظمػاة الدوليػة المهتمػةبتعميـ األطماؿ والكبار المهم يف مثؿ اليونسيؼ واليونسكو والبنؾ الدول .
 توجيػ المسػػهولية االجتماعيػػة لمحطػػاع الخػػاص نحػػو العمػػؿ رػ مجػػاؿ التعمػػيـ وان ػػاءمبادراة تعميمية لممهاة المهم ة والمحرومة.

 .6تىظًف تكيىلىجًا املعلىمات واالتصال يف إتاحُ وتًسري التعلًه للجنًع خاصُ املَنشني.
نظ ار ألف المجتمر الحػال مجتمػر يحػوـ عمػى المعمومػاة وتكنولوجيػا االتصػاؿ ريجػو
أف تدمب التكنولوجيا ر كؿ الجهود الموجهة نحو تعميـ المهم يف لذا يحترا اآلت
تعميميػا نتيجػػة لظػػروؼ المحػػر أو
 تخصػػيص جهػػاز مركػػزي يخػػتص بحصػػر المهم ػػيفً
المرض أو ا عاقة أو السكف ر األمػاكف المتطررػة والع ػواهية وعمػؿ قاعػدة بيانػاة
تمصػيمية ومصػنمة ورحػاً لممهػاة واألمػاكف والنػوع ومػا ىلػى ذلػؾ  ..يمكػف الػدخوؿ عمػى
هذا البياناة لمجهاة المساهمة ر تحديـ الخدماة التعميمية واالجتماعيػة وريرهػا رػ

عوء المواهح المنظمة الستخداـ هذا الحاعدة.
 ن ر الوع والتدريو عمى استخداـ منصاة التعميـ ومصػادر المعررػة المتاحػة خاصػةبنؾ المعررة المصري وذلؾ ر الجامعاة ور وساهؿ ا عالـ المختممة.
 دعـ وت جير ريادة األعماؿ ر مجاؿ تكنولوجيا التعميـ التػ تسػتهدؼ تحػديـ محتػوعمم ػ متوارػػؽ مػػر المنػػاهب التعميميػػة الرسػػمية أو محػػو األميػػة وتعمػػيـ الكبػػار أو
تنمية مهاراة لغوية وما ىلى ذلؾ.
 ت ػجير الحوارػؿ المتنحمػػة المصػطحبة لػػبعض األجهػزة ا لكترونيػػة وتطبيحاتهػا الحياتيػػةوالتعميمية والت تسػتهدؼ محػو األميػة ا لكترونيػة لػد طػالو المػدارس والجامعػاة
خاصة ر المناطؽ الريمية واألماكف المهم ة.
 التوسر ر مجاؿ التكنولوجيا المساندة لذوي ا عاقة واعطاء األولوية رػ تػورير هػذاالتكنولوجيػػػا لمطػػػالو المعػػػاقيف رػػػ مراحػػػؿ التعمػػػيـ المختممػػػة باالسػػػتعانة بالحطاعػػػاة
االقتصادية المختصة ر المجاؿ.

- ٕٖٔٓ -
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املراجع
أوالً :املراجع العربًُ:
 .1األبشييي ،أحمد عبد الحميد ( .)6112خدمات الرعاية االجتماعية بالمؤسسات اإليوائية األىمية

والحد من االستبعاد االجتماعي لألطفال بال مأوى ،مجمة الخدمة االجتماعية ،الجمعية المصرية

لألخصائيين االجتماعيين ،ع( ،)55يناير.115-55 ،
 .6أبو الجود ،فاطمة عوضين عبداهلل ( .)6111االحتياجات التعميمية لألطفال العاممين بمحافظة
دمياط -دراسة حالة ،مجمة كمية التربية بالمنصورة ،ع( ،)55ج( ،)1يناير.151-151 ،

 .5أبو العزم ،عبد الغني ( .)6115معجم الغني الزاىر ،الدار البيضاء ،مؤسسة الغني لمنشر.

 .1أبو خميل ،محمد إبراىيم ( .)6115التعميم المتناوب كصيغة تربوية لتعميم الكبار فمسفتو وأىدافو

ومتطمبات تطبيقو في مصر في ضوء خبرة بعض الدول ،مجمة دراسات في التعميم الجامعي ،مركز

تطوير التعميم الجامعي ،جامعة عين شمس ،ع( ،)5ديسمبر .111-156،

 .5أبو ىواش ،راضي محمد جبر( .)6111التكنولوجيا المساندة مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة
ومعوقات استخداميا في األردن ،رسالة دكتوراه ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،األردن.

 .2اإلسيسكو( .)6115إطالق مشروع توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال لتمكين األشخاص
ذوي

اإلعاقة

في

جميورية

جيبوتي،

متاح

عمى

:

https://www.isesco.org.ma/ar/2017/02/17

 .5األمم المتحدة( .)6112اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الدورة التاسعة لمؤتمر الدول

األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،نيويورك ،في الفترة  12-11يونية ،متاح عمى

:

_http://www.un.org/disabilities/documents/COP/9/RT3/CRPD_CSP_2016

.)6111/1/61( 4-1603540A.pdf
 .1األنصاري ،عيسى بن حسن( .)6111من التعميم إلى العمل -تدريب وتوظيف الشباب ،األردن،
دار الفارس لمنشر والتوزيع.

 .1بديوي ،رزق منصور محمد( .)6111االحتياجات التربوية لممتسربين من الحمقة الثانية بالتعميم
األساسي -دراسة ميدانية عمى المجتمع البدوي بمحافظة شمال سيناء ،مجمة كمية التربية ،جامعة

طنطا ،ع( ،)55يونيو.111-522 ،
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 .11برغال ،وسيم ( .)6112دراسة تحميمية واقع فئات الشباب الضعيفة والميمشة في فمسطين ،صندوق
األمم

لمسكان،

المتحدة

عمى:

متاح

https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-

( pdf/YVS%20Report%20-%20Ar.pdfبتاريخ.)6111/1/15 :
 .11البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،ومعيد التخطيط القومي ( .)6111مصر تقرير التنمية البشرية
-6111

شباب

مصر:

بناة

مستقبمنا،

مصر

متاح

عمى

موقع:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/243/egypt_2010_ar.pdf

(بتاريخ)6111/1/11 :
 .16بيومي ،عبداهلل ( .)6111أساليب مواجية مشكالت الحرمان والتيميش في مجال محو أمية الكبار،
المؤتمر السنوي التاسع لمركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس "تطوير تعميم الكبار في الوطن

العربي-رؤى مستقبمية ،في الفترة من 5-1اكتوبر .151-111 ،
 .15تقرير االجتماع الثاني لمجنة التحضيرية لمقمة العالمية لمجتمع المعمومات ( ،)6115جنيف-15 ،
 61فبراير

 .11التيتون ،أمينة ( .)6111المدرسة الديموقراطية ثورة التعميم التقميدي ،القاىرة ،دار الفكر العربي.
 .15جميورية مصر العربية .القانون رقم  1لسنة  1111بشأن محو األمية وتعميم الكبار.

 .12الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ( .)6115تطوير التعميم األساسي في مصر ،مايو.

 .15الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ( .)6112خصائص األسر الفقيرة في مصر في
 ،6115ديسمبر.

 .11حسن ،رانيا حمدي محمد ومصطفى،يوسف عبد المعطي والسيد ،سيد الجارحي وعثمان ،منى
شعبان(.)6115متطمبات تفعيل دمج المعاقين بمدارس التعميم العام بجميورية مصر العربية ،مجمة
جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية ،كمية التربية ،جامعة الفيوم ،ع(،)1ج(.611-155 ،)6
 .11حسن ،سعودي محمد ( .)6116دور الجمعيات األىمية في الحد من التيميش اإلجتماعي الموجو

ضد المرأة المعاقة ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم االنساني ،مصر ،ع (،)55

ج( ،)6أكتوبر512 – 555 ،
 .61حنا ،تودري مرقص( .)6112المدرسة الجاذبة مدخل لمعالجة ظاىرة تسرب الفتيات من التعميم،
المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية ،مؤسسة د .حنان درويش لمخدمات

الموجستية والتعميم التطبيقي ،ع( ،)5ديسمبر.111-111،
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 .61الحوت ،محمد صبري( .)6111التنمية بين التيميش وغيبة العدالة ،ممخصات بحوث المؤتمر
العممي الثامن الدولي الرابع لكمية التربية جامعة المنوفية" تربية الفئات الميمشة في المجتمعات

العربية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة -الفرص والتحديات ،في الفترة من  16-11سبتمبر.

 .66الخميسي ،السيد سالمة( .)6115المدرسة الجاذبة صديقة الطفمبين الضرورات التربوية والخيارات
التعميمية..لماذا وكيف؟ ،المؤتمر العممي الرابع والدولي الثاني لكمية التربية جامعة بورسعيد" نحو

مدرسة صديقة لمطفل" ،في الفترة  11-11ابريل.151-122 ،

 .65الدىشان ،جمال ( .)6111كممة رئيس المؤتمر التي ألقيت في المؤتمر العممي الثامن الدولي الرابع
لكمية التربية جامعة المنوفية" تربية الفئات الميمشة في المجتمعات العربية لتحقيق أىداف التنمية

المستدامة -الفرص والتحديات ،في الفترة من  16-11سبتمبر.

 .61الراشدي ،عبداهلل بن أحمد بن عبداهلل والسكران ،عبداهلل بن فالح بن راشد( .)6111المتطمبات
التربوية لتوظيف المنصات التعميمية اإللكترونية في العممية التعميمية في المرحمة الثانوية من وجية

نظر المشرفين التربويين والمعممين بتعميم الخرج ،مجمة البحث العممي في التربية ،كمية البنات -

جامعة عين شمس ،ع(،)11ج(.51-1 ،)1

 .65رمضان ،محمد ( .)6115االستبعاد االجتماعي كمدخل لدراسة المشكالت االجتماعية -مقاربة
نظرية ،مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية باالسماعيمية ،ع( ،)11سبتمبر.151-151 ،

 .62رمضان ،محمد جابر( .)6112الجيود التربوية لمجمعيات األىمية في مدارس المجتمع بمحافظة

سوىاج -دراسة ميدانية ،المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج ،مج( ،)66يناير-155 ،
.111

 .65زايد ،أحمد ( .)6115التعميم والطبقية في مصر :دائرة اإلدماج والتيميش ،المجمة العربية لعمم

االجتماع ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ،ع( ،)11يناير-1 ،
.51

 .61زايد ،أحمد ( :)6115التعميم والطبقة في مصر  :دائرة اإلدماج والتيميش ،المجمة العربية لعمم

االجتماع ،جامعة القاىرة ،كمية اآلداب ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،ع  ،11يناير– 1 ،

51

 .61زقزوق ،اسماعيل ( .)1111الميمشون بين النمو والتنمية ،القاىرة ،مركز البحوث العربية.

 .51سميم ،ىانم خالد محمد محمد ( .)6111خريطة تعميمية مقترحة لتحقيق العدالة التربوية لبعض
الفئات الميمشة من ذوى االحتياجات الخاصة بمحافظة الشرقية ،مجمة كمية التربية ،جامعة
المنوفية ،مج ( ،)55عدد خاص ،سبتمبر155 - 11 ،
- ٕٔٓٙ -

تعليم المهمشين في مصر على ضوء بعض االتجاهات الدولية الحديثة ..............................................
 .51الشاعر ،صالح عبد العظيم( .)6112التعميم غير الرسمي لدعم الفئات الضعيفة ،منظمة المجتمع
العممي

العربي،

متاح

عمى

موقعhttp://arsco.org/article-detail-125-7-0:

(بتاريخ.)6111/11/2:

 .56الشباطات ،أحمد محمد( .)6112االحتياجات التأىيمية والخدمات التعميمية لمطمبة ذوي صعوبات

التعمم في منطقة الباحة ،مجمة العموم التربوية ،جامعة القاىرة ،مج( ،)61ع( ،)1يناير-111 ،

.662

 .55صابر ،مشيرة إبراىيم( .)6115صيغ تعميم الفتيات في المناطق المحرومة من التعميم لعالج مشكمة

التسرب ،المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية ،مؤسسة حنان درويش لمخدمات

الموجيستية والتعميم التطبيقي ،االسماعيمية ،ع(.112-161 ،)2

 .51عابدين ،محمود عباس وأحمد ،محمد صالح الدين و نصر ،حنان حسن سميمان( ،)6111مجمة
كمية التربية بالزقازيق ،ع( ،)22يناير.11-1 ،

 .55العاجز ،فؤاد عمي مصطفى و عساف ،محمود عبد المجيد رشيد( .)6111مجمة الجامعة

اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،شئون البحث العممي والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية،

غزة ،مج(،)66ع( ،)1اكتوبر .112-55
 .52عباس ،وفيو محمد ورجب ،مصطفى(.)6111تربية األطفال في المناطق العشوائية -دراسات
نظرية ،القاىرة ،دار العمم لمماليين.

 .55عبد الجواد ،السيد مسعد و عبد القوي ،وفاء محمد( .)6116محو األمية والميارات الحياتية لمشباب
الميمشين وأثرىا في التنمية المستدامة ،المؤتمر السنوي العاشر" تعميم الكبار والتنمية المستدامة في

الوطن العربي" ،مركز تعميم الكبار  ،جامعة عين شمس  ،ابريل.122-115 ،
 .51عبد الحي ،أسماء اليادي( ،)6112التشريعات الدستورية المصرية عمى ضوء معايير العدالة

االجتماعية في التعميم دراسة تحميمية ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،ع(،)51ج( ،)1اكتوبر،

.215-515
 .51عبد الستار ،رضا محمد( .)6115تعميم الكبار من أجل تمكين الفقراء بالمناطق األكثر احتياجا في
مصر-رؤية استشرافية ،آفاق جديدة في تعميم الكبار ،المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية،

ع(.511-616 ،)1
 .11عبد العال ،محمد سيد ضاحي ( .)6116التعميم واالستبعاد االجتماعي بمصر -دراسة تتبعية

لخريجي المدارس الفنية الصناعية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة

القاىرة.
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 .11عبد المنعم ،مي مجيب ( .)6111سياسات التضمين والتيميش -دراسة الحالة المصرية -1111
 ،6111رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموم السياسية ،جامعة القاىرة.

 .16عبدالعال ،حسن ( .)6111تحميل مفيوم التيميش وتطبيقو –نموذج تربية الميمشين من أطفال
سكان المقابر ،محاضرة ألقيت في المؤتمر العممي الثامن الدولي الرابع لكمية التربية جامعة

المنوفية" تربية الفئات الميمشة في المجتمعات العربية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة -الفرص
والتحديات ،في الفترة من  16-11سبتمبر.

 .15عثمان ،رانيا وصفي ( .)6111متطمبات تطبيق التعميم الشامل لتمكين بعض الفئات الميمشة فى

مصر فى ضوء تجارب بعض الدول ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنوفية ،مج ( ،)55عدد خاص،
سبتمبر،ص ص 555 - 551

 .11العساسفة ،رامي عودة اهلل ( .)6111مؤشرات االستبعاد االجتماعي وعالقتيا بالعنف الطالبي-
دراسة ميدانية في جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات العميا ،جامعة مؤتة،

األردن.

 .15العطار ،محمد محمود ( .)6115دمج األطفال المعاقين في المممكة العربية السعودية في ضوء
تجارب بعض الدول األجنبية تصور مقترح ،مجمة جامعة الباحة لمعموم اإلنسانية ،ع( ،)6يناير،

.111-11

 .12عمارة ،سامي فتحي( .)6111بعض التجارب التربوية المعاصرة في مجال مدارس الفصل الواحد
لمفتيات وامكانية االستفادة منيا في تطوير التجربة المصرية ،مجمة التربية المعاصرة،

رابطة التربية الحديثة  ،القاىرة ،س( ،)15ع( ،)52ديسمبر.111-111 ،

 .15عمر ،أحمد مختار( ،)6111معجم المغة العربية المعاصرة ،مج( ،)5القاىرة ،عالم الكتب.

 .11عوض ،محسن ( .)6116قضايا التيميش والوصول إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية -نحو

مقاربات جديدة لمكافحة التيميش في العالم العربي ،القاىرة ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،متاح
عمى

موقعhttp://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/Qadaya-:

( Tahmeesh2012.pdfبتاريخ.)6111/1/11 :
 .11الغرابية ،سا ار سامح مصطفى( .)6112دور المنصات التعميمية اإللكترونية في تنمية الوعي
الصحي لدى طالبات الصف السادس األساسي واتجاىين نحوىا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

جامعة اليرموك ،األردن.
 .51غزال ،إيناس محمد فتحي ( .)6115االستبعاد االجتماعي لممرأة العاممة في قطاع العمل غير
الرسمي في المجتمع المصري -دراسة سوسيولوجية عمى عينة من النساء المعيالت في مدينة
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األسكندرية ،حوليات آداب عين شمس ،كمية اآلداب جامعة عين شمس ،مج( ،)15يونية-15 ،
.11
 .51الفدعم ،محمد عمي ( .)6111الموروثات الثقافية وأثرىا في تيميش دور المرأة :دراسة ميدانية في
مدينة الرمادي ،مجمة البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد،ع(.511-111 ،)115

 .56فطاني،

عدنان محمد( .)6111برنامج

التممذة

المينية،

المنيل .متاح

عمى

:

( https://www.manhal.net/art/s/5519بتاريخ)6111/1/61:

 .55القرعاوي ،سميمان بن صالح ( .)6111دور المسجد في تعميم الفئات الميمشة ،المؤتمر السنوى
الثاني عشر  -التعميم لمجميع ،ع ( ،)16جامعة حموان ،مارس115 -515 ،

 .51القريوطي ،إبراىيم أمين(.)6115اتجاىات أولياء األمور نحو الدمج التربوي لمطمبة ذوي اإلعاقة في

المدارس العمانية ،مجمة اآلداب والعموم االجتماعية ،جامعة السمطان قابوس،مج( ،)6ع(-11،)1

.51
 .55قمر ،عصام توفيق عبد الحميم ( .)6112االستبعاد االجتماعي في التعميم المصري -دراسة

تحميمية ،مجمة عالم التربية ،المؤسسة العربية لالستشارات ،القاىرة ،س( ،)15ع( ،)55يناير-1 ،
.1

 .52كامل ،محمد عبد السالم ( .)6116مشكمة تيميش الشباب اجتماعيا بين الواقع والحل :قراءة

لبعض آراء الشباب العربي ،مجمة فكر وابداع ،مكتبة األنجمو المصرية ،مج ( ،)56ديسمبر-11 ،

.15
 .55كبر ،محمد األمين محمد و الكنين ،فاطمة محمد والمبارك ،عبد الصادق عبد العزيز وخميفة ،عمي
أحمد وكرار ،أحمد خميفة(.)6112واقع دمج األطفال المعاقين في مرحمة التعميم األساسي في
السودان ،مجمة دراسات تربوية  ،كمية التربية ،جامعة إفريقيا العالمية ،مج( ،)15ع(،)55
يونيو.51-1،

 .51المجمس القومي لمطفولة واألمومة( .)6115االستراتيجية القومية لحماية وتأىيل وادماج أطفال
الشوارع ،القاىرة ،رئاسة مجمس الوزراء.

 .51محفوظ ،راندا رفعت محمد( .)6115الكوبونات التعميمية صيغة مقترحة لتحقيق الميزة التنافسية
بمؤسسات التربية الخاصة بمصر -دراسة تحميمية ،مجمة الثقافة والتنمية ،جمعية الثقافة من أجل
التنمية ،سوىاج ،س( ،)11ع( ،)111أغسطس.11-1 ،
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 .21محمد ،محمد إبراىيم الدسوقي ( .)1115دراسة مقارنة بين الميمشين وغير الميمشين من طالب
الجامعة في أبعاد االغتراب وبعض خصائص الشخصية ،مجمة دراسات نفسية ،الجمعية المصرية

لمدراسات النفسية ،القاىرة،مج( ،)5ع( ،)1اكتوبر.261-515 ،

 .21معيد اليونسكو لإلحصاء واليونيسف ( .)6111تجديد االلتزام بوعد التعميم لمجميع -نتائج من
المبادرة العالمية المتعمقة باألطفال خارج المدرسة ،مونلاير ،كندا.

 .26مكاوي ،محمد( .)6115أثر الدمج المدرسي الشامل عمى شخصية األطفال ذوي اإلعاقة من وجية

نظر األساتذة ،الندوة الوطنية "وضعية اإلعاقة في المغرب -األبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية"

 ،مؤسسة مقاربات لمنشر والصناعات الثقافية ،المغرب ،ابريل.161-115 ،
 .25مكتب اليونسكو اإلقميمي و و ازرة التربية والتعميم مصر( .)6111المدارس الصديقة لالطفال في
ظروف صعبة -األمل في طفولة بال معاناة ،بيروت.

 .21المالح ،تامر المغاوري( .)6112تكنولوجيا التعميم وذوي االحتياجات الخاصة -األجيزة التعميمية
وصيانتيا ،شبكة األلوكة.

 .25منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة(اليونسكو)( .)6115خطة التنمية المستدامة ،متاح عمى
موقع

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-:

( /agendaبتاريخ.)6111/1/62:
 .22منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة(اليونسكو)( .)6111التقرير العالمي لرصد التعميم
 " 6111 /6115المساءلة في مجال التعميم :الوفاء بتعيداتنا ،ط( ،)6باريس.

 .25المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم (ألكسو) والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة

(إيسيسكو)( .)6115المؤتمر العممي الدولي السادس في تكنولوجيا المعمومات واالتصال ونفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة  ،جامعة السمطان قابوس  ،عمان 11 ،ديسمبر.

 .21منظمة العمل الدولية ( .)6115االقتصاد غير المنظم والعمل الالئق -دليل موارد سياسية ،متاح
عمى موقع https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_371828/lang-- :

( ar/index.htmبتاريخ.)6111/1/11 :
 .21موقع

كمية

التربية

جامعة

http://mu.menofia.edu.eg/edu/NewsDetails/126985/ar
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 .51موقع

مؤسسة

فودافون

مصر

لتنمية

المجتمع:

http://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/ar/P7600152331301924

626303

 .51مون ،بان كي ( .)6116التعميم أوال ،نيويورك ،األمم المتحدة.

 .56ميشرا ،موكتي ( .)6111تطوير الميارات والتدريب الميني بأسموب التكامل الرأسي لمشباب
الميمشين اجتماعيا واقتصاديا -الخبرة لدى مبادرة جرام تارانج وجامعة سنتوريون باليند (الرافعي،
عبد الرحمن :مترجم) ،مجمة مستقبميات ،مركز مطبوعات اليونسكو ،مصر،مج( ،)11ع( ،)6يونيو
.112-121
 .55ناجي ،رجاء ( .)1111األطفال الميمشون قضاياىم وحقوقيم ،الرباط ،المنظمة اإلسالمية لمتربية
والعموم والثقافة.

 .51ناس ،السيد محمد و سالم ،سيد سالم ( .)6111التعميم قبل الجامعي والفقر دراسة لمواقع المصري
في ضوء الخبرة الدولية ،مستقبل التربية العربية ،المركز العربى لمتعميم والتنمية ،القاىرة،

مج(،)11ع( ،)56يناير515-655 ،
 .55ىاشم ،صالح ( .)6111الحماية االجتماعية لمفقراء-قراءه في معنى الحياة لدى الميمشين ،الجيزة،
أطمس لمنشر واإلنتاج اإلعالمي.

 .52ىيرفكينز،إليفين(.)6116إسراع الخطى من أجل التعميم لمجميع -تقميص الفقر من خالل التعميم
األساسي( النجار،زينب عمي :مترجم) ،مجمة مستقبميات ،القاىرة ،مركز مطبوعات اليونسكو،

مج( ،)56ع(.555-565،)5
 .55و ازرة التضامن االجتماعي( .)6116الالئحة النموذجية لمعمل بالمؤسسات اإليوائية لالطفال
المحرومين من الرعاية األسرية.

 .51يامنة ،إسماعيمي( .) 6116التنظيمات التعميمية والتربوية لذوي االحتياجات الخاصة ،مجمة عالم
التربية ،المؤسسة العربية لالستشارات  ،القاىرة ،س( ،)15ع( ،)51ابريل.16-21 ،

 .51يونس ،إيياب محمد ( .)6111االستبعاد االجتماعي واالقتصاد غير الرسمي في مصر ،المجمة
العممية لالقتصاد والتجارة،جامعة عين شمس ،ع( ،)1أكتوبر.125-151 ،
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