
                                              

       

  

 كمية التربية            جامعة سكىاج       
  المجمة التربكية               

 
رؤية مستقبلية لتعزيز االحتىاء االجتماعي للتالميذ املهمشني 

 يف ضىء بعض املىاثيق والتشزيعات 
 
 

 

 إعداد   

 مزّٗ عشت عبد اجلْادد/ 

 كمية أستاذ أصكؿ التربية المساعد
 جامعة بني سكيؼ -التربية

 ّلٔد حمند عبد احللٔهد / 

 مدرس أصكؿ التربية 
 جامعة بني سكيؼ -كمية التربية

 
 

 م0202نوفمبر  1 تاريخ القبول :          -         م0202أكتوبر 91 تاريخ االستالم:
 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2021. 148043 

 



                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 633 - 

 املضتخلص:

عرض اإلطار عف طرؽ  تعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفىدفت الدراسة إلى 
لبلحتكاء االجتماعي، كاستخبلص أىـ حقكؽ  النظريةالتعرؼ عمى األسس ، ك المفاىيمي لمتيميش

الطفؿ في المكاثيؽ كالتشريعات المحمية كاالقميمية كالدكلية، باإلضافة إلى الكشؼ عف آليات 
تعزيز االحتػكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف مف كجية نظر الخبراء، ككضع رؤية مستقبمية 

 المكاثيؽ كالتشريعات.بعض ضكء لتعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف في 
المنيج الػػكصفي كما اعتمدت عمى أحد أساليب الدراسات الدراسة الحالية استخدمت ك 

آليات تعزيز االحتػكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف أسمكب )دلفام( لمكشؼ عف المستقبمية كىك 
الميتميف باالحتكاء  ءتمثمت عيِّنُة الدراسة في الخبراك ، مف كجية نظر مجمكعة مف الخبراء

( 24كبمغ عدد المستجيبيف مف الخبراء )االجتماعي كالتضامف االجتماعي كرعاية الميمشيف، 
كذلؾ مف خبلؿ تصميـ ثبلث جكالت مف االستبانات المرسمة إلى الخبراء عمى فتراٍت  ،خبيران 

االحتكاء تعزيز مخبراء حكؿ آليات لسؤاؿ مفتكح مكجو  عبارة عفمتبلحقة، استبانة الجكلة األكلى 
الجكلة  عف نتجتاآلليات التي  كتضمنتاالجتماعي لمتبلميذ الميمشيف، كاستبانة الجكلة الثانية 

عادة صياغة العبارات كتصنيفيا  ر كا  ربعة أبعاد، كاستبانة الجكلة أل األكلى، بعد حذؼ المتكرِّ
 %.53في الجكلة الثانية بنسبة أكبر مف  الثالثة كتضمنت العبارات التي اتَّفؽ عمييا الخبراء

رؤية مستقبمية لتعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ ككاف مف أىـ نتائج الدراسة كضع 
في الجانب االقتصادم كاالجتماعي كالتعميمي كالتكنكلكجي، تمثمت أىـ آلياتيا في  الميمشيف

تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمتبلميذ الميمشيف بالمدارس، كعمؿ قسـ لرصد كرعاية الميمشيف 
عداد استراتيجية تربكية لرعاية التبلميذ الميمشيف بالدكلة، باإلضافة إلى  بكؿ مديرية تعميمية، كا 

كيع كسائؿ التكاصؿ مع الميمشيف لحؿ مشكبلتيـ، كتعزيز التعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ تن
كعمؿ خطة ككزارة التضامف االجتماعي لكضع أسر التبلميذ الميمشيف ضمف أكلكيات عمميـ، 

استراتيجية مف قبؿ الدكلة لتغطية المناطؽ النائية بشبكات االتصاالت كاالنترنت، كتكفير أجيزة 
كنكلكجية بأسعار مخفضة لمتبلميذ الميمشيف بالمدارس، فضبلن عف االىتماـ بالتربية النقدية ت

 لمميمشيف لمنع استقطابيـ الكتركنيان مف قبؿ المنظمات المتطرفة.

  انزاليٍز  انًًٓشٍٍ - االحزٕاء االخزًبػً - سؤٌخ يغزمجهٍخ: انكهًبد انًفزبحٍخ
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A Future Vision to Enhance the Social Inclusion of Marginalized 

Students in Light of Some Covenants and legislations 
Abstract  

The study aimed to support the social containment of the marginalized 

students through displaying the theoretical framework of marginalization, 

identifying the theoretical foundations of the social inclusion  and concluding 

the most prominent child's rights in local, regional and international covenants 

and legalizations; plus indicating techniques of supporting the social inclusion  

amongst the marginalized students from the experts' view points, and setting a 

future vision for the marginalized students in the light of some covenants and 

legislations.  

The current study used the descriptive approach and relied on one of the 

methods of future studies, which is the Delphi method to reveal mechanisms 

for promoting social inclusion  of marginalized students from the point of view 

of a group of experts. The sample of the study was the experts interested in 

social inclusion, social solidarity and the care of the marginalized. Number of 

respondents among the experts was (46) experts, through designing three 

rounds of questionnaires sent to experts at successive periods: The first round 

questionnaire was an open question directed to experts about mechanisms to 

enhance social inclusion  for marginalized students, and the second round 

questionnaire included the mechanisms that resulted from the first round, after 

deleting the repetitive phrases as well as reformulating and classifying them 

into four dimensions. The third round questionnaire included the statements 
agreed on by the experts during the second round with a percentage more than 75%.  

One of the most important results of the study was the development of a 

future vision to enhance the social inclusion  of marginalized students in the 

economic, social, educational, and technological aspects. Its most important 

mechanisms were to provide material and moral support to marginalized 

students in schools, to establish a department to monitor and care for the 

marginalized in each educational directorate, and to prepare an educational 

strategy to care for marginalized students in the country, in addition to 

diversifying means of communication with the marginalized to solve their 

problems, and strengthen cooperation between the ministry of education and 

the ministry of social solidarity to place the families of marginalized students 

among the priorities of their work, and to work out a strategic plan by the state 

to cover remote areas with communication networks and the Internet, and to 

provide technological devices at low prices for the marginalized students in 

schools, as well as paying attention to critical education for the marginalized 

students; to prevent them from being polarized electronically by extremist 

organizations. 

Keywords: A Future Vision, Social Inclusion , Marginalized Students  
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 مكدم٘ :

بفضؿ خصائصيـ كتربيتيـ  ،مجتمع إنساني مكارد بشرية كاعدة يمثؿ األطفاؿ في أم 
كأصبحت قضايا  ،شخصياتيـ التي تتصؼ بالذكاء كاإلبداع كالقدرة عمي العطاء لممجتمعك 

كصانعي السياسة حكؿ قادة المجتمعات مف أىـ الممفات التي تشغؿ  في الكقت الراىفاألطفاؿ 
 ات،مجتمعم مجتمع مف المضافة ألالقيمة الحقيقية كالالبشرية  الثركة يمثمكفألنيـ  ،العالـ

عدادىـ ليككنكا شخصيات فاعمة في المجتمع اإلنساني.  عف طريؽ كا 
دراكيـ  ،كقضاياىا اىتماميا بالطفكلةب اإلنسانيةكما تقاس درجة تحضر المجتمعات   كا 
نحك التقدـ عاتيـ ليككنكا عناصر إنماء كدفع لمجتم كأىمية تربيتيـ ،المرحمةىذه ألىمية 
إنما  صحيان كاجتماعيان كنفسيان تعميميان ك تمعات التي تعني برعاية األطفاؿ فالمج ،كاالزدىار
كىذا ال يتأتي إال إذا اتبعت الدكلة  ،عكامؿ ىدـ كاستيبلؾلعكامؿ إنتاج كبناء كليس تحكليـ ل

كحمايتيـ مف كؿ المعكقات التي تحكؿ دكف كصكليـ إلي  ،سياسات خاصة برعاية األطفاؿ
صالحيف مكاطنيف  ليصبحكا ،كمراكزىـ التي يستحقكنيا داخؿ المجتمع ،أدكارىـ االجتماعية

 .القيادة كالتنميةقادريف عمى 
كتعمؿ عمي رعايتيـ  ،تعني باألطفاؿخاصة كد سياسات تربكية لذلؾ البد مف كج 

كليككنكا  ،حيكية قادرة عمي النماء كالتعمـ كالفيـ كالمعرفة كاإلنتاجكتربيتيـ ليككنكا إمكانات 
 ،قكة في العقؿ كالتفكير كالمنيجية كاتخاذ القرار األكثر حكمة كعدالن في حياتيـ االجتماعية

، خصاكنة ،جاد اهلل ) عمي حؿ المشكبلت كقادة أكثر قدرةعند ذلؾ سيصبحكف عكامؿ بناء 
 . (050 -041، ص ص0202

، ات الحيػاة فػي أم مجتمػع مػف المجتمعػاتلحاجة إلى التعميـ ضركرة مف ضركر اإف 
ذا كاف التعميـ حقنا مف حقكؽ اإلنساف مف الناحية القانكنية كالتشػريعية فننػو ال يمكػف إغفػاؿ  كا 

فينػاؾ  ،الدكر التربكم كاالجتماعي لمتعميـ، كمف ىنا جاء مبدأ اإللزاـ في قدر معيف مف التعمػيـ
التحػديات  مكاجيػة عبلقة تبادلية بيف الحصكؿ عمى قدر معػيف مػف التعمػيـ كمشػاركة الفػرد فػي

فػي الكقػت لمفػرد حتميػة التعمػيـ ضػركرة كبػالرغـ مػف أف  ،التربكية التي فرضػتيا األلفيػة الثالثػة
يمكػف أف نطمػؽ عمييػا الفئػات الميمشػة مازالت محركمة مف ىػذا الحػؽ فنف ىناؾ فئات  الراىف

 . (72ص  ،0226 ،إبراىيـ ،ىاني)أك المحركمة 
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كتكاد تتفػؽ أدبيػات اجتماعيػات التربيػة كاقتصػادينات التعمػيـ عمػى أف تحقيػؽ التنميػة 
الشاممة ألم مجتمع مف المجتمعات ال يمكف أف يتـ إال بمساىمة جميػع أبنائػو كطكائفػو بغػض 
النظػػر عػػف أم فػػكارؽ أك اختبلفػػػات أك إمكانػػات، كأف إىمػػاؿ الفئػػػات الميمشػػة ُيمثػػؿ مشػػػكمة 

كسياسية، كنفسية، كصحية تكاجو المجتمعػات متقدمػة كانػت ، كتعميميةة، اقتصادية، كاجتماعي
% مػػف إجمػػالي أفػػراد 03إلػػى أنيػػـ ُيمثمػػكف نسػػبة ال ُيسػػتياف بيػػا قػػد تصػػؿ ك خاصػػةن ، ناميػػة ـأ

% مػف 02.45نسبة الفئات الميمشة التي تتضمف ذكل اإلعاقات تصؿ إلػى كما أف ، المجتمع
كأف نسػبتيـ  فػي الحضػر  ،دييـ نسػبة إعاقػة كبيػرة% لػ0.40كأف  ،إجمالي السكاف فػي مصػر

، كزارة التربيػة كالتعمػيـ) % في الريؼ مف إجمالي أفػراد المجتمػع7.50% مقابؿ 00.00بمغت 
0206.) 

 حتػػى ال يككنػػكا عبئنػػاحتميػػة رة ضػػرك  أصػػب أف تربيػػة كرعايػػة الفئػػات الميمشػػة كمػػا 
يشػػعركا ك  ،كالتفاعػػؿ مػػع اآلخػػريف حتػػى يتمكنػػكا مػػف التكاصػػؿك ؛ فيمػػا بعػػدكعالػػة عمػػى المجتمػػع 

كمػف ثػـ  ،بكجكدىـ كأىميتيـ بما يتفؽ مع التكجيات العالميػة فػي مجػاؿ حقػكؽ اإلنسػافأيضان 
 . تأتى أىمية تربية كرعاية تمؾ الفئات، كتأىيميا لمقياـ بدكرىا في بناء المجتمع كرقيو

لما في ذلؾ مف عكائد كبيرة  ،ضركرة االحتكاء االجتماعي لؤلفراد الميمشيففضبلن عف 
ال يستياف بيا في  فالميمشكف قكة صامتة ،عمى األفراد أنفسيـ كعمى المجتمع بصفة عامة

ما أف تيتـ بيـ الدكلة كتستغؿ ىذه الثركة البشريةك  ،أم مجتمع مف المجتمعات كتكجو  ا 
يمكف مع زيادة ك  الكامنة، بؿتفقد ىذه الطاقات ك  أك تتجاىميـ ،طاقاتيـ إلى خدمة المجتمع

، لذا جاءت الحاجة لتعزيز نابؿ مكقكتة ناقمة عمى المجتمعإلى ق يتحكلكاالتيميش أف 
 االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف في ضكء بعض المكاثيؽ كالتشريعات .

 :مشكل٘ الدراص٘ 

عػػداد ف إ الميمػػة أحػػد المؤشػػرات يعػػد فػػي الكقػػت الحاضػػر  األطفػػاؿاالىتمػػاـ بتربيػػة كا 
كلعػؿ ذلػؾ  ،لبنػاء الدكلػة العصػرية الحديثػة ؛ ألنيـ المػدخؿ الػرئيسلقياس تقدـ األمـ كالشعكب

كراء اىتماـ القيادة السياسية في مصر في السنكات األخيػرة ببنػاء اإلنسػاف  كاف الدافع الرئيس
كفػػى إطػػار ذلػػؾ تػػـ كضػػع رؤيػػة  ،سػػمى، تسػػعى لتحقيقػػو بكافػػة الطػػرؽ كالكسػػائؿأكجعمػػو ىػػدفنا 

لتػػكفير الرعايػػة لجميػػع أبنػػاء المجتمػػع المصػػرم مػػف خػػبلؿ التػػأميف الصػػحي الشػػامؿ، شػػاممة 
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، ى مشػركعنا لتطػكير التعمػيـ المصػرمكتكفير فرص تعميمية جيدة كمبلئمة لمعصر؛ حيث تػـ تبنػ
 لمتعميـ . ان معا 0207كتـ اعتبار عاـ 

الصعبة اتخذت القيادة السياسية في مصر بعض قرارات اإلصبلح االقتصادم قد ك 
البلزمة لمكاجية بعض المشكبلت االقتصادية كتدعيـ البنية التحتية لمدكلة مثؿ قرار البنؾ 

كارتفاع تسعيرة كسائؿ المكاصبلت  ،كزيادة أسعار المحركقات ،المركزم بتعكيـ الجنيو المصرم
كاف العامة كالخاصة كالكثير مف الخدمات التي يتمقاىا المكاطنكف كخطكات لرفع الدعـ الذم 

كاف البد مف البحث عف حمكؿ جديدة لتعزيز ك  ،دكلةالعامة لم مكازنةاليمتيـ معظـ بنكد 
 ،االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف كأسرىـ لمكاجية ىذه التحديات االقتصادية الصعبة

 ـ .0212كىذا ما تسعى إليو الدكلة أيضان في خطتيا االستراتيجية 
جميػع التقرير العالمي لرصػد التعمػيـ لم مثؿ كالدراساتاإلحصائينات بعض ت ظير أكما 

نظػػران  ،أف قيػػاس التيمػػيش فػػي التعمػػيـ صػػعب فػػي حػػد ذاتػػوالسػػبيؿ إلػػى إنصػػاؼ المحػػركميف، 
أقػؿ مػف  الفػردأشػار التقريػر أف تمقػى كمػا  ،لتعرؼ عمى الجماعات الميمشة كتمييزىالصعكبة ا

، األمػـ المتحػدة) أقصػى أنػكاع الحرمػاف كالتيمػيش فػي التعمػيـ يعػد مػفأربع سنكات مف التعمػيـ 
 ان ( عامػ02-4فػي الفئػة العمريػة مػف )كما إزداد عدد المتسربيف مف التعمػيـ ، (3، ص 0203

يع مػف الدكلػة لمكاجيػة ىػذه المشػكمة كيمكػف ككصؿ إلى مراحؿ صعبة تحتاج إلى التدخؿ السػر 
 . (0207 ،المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاءالجياز ) تكضي  ذلؾ كما في الجدكؿ التالي:

 (1خذٔل )                                        

 و0313 ( ػبو03-3ػذد انًزغشثٍٍ نهفئخ انؼًشٌخ يٍ )
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ككصؿ العدد في ألؼ،  66حيث كصؿ عدد المتسربيف في محافظة البحيرة إلى 
بينما كانت أقؿ المحافظات ىي محافظة الكادم الجديد ألؼ،  60.5محافظة أسيكط إلى 

يتض   كبالتاليككجنكب سيناء، كربما يرجع ذلؾ فقط لقمة عدد السكاف في ىذه المحافظات، 
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االىتماـ بتكفير ف ،التيميشالناتج عف مف التعميـ ميؿ مف ظاىرة التسرب ضركرة السعى لمتق
الخطكة األكلى في محاكلة تخفيؼ الفكارؽ اليائمة التي تؤثر عمى  يعدتعميـ جيد النكعية 

األطفاؿ ك كالفقراء،  ،؛ مثؿ تبلميذ المرحمة االبتدائية، كسكاف المناطؽ الريفيةالفئاتالعديد مف 
مما ف دراسينا؛ ، كالمتأخرككالميددكف بالتسرب، كالممزقكف عائمينا ،غير الممتحقيف بالمدارس

، لذلؾ تحرص دة التيميش االجتماعيفقداف الدخؿ كالبطالة كمف ثـ زيادة حأدم إلى تزايد 
 ،ترتكز عمى مبدأ تكافؤ الفرص ،الدكؿ عمى صياغة أطر تنظيمية قكية لنظـ التعميـ العاـ

كتكفير األساس الضركرم إلنشاء مجمكعة كاممة مف البرامج كالسياسات المنصفة لصال  
 الميمشيف كعمى كجو الخصكص. 

ف تعزيز االحتكاء أـ الى 0202 لؤلمـ المتحدة عاـ التنمية البشرية أشار تقريرقد ف
االجتماعي يعد أحد السياسات الضركرية مف أجؿ بناء مناعة قكية في المجتمعات ضد 

سكاء  ،كمف أجؿ التخفيؼ مف حدة عدـ المساكاة المكجكدة بالمجتمعات ، المخاطر المحتممة
أك بتدابير  ، باشرة باتخاذ إجراءات مباشرة لتمييز الميمشيفتـ ذلؾ عف طريؽ التدخبلت الم

أك عف طريؽ االحتكاء االكسع  ،غير مباشرة عف طريؽ كضع قكانيف كقائية ليذه الفئات
 ( .77ص ،0204 ،)البنؾ الدكلى لمميمشيف كباقي أفراد المجتمع التربيةب

ضمف خطتو  أكد االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ االحمرك 
عمى تشجيع االحتكاء االجتماعي  ،0202كحتي عاـ  0202االستراتيجية التي كضعيا منذ 

كذلؾ ضمف األىداؼ االستراتيجية  ،لؤلفراد الميمشيف كثقافة السبلـ كنبذ العنؼ ضدىـ 
 ( .0ص ،0202 ،االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ االحمر) لبلتحاد

عمى أىمية االحتكاء االجتماعي لمفئات الميمشة في  عض الدراساتبأكدت نتائج  كما
ما شيده المجتمع مف تغيرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية مع بداية العقد الثاني  مصر بعد

 ، كعمى الدكلة أف تراعي ىذه الفئات كتعطييا االكلكية في الحقكؽ كالخدمات ، لؤللفية الثالثة
لى صانعي كقيـ كترفع مطالبيـ إػػػػػػػػخاصة كأنيـ ال يمتمككف تنظيمات نقابية تطالب بحق

لكضع لذا سعت الدراسة الحالية  ،(42-41، ص 0205 ،عبداهللالسياسات كمتخذم القرار)
رؤية مستقبمية لتعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف في ضكء بعض المكاثيؽ 

 .كالتشريعات 
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 : التاليعمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس  كبناءان 
في ضكء بعض المكاثيؽ  تعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفكيؼ يمكف  : س

 ؟كالتشريعات
 كيتفرع مف ىذا التساؤؿ مجمكعة مف التساؤالت الفرعية كالتالي:

 ما األسس النظرية لبلحتكاء االجتماعي؟ (0)

 ؟عمى المجتمع كانعكاساتو متيميشاإلطار المفاىيمي لما  (0)

 ض المكاثيؽ كالتشريعات ؟ حقكؽ الطفؿ في بعأىـ ما  (1)

 ؟كاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفػتعزيز االحت آلياتما  (2)

ضػػكء بعػػض المكاثيػػؽ لميمشػػيف فػػي لمتبلميػػذ اتعزيػػز االحتػػكاء االجتمػػاعي لمػػا الرؤيػػة المسػػتقبمية  (3)
 ؟كالتشريعات

 : الدراص٘ أٍداف

 مف خبلؿ مايمي: تعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفإلى الدراسة  ىدفت       
التعرؼ عمى األسس النظرية لبلحتكاء االجتماعي )النشأة، األنكاع، الفمسفة، األىمية،  (0)

 األبعاد(.

كالسمات )مفيكمو، كأنكاعو، كفئاتو، كأسبابو،  متيميشالتعرؼ عمى اإلطار المفاىيمي ل (0)
 .المميزة لفئات الميمشيف، كآثاره كانعكاساتو عمى المجتمع(

 طفؿ في المكاثيؽ كالتشريعات المحمية كاالقميمية كالدكلية.أىـ حقكؽ ال استخبلص (1)

 مف كجية نظر الخبراء. كاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفػتعزيز االحتآليات  الكشؼ عف (2)

جتماعي لمتبلميذ الميمشيف في ضكء المكاثيؽ مستقبمية لتعزيز االحتكاء االكضع رؤية  (3)
 .كالتشريعات

 : أٍنٔ٘ الدراص٘

 : فيما يمي تكمف أىمية الدراسة الحالية  
التي الميمشيف مف شرائ  المجتمع المصرم كىي شريحة  ميمةتتناكؿ شريحة أنيا  .0

 في المجتمع المصرم. ال يستياف بوتمثؿ قطاعان 
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في ظؿ الضغكط االجتماعية االحتكاء االجتماعي لمميمشيف أصب  ضركرة حتمية أف  .0
إلى  ياحكلفاحتكاء ىذه الفئة قد ي، ىذه الفئة كالسياسية كاالقتصادية التي تتعرض ليا

 .يسيؿ استغبلليا ضد الدكلة إلى قنابؿ مكقكتة كتجاىميا قد يحكلياثركة بشرية فاعمة 
ف ما تسفر عنو الدراسة الحالية مف نتائج قد يساعد في تكفير البرامج اليادفة في أ .1

 .لدل الكثير مف الفئات كفي الكثير مف المؤسسات األخرل التخفيؼ مف حدة التيميش
يسػاىـ فػي اسػتغبلؿ ىػذه الثػركة البشػرية فػي عمميػات  تربية كرعايػة الفئػات الميمشػةأف  .2

 االندماج مع بقية أفراد المجتمع.، كتشجيعيـ عمى التنمية
المسػػئكليف ألىميػػة كضػػع كتبنػػى منظكمػػة تعميميػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا تػػكفير  أنظػػار جػػذب .3

 عمى المستكل القكمي كالمحمى.الميمشيف  لفئاتالفرص التعميمية المبلئمة 
 المشػاركة بفاعميػة فػي رعايػة كتربيػة فػيرجاؿ األعماؿ كالشركات كالمؤسسات  تفعيؿ دكر .4

 .كالمشاركة في عمميات االحتكاء االجتماعي ليـ ،المختمفة بالمناطؽ يفالميمش
نحػػػك حقيقػػػة أكضػػػاع الكثيػػػر مػػػف الشػػػرائ   اتتكجيػػػو أنظػػػار صػػػانعى السياسػػػات كالقػػػرار  .5

 .العالميةالمحمية ك االجتماعية األكثر معاناة في ظؿ تداعيات األزمات االقتصادية 
اجتماعيػة مػف حيػث إحساسػيـ بػالعكز كالحاجػة أىمية قضية الميمشيف باعتبارىا قضػية  .6

ة الكاممػػػة ليػػػـ كالفقػػػد كألىميػػػة الشػػػراكة بػػػيف المجتمػػػع المػػػدني كالحككمػػػة لتقػػػديـ الرعايػػػ
 .كالخدمات المختمفة

 ميَج الدراص٘ :  

المنيج الػػكصفي باعتباره األكثر مبلءمة لطبيعة الدراسة الدراسة الحالية استخدمت 
كجمع البيانات كاألدبيات المػػػػرتبطة  ،حيث الرصد الدقيؽ لكؿ أبعادىاكمحققنا ألغػػػػػراضيا مف 

، كأنكاعو، كفئاتو، كأسبابو، مفيكـ التيميشمتعرؼ عمى ليا لمكضػػػػػكع كتحميميا كتصنيفبا
عمى أيضان التعرؼ ، ك عمى المجتمعكالسمات المميزة لفئات الميمشيف، كآثاره كانعكاساتو 

 كماكاع، الفمسفة، األىمية، األبعاد(، االجتماعي )النشأة، األناألسس النظرية لبلحتكاء 
آليات  لمكشؼ عف المستقبمية كىك أسمكب )دلفام(الدراسات أحد أساليب استخدمت الدراسة 

 .مف كجية نظر الخبراء كاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفػتعزيز االحت
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 :عٔي٘ ّأدّات الدراص٘ 

الميتميف باالحتكاء االجتماعي  الخبراءمجمكعة مف تمثمت عيِّنُة الدراسة في 
، كلدييـ خبرة أكاديمية كعممية بالعمؿ مع الميمشيفالتبلميذ تضامف االجتماعي كرعاية كال

 مديرم)مف  ( خبيران 24) كقد بمغ عددىـ، الميمشيف كفي مجاؿ االحتكاء االجتماعيالتبلميذ 
جتماعية، الا خدمةال مكجييك ، خيريةال الجمعيات مديرمك ، االجتماعي التضامف إدارات

ثبلث جكالت مف االستبانات المرسمة إلى الخبراء عمى  فيكذلؾ  ،(يفجتماعياال األخصائييفك 
 آلياتسؤاؿ مفتكح مكجو إلى الخبراء حكؿ  كتمثمت فيفتراٍت متبلحقة، استبانة الجكلة األكلى 
 اآللياتككانت تحتكم عمى  الجكلة الثانيةاستبانة ، ك االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف

عادة صياغة العبارات ر كا  كتصنيفيا إلى  التي ُحصرت مف الجكلة األكلى، بعد حذؼ المتكرِّ
 ،نب االجتماعي كالجانب التكنكلكجيآليات في الجانب التعميمي كفي الجانب االقتصادم كالجا

فؽ عمييا الخبراء في الجكلة الثانية، ككانت استبانة الجكلة الثالثة كتتضمَّف العبارات التي اتَّ ك 
 . إلى الخبراء إلعادة النظر في َقُبكليا تـ إعادتيا، كقد %53 أكبر مفنسبُة االتفاؽ فييا 

 :مصطلخات الدراص٘ 

 تناكلت الدراسة عددنا مف المصطمحات يمكف تحديدىا فيما يمي :        
 Social Inclusion االحتْاء االجتناعٕ -0

 ،لو لحداثة مفيـك االحتكاء االجتماعي لـ يتفؽ الباحثكف في كضع تعريؼ محدد نظران 
رٕعٍغ َطبق ثشايح شجكبد األيبٌ االخزًبػً نهٕصٕل ئنى  :فقد عرفو البنؾ الدكلي بأنو

 (.0207، البنؾ الدكلي)ػهٍٓى  اإلصالذ لشاسادٔانزخفٍف يٍ آثبس  األكثش فمشا   األفشاد
مجمكعة مف االجراءات التي تيدؼ : االجتماعي اجرائيان بأنويمكف تعريؼ االحتكاء ك 

 ،الى االرتقاء باألكضاع التعميمية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتكنكلكجية لمتبلميذ الميمشيف
بما يدعـ مشاركتيـ الكاممة في المجتمع  ،كتمبية احتياجاتيـ مف الخدمات كالحقكؽ كالمكارد

كيعمؿ عمى تحصينيـ ضد مف يستغمكف تيميشيـ  ،كيعزز إحساسيـ بالمكاطنة ،دكف معكقات
 .ضد الدكلة

 Marginalized  تعزٓف املَنشٌْ -0
الشباب الذيف يفتقركف لحقكقيـ األساسية  بأنيـ: اصطبلحان  الشباب الميمشكف يعرؼ      

كؿ إلي الخدمات األساسية كذلؾ لعدد مف األسباب االجتماعية ػػكلدييـ فرص أقؿ في الكص
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، ر المدقعػػرتبط التيميش بعكامؿ متنكعة منيا الفقكي ،كاالقتصادية كالبيئية المختمفة
 .( 0200، عبد القكم عبدالجكاد) الديف، ، الجنساإلعاقة/العجز
عمى ىامش المجتمع كيتـ : مف يعيشكف إجرائيان بأنيـ تعريؼ التبلميذ الميمشيفيمكف ك      

استبعادىـ كحرمانيـ مف الكصكؿ إلى فرص الحياة كال يشارككف في الحياة العامة بشكؿ فعاؿ 
، كليس ليـ كضعية كاة أك العدؿ أك لمبعد الجغرافيألسباب كثيرة قد يتعمؽ بعضيا بغياب المسا

 .قانكنية معترؼ بيا كمف ثـ فيـ محركمكف مف أم تأميف اجتماعي أك صحي 
 :الدراصات الضابك٘ ّالتعكٔب علَٔا 

ما بيف دراسات عف االحتكاء االجتماعي العربية كاألجنبية السابقة تنكعت الدراسات 
كترتيب الدراسات  ،عمي حدهفي محكر منيما  كؿكسيتـ تناكؿ  ،سات عف الميمشيفكدرا

 :داخؿ كؿ محكر كما يمي كالبحكث زمنيان مف األقدـ لؤلحدث
 دراصات عً االحتْاء االجتناعٕ :أّاًل 

التعرؼ عمى كاقع برامج الحماية االجتماعية إلى ( 0200 ،الرعكجي)دراسة  ىدفت
كالتعرؼ عمى معكقات تحقيؽ برامج  ،التي تقدـ بمؤسسات رعاية االطفاؿ المعرضيف لبلنحراؼ

الحماية االجتماعية ألىدفيا، كمتطمبات تفعيؿ برامج الحماية االجتماعية التي تقدـ بمؤسسات 
رعاية االطفاؿ المعرضيف لبلنحراؼ، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف أىـ البرامج التي كانت 

نما جاءت البرامج التعميمية في مطبقة في دار الرعاية ىي البرامج االجتماعية كالسمككية بي
المرتبة الثالثة، كما جاءت المعكقات المرتبطة باألحداث في المرتبة األكلى، كالمعكقات 

 المرتبطة بدار التربية في المرتبة الثانية، كمعكقات العامميف في المرتبة الثالثة.
مبادئ لتعرؼ عمى العبلقة بيف اإلى  (Teague, 2011تيجك )ىدفت دراسة كما 

لحرب الباردة كالسياسات الخارجية التي تتعامؿ بيا الدكلة مع الكيانات خبلؿ احتكاء الا
، بما في ذلؾ الجيات غير الحككمية مثؿ المنظمات اإلرىابية كالدكؿ الراعية ليا، األخرل

قد ك  ،كالتعرؼ عمى ما إذا كاف االحتكاء ال يزاؿ فعاالن مع الكيانات غير التابعة لمدكلة أـ ال
تكصمت الدراسة إلى أف استراتيجية االحتكاء المعدلة يمكف أف تككف فعالة ضد الكيانات 
الضعيفة، كقدمت األطركحة صيغة أكلية تساعد المخطط العسكرم في تحديد جدكل 

 .استراتيجية االحتكاء المقترحة ضد أم ىدؼ يشكؿ خطر عمى الدكلة
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تدفع  التي العكامؿ التعرؼ عمىإلى ( Cardwell, 2013) دراسة كاردكيؿكىدفت 
 االجتماعي السياؽ يمعبيا التي األدكار كفيـ ،كبيرة الرتكاب مخالفات كجرائـ المراىقيف
في الحد  في كالتدخبلت العقكبات دكر كتقييـ ،التحكؿ نحك ىذه الجرائـ في التنمكية كالتغيرات

 األفراد كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف كجكد العديد مف الضغكط عمى ،مف ىذه السمككيات
 ،االنحراؼ كالجريمة ليست ىي األساس في ارتكابيـ لمجريمة في لبلنخراط كعممية سحبيـ

االجتماعي في الحد  االحتكاء كما ساىمت متغيرات ،أك الجنس الجريمة نكع عف النظر بغض
 .ريمةمف تأثير المتغيرات الدافعة نحك الج

 التعرؼ عمى مفيكـ االحتكاء إلى( Robo, 2014) ىدفت دراسة ركبكبينما 
 االحتكاء مبادئ بعض كعرض ،االجتماعي معاكس لمفيـك االستبعاد كمفيـك االجتماعي

في تناكؿ الباحثيف لمفيكمي  الثنائية كتكصمت الدراسة إلى أف ،االجتماعي في األدبيات
، رمػػػػاالجتماعي ال يمكف أف تؤخذ ظاىريان فقط مف منظكر نظاالحتكاء االجتماعي كاالستبعاد 
التنمية، كما أكدت الدراسة عمى أف سياسة  كسياسة الرسمي خاصة بعد أف انتشر الخطاب

 الحد عمى التركيز باإلضافة الي ،في ألبانيا أكلكيات الحككمة تعد إحدل االحتكاء االجتماعي
كما أكدت الدراسة أيضان عمى أف التعميـ  ،االقتصادية التنمية خبلؿ مف رئيسي بشكؿ الفقر مف

التعميـ مف أىـ  في االجتماعي فاالحتكاء ،سان في تعزيز االحتكاء االجتماعييمعب دكران رئي
 .األلباني لممجتمع المستدامة أىداؼ التنمية

نظرية االحتكاء في تفسير التعرؼ عمى إلى ( 0202 ،المجالي)دراسة  كىدفت 
كاستخدمت الدراسة  ،حداث في دكر التربية كالتأىيؿ األردنيةالمنحرؼ لدل األالسمكؾ 

تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية عنقكدية مف طبلب المدارس تراكحت أعمارىـ االستبانو كأداة 
( حدثان جانحان 042كما تـ استخداـ المقابمة كأداة لجمع البيانات مع ) ،( عامان 06- 00مف )

كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ الذيف يتعرضكف لبلحتكاء  ،كالكتابة ال يعرفكف القراءة
كاحتمت السرقات المرتبة األكلى في سمـ جرائـ االحداث  ،الداخمي كالخارجي أقؿ ميبلن لبلنحراؼ

 %( كأدناىا تزكير العممة.06نسبة )يمييا جريمة ىتؾ العرض ب ،%(35.3بنسبة )
التعرؼ عمي  أشكاؿ الخطكرة التي يتعرض إلى ( 0205 ،عبد اهلل)دراسة  ىدفتكما 

باإلضافة الى التعرؼ عمى األكضاع االجتماعية  ،ليا األطفاؿ في المناطؽ الحضرية الفقيرة
كمدل كعي االطفاؿ كأسرىـ  ،كاالقتصادية كالتعميمية لؤلطفاؿ في المناطؽ الحضرية الفقيرة
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مدل استفادتيـ مف الخدمات المقدمة ليـ بالجكانب القانكنية الخاصة بحماية األطفاؿ ك 
كاستخدمت الدراسة استبانة ُطبقت عمي  ،كمشكبلت كصعكبات االستفادة مف ىذه الخدمات

كتكصمت  ،يمثمكف أشكاالن مختمفة مف الخطكرة مثؿ االعاقة كالعمؿ كالتسرب كأطفاؿ الشكارع
 ،اطفاؿ ببل حماية اجتماعيةنتائج الدراسة إلى أف االطفاؿ في المناطؽ الحضرية الفقيرة ىـ 

ف ضمنت القكانيف كاالجراءات الحككمية ىذه الحماية إال أنيا صعبة الكصكؿ ليذه  حتى كا 
 .المناطؽ

( التعرؼ عمى الكاقع االجتماعي لمتيميش كاالحتكاء 0205 ،أحمد)كىدفت دراسة  
أف التيميش  كتكصمت نتائج الدراسة إلى ،لبدك سيناء كأثره عمى االنتماء كاألمف القكمي

مما  ،التاريخي لمتجمعات البدكية  كعدـ احتكائيا قد أدل إلى ضعؼ االنتماء لدل المكاطف
كأف الفرد البدكم كاف يجد االحتكاء مف قكل  ،دفعو لمبحث عف بديؿ لئلشباع االجتماعي

مما يشكؿ خطران عمى األمف القكمي  ،معادية لمدكلة المصرية مثؿ اسرائيؿ كالجماعات االرىابية
 المصرم .

 املَنشنيثاىًٔا : دراصات عً 

( عقد مقارنة بيف طبلب الجامعة الميمشيف 0775 ،الدسكقي)استيدفت دراسة  
كتكصمت الدراسة لمجمكعة  ،كغير الميمشيف في أبعاد االغتراب كبعض خصائص الشخصية

أف  كمارتباطان إيجابيان داالن بيف اليامشية كخصائص الشخصية اتائج أىميا أف ىناؾ مف الن
العزلة  ،التسمطية ،انعداـ المعايير ،الجمكد ، )الغربة عف الذاتكىى ىناؾ ثمانية متغيرات 

الشعكر بالعجز( ليا قدرة تنبؤية بدرجة الشعكر باليامشية  ،العدكاف ،السيطرة ،االجتماعية
 . لدم عينة الدراسة الكمية

تحديد اآلثار المترتبة عمي تيميش المرأة في  ( McGee, 1999)تيدفت دراسة اسك 
 ،العزلة كضعؼ االىتماـ بيا كتقدير مجيكدىا كزيادة اإلجيادكاآلثار الناتجة عف مكاف العمؿ 

، كقد كشفت النتائج عف كعدـ كفرة المكارد الخاصة بيا ،كقمة التدفقات المالية المكجو ليا
بعبلج  كأكصتكجكد بعض اآلثار النفسية كاالقتصادية لدل المرأة نتيجة ىذا التيميش 

 التيميش كالحد منو.
دكر المنظمات غير الحككمية في تقديـ  (Hinton 2002)استيدفت دراسة كما  

كالقياـ بالدعكة كالتكعية  ،المعكنات العاجمة لممحتاجيف كالميمشيف مف األطفاؿ كاألسر
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، كاالجتماعية كالفكرية كالمادية كالرعاية كالتعميـ كبرامج التأىيؿ كتمبية االحتياجات العاطفية
ككضعت الدراسة بعض التكصيات لتحقيؽ ذلؾ كتعزيز دكر المنظمات غير الحككمية في 

 مساعدة الميمشيف.
صكرة مف صكر الميمشكف ك التعرؼ عمي ( 0220 ،عبداهلل)دراسة استيدفت كما  

كىناؾ العديد مف  ،اليدر في الطاقات البشرية داخؿ المجتمع المصرم كاآلثار المتكقعة لذلؾ
ككذا فيما يتعمؽ بمحك األمية  ، المجيكدات في مجاؿ التعميـ النظامي بكافة مستكياتو كمراحمو

اليدؼ المرجك منيا إلي  ،كتعميـ الكبار إال أنو مف الكاض  صعكبة كصكؿ ىذه المجيكدات 
عداد لبعض   .فئات المجتمعرغـ ما تشكمو مف كمفة كا 

 عممية تزايد في ادكرن  تمعب التي اآلليات بعض رصد( 0221 ،حسف)استيدفت دراسة ك        
 أف أىميا نتائج لعدة الدراسة كتكصمت ،المصرم المجتمع داخؿ االجتماعي التيميش
 كمسئكلة العكلمة ىي فييا الرئيسي الفاعؿ الدكلة خارج مف خارجية آلية العالمية التحكيبلت
 المتكافئ غير التكزيع يمثؿك  ،الثالث العالـ دكؿ أكضاع تيميش عف مباشرة مسئكلية
 المكضكعية اآللياتل حدإ الجغرافي المستكم ىعم كالثقافية كالصحية التعميمية لمخدمات
 الريؼ مستكم ىعم خاصة كبصفة الميمشيف، أعداد ازدياد عف كالمسئكلة الدكلة مف النابعة
 .كالحضر

عمي أف تيميش الفتيات كالنساء يؤدم إلي حرماف  ) Taefi, 2008)كأكدت دراسة
مف حقكقيف كضعؼ اليكية كاالنتماء لدييف كأف ىذا التيميش يرجع إلي المكاقؼ األبكية 

)عبد السبلـ، ت دراسة استيدف، ك كالسمطة الذككرية كالتمييز ضد المرأة كالمكركثات الثقافية
ككضع خطة لتطكير  ،( بناء استراتيجية عممية لمعالجة تيميش الشباب اجتمػػػػاعيان 0227

كقد ُجمعت آراء الشباب مف خبلؿ المكاقع اإللكتركنية التى غطت  ،األنشطة المكجية ليـ
 ،ة بظاىرة اإلرىابعربية المتعمقعددان مف المؤتمرات كالندكات كالمقاءات في عدد مف الدكؿ ال

كتكصمت الدراسة الستراتيجية لمحد مف تيميش الشباب مف خبلؿ آراء فئات عمرية مف 
لمخركج برؤية استرشادية لدرء الخطر عف  ،التربكييف كاالجتماعييف كالميتميف بقضايا الشباب

 ي الكقكع في براثف اإلرىاب.المستقيميف كلتكق
التعرؼ عمى دكر كسائؿ اإلعبلـ في تمبية ( 0227) كامؿ، دراسة كاستيدفت  

مصر كقراىا كمناطقيا  احتياجات الفقراء كمعالجة قضايا الفئات الفقيرة كالميمشة في مدف
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كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج أىميا تكفير قاعدة بيانات متكاممة عف  ،العشكائية
كالخطط  ،كالقرارات ،لسياساتكا ،كأىـ احتياجات مكاطنييا ،أعداد ىذه التجمعات كأماكنيا

كالقياـ بحمبلت إعبلمية تبرز  ،كالجيكد المبذكلة بشأف تفعيميا ،الحككمية كاألىمية؛ لتمبيتيا
كتأثيرىا في انتشار كثير مف األمراض  ،الظركؼ السيئة لسكاف العشكائيات كالفقراء

 .االجتماعية 
دكر الكتػب المدرسػية التعػرؼ عمػى  ((Silimi, 2009 سػيممياستيدفت دراسة كما 
قصػػاء أطفػػاؿ األقميػػات العرقيػػة كالفقػػراء خػػارج  االبتدائيػػة الحككميػػة فػي المػػدارس فػػي تيمػػيش كا 

كمػا تضػمنو  ،كركزت الدراسة عمػى كتػب الدراسػات االجتماعيػة فػي المنػاىج الدراسػية ،المدرسة
 ،كتسػػتبعد بيػػا ىػػؤالء األطفػػاؿ ،؛ لمتعػػرؼ عمػػى السػػبؿ التػػي تضػػطيد مػػف نصػػكص كرسػػكمات

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا الحاجة إلى نظاـ تعميـ عادؿ كمنصػؼ يحتػـر 
 .جميع األطفاؿ في بنغبلديش كمكاطنيف في البمد

رصد قضايا الفقراء كالميمشيف في التميفزيػكف ( 0202) مبارؾ، دراسة استيدفت ك  
كتكصػمت الدراسػة لمجمكعػة  ،عينة مػف الجميػكر المصػرمالمصرم كذلؾ مف خبلؿ قياس رأل 

مف النتائج أىميا أف أىـ أسباب عدـ اىتمػاـ التمفزيػكف بقضػايا الفقػراء كالميمشػيف يرجػع فػي 
 األساس الىتمامو بقضايا األغنياء ككبار المسئكليف دكف الضعاؼ مف الفقراء الميمشيف . 

التيميش االقتصادم كعدـ بتقييـ تأثير ( Johnson, 2010)اىتمت دراسة ك 
لمجريمة رأة ػػػالمساكاة بيف الجنسيف كغيرىا مف مؤشرات الحرماف االجتماعي عمي تعرض الم

( معرفة ما إذا كاف العزؿ 0202)ياسيف،دراسة استيدفت كما ، اءة كالفكضيػػػػكالعنؼ كاإلس
كما إذا كاف  ،متعمد لقاطني العشكائيات قد يفضى لمعجز المتعمـ في كعى المتمقي الغير 

إدراؾ الكاقع االجتماعي عبر كسائؿ اإلعبلـ ُيعد مكرسنا لمعجز المعاش بشقو السمبي أـ بشقو 
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا أف البرامج الميتمة بحاؿ  ،اإليجابي

أف الكاقع  كذلؾ مف خبلؿ إدراكيـ ،الميمشيف تحكؿ حالة اإلحباط الراكدة إلى التفاؤؿ المتعمـ
 التمفزيكني يعايش كاقعيـ الحقيقي بمصداقية .

الجماعػات اليامشػية فػي المجتمػع  عمى التعرؼ( 0202، محمد)  دراسة استيدفتك 
كتكصػػمت الدراسػػة لمجمكعػػة مػػف  ،المنخفضػػة الػػدخكؿ أصػػحاب منيػػا الفقػػراء فئػػاتالمصػػرم ك 

 ، محػػػددة بشػػػركط اليامشػػػية الجماعػػػات لػػػدل العمػػػؿ عػػػف االسػػػتغناء إمكانيػػػةالنتػػػائج أىميػػػا 
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 محػػؿ كجػػكد حالػػةفػػي  البيػػع عػػف االسػػتغناء إمكانيػػة عمػػى أكػػدكا فقػػد الجػػائميف لمباعػػة فبالنسػػبة
 االسػػتغناء إمكانيػػة عمػػى أكػػدكا فقػػد المتسػػكلكف أمػػا ،المناسػػب باإليجػػار محػػؿأك  ،لػػدييـ ممتمػؾ
 . بيا يشعركفالتي  كالمجاعة الفقر مف األسرة يحمى مناسب دخؿ تكافر بشرط التسكؿ عف

( التعرؼ عمى أىـ مؤشرات تيميش المرأة في 0200 ،الضبع)استيدفت دراسة ك 
لسياسية كتحديد أىـ المؤشرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كا ،المجتمع المصرم

المؤشرات لتيميش المرأة في المجتمع ىذه ىـ ألكخمصت الدراسة  ،لتيميش المرأة المصرية
كفقان لنتائج االختبارات اإلحصائية ككانت النساء  ،في صال  المرأة الريفية ككانت ،المصرم

 المستكيات التعميمية األخرل.اقي األميات ىف األكثر تيميشان مقارنة بب
التعرؼ عمى دكر الجمعيات األىمية في الحد مف ( 0200)حسف، دراسة استيدفت كما  

، لياكتحديد أشكاؿ التيميش االجتماعي المكجو  ،التيميش المكجو ضد المرأة المعاقة
ممرأة لمحد مف التيميش االجتماعي المكجو لكتكصمت الدراسة لمجمكعة مف المقترحات 

كتكفير قاعدة بيانات كمعمكمات عف المعاقات  ،كتكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية ،المعاقة
كنشر ثقافة  ،ككسب تأييد الرأم العاـ حكؿ قضايا كمشكبلت المرأة المعاقة ،المستفيدات

 حقكؽ اإلنساف .
التعػرؼ عمػى الميمشػيف فػي قطػاع مصػر ( 0200) طنطاكم، دراسة استيدفت كما 

 الطبقػػات كػػؿ تختػػرؽ الميمشػػيف مػػف مختمفػػة نمػػاطأل  نتاجيػػاا  ك  ،االجتمػػاعي التفػػاكت عناصػػرك 
 ، االقتصػادية ، السياسػية كضاعاأل  صاستخبل نتائج الدراسة فيكتمثمت  ، االجتماعية كالفئات

 ، السػػيطرة دائػػرة : الثبلثػػة راؼػػػػاألط راتيجياتػػػػػػاست فييػػا كتصػػارعت ،تحركػػتالتػػي  االجتماعيػػة
 .الميمشيف دائرة ثـ ،السيطرة ىامش دائرة

معالجة قضايا الميمشيف مف األطفاؿ فػي عينػة ( 0200)محمد،  دراسةيدفت استك  
ضػػعؼ االىتمػػاـ بشػػكؿ عػػاـ مػػف جانػػب كتكصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى  ، الصػػحؼ المصػػرية مػػف

كرصػػػدت نتػػػائج تحميػػػؿ المضػػػمكف  ،صػػػحؼ الدراسػػػة الػػػثبلث بفئػػػات الميمشػػػيف مػػػف األطفػػػاؿ 
كالتػػي جػػاء فػػي مقػػدمتيا القضػػايا  ،مجمكعػػة مػػف القضػػايا المتعمقػػة بالميمشػػيف مػػف األطفػػاؿ

القضػػػػايا  ، القضػػػػايا القانكنيػػػػة ، القضػػػػايا االجتماعيػػػػة ،االقتصػػػػادية تبلىػػػػا القضػػػػايا الصػػػػحية
 القضايا النفسية . ، التعميمية
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التعػػػػرؼ عمػػػػى قضػػػػايا الميمشػػػػيف فػػػػي ( 0205 ،)عبدالحميػػػػددراسػػػػة  يدفتاسػػػػتك 
كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج أىميػا  ،المقدـ بالصحؼ المصرية السياسيالكاريكاتير 

ػ المصرمصحيفة  أف حيػث جػاءت نسػبة الرسػـك  ؛ربالكاريكػاتيا اليـك مف أكثػر الصػحؼ اىتمامن
 الحككميػػػػة السياسػػػػات جػػػػاءت، ك %01الترتيػػػػب األكؿ بنسػػػػبة  فػػػػي% 51 بيػػػػا ةالكاريكاتيريػػػػ

بعػض الحمػكؿ كاالقتراحػات مػف  كقػدمت، %2.3 بنسػبة الرابػع الترتيػبفي  بالميمشيف الخاصة
مػػا ىػػدؼ التسػػمية كالترفيػػو لػػـ يكجػػد ضػػمف عينػػة أ ،%4ريػػة بنسػػبة يتاخػػبلؿ الرسػػـك الكاريك

 .ريةيتاالرسـك الكاريك
 االجتماعيػػػػة األكضػػػػاعالتعػػػػرؼ عمػػػػى  (0207)عػػػػاطؼ،  دراسػػػػة يدفتاسػػػػتكمػػػػا  
كتكصػمت الدراسػة لمجمكعػة مػف  ،الميمشػيف جماعػات بحيػاة المحيطػة كالمعيشية كاالقتصادية

 كانتشػار ،(افقػرن  األشػد) ةالميمشػ الجماعػات أكساط بيف التعميـ مستكل انخفاضالنتائج أىميا 
 ثػـ أكالن  العػيش أكلكيػةإلػى  الفئة ىذه تنظر حيث ؛ اليامشييف مف األخرل بالفئات اقياسن  األمية
 ةجيػػ مػػف الصػػحية الخػػدمات كتػػدنى ،جيػػة مػػف كالفقػػر التيمػػيش مػػف الخػػداـ يعػػانىك  ،التعمػػيـ

 .خرلأ
 التعكٔب علٙ الدراصات الضابك٘ :

بعض الدراسات السابقة في التركيز عمى فئة الميمشيف تتشابو الدراسة الحالية مع 
، كدراسة (Hinton 2002دراسة )ك ، (0775)الدسكقي،  مثؿ دراسة كمحاكلة دعـ ىذه الفئة

دراسة ) (، ك 0202دراسة ) مبارؾ، ، ك ( 0227دراسة )عبد السبلـ، (، ك 0220 )عبداهلل،
 .( 0207دراسة )عاطؼ، (، 0200دراسة )محمد، (، ك 0202محمد، 

مثؿ  ،بصفة عامة كعرض بعض أسسو النظرية دراسة مفيكـ االحتكاءإلى  باإلضافة
( ، كدراسة )المجالي، Robo, 2014( ، كدراسة ركبك )Teague, 2011دراسة تيجك )

 ابقة فيكما تتشابو أيضان مع بعض الدراسات الس، (0205( ، كدراسة )أحمد، 0202
 استخداـ المنيج الكصفي بأساليبو المتنكعة.

كاء تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في التركيز عمى مفيكـ االحت
إلنصاؼ ىذه الفئة  االجتماعي كعرض أسسو النظرية، كاستخدامو مع فئة التبلميذ الميمشيف

لدكلية التي كاالقميمية كا كتدعيـ حقكقيا التربكية في ضكء بعض المكاثيؽ كالتشريعات المحمية
كما تختمؼ الدراسة الحالية أيضان عف الدراسات السابقة في استخداـ تؤكد عمى ىذه الحقكؽ، 
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ية لمعرفة آراء الخبراء في آليات تعزيز المستقبم الدراسات)دلفال( كأحد أساليب  أسمكب
ة عمى اجراء ثبلث االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف، حيث اعتمدت الدراسة الميداني

   .جكالت لمكصكؿ لآلليات المقترحة
 كما استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في التأكيد عمى مشكمة الدراسة،

براز أىميتيا ، اتلممجتمع المستدامة التعميـ مف أىـ أىداؼ التنمية في االجتماعي فاالحتكاء ،كا 
، كما أشارت الداخمي كالخارجي أقؿ ميبلن لبلنحراؼكما أف األطفاؿ الذيف يتعرضكف لبلحتكاء 

، كقد بعض نتائج الدراسات كتكصياتيا لضركرة إجراء العديد مف الدراسات عمى فئة الميمشيف
استفادت أيضان مف الدراسات السابقة في عرض مفيكـ التيميش كمفيـك االحتكاء، كفي 

 .كاألدكات المناسبة ليذه الدراسة اختيار المنيج
 احملْر األّل : األصط اليظزٓ٘ لالحتْاء االجتناعٕ

، أنكاع االحتػكاء االجتمػاعيك كقد تـ في ىذا المحكر عرض نشأة االحتكاء االجتماعي، 
المختمفػػة،  أبعػػاد االحتػػكاء االجتمػػاعي، كأىميتػػو، ك فمسػػفة االحتػػكاء االجتمػػاعيباإلضػػافة إلػػى 

 يمكف تكضي  ذلؾ بالتفصيؿ كما يمي:، ك أىداؼ االحتكاء االجتماعيفضبلن عف التعرؼ عمى 
 ّأىْاعُ االحتْاءأّاًل: ىشأٗ مفَْو 

كحكل الشيء ِحَكايةن: أم استكلى عمى الشيء كممكو  ،االحتكاء في المغة مف "حكل" 
نفس  الميمشيف لؤلشخاصعممية تتي  كىك  ، (002، ص0222 ،)جميكرية مصر العربية

كال  ، قرارات بشاف طريقة تنظيـ المجتمع التخاذ ،لآلخريف الفرص كنفس السمطات المتكفرة 
كاالعتراؼ باحتياجات  ،بؿ يتعمؽ بامتبلؾ الحقكؽ ،ك االندماج فحسبأمر بالمشاركة يتعمؽ األ
ضماف لكاتخاذ التدابير البلزمة لمعالجة ىذه القضايا  ،ؽ االحتكاءكتع التيالحكاجز ك  ،محددة

 (Handicap International, 2014)لؤلفراد  المشاركة الكاممة
، كما أف االحتكاء أيضان  

عممية إشراؾ األفراد في التغيير ليس فقط مف خبلؿ األدكار التي يقكمكف بيا بؿ في  ىك
 . (160ص، 0205 ،نصر)األعماؿ ككؿ 

كقد ظير مفيكـ االحتكاء في البداية كسياسة استراتيجية انتيجتيا الكاليات المتحدة 
لمنع خصكميا كخاصة االتحاد السكفيتي مف تكسيع  ،األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية 

حيث ظير المصطم  كسياسة خارجية يتـ اتباعيا لمنع بمد  ،ـ 0725نفكذه بعد حدكد عاـ 
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أك نشر نفكذىا خارج الحدكد المقررة  ،إجراء أم عمميات عسكرية معيف أك جماعة مف 
 .     (Teague, R. J.,2011, p.7-8)ليا

كانتشر المفيـك مع بداية ظيكر نظرية االحتكاء في بداية الستينات لكالتر ركمس 
(Walter Reckless )،  التي اىتمت في بدايتيا بالضبط االجتماعي كالتضامف االجتماعي

كما كانت النظرية أيضان كثيقة  ،مع األفراد ذكم السمكؾ المنحرؼ كاألفراد المعرضيف لمخطر
 Kennedy, J. P.,2015)الصمة بعمـ الجريمة كتفسير ممارسات كسمككيات األفراد 

,p50) . 
سياسية ثـ تحكؿ بعد ذلؾ ليغمب عميو الطابع  أم أف المفيكـ نشأ في البداية نشأة

 ،كربما يرجع ذلؾ إلى ارتفاع تكمفة السيطرة عمى اآلخريف بالقكة العسكرية  ،االجتماعي 
كنظران  ،فمجأت بعض الدكؿ المييمنة عمى العالـ في السيطرة عمى اآلخريف باحتكائيـ 

ت في تكجييو كجية اجتماعية لمنجاحات التي حققتيا تمؾ الدكؿ بسياسة االحتكاء فقد بدأ
الحتكاء الميمشيف مف أبنائيا كمف أبناء الدكؿ األخرل الذيف قد يتسببكف في تصدير 

 المشكبلت إلييـ كزعزعة استقرارىـ . 
التي كانت  ،كقد كجدت النظرية ركاجان كبيران خاصة بعد فشؿ نظريات التحكـ كالسيطرة 

كما أنيا فشمت في منع الجريمة  ،رض الكاقع عبارة عف كجيات نظر منطقية لـ تطبؽ عمى أ
كتحديد المجرميف كالتغمب عمى األفراد المنحرفيف كالخارجيف عمى القانكف بالقكة 

(Cardwell, S. M. 2013, P.9-10) . 
خاصة مع تعرض بعض األفراد  ،كبالتالي كانت الحاجة الى نظرية االحتكاء كبيرة 

لضغكط كثيرة في الكقت الحالي يمكف أف تؤثر عمى سمككياتيـ كتكجييا إلى مسارات غير 
فيناؾ نكعاف مف الضغكط يتعرض ليما الفرد كيدفعانو نحك االنحراؼ ىما  ،مرغكبة 
 :( 207، ص 0202 ،)المجالى
تدفع الفرد نحك الجريمة  التيالميكؿ ك كتمثؿ الرغبات النفسية  : الضػْط الداخلٔ٘ (0)

 . كالصراع العقميالداخمية كتشمؿ العدكاف كاالحباط كالغضب كالتكتر كالثكرة 
الحياتية الصعبة كالفقر  كالظركؼكتشمؿ الضغكط االجتماعية  : الضغكط الخارجية (0)

جماعة الرفاؽ المنحرفيف كعكامؿ الجذب الخارجية  كأيضان كالبطالة،  ،كالحرماف
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الصكر انتشار ك  ، الفرص غير المشركعةاتاحة ك  ،مشبكىةكالعضكية في ثقافات 
 .البراقة لمفاسديف  االعبلمية

أف االحتكاء ىك عممية شمكؿ كاستيعاب اآلخر في جميع جكانب  يتض كمما سبؽ 
سكاء كاف ىذا االحتكاء داخمي لمكاجية الضغكط الداخمية أك خارجي لمكاجية  ،حياتو 

حتى يككف لجميع األفراد نفس فرص المشاركة في الحياة دكف استبعاد  ،الضغكط الخارجية 
 أم طرؼ .

 أىْاع االحتْاء (أ 
يتض  مف البحكث كالدراسات أف الباحثيف تناكلكا االحتكاء كفؽ مجاالت الحياة العامة 

منيـ مف تناكؿ الجانب االقتصادم كأىمية تزكيد الفرد باحتياجاتو المالية فيما يسمى ف ،
كىناؾ مف يتناكؿ االحتكاء مف المنظكر السياسي كضركرة دمج األفراد  ،باالحتكاء االقتصادم 

 في الحياة السياسية منعان لتفاقـ األزمات السياسية فيما يعرؼ باالحتكاء السياسي .
 ، التقنيات الرقميةالذم يمكف تحقيقو بتزكيد األفراد ب ،حتكاء الرقمي إضافة الى اال 

تكمفة المعامبلت االقتصادية كاالجتماعية عمى ك خفض تكاليؼ الحصكؿ عمى المعمكمات ت التي
ف أل أيضان؛ تعزيز الكفاءة االبتكار ك  تساعد عمىىي ك  ، فراد كالقطاع العاـالشركات كاأل

جميع ىذه  فأكما  ، يسر مف ذم قبؿكأسرع كأرخص أنشطة كالخدمات القائمة تصب  األ 
 أفراد المجتمعف أل  ،مكضكع البحث  زيادة االحتكاء االجتماعي في تساىـ في النياية األنكاع

بعد تطبيؽ سياسات كبرامج  يحصمكف عمى الخدمات التي كانكا محركميف منيا مف قبؿ
 .االحتكاء 

 ، االجتمػػػاعيك ة االحتػػػكاء بدراسػػػة الفػػػرد فػػػي المجػػػاليف النفسػػػي نظريػػػ كقػػػد اىتمػػػت
 االحتػػػكاءنػػػكعيف مػػػف ب النظريػػػة تيػػػتـحيػػػث  ،لػػػذلؾ تعػػػد مػػػف النظريػػػات التكامميػػػة الشػػػاممة 

 :(207، ص 0202، المجالى) ىما
كتحمؿ  ، ، كضبط ذات جيدكقكم كمتطكركيشمؿ مفيـك ذات جيد  :االحتكاء الداخمي -0

 ،داؼػػػػىاأل كتحديد ،االحتياجات  شباعيجاد بدائؿ إلإكالقدرة عمى  ، عالي لئلحباط
مفيـك الذات السمبى ىك حصيمة ف ، القكانيفك كااللتزاـ بالقيـ  ،كاالحساس بالمسؤكلية

لرفقاء سرية غير الجيدة كاالنضماـ تفاعؿ العكامؿ االجتماعية غير الناجحة كالعبلقات األ
 السكء .
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 ،في بيئة الفرد كمحيطة االجتماعي المكجكدةجز كاالح كيتـ بنزالة :االحتكاء الخارجي -0
 ، مسمكؾ الجيد كالقيـ كالمعايير االجتماعيةالمجتمع لمثؿ تعزيز عدة كتتألؼ مف عكامؿ 

 خاصةالعبلقات تعزيز ك  ، االنتماء كاليكيةك  ،المستمر شراؼكاالنضباط الكافي كاإل
 األبناء .كجماعة الرفاؽ( في احتكاء  ،كالمدرسة ،سرة األكىذه العكامؿ تساعد ) ،ةيالعائم

كاالبتعاد عف المخاطر  ،كيشير االحتكاء الداخمي إلى قدرة الفرد عمى تحمؿ الضغكط 
بينما يشير االحتكاء الخارجي الى  ،كالتعامؿ مع ىذه المشكبلت إف حدثت  ،كالمشاكؿ 

حيث يتحقؽ  ،يعيش فييا الفرد  ممارسات المجتمع كالدكلة كاألسرة كالقرية أك المدينة التي
كأيضان عندما يسعى المجتمع  ،بحياة أسرية فعالة يتـ فييا تجنب المشاكؿ كعبلجيا أكؿ بأكؿ 

إضافة  ،كالعضكية في منظمات ناجحة تيتـ بأعضائيا  ،كمؤسساتو لتحقيؽ مصال  األفراد 
 . (Cardwell, S. M.,  p.11-12)الى الصحبة الصالحة في المجتمع 

 الجانب كيتض  أف نظرية االحتكاء قد ركزت عمى جانبيف في حياة الفرد ىما
الدعـ المادم  تعمؽ بدكر المؤسسات االجتماعية المحيطة بالفرد مف خبلؿاالجتماعي الذم ي

كالجانب  ، كاألسرة كالمدرسة كجماعة الرفاؽالمتعمقة بيا الضبط كالركابط كتعزيز  كالمعنكم
كالضبط  ،عمىنا األنا كاأل كقكة األ  ،)مفيكـ الذاتمثؿ  الداخميةبالمتغيرات  النفسي الذم ييتـ

 . الذاتي(
 مفَْو االحتْاء االجتناعٕثاىًٔا : 

نظران لحداثة مفيـك االحتكاء االجتماعي لـ يتفؽ الباحثكف في كضع تعريؼ محدد لو 
خزًبػً نهٕصٕل ئنى رٕعٍغ َطبق ثشايح شجكبد األيبٌ اال فقد عرفو البنؾ الدكلي بأنو : ،

 (.0207 ،البنؾ الدكلي)ػهٍٓى  اإلصالذ لشاسادٔانزخفٍف يٍ آثبس  األكثش فمشا   األفشاد
" مجمكعة السياسات كالبرامج التي تيدؼ الى  كما يعرؼ االحتكاء االجتماعي بأنو

كالتقميؿ مف امكانية تعرض  ،الحد مف الفقر كالضعؼ مف خبلؿ تعزيز كفاءة اسكاؽ العمؿ
 االفراد لممخاطر كتعزيز قدراتيـ عمى حماية انفسيـ مف المخاطر كانقطاع فقداف الدخؿ

 .(245، ص 0200 ،)طنش
ساسية مف المأكؿ كالممبس كالمسكف األ االنساف احتياجات كيؤكد ىذا المفيـك عمى 
 ،ماف االجتماعياألب يشعر الفردكذلؾ حتى  ،لمستكل المعيشة المناسبكضماف الحد  ،كالعبلج
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بدالن مف أف تضغط عميو ظركؼ الحياة كمشكبلتيا كتؤثر  ،كبالتالي يدعـ ذلؾ سمككو السكم 
 .بعض القيـ في المجتمع عمى سمككياتو في ظؿ ضعؼ

)ككرشػػػػػكير( االحتػػػػػكاء االجتمػػػػػاعي: بمػػػػػدل قػػػػػدرة األفػػػػػراد  Warschauerكيعػػػػػرؼ 
اممػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع كالػػػػتحكـ فػػػػي مصػػػػائرىـ مػػػػع كاألسػػػػر كالمجتمعػػػػات عمػػػػى المشػػػػاركة الك

ضػػػػركرة كضػػػػع عكامػػػػؿ مختمفػػػػة فػػػػي اعتبػػػػارىـ ليػػػػا عبلقػػػػة بػػػػالمكارد االقتصػػػػادية كاإلسػػػػكاف 
 .Warschauer, M. (2002, p.29))كالثقافة كالمشاركة المجتمعي

نشػػػػطة المترابطػػػػة اليادفػػػػة ليػػػػات كاأل مجمكعػػػػة مػػػػف اآلاالحتكاء االجتمػػػػاعي ىػػػػك فػػػػ
االجتمػػػػػػاعي بتحريػػػػػػر االنسػػػػػػاف مػػػػػػف ضػػػػػػغط الحاجػػػػػػة كالعػػػػػػكز  الػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ االسػػػػػػتقرار

كمػػػػا تعنػػػػى حمايتػػػػو مػػػػف االخطػػػػار  ،كالحػػػػد مػػػػف الخسػػػػائر التػػػػي يتعػػػػرض ليػػػػا ،كالحرمػػػػاف
تيػػػػػػدده كاألزمػػػػػػات االقتصػػػػػػادية كالماليػػػػػػة كالحػػػػػػركب كحػػػػػػاالت  التػػػػػػيالداخميػػػػػػة كالخارجيػػػػػػة 

 لكبائيػػػػػػةت كالفيضػػػػػػانات كالمػػػػػػراض ااالحصػػػػػػار االقتصػػػػػػادم كالكػػػػػػكارث الطبيعيػػػػػػة كالمجاعػػػػػػ
 . (00ص  ،0205 ،)عبداهلل

االجتماعية كاالقتصادية ك  ،االرتقاء باألكضاع االنسانيةاالحتكاء االجتماعي : مثؿ يك 
لؤلفراد كالصعكد بيـ مف المستكل دكف اإلنساني الذل يعجزىـ عف التفاعؿ االجتماعي 

نساني يمتمككف فيو قدرة إكعدـ القدرة عمى تطكير مبادرات ذاتية لبلرتقاء الى مستكل  ،السكل
)أبك  خريفالحصكؿ عمى الفرص التي تمكنيـ مف اشباع حاجاتيـ االساسية كالتفاعؿ مع اآل

 . (005-004ص  ، 0202، قكرة
أم أنو عبارة عف مجمكعة مف االجراءات التي يتـ اتخاذىا استجابة لمستكيات 

المجتمعات سكاء كانت ىذه الضعؼ كالمخاطر كالحرماف التي يتعرض ليا األفراد في 
 .أك اجتماعية أك تعميمية كثقافية االجراءات اقتصادية أك سياسية

أك مجمكعة السياسات كالبرامج الحككمية  : نوأباالحتكاء االجتماعي عرؼ يكما 
ك انخفاضو الى حد كبير أعف انعداـ الدخؿ مف العمؿ  تعكيض األفرادلى إكاليادفة  ،الخاصة

المناسب لؤلفراد سكاف كتكفير الرعاية الصحية كاإل ،سر ذات االطفاؿالى األكتقديـ المساعدة 
 .(1067ص  ،0202الزغؿ ك  ،)حسف

  كعمى النقيض يكجد مصطم  االستبعاد االجتماعي الذم يعرفو ليفيتاس كزمبلئو

(Levitas, R., et al., 2007, p. 9)  مف خبلؿ تسميط الضكء عمى الحرماف مف المكارد، 
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فيـ يركف أف  ،كجكدة الحياة كما تتطمبو مف خدمات ،كالمشاركة كما يرتبط بيا مف حقكؽ 
كتشمؿ قمة  ،االستبعاد االجتماعي عممية معقدة كمتعددة األبعاد عكس االحتكاء االجتماعي

المكارد كالحقكؽ كالخدمات كعدـ القدرة عمى المشاركة في العبلقات كاألنشطة المعتادة 
 . ية أفراد المجتمع في جميع المجاالت االقتصادية كالثقافية كالسياسيةكالمتاحة ألغمب

كمما سبؽ يمكف تعريؼ االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف اجرائيان بأنو : 
االجتماعية كاالقتصادية التعميمية ك مجمكعة مف االجراءات التي تيدؼ الى االرتقاء باألكضاع 

بما  ،كالمكارد كتمبية احتياجاتيـ مف الخدمات كالحقكؽ  ، لمتبلميذ الميمشيفكالتكنكلكجية 
كيعمؿ عمى تحصينيـ  ،كيعزز إحساسيـ بالمكاطنة  ،الكاممة في المجتمع ـمشاركتي يدعـ

 ضد مف يستغمكف تيميشيـ ضد الدكلة.
 ثالجًا : فلضف٘ االحتْاء االجتناعٕ

تقـك فمسفة االحتكاء االجتماعي عمى احتراـ ذاتية الفرد كانسانيتو كحقو في العدالة 
كالحصكؿ عمى حقكقو كاممة بغض النظر عف ظركفو االسرية كاالقتصادية  ،االجتماعية 

كما تعتمد أيضان فمسفة االحتكاء االجتماعي عمى تماسؾ كافة  ،كاالجتماعية كالصحية كغيرىا
 امنيـ كتفاعميـ لمعيش معان في ظركؼ متقاربة .أفراد المجتمع كتض

كقد حرمت بعض الفمسفات القديمة الكثير مف الميمشيف مف حقيـ في االحتكاء 
ففي البداية  ،رغـ كجكد بعض الفبلسفة الذيف عارضكا ذلؾ  ،االجتماعي كالتضامف كالتكافؿ 

كما أف أرسطك حـر  ، (03ص  ، 0222 ،)ابراىيـأقر أفبلطكف بضركرة كجكد عبيد لؤلسياد 
 . (02ص  ، 0200 ،)بديكمفئات عديدة مف حؽ المكاطنة بؿ كمف حؽ اإلنسانية 

كبعد ذلؾ ظيرت بعض الشخصيات التي نادت بضركرة احتكاء اآلخر كاحتراـ حقكقو 
 ،فقد أطمؽ "كانط" مقكلتو الشييرة : " ال تفعؿ باآلخر ما ال تريد أف يفعؿ بؾ انت" ،كانسانيتو 

كما ظيرت مدارس فمسفية عالجت ىذه القضية كالفمسفة التكفيقية كالفمسفة الغيرية التي 
كما جاءت الديانات السماكية التي  ،غالى بعض أفرادىا في التضحية بالذات مف أجؿ اآلخر

 . (0ص ، 0201 ،)ابراىيـدعت إلى احتراـ االنساف كتمبية احتياجاتو ليشعر بننسانيتو 
كعامبلن  ،المجتمع المسمـ صبلحاالجتماعي جزءان أصيبلن مف  االحتكاء قد جعؿ اإلسبلـف

ىكيتو اإلسبلمية عندما  تحديدبؿ إف المجتمع يصعب  ، مف عكامؿ قكتو المادية كالركحية
في  قدـ المسممكف نمكذجان مميمان كما  ، التكافؿ االجتماعياالحتكاء كالتضامف ك فيو ينعدـ 
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 كما أف مف ،المؤاخاة بيف المياجريف كاألنصارالتآخي كالتكافؿ االجتماعي ال نظير لو 
الزكاة كالصدقة، ككفالة  االحتكاء االجتماعي في اإلسبلـ ما يدفعو الفرد مف أمكاؿ مسارات
 المتعففيف كقضاء حكائجيـالفقراء رعاية  ،كالعناية بالجار، كاإلنفاؽ عمى طمبة العمـ ،األيتاـ

 .( 0203 ،)المرىكف
كظير فمسفتاف مختمفتاف لكؿ منيما كجية مختمفة ىما الفمسفة االشتراكية 

فاالشتراكية ترل ضركرة تكاتؼ الجيكد الحككمية كغير الحككمية لتقديـ امتيازات  ،كالرأسمالية 
أما  ،كخدمات ذات طابع حيكم لؤلفراد الميمشيف كغير القادريف عمى العمؿ كالعاطميف 

مالية فترل ضركرة تأميف كتكفير احتياجات المجتمع أكالن كبالتالي سينعكس ذلؾ عمى الرأس
 فتمبية احتياجات المجتمع تنعكس عمى احتياجات األفراد أنفسيـ ،األفراد المعرضيف لمخطر

 . (03ص  ،0200)بديكم، 
فيي تقدـ  ،كقد تككف االشتراكية أكثر اىتمامان باالحتكاء االجتماعي مف الرأسمالية 

أما الرأسمالية فيي تدعـ  ،الدعـ المباشر لؤلفراد الميمشيف فيشعركف بو بطريقة أسرع 
 ،احتياجات المجتمع بصفة عامة ثـ تنتظر لينعكس ذلؾ عمى أفراد المجتمع األكثر احتياجان 
 كىذا االتجاه يأخذ فترات زمنية أطكؿ كقد ال يصؿ فيو الدعـ المادم كالمعنكم لمستحقيو .

كما جاءت نظرية االحتكاء لتؤكد أف االحتكاء االجتماعي ضركرة ىامة لتحقيؽ 
حيث تقـك نظرية  ،كمنع الجريمة كمكاجية السمككيات المنحرفة  ،االستقرار بالمجتمعات 

 االحتكاء الداخمي كالخارجي قؿ كمماالسمكؾ المنحرؼ يزداد  االحتكاء عمى فرضية أساسية بأف
زاد االحتكاء الداخمي كالخارجي لمفرد كمما زادت قدرتو عمى تجنب فكمما  ،لمفرد كالعكس 

 . (Kennedy, J. P., 2015 , p.51)السمككيات الجانحة 
( عمى أف : " 03( مف المادة )0كما أكد االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف في الفقرة )

لكؿ شخص الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ لممحافظة عمى الصحة كالرفاىية لو كألسرتو 
ككذلؾ الخدمات االجتماعية  ،كيتضمف ذلؾ التغذية كالممبس كالمسكف كالعناية الطبية  ،

ي تأميف معيشتو في حاالت البطالة كالمرض كالعجز كالترمؿ كلو الحؽ ف  ،البلزمة 
ألمـ ا) كغير ذلؾ مف فقداف كسائؿ العيش نتيجة لظركؼ خارجة عف إرادتو " ،كالشيخكخة 

 ( .1ص ،0726 ،المتحدة
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كمما سبؽ يمكف النظر لبلحتكاء االجتماعي عمى أنو استثمار في رأس الماؿ البشرم 
فمف خبلؿ االستثمار في االنساف يمكف جني ثمار  ،كالحفاظ عمى كؿ عنصر مف عناصره 

كال يمكف أف تقـك التنمية في كطف مف األكطاف  ،التنمية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
الميمشيف كغير الميمشيف لتحقيؽ ىذه  بؿ البد مف تكاتؼ كتضامف ،عمى فئة كاحدة فقط 

 التنمية .  
 رابعًا : أٍنٔ٘ االحتْاء االجتناعٕ

يساعد االحتكاء االجتماعي األفراد عمى الحفاظ عمى ىكيتيـ كثقافتيـ كتركيبيـ 
حيث إف في غياب االحتكاء االجتماعي  ،كبالتالي حفظ األمف القكمي لمدكلة  ،االجتماعي 

يصب  األفراد أكثر عرضة لمتأثر بالثقافة المييمنة عمى العالـ كثقافة الكاليات المتحدة 
المطمكب ليس اعادة ف ،فيضيع التنكع كيتكحد الجميع حكؿ ثقافة األقكل فقط  ،األمريكية 

عادة إعو في مكاجية محاكالت بؿ الحفاظ عمى تنك  ،تركيب العالـ عمى صكرة الكاليات المتحدة
 . (32، ص 0200 ،)شابيرك خريفتركيبة عمى صكرة اآل

كيؤكد االحتكاء االجتماعي عمى أىمية بناء سمات كخصائص المكاطف العالمي الذم لديو 
دراؾ بمفيكـ العكلمة كتأثيراتيا كالذم أيضان لديو كعي بما لو مف حقكؽ كما عميو مف  ،كعي كا 

مسؤكليات باعتباره مكاطنان إلى جانب االستخداـ المقصكد لمتكنكلكجيا كاتقاف الميارات الرئيسة 
  الضركرية الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عف طريؽ اكتساب معارؼ جديدة

(Lima, C. O. 2006 , p.45) 5 

كف قدران مقبكالن مف االحتكاء االجتماعي حتي يشعر كبلن منيـ بكيانو كيحتاج الميمش
نسانيتو  كلكنيـ يعانكف  ،فيـ أفراد صالحكف في المجتمع ليـ حقكؽ كعمييـ كاجبات  ،كا 

كيأتي  ،ألسباب ثقافية أك اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية مف التعرض لمتيميش بالمجتمع 
دكر المؤسسات التربكية في تدعيـ ىذا االحتكاء االجتماعي لمنع األفراد ككقايتيـ مف 

 ( .0التعرض لمعديد مف المشكبلت التي يكضحيا شكؿ )
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 )ئػذاد انجبحثبٌ( يشكالد ظؼف االحزٕاء االخزًبػً (1شكم)

فغياب االحتكاء االجتماعي بالمجتمع قد يكلد مشكبلت اجتماعية متعددة منيا الحياه 
فضبلن عف انتشار الجرائـ  ،في عزلة كضعؼ الركابط االجتماعية كضعؼ الثقة بيف األفراد 

كما قد ينتج عف ضعؼ االحتكاء االجتماعي بعض  ،كضعؼ ميارات المكاجية مع اآلخريف 
 نفسيـأعف فيـ  ثقافية كعدـ القدرة عمى استكماؿ التعميـ كعجز األفرادالمشكبلت التعميمية كال

كعدـ  ، الشعكر بالتجيـ كالعبثباإلضافة إلى  ،خريفالشعكر باالختبلؼ كالنفكر مف اآلك  ،
 معرفة الحقكؽ كالكاجبات.

عدـ القدرة عمى العيش في مستكل متعددة ك اقتصاديةإضافة إلى كجكد مشكبلت 
 ،ركاتبكالمزايا كقمة ال ، السكف مستكلتردم ك  ،التعرض لمفقر كالحرمافك  ،معيشة مناسب

السياسي  دعـالعدـ تكافر كما تتعدد أيضان المشكبلت السياسية ك ،االفتقار إلى ميارات العمؿك 
عدـ ك  ،بكيفية عمؿ النظـباإلضافة إلى الجيؿ  ،نيابي عنيـعدـ كجكد تمثيؿ ك  ،لؤلفراد 

عدـ القدرة عمى كأيضان  ، عدـ الرغبة في التعامؿ مع المحيطيفك  ، ؿالمشاركة في شبكات العم
 التصكيت. 

كمما سبؽ يتض  لنا حاجة تبلميذ المرحمة االبتدائية كخاصة الميمشكف منيـ 
 ،في الحياة عمى قدـ كساؽ مع غيرىـالكاممة  المشاركةلبلحتكاء االجتماعي لمساعدتيـ عمى 
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 ،كالفقر ،المشكبلت التي تكاجييـ كالعنؼ كالتنمركمساعدتيـ عمى مكاجية العديد مف 
كضد االستبعاد  ،كحقكىـ الصحية ،كالتسرب مف التعميـ أك الحرماف مف حقكقيـ التعميمية

 االجتماعي مف العبلقات كالصداقات.
 خامضًا: أبعاد االحتْاء االجتناعٕ

ميف أ: الت ثبلث فئات عامة كىى أبعاد االحتكاء االجتماعي الي البعضصنؼ 
حيث يشمؿ التاميف االجتماعي  ،كالمساعدة االجتماعية ، االجتماعي، تنظيمات سكؽ العمؿ

مكر الطارئة ذات الصمة بالعمؿ كاأل ،سرىـ ضد مراحؿ العمرأك  األطفاؿخطط مصممو لحماية 
طر نظمة سكؽ العمؿ األأكتتضمف  ،مثؿ االمكمة كالشيخكخة كالبطالة كالمرض كالحكادث

دنى مف معايير التكظيؼ كالعمؿ كحماية حقكؽ تيدؼ الى ضماف الحد األ التيالقانكنية 
دكات السياسة العامة الممكلة مف الضرائب كالمصممة أالعماؿ كتشمؿ المساعدات االجتماعية 

 .Nin˜o-Zarazu´a, M. & BarrIentos, A.& Hickey, S) لمعالجة الفقر كالضعؼ

and Hulme, D. 2012, p. 164) 5 
 كلىساسية األ أربع عمميات أ يتضمف االجتماعي االحتكاء مف يرل أفاؾ كما أف ىن

كتسعى العممية الثانية الى تحقيؽ  ،تقميص مساحة التيميش كاالستبعاد االجتماعي تيدؼ الى
اعدة كتأىيؿ الميمشيف كدفعيـ ػكفى اطار ذلؾ تتـ مس ،الشامؿ هاالدماج االجتماعي بمعنا

بتحقؽ االستقرار االىتماـ كتشير العممية الثالثة الى  ، لممجتمعلمتدفؽ في المجرل الرئيسي 
فراده القدرة عمى التفاعؿ كالتبادؿ االجتماعي عمى أالى امتبلؾ غالبية  استنادان  ، االجتماعي

الى العممية الرابعة التي تتجسد في تقكية  وكيسمـ ذلؾ كم ، قاعدة مف الفرص المتساكية
كىك ما  ،كارتباطيـ بالمجتمع مف ناحية ثانية ،البعض مف ناحية فراد كبعضيـالركابط بيف األ

كما  ،(007-006ص ص  ،أبك قكرة ( يؤكد انتمائيـ االجتماعي كارتباطيـ القكل بالمجتمع
ساىمت المراجعة الدقيقة لمدراسات إلى تحديد إطاريف نظرييف معاصريف لبلحتكاء االجتماعي 

 ىما عمى النحك اآلتي عرضو :
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 اإلطار األّل :

كتعبر عنو مصفكفة بريستكؿ لبلحتكاء االجتماعي كمككف مف ثبلثة مكضكعات رئيسية 
 : (Levitas et al, p.10)ىي 

مكانية الكصكؿ إلى الخدمات الحككمية  املْارد : متضمنةن مقاييس المكارد االجتماعية كا 
 كالخاصة كالمكارد االجتماعية .

شاركة االقتصادية كالمشاركة االجتماعية كالثقافة كالمشاركة : متضمنة مقاييس الم (0
 كالتعميـ كالميارات كالمشاركة السياسية كالمجتمعية .

 كجكدة الحياة : متضمنةن مقاييس الصحة كالرفاىية كجكدة البيئة الحياتية كالجريمة . (0
 اإلطار الجاىٕ :

كلقد تأثر  ،ماعيةتـ إعداده في معيد )ممبكرف( لؤلبحاث التطبيقية االقتصادية كاالجت 
كحدد سبعة أبعاد لبلحتكاء االجتماعي ىي : المكارد  ،ىذا اإلطار تأثران كبيران بمصفكفة بريستكؿ

المادية كالعمؿ كالتعميـ كالميارات كالصحة كاإلعاقة كالتفاعؿ االجتماعي كالمجتمع كالسبلمة 
 Sedaghatnia, S.& Lamit, H. & Saifuddin, A. A and)الشخصية 

Ghahramanpouri, A. 2014, p 90) . 
كما قدـ التقرير العالمي لمتنمية البشرية عف االحتكاء االجتماعي منيجية لحساب 
االحتكاء االجتماعي البشرم بطريقة كمية تككنت مف مجمكعة مف األبعاد لبلحتكاء االجتماعي 

 : (UNDP/IBHI (2007), P.32)كمف ىذه األبعاد ما يمي  ،

: كيتضمف االىتماـ باألفراد الفقراء الذيف يعيشكف في كل المعيشة بالنسبة لمست .0
باإلضافة  ،مستكيات معيشية منخفضة كخاصة أكلئؾ الذيف تقع دخكليـ تحت خط الفقر

 إلى االىتماـ بمف يعانكف مف البطالة طكيمة المدل . 
كيعانكف مف  ،: كيتضمف األفراد الذيف ال يتمتعكف بتأميف صحي بالنسبة لمصحة  .0

 مشكبلت صحية مزمنة أك إعاقات معينة .
عامان كلـ يكممكا المرحمة  03كيتضمف األفراد الذيف تزيد أعمارىـ عف  بالنسبة لمتعميـ : .1

ألسباب متعددة كالتسرب مف التعميـ أك مكاجية مشكبلت بالمدرسة كالعنؼ  ،االبتدائية 
 ميـ . أك مشكبلت أسرية معكقة عف التع ،كالتنمر كغيرىا 
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كيتضمف ىذا البعد األفراد الذيف ال يذىبكف لمتصكيت في  بالنسبة لممشاركة في المجتمع : .2
كال يشارككف في األنشطة االجتماعية التي تنظميا  ،كال يمقكف باالن ليا  ،االنتخابات

 الدكلة أك مؤسسات المجتمع المدني . 
الذيف ال يمتمككف كسيمة اتصاؿ  كيتضمف األفراد بالنسبة إلمكانية الكصكؿ إلى الخدمات : .3

 كأيضان المحركمكف مف االنترنت كشبكات التكاصؿ . ،باآلخريف كاليكاتؼ النقالة 
كمػػا أف ىنػػاؾ مػػف يضػػيؼ لبلحتػػكاء االجتمػػاعي بعػػدان جديػػدان كىػػك االحتػػكاء االجتمػػاعي 
الرقمػػي حيػػث يعػػػد االسػػتخداـ الجيػػد لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػات كالتعمػػيـ كاالتصػػػاالت مػػف عكامػػػؿ 
االحتكاء اليامة التي تحسف التعمػيـ كالصػحة بػدالن مػف تػكفير األجػزاء الصػمبة كالبرمجيػات دكف 

، حيػث تشػير دراسػة  (Warschauer, M., p 29)التعامؿ معيا كاسػتخداميا دراية بميارات 
( إلػػى أف اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ قػػدر أكبػػر مػػف Warschauerككر شػػكير)

كيعتمد إلى حد كبيػر عمػى حػراؾ المتعممػيف كالمعممػيف كالمجتمعػات  ،االحتكاء كسيكلة الكصكؿ
نحك المطالبة باستخداـ التكنكلكجيا عمى نحك يخدـ مصالحيـ، كمف ىذا المنظكر قامػت بعػض 
المؤسسات كالمنظمات بنعداد مشركعات كتنفيذىا عمى نحك يخدـ االحتكاء االجتمػاعي السػيما 

ؿ إلػػػػى التكنكلكجيػػػػا كاسػػػػتخداميا مشػػػػكمة كبيػػػػرة فػػػػي البمػػػػداف الناميػػػػة حيػػػػث يمثػػػػؿ الكصػػػػك
(Warschauer, M., p.152)تنفيػػذىا لػػدعـ ىػػذا  ، كفيمػػا يمػػي أىػػـ المشػػركعات التػػي تػػـ

 االحتكاء.
 The Hole in the Wall مشزّع (0

ـ ؛ اليػػػػدؼ منيػػػػا تػػػػكفير أكشػػػػاؾ 0777كىػػػػك تجربػػػػة ُمنفػػػػذة فػػػػي الينػػػػد منػػػػذ عػػػػاـ 
المنػػػػاطؽ العشػػػػكائية الػػػػذيف لػػػػيس لػػػػدييـ  االنترنػػػػت فػػػػي الشػػػػكارع )محطػػػػات تعمػػػػـ( ألطفػػػػاؿ

كلقػػػػػد سػػػػػاىمت التجربػػػػػة فػػػػػي اثبػػػػػات أف الفضػػػػػكؿ  ،معرفػػػػػة بػػػػػأجيزة الكمبيػػػػػكتر كاالنترنػػػػػت
االنسػػػػاني يمثػػػػؿ جانبػػػػان ميمػػػػان فػػػػي الػػػػتعمـ عنػػػػدما يتفاعػػػػؿ األطفػػػػاؿ مػػػػع بيئػػػػة الػػػػتعمـ، إلػػػػى 

ؿ حيػػػث يعمػػػؿ ذلػػػؾ عمػػػى تشػػػجع األطفػػػا ،جانػػػب رغبػػػتيـ فػػػي الػػػتعمـ كالتفاعػػػؿ مػػػع األقػػػراف
 عمػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػػػػػػدخؿ محػػػػػػػػػػػػػػدكد األثػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػف جانػػػػػػػػػػػػػػب الدكلػػػػػػػػػػػػػػة

(http://www.niitholeinthewall.com/abouthiwel.html). 
  School/Net Africa مؤصض٘ (0

http://www.niitholeinthewall.com/abouthiwel.html


                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 631 - 

إمكانية كىي مؤسسة أفريقية غير حككمية تعمؿ في قارة أفريقيان ؛ مف أجؿ تحسيف 
الكصكؿ إلى التعميـ كالجكدة كالفاعمية عبر استخداـ تكنكلكجيات المعمكمات كاالتصاالت في 

إبراز دكر األطفاؿ كالسيدات في المجتمع كحؽ كؿ طفؿ  كتيدؼ إلى ،المدارس األفريقية
أفريقي في لمكصكؿ إلى التعميـ الجيد كالمعمكمات كالمعرفة ؛ مف أجؿ مكاكبة أىداؼ برنامج 

تعميـ لمجميع كأىداؼ األمـ المتحدة لمتطكير، كمف أىـ أىداؼ المؤسسة تمكيف جميع ال
األطفاؿ كالشباب مف طريؽ الكصكؿ إلى تعميـ عالي الجكدة كالمعمكمات كالمعرفة عمى أساس 

 .استخداميـ الفعاؿ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
  (https://www.schoolnetafrica.net/) . 

 صادصًا: أٍداف االحتْاء االجتناعٕ
ييدؼ االحتكاء االجتماعي إلى مكاجية الجريمة في المجتمع كمحاكلة القضاء 

كلكف  ،جراميحيث تفترض نظرية االحتكاء بأف جميع األفراد لدييـ حكافز لمسمكؾ اال ،عمييا
الفركؽ الفردية في السمكؾ اإلجرامي ال تشير الى االختبلؼ في ىذه الحكافز بؿ تشير الى 

كلتطكير ىذه الكظيفة فاألفراد بحاجة الى االحتكاء  ،كظيفة الضبط التي يمارسيا االنساف
المتمثؿ في الدؼء كالعناية كاالنتباه كاالشراؼ كالتدريب كتدعيـ األخبلؽ كاالبتعاد عف اإلىماؿ 

 ,Homes R. 2001)، كما يرل (Andrews, D.A. & Bonta, J. 2006)كعدـ المكدة 

P.224) فيما يمياالحتكاء االجتماعي تتمثؿ ىداؼ أ أيضان أف :  
 .مف الحرماف)دعـ الدخؿ كاالستيبلؾ(: تكفير االغاثة كالحماية  الحماية -0
 .: تجنب الحرماف) تعزيز االدخار، كتكفير التاميف( الكقاية -0
التعزيز: تحسيف الدخؿ كالقدرات الحقيقية مف خبلؿ) زيادة الدخؿ، المكارد االنتاجية   -1

 الحقيقية، اتاحة فرص العمؿ(.
التحكؿ اك التغيير: معالجة قضايا العدالة االجتماعية كاالستبعاد االجتماعي   -2

 .مثؿ)قكانيف مكافحة التمييز كحمبلت التكعية(
حك الجماعات كما أف مف أىداؼ االحتكاء االجتماعي كقاية األفراد مف االنجراؼ ن

نابؿ مكقكتو سيؿ قد يسيـ عدـ احتكاء الميمشيف في تحكيميـ الى قف ،كالتنظيمات المتطرفة
 .( 21ص ،0204 ،محمد) استغبلليا كؼ عمميات التخريب كاالرىاب في المجتمع

https://www.schoolnetafrica.net/
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البنؾ الدكلي مجمكعة مف األىداؼ التى يسعى االحتكاء االجتماعي كقد كضع 
 ، 0203 ،البنؾ الدكلى لئلنشاء كالتعميركيمكف عرض ىذه األىداؼ كما يمي ) ،لتحقيقيا 

 : (62ص 
 : تحسيف التعميـ كحككمتو  اهلدف األّل (0

فتدني مخرجات التعميـ كانتشار األمية كالتسرب كالتنمر كالعنؼ المدرسي مف أىـ 
كما أف تقارير تقييـ التعميـ خير دليؿ عمى حاجة  ،لتي تكاجو التعميـ المصرمالتحديات ا

ير بيف فئات كما أف ىناؾ تفاكت كب ،التطكير كالتحسيف الكمي كالكيفي التعميـ إلى المزيد مف
 .جتماعي كاالقتصادم لؤلسر المصريةالمجتمع في التعميـ حسب المكقع الجغرافي كالكضع اال

:  تحسيف سبؿ حصكؿ الفقراء عمى دخؿ مناسب كتكسيع شبكات االماف  اهلدف الجاىٕ (0
 االجتماعي

كما  ،حيث إف رامج شبكات األماف االجتماعي ما زاؿ يشكبيا الكثير مف نكاحي القصكر
كالمبالغ المرصكدة أقؿ كثيرانمف  ،أف عدد المنتفعيف بيا أقؿ كثيران مف تقديرات عدد الفقراء 

 المطمكب في الكاقع .
 : زيادة سبؿ الحصكؿ عمى الرعاية الصحية اهلدف الجالح (1

كضعفيا بشدة  حيث مازاؿ ىناؾ تفاكت كبير في الخدمات الصحية في الريؼ عف الحضر
كما أف االماكف المكجكدة ينقصيا الكثير مف األدكية كالتجييزات كالصيانة  ،في األماكف النائية

 كالككادر البشرية المدربة .
 : زيادة فرص حصكؿ محدكدم الدخؿ عمى مسكف مناسب اهلدف الزابع (2

فمازاؿ الحصكؿ عمى مسكف مناسب تحديان صعبان أماـ األسر كخاصة الشباب المقبؿ عمى 
 الزكاج .

 زيادة فرص الحصكؿ عمى الصرؼ الصحي كالغاز الطبيعي في الريؼ : : اهلدف اخلامط (3
 ،حيث أف الكثير مف االمراض المنتشرة أساسيا المياه المختمطة بمياه الصرؼ الصحي

 .األسر تفتقر الى مصدر آمف لمطيي كما أف الكثير مف
في كيتض  مف ىذه األىداؼ أف ما يرتبط منيا باالحتكاء االجتماعي لمطبلب يتمثؿ 

أما باقي األىداؼ فيي خارج نطاؽ المدرسة كتحتاج إلى تكجيات  ،اليدؼ األكؿ كالثاني فقط 
 كسياسات عامة بالدكلة لتحقيقيا .
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 كمما سبؽ يمكف القكؿ أف أىداؼ االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ يمكف أف تتمثؿ في : 
عف طريؽ تعزيز حقكقيـ التعميمية كمكاجية التسرب مف  تكفير الخدمات التعميمية : (0

 التعميـ.
تكفير الدعـ المادم : لمتبلميذ الفقراء كاليتامى كأبناء المعاقيف غير القادريف عمى  (0

 .لحياة في المأكؿ كالمشرب كالممبسمكاجية نفقات ا
كمكاجية  تعزيز العبلقات االجتماعية : بمكاجية العنؼ كالتنمر ضد الميمشيف بالمدارس (1

كتعزيز مشاركتيـ في األنشطة المدرسية  ،استبعادىـ مف العبلقات كالصداقات 
 كالمجتمعية.

تكفير الدعـ التكنكلكجي: عف طريؽ االىتماـ باالحتكاء الرقمي لمميمشيف بتدريبيـ عمى  (2
 ،التكنكلكجيا كتزكيدىـ بالكسائؿ كاألجيزة التكنكلكجية التي تعزز اندماجيـ في المجتمع 

 كتشجيعيـ عمى الدخكؿ إلى عالـ االنترنت كبناء المزيد مف العبلقات الرقمية.
 تكفير الرعاية الصحية : خاصة لمتبلميذ ذكم االعاقات كاألمراض المزمنة. (3

 

 اإلطار املفأٍنٕ للتَنٔش:  الجاىٕاحملْر 

إلى الدفاع عف في الفترة األخيرة  المنظمات المحمية كاالقميمية كالعالميةاتجيت معظـ       
حيث تعد ىذه  حقكؽ الميمشيف كاألقميات كغيرىـ مف الفئات المحركمة كالمستبعدة اجتماعيان،

 ببعضيـمما يؤدل  ،المجمكعات المحركمة اقتصاديان كتعيش عمى أطراؼ الحياةالفئات مف 
ة نتيجفيتعرضكف ، التسكؿ كغيرىاالحتراؼ عدة سمككيات اجتماعية خاطئة كالسرقة كالنشؿ ك 

لذلؾ لمسجف كالكقكع تحت طائمة القانكف كتتحمؿ الدكلة تكمفة إعادة تأىيميـ مف جديد. 
 ( . 010 -002ص ص  ،0221 ،)مكاكم
، التيميش عف أيدلكجيا كمنظكمة خاصة بالعديد مف الفئات الميمشةيعبر  حيث      

، لممعيشيةت الضركرية مف الحصكؿ عمى الخدمات األساسية كاالحتياجا كالمحركمة
ص اقتصادية مف الحصكؿ عمى فر  ، كالمحركمةمف الخدمات التعميمية المبلئمة كالمحركمة
 (05، ص 0224 ،)البدرمعمى المعيشة  تساعدىـ
التيمػيش فػي أم مجتمػع يتكػكف مػف مجمكعػة مػف الفئػات التػي تتفاعػؿ مػع كما أف   

كحينمػا تػدكر حػكؿ مركػز  ،كالتػي ليػا مػداراتيا المختمفػة ،بعضيا الػبعض فػي فضػاء المجتمػع 
كاحد يمتمؾ غالبيػة مصػادر القػكة يصػب  االقتػراب مػف ىػذا المركػز أك االبتعػاد عنػو، أك امػتبلؾ 
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فالجماعػػات التػي تعػيش عمػػى  ،ا معيػارنا أساسػػينا لحالػة التيمػيشبعػض مػكارد القػػكة، أك افتقادىػ
، كمػف يقتػرب مػف ىػذا المركػز عف مركػز السػيطرةىامش المجتمع ىي ذاتيا الجماعات البعيدة 

 .(00ص ،0200 ،طنطاكم)ىك المسيطر دائمنا 
، التعػرؼ عمػى مفيػـك التيمػيش كتأسيسان عمى ذلؾ فنف طبيعة الدراسة الحالية تقتضي

خصػػائص الميمشػػيف، كالتعػػرؼ أيضػػان عمػػى ، كأنكاعػػو، كفئػػات الميمشػػيف، كأسػػباب التيمػػيش
 كيمكف تكضي  ذلؾ بالتفصيؿ كما يمي: كآثار التيميش كانعكاساتو عمى المجتمع،

    Marginalized   : مفَْو التَنٔش أّاًل

تػػكحى بكقػػكع الفعػػؿ عمػػى كىػػك صػػيغة  ،التيمػػيش لغػػػةن ىػػك اسػػـ المفعػػكؿ مػػف ىمػػش
ككمػػا ىػػك معمػػـك فػػي قػػامكس الصػػرؼ العربػػي فػػنف صػػيغة الفعػػؿ " فعػػؿ " تػػكحى  ،المفعػػكؿ بػػو
التسػػميـ بكجػػكد ذات ميمشػػة يفتػػرض سػػمفنا  ،مػػادية كالتخطػػيط سػػمفنا لبمػػكغ ىػػدؼ بمعنػػى القصػػ

كمف المعمـك أف القائـ بالفعػؿ يمتمػؾ القػدرة عمػى إنجػازه كالقيػاـ  ،كجكد مف قاـ بفعؿ التيميش 
يعنى ذلؾ أف الميمش صاحب سمطة كنفػكذ كحػائز كػؿ اآلليػات التػي مػف شػأنيا أف تحػكؿ  ،بو

عمػػػى تحكيػػػؿ مػػػكازيف القػػػكل  بػػػؿ ناقػػػدة كػػػؿ قػػػدرة ،المفعػػػكؿ بػػػو إلػػػي ذات خاضػػػعة كسػػػمبية 
كىػػى سػػيطرة تسػػتمد  ،لمصػػمحتيا، فالعبلقػػة أذف بػػيف الطػػرفيف قائمػػة عمػػى الصػػراع كالسػػيطرة 

 ،كاالجتماعيػػػػة ،االقتصػػػػادية ،شػػػػرعيتيا مػػػػف امػػػػتبلؾ الميػػػػيمف لكػػػػؿ كسػػػػائؿ القيػػػػر كاإللػػػػزاـ 
 . (651ص ،0764 ،)المنجد في المغة كاإلعبلـ كالثقافية ،كالسياسية
فػػي لسػػاف العػػرب لئلشػػارة إلػػي المػػرأة التػػي تكثػػر الحػػديث اسػػتعممت لفظػػة "ىمػػش" ك 
كمػػػف المعمػػػـك أف العػػػرب يمحقػػػكف صػػػفة الثرثػػػار أك الميػػػذار بمػػػف تتػػػكافر فيػػػو ىػػػذه  ،كتجمػػػب 
فكثرة الكبلـ تكحى بأف المتحػدث لػـ يسػتطع النفػاذ إلػي صػميـ المكضػكع كلػـ يتطػرؼ  ،الصفات
إلي لبو
 
 . (011ص ، 0771، ابف منظكر)

ا لئلنسػػاف تعريفنػػ  Philosophy of Encyclope المكسػػكعة الفمسػػفية قػػدـتك 
كيضػـ ىػذا  ،لكف ال يندمج بشكؿ جيػد فػي أم منيمػاك  ،: "مف يعيش في عالمييفاليامشي بأنو
. المشػػػردكف كالميػػػاجركف" ،المعػػػاقكف ،الفقػػػراء ،المسػػػنيف ،الضػػػعفاء عػػػة مػػػفالمفيػػػـك مجمك 

(Francis R. T., 2000, 525-526) . 
مفيػـك التيمػيش " لكصػؼ  (Heese, ChoL 2002, p 199)كيسػتخدـ ىيػزم شػكؿ 

، كالتػػػي تناضػػػؿ مػػػف أجػػػؿ الكصػػػكؿ إلػػػى المػػػكارد فػػػي المجػػػاالت ركميفػاألشػػػخاص المحػػػ
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ػػا النػػاس المحػػركميف مػػف المشػػار ، كاالقتصػػادية، كالثقافيػػةكاالجتماعيػػة ،السياسػػية كة ، كأيضن
 ".الكاممة في الحياة االجتماعية

 كمػػا يحمػػؿ مفيػػـك التيمػػيش فػػي بعػػض منػػو جانبنػػا مػػف مفيػػـك االغتػػراب فػػي أحػػد 
 ذلػػػؾ الػػػكعى الػػػذل يعكػػػس انعػػػزاؿ المػػػرء أك عزلتػػػو  ،معانيػػػو مػػػف حيػػػث الػػػكعى بعػػػدـ االنتمػػػاء

كالسمة المميزة ليذا الكعى ىػي الشػعكر بػاختبلؼ  ،كالثقافية ،الذاتية عف المشاركة االجتماعية
عف اآلخريف "
 
 . (020ص ، 0221 ،طنطاكم)
العمميػة التػي يػتـ بمقتضػاىا " :التيميش عمػى أنػو (0ص  ، 0223)محمد، عرؼ كي

ككػػذلؾ  ،اسػػتبعاد بعػػض األفػػراد كحرمػػانيـ مػػف الكصػػكؿ إلػػى فػػرص الحيػػاه كاألصػػكؿ كالخػػدمات
 .الحصكؿ عمى رمكز القكة االقتصادية أك السياسية في المجتمع"

تعريفنػا لمتيمػيش بأنػو "عمميػة  (Loyola Institute, 2007)  كيقدـ معيػد لكبػكال       
كتعزيػز الفػػرص ألكلئػؾ الػػذيف  ،إنكػار الفػرص ألكلئػػؾ الػذيف يعيشػػكف عمػى ىػامش المجتمػػع

 .فمصطم  التيميش يجمع بيف التمييز كاالقصاء االجتماعي ،يعيشكف في المركز
 (Burman,  M .E. & Kay, M. S., 2007, p.321) ككػيلػ بكرمػاف  ككفقنا       

" العمميػػة التػػي يػػتـ بمقتضػػاىا إقصػػاء بعػػض األشػػخاص كالػػدفع بيػػـ إلػػى : فػػالتيميش ىػػك
اليػػػامش بػػػدرجات متفاكتػػػة مػػػف المركػػػز االجتمػػػاعي كالسياسػػػي ألسػػػباب تتعمػػػؽ بيػػػكيتيـ 

 ".كخبراتيـ أك بيئتيـ كثقافتيـ
أكبر مف الفقراء، كالضعفاء، كالمسػنيف، كالنسػاء،  مجمكعةكلفظ ميمشيف "يضـ 

ممػػف ىػػـ بعيػػدكف بالكامػػؿ أك جزئينػػا عػػف العمميػػة اإلنتاجيػػة، كعػػف  ،، كالمرضػػىاألطفػػاؿك 
سكؽ العمؿ بالمعنى الدقيؽ"
 

 .( 11ص ، 0226رجب  ،)عبد الجميؿ 
مػف يعيشػكف عمػى  " :تعريفنا لمميمشػيف بػأنيـ (04ص ، 0202 ،)مبارؾكيقدـ 

ىػػامش المجتمػػع كال يشػػارككف فػػي الحيػػاة العامػػة بشػػكؿ فاعػػؿ ألسػػباب كثيػػرة قػػد يتعمػػؽ 
أك نظػػرنا لكجػػكد قيػػكد عمػػييـ فػػي  ،أك لمبعػػد الجغرافػػي  ،بعضػػيا بغيػػاب المسػػاكاة أك العػػدؿ 

 ،أك النقابػات النكعيػة ،أك بعد تمثػيميـ فػي المجػالس النيابيػة ،أك لقمة أعدادىـ ،المشاركة
 .خبلفو "أك 

"مػػف يتكاجػػدكف عمػػى  ىػػـ:ف مشػػيالمي أف (00ص ، 0202 ،)ياسػػيف كقػػد ذكػػر
كلػيس  ،أك يعممكف عمى ىامش االقتصػاد المجتمعػي  ،ىامش الحياة العامة في أم دكلة 
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كمػػف ثػػـ فيػػـ محرمػػكف مػػف أم تػػأميف اجتمػػاعي أك  ،ليػػـ كضػػعية قانكنيػػة معتػػرؼ بيػػا
 .صحى"
مػف يعيشػكف عمػى ىػامش المجتمػع  بأنيـ:كتتبنى الدراسة التعريؼ اإلجرائي لمميمشيف        

كيتـ استبعادىـ كحرمانيـ مف الكصكؿ إلى فرص الحياة كال يشارككف في الحيػاة العامػة بشػكؿ 
كلػيس ليػـ  ،فعاؿ ألسباب كثيرة قػد يتعمػؽ بعضػيا بغيػاب المسػاكاة أك العػدؿ أك لمبعػد الجغرافػي

 .كمكف مف أم تأميف اجتماعي أك صحيكضعية قانكنية معترؼ بيا كمف ثـ فيـ محر 
 

  التَنٔش أىْاع ثاىًٔا :

د ُتعػػد ظػػاىرة التيمػػيش ظػػاىرة عالميػػة تعػػانى منيػػا الػػدكؿ الناميػػة كالمتقدمػػة عمػػى حػػ
 : كما يمييمكف تكضيحيا كالتى ، سكاء؛ لذا تتعدد أنكاع التيميش

 التَنٔش االجتناعٕ :  (1)

ُيقصػػػد بػػػالتيميش االجتمػػػاعي فػػػي معظػػػـ دكؿ العػػػالـ اإلجػػػراءات كاآلليػػػات التػػػي ُتطبػػػؽ        
كالمػكارد التػي  ،كالفرص ،كالعمميات المعقدة التي تحـر بعض الفئات مف الحصكؿ عمى الحقكؽ

كالتي يتـ حظرىا بشكؿ منتظـ عمى تجمعػات سػكانية بعينييػا  ،ىي مفتاح االندماج االجتماعي 
 ،كالمشػػػاركة الديمقراطيػػػة ،كالمشػػػاركة المدنيػػػة ،كالرعايػػػة الصػػػحية ،كالبطالػػػة ،مثػػػؿ )اإلسػػػكاف

كاإلجراءات القانكنية( التي تتكافر عادة ألعضاء المجتمع
 

 . (00ص  ،0202 ،)الشمرم
يتبمػكر فػي إيجػاد فجػكات  االجتمػاعيكلعؿ ذلؾ يؤكد عمى أف جكىر معنى التيمػيش 

، كتػرابط اجتمػاعي بػيف أفػراد المجتمػػع فر البيئػة المناسػبة إلحػػداث تماسػؾ، كعػدـ تػكااجتماعيػة
، فمػف كىك مفيـك مرف، كمتعدد الطبقػات ،اجتماعية معينة التي تعانى منيا طبقات كمستكيات

كػػذلؾ يمكػػف تيمػػيش ، ك أكمميػػا ميمشػػة عمػػى الصػػعيد العػػالميالممكػػف أف تكػػكف مجتمعػػات ب
، كبالمثػؿ يمكػف تيمػيش الجماعػات حمية مف النظاـ االجتماعي السػائدالطبقات كالمجتمعات الم

، كالتػػي تػػرتبط كالتيمػػيش ىػػك ظػػاىرة التحػػكؿ ،كاألسػػر أك األفػػراد فػػي بعػػض المكاقػػع ،العرقيػػة 
 بالحالة االجتماعية لممجتمع .

 :  التَنٔش االقتصادٖ (2)

ى النصػيب األكبػر االقتصػادم أف يسػتحكذ فئػة قميمػة مػف المجتمػع عمػُيقصػد بػالتيميش        
؛ حيػػث يػػتـ تكريثيػػا فػػي الكقػػت الػػذل يعػػانى فيػػو الغالبيػػة مػػف الػػدخؿ القػػكمي، ككظػػائؼ معينػػة

، كمػف ثػـ يػزداد حيث يعانكف مػف الحرمػاف االقتصػادم؛ مف الفقر، كاالحتياج، كالبطالة العظمى
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كمػػا يتمثػػؿ التيمػػيش االقتصػػادم فػػي  ،داخػػؿ المجتمػػع نسػػبة الػػذيف تحػػت خػػط الفقػػر، كالفقػػراء
فصػػػػؿ األفػػػػراد كالجماعػػػػات عػػػػف البنيػػػػة االقتصػػػػادية العامػػػػة لممجتمػػػػع مػػػػف نػػػػاحيتي اإلنتػػػػاج 
كاالسػػتيبلؾ، ففػػي الجماعػػات التػػي تعػػانى درجػػات عاليػػة مػػف الحرمػػاف المػػادم تتنػػاقص لػػدييـ 

ذلؾ كمعػػدالت البطالػػة ككػػ ،أك العمػػؿ لػػبعض الكقػػت ،فػػرص العمػػؿ سػػكاء عمػػى أسػػاس التفػػرغ
كقػد يتعػذر عمػى مػف تػـ إقصػاؤىـ مػػف سػكؽ العمػؿ العػكدة إليػو مػرة أخػرل ،العاليػة

 
 ،الشػػناكم)

 . (002ص ،0220
كلعؿ ذلؾ يؤكد عمى أف التيميش االقتصادم نتيجة طبيعيػة لمنبػت االجتمػاعي الميمػش        

كيتبػع  ذلػؾ  ،كبالتػالي ال يحصػؿ الفػرد عمػى أم دخػؿ ،الذل ال ينػتج مػدخبلت أساسػية لمسػكؽ
، عمػػػر) نتيجػػػة كىػػػى أف عػػػدـ المسػػػاكاة فػػػي الػػػدخؿ يناسػػػب طردينػػػا مػػػع االسػػػتبعاد االقتصػػػادم

 . (2ص ،0223
 :  التَنٔش التعلٔنٕ (3)

يتمثػػؿ فػػي حرمػػاف ك ، ألنػػو سػػبب كنتيجػػة لؤلنػػكاع األخػػرل ؛ُيعػػد مػػف أىػػـ أنػػكاع التيمػػيش       
 ،قػكف عائمينػا الممز  ،الحتياجػات الخاصػةذكل ا ،كخاصػة الميػدديف بالتسػربات معينػة أبناء فئػ

الفقػػراء مػػف االلتحػػاؽ بػػالتعميـ كاالسػػتمرار فيػػو نتيجػػة لعكامػػؿ خارجػػو عػػف  ،المتػػأخريف دراسػػينا
أبنػاء القمػة المحظكظػة اقتصػادينا،  إمكانات كقدرات أبناء تمؾ الفئات في الكقت الذل يتمتػع فيػو

، كمطابقنػا لممعػايير الدكليػة يـ جيد متميز مرتفع الجػكدة، أك ثقافيان بتعمأك اجتماعينا، أك سياسينا
في التعمػيـ مػف خػبلؿ مػدارس كجامعػات خاصػة بمصػركفات ال يقػدر عمػى تحمميػا معظػـ أبنػاء 

دل بالطبع إلػى حػدكث جميػع أنػكاع كالذل يؤ  ،؛ مما يرسخ التيميش التعميميسطةالطبقة المتك 
 ( .10ص  ،0200 ،، بكش)عائب التيميش األخرل في المجتمع المصرم

 :  التَنٔش املكاىٕ (4)

عزكلػػة عػػف ، كالمالمنػػاطؽ التػػي يصػػعب الكصػػكؿ إلييػػا تمػػؾبُيشػػار لممنػػاطؽ الميمشػػة        
األسػػػر الفقيػػػرة ش داخػػػؿ كحػػػدات جغرافيػػػة صػػػغيرة جػػػدنا؛ حيػػػث ، كالعػػػيالتيػػػار الرئيسػػػي لمتنميػػػة

، كبالكصػػكؿ إلػػى تمػػؾ المنػػاطؽ يػػأتي التيمػػيش الثقػػافي كالصػػحي كغيػػرة مػػف أنػػكاع كالميمشػػة
ػػا فريػػدنا كتمػػؾ المنػػاطؽ تفػػر  ،التيمػيش التػػي تترتػػب عمػػى اإلقامػػة فػػي ىػػذه المنػػاطؽ ز لنػػا نمكذجن

جزيف فتبنػت أطفػاؿ رافضػيف ليػا كعػا ،يتمزؽ مف كاقعو كبيئتو المتدىكرة، ك لطفؿ يعانى، كيتألـ
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كلكػف يسػتعد إلفػراز سػمكميا فػي  ،كيمتص األلـ طكاؿ عمػره ،طيف ليا عف التكيؼ معيا كساخ
 .((Adam, B.,  Huntage, Y. N., 2005 , pp3-7 كجو مجتمعو فيما بعد

كعند النظر إلى عممية التيمػيش الػذل يتعػرض لػو ىػؤالء األطفػاؿ نجػد أنيػا تنطػكم 
عمى نكع مف القسر أك الجبر، فيػؤالء الميمشػيف مػف األطفػاؿ لػـ يختػاركا ىامشػيتيـ بأنفسػيـ 

ػػا مػػف  ،بػػؿ ُفرضػػت عمػػييـ مػػف قبػػؿ المجتمػػع الػػذل يحيػػكا بداخمػػو  فػػالمجتمع اسػػتبعدىـ تمامن
ػا عمػييـ عبػر أجيػاليـ  ،كا يعػانكف مػف التيمػيشكسػيظم ،المشاركة في فضػاءه كسػيظؿ مفركضن

 المختمفة طالما بقيت الظركؼ أك المتغيرات التي سببت حالة التيميش .
كيتض  مما سبؽ تعدد أنكاع التيميش مػا بػيف التيمػيش االجتمػاعي حيػث تحػـر بعػض        

، كالتيمػيش لديمقراطيػةيػة الصػحية كالمشػاركة االفئات مف الحصكؿ عمى بعض الحقػكؽ كالرعا
كفصػميـ عػف  المػادماالقتصادم كىك معاناة فئة كبيرة مف المجتمع مف الفقر ككػذلؾ حرمػانيـ 

، باإلضافة لمتيميش التعميمي كىك الحرمػاف مػف االستيبلؾ كاقصاؤىـ مف سكؽ العمؿاإلنتاج ك 
يصػػعب  التػػي، كالتيمػػيش المكػػاني كيقصػػد بػػو المنػػاطؽ لتحػػاؽ بػػالتعميـ أك االسػػتمرار فيػػواال 

تعػاني مػف تيمػيش ثقػافي كصػحي كيتضػ  ممػا  كبالتػاليالكصكؿ إلييا كالمعزكلة عف التنميػة 
سبؽ أف األطفاؿ الميمشيف لـ يختػاركا ىامشػيتيـ بػؿ فرضػت عمػييـ مػف قبػؿ المجتمػع كالػذم 

 سببت التيميش . التييتكارثو األجياؿ نتيجة الظركؼ كالمتغيرات 
 شَٔنالت أصباب ثالجًا:

، كالرفض ، كالعزلة االجتماعيةة إلى التيميش ما بيف صراع الدكرالعكامؿ المؤديتتنكع 
 ، كالشعكر بالحرماف كسيتـ تناكؿ كبلن منيـ عمى حدهمف الجماعات المسيطرة في المجتمع

  : كما يمي
 : رصزاع الدّ-1

حيث يعاني الفرد مف الصراع بيف مختمؼ األدكار المنكطة بو اجتماعيان كالمتناقضة 
، فالميمشكف ىـ أكلئؾ في الشعكر باليامشية ان أساسي عامبلن  ، كيعد ذلؾبعضيا البعض مع

فيما ىـ أيضان أكلئؾ الذيف يعانكف مف خمط أك تشكيش ك  ،الذيف يعانكف مف أزمة المكانة
، ففي ختص بمصدر صراع الدكر لدم الميمش، أما فيما ييتعمؽ بأدكارىـ االجتماعية

المجتمعات الحديثة التي تتسـ بالتغير االجتماعي السريع يككف عمي العديد مف األفراد القياـ 
كالمشاركة في سمككيات تنطكم عمي كاجبات كالتزامات متناقضة كغير متسقة  ،بأدكار مختمفة 
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مة اب محصكتعتبر مرحمة الشب ،باليامشية كالتكتر كالعدكانيةكيؤدم بيـ ىذا إلي الشعكر  ،
فالشباب يعتبركف  ،مف مراحؿ ارتقاء اإلنساف )الطفكلة كالرشد(  ،لتصارع عدة قكل متناقضة

 –في نفس الكقت  –كىك  ،راشديف ممثميف لنظاـ معيف لو قيـ قائمة بدرجة أك بأخرل 
كىناؾ فئة مف الشباب تشعر بتشكيش في تمؾ  ،ف الطفكلة كفقان لتصميميـ الخاصيشكمك
تؤدم إلي اىتزاز كؿ  كالتي، ية التي يعانكنيا في تمؾ المرحمةمة اليك نتيجة ألز  ،المرحمة

ر عمؿ أك كأيضان تؤدم بو إلي العجز عف اختيا ،ىيـ الشباب السابقة عف تصكر ذاتومفا
كعدـ  ،ة يعاني الشاب مف إحساس بالتفاىةكأيضان نتيجة لتمؾ األزم ،مينة أك مكاصمة التعميـ

 . (45، ص0775ص ،)الدسكقي وكجكد أىداؼ لحيات
 :  العشل٘ االجتناعٔ٘ -2

عف التأثير في العالـ المحيط بيـ  الشباب المعزكؿ اجتماعيان بالعجزنتيجة شعكر 
لتمرد عمي سمطة تظير لدييـ سمة المعارضة كا ،ادىـ لبلحتكاء كالتقبؿ االجتماعيكافتق

إلي شعكر  كما أف عزلة الشباب عف مؤسسات المجتمع المدني تؤدم، البالغيف كقيمتيـ
لجارية في كما تجعميـ يشعركف بالعجز كافتقاد السيطرة عمي األحداث ا ،الشباب باليامشية

كنتيجة لتمؾ العزلة يتسـ ىؤالء الشباب بالتزاـ ضعيؼ تجاه الضغكط العامة ، المجتمع
 ،ةتكقعات المجتمعيكمف ثـ يتسـ سمككيـ بعدـ االلتزاـ بال ، كالمعايير الديمقراطية في المجتمع

فضكف القكانيف كالكسائؿ فيـ ير  ،كبعدـ اتباع الكسائؿ التقميدية في تحقيؽ أىدافيـ
لعنؼ كالكسائؿ ا كيستخدمكف ، التي عادة ما يتـ استخداميا لئلعراب عف المظالـ ،المشركعة

 (.064-063، ص ص 0202)المعمكرم،  غير المشركعة
 : عات املضٔطزٗ يف اجملتنعاجلناالزفض مً  -3

مف العكامؿ اليامة التي تتسبب لمجتمع لرفض مف الجماعات المسيطرة في اايعتبر 
لذم يشغؿ مكانة كيتكقؼ ىذا الشعكر عمي مدل تكيؼ الفرد ا ،باليامشيةالفرد شعكر  في

 .مف الجماعات السائدة في المجتمع عمي درجة تقبمو كأيضان  ،ىامشية مع جماعتو
كما أف ظيكر خصائص الشخصية اليامشية لدل الفرد إنما يتكقؼ عمي مدل  

أك تمؾ  ،انب الجماعات السائدة في المجتمعالتفاعؿ بيف درجة الرفض التي يكاجييا مف ج
كمدل كثافة الحكافز كصبلبة الحدكد بيف جماعتو  ،لتي يحاكؿ الحصكؿ عمي امتيازاتياا

ذا ما كاجيت جماعة الفرد المرجعية ك  ،في المجتمعاعات األخرل السائدة المرجعية كالجم ا 
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 ،نكعان مف الحكافز مف الممكف اختراقو كالنفاذ مف خبللو إلي الجماعات السائدة في المجتمع 
فنف تأثير  ، رفضان تامان مف تمؾ الجماعات السائدة لتقبمو –في نفس الكقت  –كيكاجو الفرد 

يو عف نفس كأكثر فاعمية في ظيكر خصائص الشخصية اليامشية لد ،ذلؾ سيككف أكثر حدة
كيكجد بينيا كبيف  ،إذا ما كاجو جماعات سائدة ترفضو رفضان تامان  ،المعاممة التي يتمقاىا

كأيضان في إطار ىذا العامؿ أف سمكؾ  ،يمكف اختراقو أك النفاذ منوجماعتو المرجعية حاجز ال 
اد كضكحان كمما شعر المنطكم عمي قدر مف التشكؾ كالصراع يزدك  ، المراىقيف المفتقد لمكضكح

أف أبكاب ىذا  –ببساطة  –مرفكض منيـ ألف ىذا يعني  ،عيد عف عالـ الكبار بالمراىؽ أنو 
كيؤدم الشعكر بالرفض إلي نمك الخصائص السمككية السيئة لدل  ،العالـ مغمقة بالنسبة لو 

كتزداد  ،فيصب  نتيجة ليذا الشعكر عدكانيان عمي استعداد دائـ لمشجار  ،الشخص الميمش
 . (075-074ص ص  ،0202)الشافعي،حساسيتو كشعكره بعدـ األماف

 : الشعْر باحلزماٌ -4

أك  ،األعمىالطبقة  إلىكرغبتيـ في تغيير طبقتيـ  ،ف شعكر الشباب بالحرمافإ
مع كجكد عكائؽ اجتماعية  ،كضعيـ الحاليمف  –نسبيان  –أعمي رغبتيـ في كضع اجتماعي 

 ىك األساس في شعكر ىؤالء الشباب باليامشية . ،تحكؿ دكف ذلؾ 
كالخبلص مف شب  البطالة  ،أف الشباب الميمش يريدكف تغيير كضعيـ االجتماعي  

كيريدكف الخركج مف البيئة التي تحد مف فرص انتقاليـ إلي الطبقة  ،التي تيدد مستقبميـ 
 كيريدكف الخبلص مف مشاعر اإلحباط . ، األعمي

حيث يشعر الفرد أف عضكيتو في جماعة ما  ،ف الشعكر بالحرماف ىك شعكر نسبي إ 
عمي الرغـ  ،تجعمو محركمان مف االمتيازات بالنسبة لعضكية جماعة أخرل  –بصفة عامة  –

مييئان لبلنخراط كما يجعمو ىذا الشعكر  ،مف شعكره بأنو مؤىؿ لمحصكؿ عمي تمؾ االمتيازات
كىناؾ عبلقة  ،د الجماعات المسيطرة في المجتمعفي أشكاؿ االحتجاج الجماعي العنيؼ ض

كالتمرد( حيث أنو في ظؿ الثقافة المادية التي تغرس في  ،اليامشية  ،ثبلثية بيف )الحرماف 
كالميمشة  تجد الفئات الدنيا ،جميع أفراد المجتمع التطمع إلي االرتفاع بأكضاعيـ االجتماعية

كبيف قدرتيا عمي بمكغ تمؾ التطمعات أك بمكغ  ،في المجتمع تعارضان بيف تطمعاتيا كطمكحاتيا 
يدرككف أف افتقارىـ لمميارة الكافية  –مف خبلؿ تجاربيـ كخبراتيـ  –فننيـ  ،الحياة الرغدة

 ،غبات كالكسائؿ المبلئمة لمكصكؿ إلي تطمعاتيـ إنما يحد مف فرصتيـ لمكصكؿ إلي تمؾ الر 
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كتأتي النتيجة النيائية ليذا اإلحباط في شكؿ التمرد عمي  ،كمف ثـ يعانكف مف اإلحباط
كاالنخراط في الحركات االجتماعية التي تيدؼ إلي إحداث تغييرات جكىرية في  ،المجتمع 

 .(06ص ،0205)الميالي، المجتمع بأمؿ الكصكؿ إلي تطمعاتيـ أك طمكحاتيـ 
رئيسػػػة أيضػػػان فػػػي عمميػػػة  ان أسػػػباب األخػػػرل التػػػي تعػػػدكمػػػا يكجػػػد عػػػدد مػػػف األسػػػباب          

 :كما يمي (Barry, 2002,p57) كضحياالتيميش 
 ىماؿ بناء دكر الرعاية الخاصة باألطفاؿ ،عدـ اكتراث الحككمة لمتكسط دخؿ الفرد  .كا 
 كاالنحراؼ. ،اليامشية كبالتالي تعرض حياتيـ لمخطر 
  كضػعؼ قػكانيف الػتعمـ اإللزامػي، ،مثؿ التسرب مف المػدارس ؛المجتمعيةكما تساىـ العكامؿ 

 ا كراء ازدياد ظاىرة أطفاؿ الشكارع .كعدـ كجكد أندية أك مراكز يمجأ إلييا الطفؿ أسبابن 
 الػػذم فقػػد أحػػد أك كػػبل كالديػػو، كلػػـ يحصػػؿ عمػػى الرعايػػة، كالعنايػػة المناسػػبة،  الطفػػؿ اليتػػيـ

 لمعيش في الشارع. فيذىب
 رة المفّككػػة ىػػك تعػػريض الطفػػؿ لنػػكع مػػف أنػػكاع العنػػؼ، سػػكاءن باسػػتخداـ األلفػػاظ أك األسػػ

 بالضرب.
  بيـ مػػفك ممػػا يػػؤّدم إلػػى تػػأثر األطفػػاؿ، كىػػر  ؛تفضػػيؿ ابػػف عمػػى آخػػربالتمييػػز بػػيف األبنػػاء 

 .المنزؿ
 كيرعاه فيتجو إلى الشارع ،فقداف الطفؿ ألبكيو فمـ يجد مف ييتـ بو. 
  ا انييػػػار األسػػػر، كتشػػػرد األبنػػػاء، كخػػػركجيـ إلػػػى الشػػػارع بحثنػػػالفقػػػر الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى 

 .عف الطعاـ
  فرض القيكد عمػى األطفػاؿ فمػثبلن حرمػاف الطفػؿ مػف الخػركج كالتنػزه يدفعػو ذلػؾ إلػى البحػث

 .حريتو فييرب مف المنزؿ عف
  زيػػادة عػػدد أفػػراد األسػػرة بالشػػكؿ الػػذم ال يسػػم  لؤلبػػكيف بالكفػػاء باحتياجػػات األطفػػاؿ فيمجػػأ

 .   لمشارع لمحصكؿ عمى ما يريده لطفؿا
 بجانػػب ذلػػؾ عػػدـ سػػماع  ،كراىيػػة الطفػػؿ لممدرسػػة كالتعمػػيـ نتيجػػة لسػػكء معاممػػة المعممػػيف

 .   لمشكبلت الطفؿ يدفعو ذلؾ إلى اليرب مف المنزؿ األبكيف

يتضػػ  ممػػا سػػبؽ تعػػدد كتنػػكع العكامػػؿ المؤديػػة إلػػى التيمػػيش حيػػث يعػػاني الفػػرد مػػف        
 ،في المجتمع مما يؤثر عمى مكانتو كيؤدم إلػى شػعكره باليامشػيةمختمؼ األدكار الصراع بيف 
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كمع التغير االجتماعي تعتبر فئة الشباب األكثر شعكران بالتشكيش نتيجة ألزمػة اليكيػة كالعجػز 
كمػػا أف انعػػزاؿ الطػػبلب عػػف االنػػدماج فػػي  ،عػػف مكاصػػمة التعمػػيـ كعػػدـ كجػػكد أىػػداؼ لحياتػػو

شػػػعكرىـ باليامشػػػية االجتمػػػاعي يػػػؤدل إلػػػى  لبلحتػػػكاءالمجتمػػػع كشػػػعكرىـ بػػػالعجز كافتقػػػادىـ 
كمػػا أف  ،كنتيجػػة لػػذلؾ فيػػـ يتسػػمكا بعػػدـ اإللتػػزاـ كيمجػػأكف لمعنػػؼ كالكسػػائؿ غيػػر المشػػركعة

يامشػية عنػدما يكاجػو لدرجة رفضو مف الجماعات المسػيطرة فػي المجتمػع أثػر عمػى شػعكره بال
رفضػػان مػػف بعػػض الجماعػػات كيػػؤدل ىػػذا الشػػعكر إلػػى نمػػك الخصػػائص السػػيئة لػػدل الشػػخص 

 االمتيػازاتباإلضافة إلى الشػعكر بالحرمػاف تجعمػو محركمػان مػف  ،الميمش كشعكره بعدـ األماف
ؾ فينػا ،بػيف الحرمػاف كاليامشػية كالتمػردكمػا أف ىنػاؾ ارتبػاط  ،بالنسبة لعضكية جماعة أخػرل

تعػػارض بػػيف تطمعػػات الميمشػػيف كطمكحػػاتيـ كبػػيف قػػدرتيـ عمػػى بمػػكغ تمػػؾ التطمعػػات كمػػف ثػػـ 
 يعانكف مف اإلحباط كتأتي النتيجة النيائية ليذا اإلحباط في شكؿ التمرد عمى المجتمع .

كما أف ىنػاؾ بعػض األسػباب األخػرل المسػببة لمتيمػيش كمنيػا إىمػاؿ الرعايػة الخاصػة        
كفقػداف بعػض األطفػاؿ  ،سػرب مػف المػدارس كعػدـ كجػكد أنديػة يمجػأ إلييػا الطفػؿكالت ،باألطفاؿ

رة أك تكاجػػدىـ فػػي أسػػر مفككػػة مػػع التمييػػز بػػيف األبنػػاء ممػػا ػػػػػػػػػلمرعايػػة كالعنايػػة مػػف قبػػؿ األس
ككػػذلؾ زيػػادة عػػدد األفػػراد ممػػا يقمػػؿ مػػف تمبيػػة  ،يػػؤثر عمػػييـ كيػػؤدل إلػػى ىػػركبيـ مػػف المنػػزؿ

مع ازدياد الفقر الذم يدفع باألطفاؿ إلػى الشػارع باإلضػافة إلػى  ،خؿ األسرةاحتياجات الطفؿ بدا
 .ة نتيجة سكء معاممة المعمميف ليـكراىية األطفاؿ لممدرس

 فئات األطفال املَنشني:  رابعًا

 ،ش ىـ جيػؿ األبنػاءكبالنظر إلى الفئات الميمشة نجد أف الضحية األكلى لعممية التيمي       
دفعػػت بيػػـ إلػػى ىػػامش ، كالتػػي المكانػػة اليامشػػية آلبػػائيـ يرثػػكف األطفػػاؿفممػػا الشػػؾ فيػػو أف 

 ،ف فػي المجتمػع نتيجػة أسػباب مختمفػة، كقد تػـ حصػر فئػات األطفػاؿ الميمشػيكحافة المجتمع
 مف التفصيؿ . بشيءسيتـ تناكليا  كالتيكالشكؿ التالي يكض  فئات األطفاؿ الميمشيف 

  



                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 133 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 0)شكم 

 ()ئػذاد انجبحثبٌ فئبد األغفبل انًًٓشٍٍ
ث يتضػػػػػ  مػػػػػف الشػػػػػكؿ السػػػػػابؽ أف تنػػػػػكع فئػػػػػات الميمشػػػػػيف كتعػػػػػددىا، حيػػػػػث حيػػػػػ

تضػػػػػـ االطفػػػػػاؿ األيتػػػػػاـ، كاالطفػػػػػاؿ الممزقػػػػػكف عائميػػػػػا، كالبلجئػػػػػكف فػػػػػي حػػػػػاالت الكػػػػػكارث 
، باإلضػػػػافة إلػػػػى األطفػػػػاؿ المشػػػػردكف فػػػػي الشػػػػكارع، كغيػػػػر المتمدرسػػػػكفكالحػػػػركب، كأيضػػػػان 

 : التفصيؿ كما يميذكم االعاقات المختمفة، كيمكف تكضي  ىذه الفئات ب
 األطفال األٓتاو :  -1

طفؿ فقد أحد كالديو أك كمييما، كالمجتمعات اإلسبلمية مميئة باأليتاـ ىك الطفؿ اليتيـ  
 ،رتفاع أسباب الكفاة التي تمس البالغيف بالخصكصافي تزايد مستمر بسبب كما أف أعدادىـ 

يجد السند عادة  ،كمف المؤكد أف الطفؿ اليتيـ كاف في ظؿ المجتمعات اإلسبلمية التقميدية 
فيحصؿ تضييؽ لؤلسرة كتباعد بيف  ،، أما مع تحكالت الحياة االجتماعية في أفراد عائمتو

كمع أف المبلجئ  ،كد متكفؿ باأليتاـ مف بيف أكلئؾحتي أضحي مستحيبلن تخيؿ كج ،األقارب 
 ،تحاكؿ التخفيؼ مف حجـ األزمة إال أنيا ال تستكعب جميع األيتاـ كال تشبع كؿ حاجاتيـ 

بحيث ال يجد في  ،بيذه الطريقة أضحي مصير اليتيـ ميددان  ،كما أنيا ال تغطي كافة المناطؽ

فئبت االطفبل 

 المهمشين

األغفبل 

 األٌزبو

األغفبل 

 انفمشاء

 األغفبل

انًًضلٌٕ 

 ػبئهٍب  

األغفبل 

 انالخئٌٕ

األغفبل 

 انُبصحٌٕ

األغفبل 

 انًؼبلٌٕ
األغفبل غٍش 

 ٍانًزًذسعٍ

األغفبل 

 انًششدٌٔ
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ثـ أضحي  مف ،بكؿ ما يرافقو مف مخاطر ،أك ال يجد مأكم سكم الشارع  ،حاالت كثيرة عائبلن 
 .(0200 ،)كماؿالَيتـ أحد عكامؿ التيميش كاإلىماؿ كربما التشرد 

 األطفال الفكزاء : -2

كىي ظاىرة تستكم فييا الدكؿ التي انتيجت  ،ينتشر الفقراء بكؿ األقطار اإلسبلمية 
مما يدؿ عمي أف العيب ال يكمف في نظاـ أك آخر  ،الرأسمالية كتمؾ التي أختارت االشتراكية

كأف التفاكت الميكؿ بيف  ،بقدر ما يكمف في سياسات التنمية المنتيجة حتي اآلف بكؿ األقطار
ء كالذيف يعيشكف مف الفقرا ،ما تزاؿ في تزايد مستمر  ،الفئات االجتماعية قد أفرز شرائ  

الذيف  ،تضرريف مف الفقر ىـ األطفاؿ كغني عف البياف أف أكثر الم ،تحت عتبة الفقر
فيضطركف عادة إما لمغادرة المدارس مبكران أك  ،يحرمكف بسببو مف أبسط الحقكؽ كالحماية

كما يضطركف لبدء العمؿ كىـ في سف المعب كعكدىـ ما يزاؿ  ،لعدـ كلكجيا مف األساس
د االجتماعية اف األبعاكلعؿ ىذا يكفي لبي ،أك يضطركف لمتسكؿ كالتشرد كالجنكح ،غضان طريان 

 . (66، ص 0200 ،)اليبارنةاالقتصادية لمفقر –
 األطفال املعاقٌْ : -3

إف لفظ معاؽ يدؿ عمي كؿ شخص ال يممؾ القدرة عمي أف يضطمع بمفرده بكامؿ أك  
في  ،كذلؾ بسبب نقص خمقي أك غيره ،بعض متطمبات حياة شخصية أك اجتماعية طبيعية

ـ لحقكؽ 0747 فىذا التعريؼ تبنتو ىيئة األمـ المتحدة في إعبل  ،قدرتو الجسمية أك الذىنية
فاإلعاقة قد تككف عقمية أك جسدية أك حسية كما تككف كالدية أك  ،(0ادة الطفؿ المعاؽ )م

كالنتيجة أف اإلعاقة تحد كثيران مف طاقات الطفؿ كتُحكؿ دكف  ،كلكؿ منيا أسبابيا ،مكتسبة 
فينتيي بو المطاؼ لمتيميش  ،اكتماؿ خمقتو أك اكتماؿ تككينو الجسدم أك العقمي أك النفسي

)عبد  كالحرماف مف حظكظ الطفؿ السكم المتمتع بالظركؼ الطبيعية لمنمك كاالندماج كاإلنتاج
 .(23-21، ص ص 0204،الكافي

 األطفال غري املتندرصني : -4

 ،مقارنة مع باقي دكؿ العالـ الثالث ،يعاني العالـ اإلسبلمي مف أعمي نسب األمية   
كما زاؿ حتي اآلف عديد مف أطفالو البالغيف سف التمدرس ال يمجكف المدارس مف األساس أك 

 كالسيما اإلناث . ،خاصة بالمناطؽ النائية  ،يغادركنيا بعد كقت كجيز جدان 
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 ،أف كؿ شخص لـ يتسم  بالعمـ ما لو أف يعيش عمي ىامش الحياة طكاؿ عمره 
مما يحصنو  ،كمعمـك كذلؾ أف الطفؿ المتمدرس يقضي كؿ أكقاتو محركسان داخؿ المدرسة 

كمف المؤكد أيضان أف المدرسة  ،ضد األرتماء في أحضاف الشكارع بكؿ ما يكتنفيا مف مخاطر
ُتَؤمنف لمطفؿ نصيبان مف التربية كالتعميـ يمكنانو مف الفيـ كاالدراؾ كاالندماج كمكاجية 

كما أف برامج التعميـ عادة ما ُترفؽ بأنشطة مكازية  ،كيحميانو مف االنحراؼ نسبيان  ،المستقبؿ 
ة مف شركر الكبت كالضغط مفيتخمص بيذه الكسي ،ُيفرغ فييا الطفؿ طاقاتو المشحكنة 

 . (05، ص 0202 ،)برجالنفسي 
 األطفال املشزدٌّ : -5

التشرد ظاىرة حديثة أفرزىا التقدـ الصناعي كما رافقو مف تحكالت اجتماعية كتمركز   
كمف أزمات اقتصادية  ،في المدف الكبرل كنشكء أحياء عشكائية كبيئات غير سميمة 

 )كالبطالة كانخفاض الدخؿ( .
 لككنيا ما زالت تنظر لممشرند ببل ،كمشكمة المجتمعات اإلسبلمية تبدك أكثر خطكرة  

 ،كبدكف تفيـ ألكضاعو ،ي المجتمع كلية كال كعي أك ادراؾ لخطكرتو عمي نفسو كعمئمس
 ،ميمؿ أك ميمش أك غير سكم أك غير متكيؼ  ،كالطفؿ المشرد ال تكفي في حقو عبارات 
فيك يشكؿ في البداية خطران عمي نفسو كمستقبمو  ،ألف كضعو في الكاقع أخطر مف ذلؾ بكثير

كمعمـك أف  ،كعندما يزداد إتقانو لمجنكح كاإلجراـ يتحكؿ إلي خطػػر عمي المجتمع ككؿ ،
كىك يقترف في األذىاف  ،التشرد يرافقو عادة التمرد عمي الضكابط االجتماعية كالقانكنية

، 0207 ،فرح) كتعمـ كسائؿ اإلجراـ المحترؼ ،كاالنحراؼ  ،كتعاطي المخدرات  ،بالتسكؿ 
 . (34ص 

 األطفال الياسحٌْ :  -6

كالنزكح أك اليجرة قد يككف بحثان عف  ،إف التشرد قد يككف مف نتائج النزكح   
 كأسبابو مختمفة قد تككف ،كقد يككف مف دكلة ألخرل ،در الرزؽ ػػػػػػاالستقرار كالطمأنينة كمص

كمثاؿ آخر لمنزكح كيتمثؿ في اليجرة نحك الدكؿ  ،اقتصادية أك اجتماعية أك سياسية
كمما الشؾ فيو أف االختبلؼ العقائدم كالثقافي كاالختبلؼ في  ،بحثان عف العمؿ ،المصنعة 

فيك عادة ال يحتفظ بيكيتو الثقافية  ،نمط الحياة كثيران ما يخمؽ لدل الطفؿ تمزقان في تككينو
 ،ية كالعقائدية مما يمزؽ ىكيتو الثقاف ،كال ىك يستسمـ بالكامؿ لمثقافة األجنبية  ،األصمية 
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كقد نقمت لنا كسائؿ اإلعبلـ صكران مفجعة عف نزكح مبلييف األبرياء مف  ،كيعرضو لمتيميش
مف األيتاـ  ناىيؾ عما خمقتو ،بحثان عف األمف أك كسيمة لمعيش ، األطفاؿ كالعاجزيف

فالذم يدفع أكبر الثمف ىك  ، كفي جميع الحاالت كأيان كاف سبب اليجرة ،كالمشرديف كالمعاقيف
عمي شكؿ اقتبلع لو مف كسطو المألكؼ كحرماف مف االستقرار كحممو نحك البلتكيؼ  ،الطفؿ

 ،عبد الحافظ)كاالستقرارصكرة حرماف مف القكت كيدفعو أيضان في  ،مع الثقافة الجديدة 
 . (013ص  ،0221

 األطفال الالجئٌْ :  -7

نما  ،كىي الحرماف مف االستقرار ،ىناؾ معاناة مشتركة بيف ىذه الفئة كالسابقة   كا 
في ظؿ ظركؼ سياسية بالمقاـ األكؿ  ،الذم يميز ىذه ىك الحرماف حتي مف حؽ المكاطنة

كاجتماعية تضطر فئات كبيرة مف السكاف لمنزكح عف مكطنيـ األصمي كمغادرة أكطانيـ بحثان 
 ،أك إجبلء ليـ لطكارئ محتممة ،كفراران مف حركب أىمية أك نزاعات داخمية  ،عف مكاف آمف 

الدكؿ المجاكرة أك ء إلي كغير ذلؾ مف األسباب كالعكامؿ التي تجبر المكاطنيف عمي المجك 
الذيف  ،كمعمـك أف أكبر المتضرريف مف المجكء السياسي أك غيره ىـ األطفاؿ  ،الدكؿ األخرل

يجدكف أنفسيـ فجأة في حضف ثقافة غربية عنيـ يصعب عمييـ  –بحكـ تغيير اإلقامة  –
كط الحياة غير مكفرة ألبسط شر  ،كما أف ظركؼ المجكء عادة ما تككف مزرية  ،التعايش معيا

ؤىمة لممكاطنة غير م ،ؿ ىذه أال تككف محركمة اقتصاديان فكيؼ يمكف لطفكلة مث ،الكريمة
 . (152، ص 0207العساؼ، )الصالحة مستقببلن 

 األطفال املنشقٌْ عائلًٔا : -8

أك نتيجة  ،تمزؽ العبلقات األسرية قد يككف نتيجة كفاة أحد األبكيف أك كمييما  
كفي جميع  ،انفصاؿ الزكجية بسبب طبلؽ أك بسبب اليجر أك استحكاـ الخبلؼ بيف الزكجيف

الحاالت فالظركؼ المعيشية تتحكؿ غالبان إلي جحيـ تذكب فيو عبلقات المكدة كالتعاطؼ 
كبالتالي فحياة الطفؿ التي ميزتيا الطبيعية  ،كالتكامؿ كاالستقرار التي مف أجميا ُشرنع الزكاج

ىذه لتنتيي رحمة العذاب  ،كحرماف مف أبسط الحقكؽ  ،بالبراءة كالصفاء تتحكؿ إلي عذاب 
كالطفؿ في الماضي كاف يجد السند كالدعـ لدل أفراد  ،عادة إلي أزمات نفسية كاجتماعية
كتغمب  ،أما مع تعقد الحياة االجتماعية كضنؾ العيش  ،أسرتو كلدم المحسنيف في المجتمع
فأضحي الطفؿ الممزؽ عائميان ال يجد لو مف مبلذ سكم  ،الحياة المادية عمي الحياة الركحية 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%B4%D8%B0%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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يتكفؿ بو ليتعمـ في ثناياه كؿ السمككيات الخطيرة كالميددة لطفكلتو  ،يحتضنو  ،الشارع 
اءة الطفكلة إلي الجنكح عندما ينتقؿ الطفؿ مف بر  ،كالميددة لممجتمع  ،البريئة كلمستقبمو 

 . (002ص  ،0222 ،)أميفكالتشرد 
مما سبؽ يتض  تعدد كتنكع فئات األطفاؿ الميمشيف كذلؾ ما بيف األطفاؿ األيتاـ 

ب  كمع تحكالت الحياة االجتماعية كتباعد األقارب أصالذيف فقدكا أحد كالدييـ أك كمييما 
ك يعاني مف ، لذا فيالمبلجئ ال تستكعب جميع األيتاـ ، كما أفمستحيبلن كجكد متكفؿ باأليتاـ

التفاكت بيف الفئات االجتماعية كينعكس ، كاألطفاؿ الفقراء كىـ نتاج التشرد التيميش كربما
، مما يؤدل إلى ضرريف كالمحركميف مف أبسط حقكقيـالفقر عمى األطفاؿ حيث أنيـ أكثر المت

، باإلضافة إلى األطفاؿ المعافيف كىـ مف ال انيـ مف المعب كالتعميـ بالمدارستيميشيـ كحرم
بمتطمبات حياتو الشخصية أك االجتماعية مما  يفيسمية أك الذىنية كال يممككف القدرة الج

، كما أف ىناؾ فئة األطفاؿ غير رماف مما يتمتع بو الطفؿ الطبيعييعرضو لمتيميش كالح
أك يغادركنيا بعد كقت قصير المتمدرسيف كىـ أطفاؿ بالغيف سف المدرسة كال يمتحقكف بيا 

، باإلضافة إلى األطفاؿ المشردكف كىـ نتاج لبلنحراؼإلى الشكارع مما يعرضيـ كيمجأكف 
أزمات اقتصادية كالبطالة كانخفاض الدخؿ كبالتالي فيـ معرضكف لمتشرد كالتيميش كيمثمكف 

 أنفسيـ كمستقبميـ كعمى المجتمع. خطران عمى
اليجرة بحثان عف االستقرار  الذيف تضطرىـ الظركؼ إلىكما أف األطفاؿ النازحكف  

لمتيميش  كيتعرضكفيكية الثقافية كالعقائدية ال لتمزيؽ أيضان يتعرضكف كمصدر الرزؽ
، كاألطفاؿ البلجئكف كالذيف ىـ نتاج ظركؼ سياسية أك اجتماعية أدت كالحرماف مف االستقرار

افة غريبة تعايش في أحضاف ثقبيـ لمغادرة أكطانيـ بحثان عف مكاف آمف مما يعرضيـ لم
، كأخيران فئة األطفاؿ الممزقكف عائميان نتيجة تمزؽ العبلقات األسرية ككفاة أحد الكالديف عنيـ

أك انفصاليـ مما ينعكس عمى حياة الطفؿ كحرمانو مف أبسط الحقكؽ كبالتالي تمزقو عائميان 
 (02ص ، 0202، )مبارؾ كما يقدـتعممو لمسمككيات الخطيرة كتشرده، إلى الشارع ك  كىركبو

 :إلى ما يمي تصنيفنا آخر لفئات الميمشيف
 ف .الفقراء كالمعدمك (0)
سػػكاف المنػػاطؽ النائيػػة فػػي الريػػؼ كالصػػحراء كالبػػدك كقبػػائميـ كغيرىػػا ممػػف يعيشػػكف فػػي  (0)

 مناطؽ بيئية كاقتصادية صعبة .
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 بعض الطكائؼ األجنبية في مصر؛ كاألرمف، كاألتراؾ، كالسكدانييف. (1)
 عض الطرؽ الصكفية اإلسبلمية.كب ،بعض الطكائؼ المسيحية (2)
 أصحاب بعض الحرؼ التقميدية التي أكشكت عمى االنقراض. (3)

الباعػة الجػائمكف فػي تضـ فئات الميمشيف  أف( 12ص  ،0202)ياسيف،في حيف ترل        
 ،العمػػػاؿ غيػػػر الثػػػابتيف فػػػي المنشػػػآت الكبيػػػرة كعمػػػاؿ اليكميػػػة كالمكاسػػػـسػػػكاؽ، ك الشػػػكارع كاأل

خػػدـ المنػػازؿ كمػػف فػػي حكميػػـ مػػف ، كأيضػػان كالعمػػاؿ فػػي القطػػاع العػػائمي ،كالعمػػاؿ الغيػػر ميػػرة
 كعماؿ التراحيؿ، كالعماؿ األطفاؿ. ،العمالة المعاكنة

يتض  تنكع فئػات الميمشػيف مػا بػيف الفقػراء كسػكاف المنػاطؽ  كتأسيسان عمى ما سبؽ 
أكشػػكت عمػػى االنقػػراض كالباعػػة الجػػائمكف فػػي الشػػكارع  التػػيالنائيػػة كأصػػحاب بعػػض الحػػرؼ 

 كخدـ المنازؿ كالعماؿ غير الثابتيف .
 املَنشنيّمسات  خصائص:  خامضًا

طبيعػػي يمػػر بػػو كػػؿ البشػػر بعػػض الكقػػت فػػي مكقػػؼ مػػا أك فػػي  أمػػرعػػد التيمػػيش يُ 
اكد االنػدماج ثـ بعد فترة يعػ ،كالعزلة اآلخريفمرحمة معينة مف العمر يشعر فييا باالستبعاد مف 

 أطػكؿالبعض تستمر معو ىذه الحالػة لفتػرات  أف إال ،كيباشر حياتو بشكؿ صحي ،اآلخريفمع 
 . نمط حياتو ككؿ ىكتؤثر عم

لعزلػػػة عػػػف الحيػػػاة اكبلم  كالسػػػمات ػػػػػالمبعض كفقنػػػا لنظريػػػة اليامشػػػية يتسػػػـ الميمشػػػيف بػػػك 
حسػػاس إلاك  ،النسػػؽ االجتمػػاعيقمػػة االسػػياـ فػػي ك  ،االحبػػاط مػػف البطالػػةك  ،الحضػػرية المحيطػػة

كمػا ، (17ص ،0220 ،)عػبلـالفشػؿ فػي تحقيػؽ العديػد مػف األىػداؼ باإلضافة إلى  ،بالدكنية
ذكرىػػػا تتسػػػـ الفئػػػات الميمشػػػة بالعديػػػد مػػػف السػػػمات

 
-001ص ص  ، 0205 ،عبدالحميػػػد)

 فيما يمي: (005
 .األخرلا لمعمؿ بيف فئات المجتمع فرصن  كاألقؿ ،دخبلن  األقؿتعد ىذه الفئة  :فقر شديد (أ )
فػػػي نظػػػاـ  األساسػػػيةمػػػف حيػػػث التمتػػػع بالخػػدمات  :المجتمػػع أفػػػرادالبلمسػػاكاة مػػػع بقيػػػة  (ب )

 .المجتمع
كذكم  كاألطفػاؿ، ،العظمػى مػف ىػذه الفئػة مػف النسػاء األغمبيػةا لككف نظرن  :قمة الممتمكات (ج )

 .اإلعاقات
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عميميػػة المناسػػبة ليػػـ سػػكاء لطبيعػػة ا لعػػدـ تمػػتعيـ بالخػػدمات التكذلػػؾ نظػػرن  :قمػػة الميػػارات (د )
كمػا فػي حػاالت  ،أك لعدـ تكافر خػدمات تعميميػة مناسػبة ليػـ ،سكنيـ بالمناطؽ العشكائية

 .  اإلعاقاتذكم 

ذكرىاف ببعض السمات كالميمش يتميزكما         
 

 يمي: فيما (01ص  ،0204 ،)أميف
أك نتيجػة  ،كذلػؾ ربمػا ألنيػـ ال يرغبػكف فػي ذلػؾ ،اآلخػريفعدـ القدرة عمى االنػدماج مػع  (أ )

 . كضعية فرضت عمييـ مف قبؿ فئات مييمنة كمسيطرة
   . حالة انعزاؿ غير مستمرة عف المجتمع (ب )
لػػي إال يقػػدركف الخػػركج مػػف حػػاالتيـ الخاصػػة  يفالميمشػػ إفحيػػث  ؛ التصػػمب النفسػػي (ج )

 . أكضاعو األكلى إليا منيـ مف يعكد ككثيرن  ،الحالة المغايرة إال بصعكبة كبيرة
ف أل  ؛ كتمسكيـ بعػادات كقػيـ متماثمػة فيمػا بيػنيـ ،تماسؾ الميمشيف مع بعضيـ البعض (د )

 ؛ كيقدـ ألمثالػو صػكرة مباشػرة أك غيػر مباشػرة ،اليامشي يعطي صكرة تتجاكب مع نفسو
 . لبلقتداء بسمككو كالسير في طريقو

 . المجتمع مف قيـ كمثؿؿ ما يؤمف بو ككتمردىا عف  ،الخركج عف القيـ االجتماعية (ق )
 . كيشترككف في ضعؼ اتصاليـ بالمجتمع ،ضعؼ في العبلقات االجتماعية (ك )
ترؾ شاب أسػرتو فػي بؤسػيا كفقرىػا  فنذا ،عدـ القياـ باألدكار المنكطة بيـ داخؿ المجتمع (ز )

ا عػدـ تكافػؽ كقد يحدث أحيانن  ،التيميش االجتماعي إلينو يدفع بو نف ،كىك ميسكر الحاؿ
كالمجمكعػػات كبػػيف  األفػػرادالتػػي ينتظرىػػا المجتمػػع المسػػيطر مػػف  األدكاريف أك تنػػاقض بػػ

 . جديرة بيا فينتج الصراع كالتمرد األخيرةالتي تراىا ىذه  األدكار
 . أم أنيـ ال يقدمكف أية فائدة لممجتمع ،قمة النفع االجتماعي  (ح )

فقر يتضػػػ  ممػػػا سػػػبؽ تنػػػكع سػػػمات الميمشػػػيف حيػػػث يتسػػػمكف بػػػبعض الصػػػفات كػػػال       
كالبلمسػػاكاة مػػع أفػػراد المجتمػػع كاإلحسػػاس بالدكنيػػة لقمػػة الممتمكػػات كالعزلػػة عػػف الحيػػاة كعػػدـ 

مما يعكؽ تحقيػؽ العديػد مػف  ،تمتعيـ بالخدمات التعميمية كخصكصان سكاف المناطؽ العشكائية
باإلضػػػافة إلػػػى عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى االنػػػدماج مػػػع اآلخػػػريف كضػػػعؼ فػػػي عبلقػػػاتيـ  ،األىػػػداؼ

تػػالي ال يقػػدمكف أم فائػػدة االجتماعيػػة كعػػدـ قيػػاميـ بػػاألدكار المنكطػػة بيػػـ فػػي المجتمػػع كبال
 .لممجتمع
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 تَنٔش ّاىعكاصاتُ علٕ اجملتنعال آثارصادصًا : 

ثؿ عمي المجتمع لكجكد م يصعب تجاىؿ اآلثار المتكقعة كالسمبية كالحادثة بالفعؿ
حيث  ،مف اآلثار، خاصة كأف لمثؿ ىذه الحياة الميمشة العديد ىذه الطاقات الميدرة المتعطمة

كعدـ كجكد مأكل  ،كعدـ تقديـ المساعدة ليـ ،تعميـكعدـ كجكد فرص لم ،العمؿ غير الدائـ
مما  ،ؼ مف الفشؿقيمة االجتماعية كالخك باإلضافة إلي ما ينتاب ىؤالء مف اإلحساس بعدـ ال

 يجعؿ مف ىؤالء خطران دائمان متجددان عمي المجتمع كسببان في إعاقة تقدمو.
عمي أبنائيـ في الحاضر إف الحديث عف ىذه الفئة يمتد بالضركرة ليشمؿ تأثيرىا 

كانعداـ  ،كالتي تتمثؿ في سكء التغذية ،ة فثمة صفات متكارثة بيف أفراد ىذه الفئ ،كالمستقبؿ
فاؿ مف مف ثـ يككف تأثيرىا الكاض  عمي األط ،صعكبة الحصكؿ عمي فرص عمؿك  ،التعميـ

ظركؼ سيئة مف حيث يعاني األطفاؿ الذيف يعيشكف في فقر ك  ،حيث الذكاء كالنمك العقمي
يئية التي ينمك فييا أبناء كمف جية أخرل نتيجة لمظركؼ المعيشية كالب ،تقيقر نمكىـ العقمي

 ،ثـ التسرب عند البدايات األكلي أـ االحجاـ عف االلتحاؽ ،رسةفأما االلتحاؽ بالمد ،ىؤالء
 ،ر ىؤالء رفاىية كليس ضركرة أك حؽحيث إف التعميـ في مثؿ ىذه األحكاؿ يعد مف كجية نظ

امبلت ف اتصاليـ بالمجتمع كالعالـ مف حكليـ يكاد يككف معدكمان إال مف بعض المعكما إ
اؿ في الحاضر ػػػػػػػػػفكيؼ يتكقع أف يككف حاؿ ىؤالء األطف ،الحياتية اليكمية الضركرية

خاصة كأنيا مصدر متجدد  ،ثار السمبية تتكلد عف ىذه الفئةكالمستقبؿ ؟ إف كثيران مف اآل
ذا كاف القانكف يمنع عم ،لؤلمية فنف األعماؿ التي تتـ  ،ؿ األطفاؿ أقؿ مف خمسة عشر عامان كا 
 ( .00، ص0227،)الثكيني قد تككف أكثر ضرران  ،ف القانكفبعيدان ع

رة مف فقد أدت اليج ،فنف ما يزيد األمر خطكرة ما يصاحب ىذه الزيادات مف بطالة 
الزيادة مف العمالة غير  عدد السكاف كقمة فرص العمؿ إزاء ىذه دالريؼ إلي الحضر إلي ازديا

األمر الذم تكلد عنو مشاكؿ عديدة أكثرىا شيكعان ظيكر العشكائيات كما تشكمو مف ، المؤىمة
إذ يمكف القكؿ أف  ،حيث تعد ىذه التجمعات أماكف لتكليد الجريمة كالعنؼ ،أضرار اجتماعية 

فتككيف األسرة بالنسبة ليؤالء  ،أفراد األسرة الفقيرة الميمشة تزداد عددان بدكف قيد أك شرط
لكجكد العديد مف االلتزامات التي  ،كمؼ خالفان لما ىك الحاؿ أماـ الشباب المتعمـ يسير غير م

خر االلتزاـ مف قبؿ أفراد األسرة المتعممة آلكفي الجانب ا ،يف أسرة جديدةتشكؿ عكائؽ إزاء تكك 
فمف كجية نظر البعض أف  ،كال يكجد حدكد لذلؾ عند األسرة الفقيرة الميمشة ،بتنظيـ النسؿ 
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حيث يغدك الطمب عمي الذرية )مثؿ الطمب عمي  ،ينجبكف األطفاؿ بكثرة ألنيـ فقراء  الناس
كما يبدك أف  ،عف العمؿ الذم يمكنيـ القياـ بو كؿ سمعة( فمنفعة األطفاؿ لدل ىؤالء تنشأ

 كالمرض كالشيخكخة ،يات األطفاؿ العدد المرتفع لؤلطفاؿ كاحتياط مزدكج ضد كف
 .(011، ص 0201،)عزكز

كبالنظر إلى فئة الميمشيف فبل يمكف تجاىؿ اآلثار المتكقعة مف ىذه الفئة عمى  
المجتمع كخصكصان اآلثار السمبية حيث تعانى ىذه الفئة مف عدـ كجكد مأكل كعدـ كجكد 

صعكبة يتـ تكارث الصفات بيف ىذه الفئة لحيث  ،فرص تعميـ كعدـ القيمة االجتماعية
كمع  ،حيث تؤثر ظركفيـ السيئة عمى نمكىـ ،التعميـ كضعؼالحصكؿ عمى فرص عمؿ 

كائيات كماليا مف استمرار ىجرتيـ مف الريؼ لمحضر بحثان عف فرصة عمؿ ظيرت العش
قيكد كذلؾ لمنفعة ىؤالء األطفاؿ في ، باإلضافة إلى كثرة اإلنجاب بدكف أضرار اجتماعية

 .المستقبؿ مف حيث قياميـ بالعمؿ لمساعدة أسرىـ
مفيكـ التيميش، كأنكاعو، عد التعرؼ عمى اإلطار المفاىيمي لمميمشيف مف حيث كب      

كفئات الميمشيف، كأسباب التيميش، كالتعرؼ أيضان عمى خصائص الميمشيف، كآثار 
تتناكؿ الدراسة في المحكر ، كتكضي  ذلؾ بالتفصيؿالتيميش كانعكاساتو عمى المجتمع، 

كالتشريعات المحمية كاالقميمية كالدكلية، كيمكف  في المكاثيؽالتالي أىـ حقكؽ األطفاؿ 
 تكضي  ذلؾ بالتفصيؿ كما يمي:

 احملْر الجالح : حكْم الطفل يف بعض املْاثٔل ّالتشزٓعات 

 فمنػذ ،كانت معظـ المكاثيؽ كالتشريعات تيتـ في البداية بحقكؽ اإلنساف بصػفة عامػة
كالػػذم ركػز عمػػي  ،ـ0567كالمكاطنػػة عػاـ عػػبلف حقػكؽ اإلنسػاف إقيػاـ الثػكرة الفرنسػػية صػدر 

كمػػا أشػػار إلػػى حػػؽ  ،الحقػػكؽ دكف الكاجبػػات كعمػػي الحريػػة فػػي مػػدلكليا السياسػػي كالقػػانكني
كبعد الحرب العالمية الثانية صػدر العديػد مػف الدسػاتير  ،الجميع في التعميـ كالمساعدات العامة

ي التعمػيـ كالحيػاة االجتماعيػة كالتي نادم معظميا بحقكؽ اإلنساف بصفة عامػة فػ ،حكؿ العالـ
 . (1730 ص ،0200 ،غبارم) الكريمة

األطفاؿ مف الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الرعايػة كالحمايػة كالمسػاعدة  كنظران ألف
كحػػاجتيـ إلػػى الحيػػاة األسػػرية التػػي يسػػكدىا المحبػػة  ، بسػػبب عػػدـ نضػػجيـ البػػدني كالعقمػػي

اإلعػػبلف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف  بنصػػداركالتفػػاىـ كاصػػمت األمػػـ المتحػػدة رعايتيػػا لؤلطفػػاؿ 
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كحقيػـ  ،كعػدـ تعرضػيـ لمقسػكة كاالسػتغبلؿ ،حقيـ في الحياة الحرة الذم ضمف ، ـ0726عاـ
كاالنمػػاء  ، كالتعمػػيـ اإللزامػػي فػػي مرحمتػػو األكلػػى ، فػػي التعمػػيـ المجػػاني فػػي مراحمػػو األساسػػية

كتنميػػة التفػػاىـ كالتسػػام   ،كتعزيػػز احتػػراـ حقػػكقيـ كحريػػاتيـ األساسػػية ،الكامػػؿ لشخصػػياتيـ
)األمػػػـ  كحػػػكؿ اآلبػػػاء الحػػؽ فػػػي اختيػػػار نػػػكع تربيػػػة أكالدىػػػـ ،كالصػػداقة بػػػيف جميػػػع الشػػػعكب

(0750 ،المتحدة
 
. 

 070كصػػّدؽ عميػػو  ، بػػاألمـ المتحػػدةحقػػكؽ الطفػػؿ  صػػدر إعػػبلفـ 0737عػػاـ  كفػػي
عمػػى أف األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػات ليػػـ الحػػؽ فػػي  (01)المػػادة فػػي أكػػد ك  ،دكلػػة مػػف بينيػػا مصػػر

 (06)كما تؤكػد المػادة  ،التعميـ بشكؿ يحقؽ أقصى تكامؿ اجتماعي كأقصى تنمية فردية ممكنة
كأنػػو مػػف الكاجػػب  ، ف قبػػؿ التعمػػيـمسػػتيدفكف مػػعمػػي أف األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػات  (0)كالمػػادة 

ص  ،0777 ،النسػػداكف) تػػكفيره ليػػـ كممػػا أمكػػف فػػي المػػدارس العامػػة مػػع األطفػػاؿ اآلخػػريف
075) . 

إيماننػػا بحقػػكؽ الطفػػؿ األساسػػية مػػف ضػػركرة التمتػػع بحريتػػو كقػػد صػػدر ىػػذا االعػػبلف 
 ،أك الػػديف كمػػا إلػػى ذلػػؾ ،أك المغػػة ،ككرامتػػو كحمايتػػو مػػف التمييػػز بسػػبب العنصػػر، أك المػػكف

كبسبب قصكر الطفؿ كعدـ اكتماؿ نضج عقمو كبدنو فأنو في حاجة إلػى كقايػة كرعايػة خاصػة 
ػػا  ،لنشػؤ الطفػػؿ فػي جػػك سػػم  مػف التفػػاىـ كالصػػداقة بػيف الشػػعكب كاألخػػكة العالميػة ككػػاف لزامن

عػبلف؛ عمى الجنس البشرل أف يمن  الطفػؿ خيػر مػا عنػده فكػاف مػف الضػركرم إصػدار ىػذا اإل
كعمػى  ،كيتمتػع بػالحقكؽ كالحريػات لخيػره كلمصػمحة المجتمػع ،حتى يػنعـ الطفػؿ بطفكلػة ىنيػة

الدكؿ المختمفة كالسمطات أف تعترؼ بيذه الحقكؽ أف تعمػؿ عمػى مزاكلتيػا بػنجراءات تشػريعية 
 مػػا يمػػي ؛ كلػػذا قػػاـ ىػػذا اإلعػػبلف عمػػى عشػػرة مبػػادئ تحػػث عمػػى عمػػى أف يػػتـ ذلػػؾ تػػدريجينا

 : (20-00ص ص ،0203 ،)الطكيؿ
 عدـ التفرقة كالتميز. (0)
ضركرة تمتع الطفؿ بحماية خاصػة تتػي  لػو النمػك الجسػمي، كالعقمػي، كالخمقػي، كالركحػي،  (0)

 كاالجتماعي؛ لينمك عمى مبدأ الحرية كالكرامة، كاعتبار مصمحتو العميا محؿ أكلكية.
 . ضركرة أف يككف لكؿ طفؿ اسـ كجنسية (1)
 . ضركرة تمتع الطفؿ بالضماف االجتماعي لتكفير حماية كعناية لو كألمو (2)
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كجػكب تمتػع الطفػؿ بشخصػيتو متمتػع بالحػب كالػػتفيـ فػي ظػؿ رعايػة كالديػو فػي جػك مػػف  (3)
الحناف كاألمػف مػع عػدـ جػكاز فصػؿ الطفػؿ عػف أمػو عمػى أف تقػـك الدكلػة بتقػديـ العنايػة 

 . طفاؿ المفتقريف إلى كفاؼ العيشالخاصة لؤلطفاؿ المحركميف مف األسرة أك األ
لزامينػا (4)  ،حؽ الطفؿ في تمقى التعميـ خاصة فػي المراحػؿ االبتدائيػة عمػى أف يكػكف مجانينػا كا 

كعػدـ  ،كتكػكف مصػمحة الطفػؿ العميػا ىػي األسػاس ،كتككف المسػئكلية األكلػى عمػى أبكيػة
 حرماف الطفؿ مف المعب كالميك.

كاالسػتغبلؿ، كحمايتػو مػف تشػغيمو فػي أعمػاؿ ضركرة حماية الطفػؿ مػف اإلىمػاؿ كالقسػكة  (5)
 . مؤذيو صحينا كتعميمنا، كتعرقؿ نمكه الجسمي كالعقمي كالخمقي

 . تمتعو بالحماية كاإلغاثة كيعطى االكلكية في ذلؾ (6)
ضػػركرة حمايػػة الطفػػؿ مػػف صػػكر التميػػز العنصػػرم أك الػػديني؛ ليتربػػى عمػػى قػػيـ التسػػام   (7)

 البشر.كالصداقة بيف الشعكب لخدمة إخكانو مف 
 . ضركرة رعاية الطفؿ المعاؽ (02)

بعػد إقػراره  0762كما صدر ميثػاؽ حقػكؽ الطفػؿ العربػي فػي األكؿ مػف ديسػمبر عػاـ 
كيحصػر  ، 00/0/0772بتػاريخ مصػر كصػدقت عميػو  ،مف كزراء الشئكف االجتماعيػة العػرب

كالتعمػػيـ المجػػاني فػػي مرحمتػػي مػػا قبػػؿ  ، الميثػػاؽ حقػػكؽ الطفػػؿ فػػي الرعايػػة كالتنشػػئة األسػػرية
 ، كالتمتػع بالخػدمات االجتماعيػة كالمؤسسػية المتكافمػة كالمتكازنػة ، المدرسة كالتعميـ االبتػدائي

 ، إضػػافة إلػػى رعايػػة الدكلػػة ليػػـ كحمػػايتيـ مػػف االسػػتغبلؿ كمػػف االىمػػاؿ الجسػػدم كالركحػػي
نفتػاح عمػى العػالـ كالنشػأة عمػػى فضػبلن عػف اال  ، كاألمػف االجتمػاعي كالنشػأة فػي صػحة كعافيػة

. (0762 ،)جامعة الدكؿ العربية حب الخير لئلنساف
 
 

كىي تكتسب أىمية  ، ـ0767اتفاقية حقكؽ الطفؿ عاـ ثـ أصدرت األمـ المتحدة 
حقكؽ مف الضمانات لمجمكعة  كثيقة قانكنية تضعكُتعتبر أكؿ  ، كبيرة بالنسبة لمطفؿ

تغطى حقكؽ األطفاؿ المدنية كالسياسية كاالقتصادية  اتفاقيةكأكؿ  ،اإلنساف الخاصة بالطفؿ
كتكفر  ، كرعاية طبية ، كأشارت إلى أىمية كجكد بيئة صحية كسالمة ، كاالجتماعية كالثقافية

؛ لتنمية قدرات الطفؿ الفكرية كالخمقية  كالمأكل ،كالكساء ،حد أدنى لمستكيات الغذاء
ككاجب  ، كاعترفت بالدكر األساسي لؤلسرة كالكالديف في رعاية األطفاؿ كحمايتيـ ،كالركحية

( مف االتفاقية عمي 0حيث أكدت المادة ) ، الدكلة في مساعدتيـ عمى القياـ بيذه المسئكلية
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( 1أف المادة ) كما ، بسبب لكنيـ أك جنسيـ أك دينيـ أك عجزىـ عدـ التمييز بيف األطفاؿ
( 4أكدت المادة )ك  ، االدارات كالمرافؽ بمراعاة سبلمة كصحة األطفاؿ بياتمـز المؤسسات ك 

كما  ، عمي حاجة الطفؿ المعاؽ إلى اجراءات كرعاية خاصة بسبب عدـ نضجو البدني كالعقمي
مع حالتو  تتبلءـ( عمي حقو التمتع برعاية خاصة كضماف المساعدة التي 01أكدت المادة )
بصكرة تؤدم إلى تحقيؽ  كالترفيوعمي حقو في التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ ك  ، كظركؼ كالديو

( مادة 32كتضمنت االتفاقية ) ،(0767) األمـ المتحدة) االندماج الكامؿ لمطفؿ في المجتمع
عرض أىـ ىذه المكاد كالتي ترتبط باالحتكاء االجتماعي لؤلطفاؿ  في المجاالت يمكف 

 :كاالقتصادية( كما يمي ،كالصحية ،كالتعميمية ،كالثقافية ،)االجتماعية
 : احلكْم االجتناعٔ٘ (أ 

حؽ الطفؿ في الحفاظ ك  ،حؽ الطفؿ في البقاء كالنمكعمى  (6 ،4)المكاد نصت 
حؽ الطفؿ في جمع شمؿ األسرة ك  ، عمى ىكيتو بما في ذلؾ جنسيتو كاسمو كصبلتو العائمية

غير قانكني لمطفؿ في حياتو الخاصة أك ( لتمنع أم تعرض تعسفي أك 04) كجاءت المادة ،
كما  ، كتمنع كذلؾ أم مساس غير قانكني بشرفو كسمعتو ،أك مراسبلتو ،أسرتو أك منزلو
ساءة ( إلى حؽ الطفؿ في حمايتو مف كافة أشكاؿ العنؼ أك الضرر أك اإل07أشارت المادة )

ساءة ال ، البدنية أك العقمية أك المعاممة المنطكية عمى إىماؿ كاتخاذ  ، معاممة أك االستغبلؿكا 
 . إجراءات فعالة لكضع برامج اجتماعية لكفير الدعـ البلـز لمطفؿ

تعرض لمتعذيب أك لغيره مف العدـ في حؽ ال( مف االتفاقية 15تضمنت المادة )كما 
النص عمى اتخاذ  (17)تضمنت المادة ك  ،ةينأك المي البلإنسانيةضركب المعاممة القاسية أك 

عادة االندماج االجتماعي لمطفؿ  الدكؿ التدابير المناسبة لتشجيع التأىيؿ البدني كالنفسي، كا 
أم ك  ،(التعذيبأك  ،اإلساءةأك  ،االستغبلؿأك  ،اإلىماؿاشكاؿ)الذل يقع ضحية أم شكؿ مف 

أك المنازعات شكؿ أخر مف أشكاؿ المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك المينية 
( إلى حؽ الطفؿ المحرـك بصفة مؤقتة أك دائمة 02أشارت االتفاقية في المادة )ك  ،المسمحة

 . مف بيئتو العائمية في رعاية خاصة ليذا الطفؿ
 : احلكْم الجكافٔ٘ للطفل (ب 

حؽ الطفؿ في تككيف آرائو  اىتمت االتفاقية بحقكؽ الطفؿ الثقافية كالتي تشمؿ
حؽ الطفؿ في ك  ، اآلراء بحرية في جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ التعبير عفك  ، الخاصة
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دارية تمس في طمب جميع أنكاع  وحقإضافة إلى  ،واالستماع إليو في أم إجراءات قضائية كا 
ذاعتيا دكف أم اعتبار لمحدكد سكاء بالقكؿ أك الطباعة أك  المعمكمات كاألفكار كتمقييا كا 

 ،في حرية الفكر كالكجداف  واحتراـ حقك  ، رل يختارىا الطفؿالكتابة أك الفف أك بأية كسيمة أخ
 . االجتماع السممىك حرية تككيف الجمعيات ك 

 : احلكْم التعلٔنٔ٘ للطفل (ج 

حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات كالمكاد مف عمى  (05المادة ) أكدت
كالمكاد ذات المنفعة تشجيع كسائؿ اإلعبلـ عمى نشر المعمكمات ك  ، المصادر الكطنية كالدكلية
 تشجيع التعاكف الدكلي في إنتاج كتبادؿ كنشر ىذه المعمكماتك  ، االجتماعية كالثقافية لمطفؿ

االىتماـ الخاص باالحتياجات المغكية باإلضافة إلى  ، تشجيع إنتاج كتب األطفاؿ كنشرىاك  ،
عمى درء المفاسد التي قد تحدث  كالعمؿ أيضان  ،لمطفؿ الذل ينتمى إلى مجمكعة األقميات

فنصت عمى تشجيع كضع المبادئ  ،لمطفؿ نتيجة لممعمكمات التي تضر مصال  الطفؿ
 . التكجييية المبلئمة لكقاية الطفؿ مف المعمكمات كالمكاد التي تضر بصالحو

 ( بعض الحقكؽ التعميمية بالتفصيؿ كما يمي:06المادة ) كما كضحت
 . يقكـ ىذا الحؽ عمى أساس تكافؤ الفرصك  ،تعميـاالعتراؼ بحؽ الطفؿ في ال (0)
ا لمجميع كمجاننا (0)  . جعؿ التعميـ االبتدائي إلزامينا كمتاحن
 . جعؿ المعمكمات كالمبادئ اإلرشادية التربكية كالمينية متكفرة لجميع األطفاؿ (1)
 . اتخاذ التدابير لتشجيع الحضكر المنتظـ في المدارس كالتقميؿ مف معدالت ترؾ الدراسة (2)
ألزمت االتفاقية الدكؿ باتخاذ التدابير المناسبة لضماف النظاـ في المدارس عمى نحك  (3)

 . يتمشى مع كرامة الطفؿ اإلنسانية
التعاكف الدكلي في األمكر المتعمقة بالتعميـ بيدؼ تيسير الكصكؿ إلى المعرفة كالتقنية  (4)

لى كسائؿ التعميـ الحديثة  . كا 
ألخرل أىميا تكجيو التعميـ نحك تنمية ( بعض الحقكؽ ا07ثـ أضافت المادة )

 . شخصية الطفؿ كمكاىبو كقدراتو العقمية كالبدنية إلى أقصى درجة ممكنة
 : احلكْم الصخٔ٘ للطفل (د 

تضمنت االتفاقية اعتراؼ الدكؿ بحؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستكل صحى يمكف 
عادة التأىيؿ الصحي ، كبحقو في مرافؽ عبلج األمراض ،بمكغو ألزمت االتفاقية الدكؿ ك  ،كا 
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بالعمؿ عمى تكفير المساعدة الطبية كالرعاية الصحية البلزميف لجميع األطفاؿ مع التشديد 
مكافحة األمراض كسكء التغذية عف طريؽ فضبلن عف  ، عمى تطكير الرعاية الصحية األكلية

األخذ في ك كمياه الشرب النقية  ،تطبيؽ التكنكلكجيا المتاحة بسيكلة كتكفير األغذية الكافية
 . االعتبار أخطار تمكث البيئة

تزكيد جميع قطاعات المجتمع كالطفؿ كالكالديف بالمعمكمات كأكدت أيضان عمى 
تطكير الرعاية ك  ، كمزايا الرضاعة الطبيعية ،كتغذيتو ،األساسية المتعمقة بصحة الطفؿ

كما أشارت إلى ضركرة  ،مات تنظيـ األسرةالصحية الكقائية كاإلرشاد االجتماعي لمكالديف كخد
 . اتخاذ التدابير كاإلجراءات الفعالة إللغاء الممارسات التقميدية التي تضر بصحة الطفؿ

 : قتصادٓ٘االكْم احل (ِ 

عمى حؽ الطفؿ في  (04)اىتمت االتفاقية بحقكؽ الطفؿ التأمينية فنصت المادة 
حؽ الطفؿ في الحصكؿ ك  ، التأميف االجتماعياالنتفاع مف الضماف االجتماعي بما في ذلؾ 

كاىتمت االتفاقية بنبراز حؽ كؿ  ، عمى إعانات كذلؾ كفقنا لمكارد كظركؼ الطفؿ عند الضركرة
طفؿ في الحصكؿ عمى مستكل معيشي مبلئـ لمنمك البدني كالعقمي كالركحي كالمعنكم 

( إلى التزاـ الدكؿ األطراؼ بالعمؿ عمى 06المادة ) كما أشارت ،(05) لممادة فيكاالجتماعي 
 . تطكير مؤسسات كمرافؽ كخدمات رعاية الطفكلة

كىيكميػة العمػؿ لتػأميف حاجػات الػتعمـ اإلعػبلف العػالمي حػكؿ "التربيػة لمجميػع" ثـ جاء 
 مػارس 7-3كالصادر عف المؤتمر العالمي حػكؿ "التربيػة لمجميػع " فػي الفتػرة مػف  ، األساسية

كالػػذم أكػػد فػػي معظػػـ مػػكاده عمػػي حقػػكؽ الطفػػؿ  ، بمدينػػة جػػكمتييف بتايبلنػػدـ  0772عػػاـ 
عمػي نحػك  ،حيث أكد في مادتو األكلي عمػي تمكػيف كػؿ شػخص مػف الفػرص التربكيػة ،التربكية

 ، كتضػػمف اإلعػػبلف كيفيػػة تػػأميف حاجػػات الػػتعمـ األساسػػية، يمبػػي لػػو حاجػػات الػػتعمـ األساسػػية
كتعمػيـ االلتحػاؽ  ، لمستكيات الحالية؛ لتمبيػة حاجػات الػتعمـ األساسػيةكرؤية مكسعة تتجاكز ا

كالتركيػز عمػى اكتسػاب الػتعمـ، كتكسػيع نطػاؽ التربيػة األساسػية  ،بػالتعميـ كالنيػكض بالمسػاكاة
كتقكيػػة المشػػاركة مػػف قبػػؿ السػػمطات التربكيػػة  ،باإلضػػافة إلػػى تعزيػػز بيئػػة الػػتعمـ ،ككسػػائميا

قميمينػا كمحمينػا  ،0773)األمػـ المتحػػدة،  ؛ لتػػكفير التربيػة األساسػية لمجميػع المسػئكلة كطنينػا كا 
 .(6-1ص ص
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د مػػؤتمر قمػػة عػػالمي مػػف أجػػؿ الطفػػؿ فػػي مقػػر األمػػـ ػػػػـ تػػـ عق0772فػػي سػػبتمبر 
كاتفػؽ المػؤتمر عمػى  ،جديػد لؤلطفػاؿ؛ لبحث قضية أساسية ىي كضع نظػاـ  المتحدة بنيكيكرؾ

لسػػكء التغذيػػة  برنػػامج أشػػبو مػػا يكػػكف بكصػػؼ مفصػػؿ لنظػػاـ جديػػد ألطفػػاؿ العػػالـ يضػػع حػػدان 
كنػادل المػؤتمر بمبػدأ  ،كاالنتشار الكاسػع لؤلميػة ،كاألمراض التي يمكف الكقاية منيا بالتحصيف

كػػكف لػػو األكلكيػػة األكلػػى عمػػى كأف ي ، " لتػػكفير الحمايػػة لعقػػكؿ كأجسػػاد األطفػػاؿ "األطفػػاؿ أكالن 
كحػث الػدكؿ المختمفػة  ، كمعيارنا مقبكالن في النظػاـ الػدكلي الجديػد ، اىتمامات المجتمع كمكارده
 كتمكينيـ مف إكماؿ الدراسة االبتدائيػة ،% مف األطفاؿ عمى األقؿ62بتكفير التعميـ األساسي لػ

 ،اقيػػػة الدكليػػػة لحقػػػكؽ األطفػػػاؿكتطبيػػػؽ بنػػػكد االتف ،كحمػػػايتيـ فػػػي أكقػػػات الرخػػػاء كالشػػػدة ،
كتخفػػػيض كفيػػػات  ،كمعارضػػػة التمييػػػز بػػػيف الجنسػػػيف بػػػنفس قػػػكة معارضػػػة التمييػػػز العنصػػػرم

ػػا جػػذرينا، كتػػكفير التعمػػيـ األساسػػي كحػػد أدنػػى لجميػػع  األطفػػاؿ، كحػػاالت سػػكء التغذيػػة تخفيضن
 لؤلطفػاؿ كغيرىػا األطفاؿ بنياية القرف العشريف، ككفالة الدكؿ لبلسػتثمارات الصػحية كالتعميميػة

 .(04ص ،0770 األمـ المتحدة لمطفكلة، منظمة)
كالذم جعػؿ التعمػيـ  0734لسنة  (001قانكف التعميـ االبتدائي رقـ )كفي مصر صدر 

كصػػدر  ، (0734جميكريػػة مصػػر العربيػػة رئػػيس ) إلزاميػػا لجميػػع األطفػػاؿ االبتدائيػػةالعػػاـ فػػي المرحمػػة 
( لسػػػنة 004ـ )تػػػـ تعديمػػػو بقػػػانكف )0774لسػػػنة ( 00) قػػػانكف الطفػػػؿ المصػػػرم رقػػػـ أيضػػػان 
( أشػارت الػى ترسػيخ 31فمػادة ) ، كالذم ركػز عمػى  بعػض االمػكر الخاصػة بالطفػؿ ـ(0226

( التعمػػيـ حػػؽ 32كمػػادة ) ، قػػيـ المسػػاكاة بػػيف االطفػػاؿ كعػػدـ التمييػػز بيػػنيـ بسػػبب اإلعاقػػة
  . (0774رئيس جميكرية مصر العربية )) الدكلة بالمجاف بمدارسلمجميع 
كمما يخص االحتكاء االجتمػاعي لؤلطفػاؿ  ،أبكاب 7( مادة في022كيتككف القانكف مف )      
 ما يمي:

 ( 02 : 6المػػكاد مػػف)  كيتضػػمف أحكػػاـ  ،خػػاص بالرعايػػة الصػػحية لمطفػػؿالالبػػاب الثػػاني فػػي
كالتأكيػػد  ،كأحكػػاـ تطعػػيـ الطفػػؿ كتحصػػينو ،كأحكػػاـ قيػػد المكاليػػد الجػػدد ،مزاكلػػة مينػػة التكليػػد

كاألحكاـ الخاصة بسبلمة غذاء الطفػؿ بخمػكه مػف  ،عمى ضركرة كجكد بطاقة صحية لكؿ طفؿ
 . المكاد الحافظة كالممكنة كاالضافات التي قد تؤثر في سبلمة الطفؿ

 ( 30 : 10المكاد مف)  كيتضػمف البػاب أحكػاـ  ،الرعاية االجتماعيػةبخاص الالباب الثالث في
كأحكاـ الرعايػة البديمػة لؤلطفػاؿ الػذيف يعػانكف مػف رعايػة  ،دؼ منياإنشاء دكر الحضانة كالي
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ككيفيػػة حمايػػة الطفػػؿ مػػف  ، كأحكػػاـ إنشػػاء مؤسسػػات الرعايػػة االجتماعيػػة ،األسػػرة الطبيعيػػة
 أخطار المركر.

  يتناكؿ تعميـ األطفػاؿ كيضػمف أىميػة تعمػيـ األطفػاؿ  الذم الباب الرابعفي  (41:  31)المكاد
 . كأىدافو كؿ مرحمة ،بدأن مف رياض األطفاؿ كمراحؿ التعميـ المختمفة حتى التعميـ الثانكم

  يتنػاكؿ ثقافػة الطفػؿ مػف المػادة كيتضػمف ضػركرة الػذم  الباب السابع في (71 : 65)المكاد
كبرامج سػمعية أك تمفزيكنيػة  ،كمجبلت ،كتب مراقبة ما يبث لمطفؿ في المجاالت المختمفة مف

أك عركض سنيمائية كمسرحية بما يتناسب مع احتياج الطفؿ مع النص عمى ضػركرة إنشػاء 
 . مكتبات لمطفؿ في كؿ قرية

 كمػنعيـ  ،يتضمف بياف المعاممة الجنائية لؤلطفػاؿالذم  الباب الثامففي  (021 : 72) المكاد
كتحديػػد  ،كيحػػدد حػػاالت االنحػػراؼ المختمفػػة، ككيفيػػة معالجتيػػا لحمايػػو الطفػػؿ ،مػػف االنحػػراؼ

 .المسئكؿ عف  عقاب المنحرفيف 
العقد األكؿ لحماية الطفؿ كما أصدرت مصر أيضان بجانب التشريعات السابقة كثيقة        

ىداؼ رئيسية ككانت تتككف مف تسعة أ ، (0777حتي0767) في الفترة كرعايتوالمصرم 
كتكفير الساحات الرياضية كأماكف ممارسة  ، األساسي لكافة األطفاؿ أىميا كفالة التعميـ

 )،)رئاسة جميكرية مصر العربية اليكايات التي تنمي االبداع في المدارس كاألحياء
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/4.pdf . 

كالتي أكدت عمي  ، ـ(0202حتي0222كأصدرت أيضان كثيقة العقد الثاني في الفترة )       
كالتأىيؿ لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات  ، كغير النظامي ، ضركرة إتاحة فرص التعميـ النظامي

كممارسة  ، كالتأميف الصحي ليـ ،%022عمي أساس استيعابيـ في النظاـ بنسبة  الخاصة
 ،)رئاسة جميكرية مصر العربية الرياضة كالتأكيد عمي قيـ السماحة كاالحتراـ كقبكؿ اآلخر

http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/5.pdf)،  الميثاؽ مصر أيضان عميصدقت كما "
كالذم تـ اقراره في اديس ابابا  ، ـ7/3/0220 تاريخب " كرفاىيتولحقكؽ الطفؿ  األفريقي

 الييئة العامة لبلستعبلمات)ـ 5/5/0772بتاريخ 
(http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3112#.Vgcu_2Pm7IX 

 ، 62بػالحقكؽ التربكيػة فػي المػادتيف )يخؿ الدستكر المصرم الجديػد مػف االىتمػاـ  لـكما 
كخصكصػػان فػػي مرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة  ، ( لتضػػمف حقػػكؽ الطفػػؿ62( حيػػث جػػاءت المػػادة )60

   ا يمي:كالتي تنص عمي م

http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/4.pdf
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/5.pdf
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/5.pdf
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3112#.Vgcu_2Pm7IX
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 ، كلكؿ طفؿ الحؽ في اسـ ، يعد طفبل كؿ مف لـ يبمغ الثامنة عشر مف عمره "
 ةساسيأكتغذيو  ، ةأك بديم ةكرعاية صحية كأسري ، مجاني إجبارمكتطعيـ  ، كأكراؽ ثبكتيو

كتكفؿ الدكلة حقكؽ األطفاؿ  ،كتنمية كجدانية كمعرفيةة ديني ةمف كتربيآكمأكل 
كتأىيميـ كاندماجيـ في المجتمع كتمتـز الدكلة برعاية الطفؿ كحمايتو مف جميع  اإلعاقة ذكل

لكؿ طفؿ الحؽ في  ،كالتجارمالمعاممة كاالستغبلؿ الجنسي  كءكس كاإلساءةأشكاؿ العنؼ 
التعميـ المبكر في مركز لمطفكلة حتى السادسة مف عمره كيحظر تشغيؿ الطفؿ قبؿ تجاكزه 

كما تمتـز  ،كما يحظر تشغيمو في األعماؿ التي تعرضو لمخطر ياألساسسف إتماـ التعميـ 
الدكلة بننشاء نظاـ قضائي خاص باألطفاؿ المجني عمييـ كالشيكد كال يجكز مساءلة الطفؿ 

كتكفر لو المساعدة القانكنية كيككف  ، لمقانكف كلممدة المحددة فيو أك احتجازه إال كفقان  جنائيان 
كتعمؿ الدكلة عمى تحقيؽ  ،نفصمة عف أماكف احتجاز البالغيفاحتجازه في أماكف مناسبة كم

 ،)جميكرية مصر العربية " المصمحة الفضمى لمطفؿ في كافة اإلجراءات التي تتخذ حيالو
 ( .03ص  ،0202

 مً ّجَ٘ ىظز اخلرباءتعشٓش االحتْاء االجتناعٕ للتالمٔذ املَنشني  آلٔاتاحملْر الزابع : 

أسمكب تـ استخداـ )لمكشؼ عف آليات تعزيز االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف      
الميتميف باالحتكاء االجتماعي كالتضامف  الخبراء التكاصؿ مع مجمكعة مف دلفال(، حيث تـ

 كبمغ عدد المستجيبيف مف الخبراء، في ثبلث جكالت متتابعة االجتماعي كرعاية الميمشيف
استبانة الجكلة كتمثمت ، تصميـ ثبلث جكالت مف االستباناتكذلؾ مف خبلؿ  ( خبيران،24)

االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ  آلياتسؤاؿ مفتكح مكجو إلى الخبراء حكؿ  فياألكلى 
التي ُحصرت مف الجكلة  اآللياتكانت تحتكم عمى  استبانة الجكلة الثانيةالميمشيف، ك 

عادة صياغة العبارات ر كا  كتصنيفيا إلى آليات في الجانب التعميمي  األكلى، بعد حذؼ المتكرِّ
 استبانة الجكلة الثالثةأما  كفي الجانب االقتصادم كالجانب االجتماعي كالجانب التكنكلكجي،

 .انيةتتضمَّف العبارات التي اتَّفؽ عمييا الخبراء في الجكلة الثفكانت 
 Delphi Technique : التعزٓف بأصلْب دلفاٖ أّاًل

 ذكل آراء يؿمتح يمع تعتمد التي المستقبؿ سةراد أساليب أحد دلفي كبمأس يعد
 مجمكعة لرؤية تحتاج معقدة ةممشك مع التعامؿ يةمعم لتنظيـ ةمكسي كيعد ،كالخبرة الشأف
 مرتدة تغذية امميتتخ التي االستبيانات مف مجمكعة خبلؿ مف معيف مجاؿ في خبراءال مف
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 لتحديد كماتمالمع كنظـ ياتمالعم بحكثالتربية ك  مجاؿ في شائعة أداة مادلف كطريقة، مقننة
 ذك مسحيان  بحثيان  كبان مأس وبكصفكصناعة السياسات  تراراالق التخاذ البلزمة األكلكيات كترتيب
 ة.خاص طبيعة

 تعامؿمل األفراد مف مجمكعة بيف االتصاؿ يةمعم لتنظيـ ةمككسي دلفي كصؼ كيمكف
 ما كعادة ،الفردية راءاآل ةممحص مف أفضؿ الجماعيالرأم  أف يمع معتمدان  معقدة ةممشك مع

 يتجنب وأن يجالن ذايل الرئيسية كالميزة ،جعةرا تغذية اممييتخ االستبيانات مف مسمةس تستخدـ
 في رىـنظ اتيكج جعةار مل الفرصة الخبراء بعض كيعطي ،براءالخ بيف المباشرة ةيالمكاج
 5  (Chitu Okoli, Suzanne D. Pawlowski ,2004)راسة الد مكضكع القضية

طريقة لتجميع المعرفة : أنو بعدة تعريفات منيا تعريؼ أسمكب دلفي كقد تـ
مكسة كذلؾ لكصؼ متغيرات ربما تككف غير مم ،كالمعمكمات مف مجمكعة متعددة مف الخبراء

أسمكب يعتمد عمى آراء مجمكعة مف الخبراء كنشاط جماعي ، ك رؤيتيا ظاىريان أك ال يمكف 
لية يستخمص منو برنامجان أك تصكران مصححان بعناية يشمؿ عددان مف االستمارات المتتا ،مباشر

 (.026-025ص ص ، 0227، تتخمميا تغذية مرتجعة مضبكطة )الجيني
 ٔشات ّعْٔب اصتخداو أصلْب دلفٕ ممثاىًٔا : 

، إذ يعتبر مف يف التعميـىناؾ العديد مف المميزات الستخداـ أسمكب دلفي في مياد
 ساليب المستخدمة لدراسة المستقبؿ كالتي تحظي بأغمبية آراء الخبراء كما يتفؽ عميوأىـ األ
 :مميزات ىذا االسمكب في النقاط التالية (052-047، ص ص 0224 ،)عامر كقد حدد

 سة المستقبؿ في مجاؿ التنبؤات التكنكلكجية كاالجتماعيةيعتبر مف أخصب أساليب درا، 
 كذلؾ ألنو يمزج بيف أكثر مف أسمكب مف أساليب الدراسات المستقبمية .

  إمكانية الكصكؿ إلي اتفاؽ بيف آراء أكبر مجمكعة مف الخبراء حكؿ قضية أك مشكمة ما
 في أقصر كقت ممكف .

  عزؿ عامؿ التحيزات كالتي يفرضيا مكاجية عدـ التعصب أك المجامبلت في إبداء الرأم ك
الخبراء بعضيـ ببعض أك اجتماعيـ حكؿ طاكلة مستديرة في جمسة مباشرة يقكـ كؿ خبير 

اكلكف التكصؿ إلى اتفاؽ في بنبداء رأيو عمى المجمكعة كمف خبلؿ مناقشة اآلراء يح
 . الرأم

 . قمة تكاليؼ ىذه الطريقة مقارنة مع الطرؽ التقميدية األخرم 
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  سيكلة تصنيؼ اآلراء كترتيبيا األمر الذم يساعد عمى الكصكؿ إلي قرارات أدؽ بطريقة
 أسرع .

 . إمكانية التطبيؽ في مجاالت عديدة تبلئـ طبيعة أم مشكمة يراد دراستيا 
 مكاف استخداميا في آجاؿ زمنية مختمفة بؿ  ،المركنة الكبرم في استبعاد اآلراء الشاذة كا 

 ا بصدد تنبؤ طكيؿ األجؿ . كتزداد قيمتيا إذا كن
ذا كاف أسمكب دلفي يتميز بالعديد مف المميزات إال أنو تكجد بعض االنتقادات         كا 

 ( :7، ص 0222 ،)بديركالعيكب ليذا األسمكب مف أىميا ما يمي 
 صعكبة االتصاؿ بالخبراء كخاصة إذا كانت المجمكعة متباعدة . -
االختبلؼ في الحالة النفسية لمخبراء المشاركيف كانعكاس ذلؾ عمي األحكاـ التي يدلي بيا  -

. 
 درجة المبس في األسئمة كمدم فيـ الخبراء ليا . -
اختبلؼ المدارس الفكرية لممشاركيف مما يؤدم إلى عدـ التجانس بينيـ كىذا يؤدم إلي  -

دث بو أصحاب الخمفيات الثقافية إساءة الفيـ نتيجة الختبلؼ المغة كالمنطؽ الذم يتح
 المختمفة .

طكؿ الفترة التي تستغرقيا الخطكات المتبعة لتطبيؽ أسمكب دلفي كىذا يتي  الفرصة لمكثير  -
 مف الخبراء لمتسرب كعدـ استمرارىـ في المساىمة في استكماؿ خطكات دلفي .

أسمكب دلفي مما عدـ ثبات المفاىيـ لدم مجمكعة الخبراء المختصيف الذيف يطبؽ عمييـ  -
 يؤدم إلي نتائج خاطئة .

صعكبة التنبؤ بالمتغيرات الحادثة في مجاالت العمـك التكنكلكجية بالنظر إلي التطكرات  -
 المتسارعة في ىذا المجاؿ كتزداد ىذه الصعكبة في مجاؿ العمـك االجتماعية .

 ٕ خصائص أصلْب دلفثالجًا : 

( 052-047ص ص  ،0224 ،)عػامر ، كقػد كضػحياتتعدد خصائص أسمكب دلفي 
 :فيما يمي
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 -أصلْب علنٕ مْضْعٕ :-1

غػػي عامػػؿ التػػأثير المباشػػر لؤلشػػخاص عمػػي نػػكع الػػرأم أك اتجاىػػو ذلػػؾ أف ىػػذا يم       
سػػػمكب باتباعػػػو السػػػرية فيمػػػا يخػػػتص بأسػػػماء الخبػػػراء المشػػػاركيف كاسػػػتخداـ االسػػػتبيانات األ

 .لمتعرؼ عمي الرأم يحكؿ دكف التأثير بالعبلقات الشخصية في تككيف الرأم 
 أصلْب ىظامٕ : -2

حيػػث تكجػػد ىنػػاؾ مػػدخبلت تػػأتي مػػف خػػبلؿ  ،إذ إنػػو يسػػتخدـ مػػنيج تحميػػؿ الػػنظـ        
مخرجػات تكشػؼ عنيػا نتػائج التطبيػؽ ؛ ثػـ ىنػاؾ تعذيػة راجعػة مػف  تطبيؽ االستبيانات كىنػاؾ

خبلؿ إعادة تقديـ المخرجات في صكرة مدخبلت بحيث يرم الخبير رأيو في ضكء آراء اآلخػريف 
 .   بما يجعمو بعيد النظر في رأيو لتكجييو نحك الكجو االكثر صكابان 

 -أصلْب أمربٓكٕ : -3

 ،تػػأمبلت اك عمػػي رؤيػػة شخصػػية خبريػػة أك منطقيػػةال يعتمػػد عمػػي انطباعػػات أك        
دائمػػا الكصػػكؿ الػػي الرؤيػػة أك أك الػػرأم يعتمػػد عمػػي تطبيػػؽ اسػػتبياف أك مجمكعػػة مػػف الخبػػراء 

 .جماع في الرأم إلضماف الكصكؿ الي 
 أصلْب احصائٕ : -4

 يعتمد عمي استخداـ مناىج االحصاء في تحميؿ النتائج بما يعطي ىػذه النتػائج قػدران        
 .أكبر مف المكضكعية كيخضعيا الي الكصؼ االحصائي 

 أصلْب دلفٕ :ّخطْات صْر :  رابعًا -5

 :(026 ص ،0226 ،)عامرتتعدد صكر استخداـ أسمكب دلفي كمف أىميا         
صػػكرة دلفػػي التقميديػػة : تسػػاعد ىػػذه الطريقػػة فػػي الكصػػكؿ إلػػي إجمػػاع فػػي الػػرأم حػػكؿ  - أ

مػػع  ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تحديػػد تقػػديرات كػػؿ فػػرد فػػي المجمكعػػة ،القضػػايا المثػػارة لمدراسػػة
ذا لػـ يحػدث  جمػاع فػي الػرأم كا  القياـ بعدد دكرات متتالية لمحاكلػة الكصػكؿ إلػي تقػارب كا 
ىػػذا التقػػارب أك اإلجمػػاع فيحػػاكؿ الباحػػث الكقػػكؼ عمػػى األسػػباب التػػي تقػػؼ كراء تمسػػؾ 

 األعضاء بآرائيـ .

ة يسػتبدؿ بػالفريؽ المنفػذ لمدراسػة كمبيػكتر مبػرمج صكرة مؤتمر دلفي : كفي ىػذه الطريقػ - ب
بحيث يقـك ىك بتجميع النتائج كاإلجابات كتصنيفيا كالكصػكؿ إلػى االتجاىػات العامػة فػي 



                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 103 - 

أقصػػر كقػػت ممكػػف كبػػذلؾ يختصػػر الكقػػت المسػػتيمؾ فػػي تمخػػيص نتػػائج كػػؿ جكلػػة مػػف 
 جكالت دلفي .

ى الكصػكؿ التفػاؽ فػي الػرأم صكرة دلفي السياسات : ال يسعى ىذا النمكذج مػف دلفػي إلػ - ت
بيف مجمكعة الخبػراء كلكنػو يسػعى إلػى اسػتقطاب آراء الخبػراء فػي كجيػات نظػر متقابمػة 
تككف بمثابة خيارات مختمفة لمكاجية القضايا مكضػكع الدراسػة كتقػدـ ىػذه الخيػارات أمػاـ 
 المسػػئكليف فػػي المجتمػػع لمناقشػػتيا كاختيػػار أفضػػميا فػػي ضػػكء االعتبػػارات المختمفػػة فػػي

 نظرىـ .

صػػكرة دلفػػي القػػرارات : كتسػػعى ىػػذه الصػػكرة إلػػي التكصػػؿ إلػػي صػػنع القػػرارات الخاصػػة  - ث
بمجاؿ معيف كذلؾ مف خبلؿ تنسيؽ خطكط عريضة كعامة مف األفكػار حػكؿ ىػذا المجػاؿ 
مع األخذ فػي االعتبػار كافػة التطػكرات كالتغيػرات التػي يمكػف أف تحػدث فػي المسػتقبؿ فػي 

 ىذا المجاؿ .
 :(17، ص5022 ،عبد الحي)تمثؿ خطكات أسمكب دلفي في اآلتي تك         

 تحديد القضية أك المشكمة المراد أخذ رأم الخبراء فييا . - أ
اختيار مجمكعة مف الخبراء كأصحاب الرأم الميتميف بيذه المشكمة كيمكف تحقيؽ ذلؾ  - ب

االطبلع كسعة مف خبلؿ اختيار كاحد أك اثنيف أك ثبلثة مف الخبراء المشيكد ليـ بحسف 
 ،كيطمب منيـ إبداء الرأم في مكضكع الدراسة ،المعرفة في المجاالت مكضكع االىتماـ

ف خالفكىـ الرأم  كما يطمب منيـ إعطاء أسماء أشخاص آخريف يقدركنيـ عمميا حتي كا 
كيستمر الباحث في ىذا العمؿ حتي يصؿ إلي ترشي  الخبراء المشاركيف في  ،كاالتجاه

 دكرات دلفام . 
ككمما كاف ىناؾ  ،كقد تضـ مجمكعة الخبراء أفرادا مف داخؿ المنظمة أك مف خارجيا - ج

 تنكع في الخبرات كمما كاف أفضؿ .
كع األسئمة المراد ػػػػػػػإعداد استبانة مفتكحة تشتمؿ عمي عدد مف األسئمة عف مكض - د

ىذه  كيجب أف يكض  في ،ثـ إرساليا إلي الخبراء كؿ عمي حدة طمبا لرأييـ ،دراساتيا
كتمثؿ ىذه االستبانة  ،كاألسئمة التي سيجبكف عمييا ،االستبيانات مبررات الدراسة كىدفيا
 الدكرة األكلي مف أسمكب دلفام .
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ثـ تحميميا كتصنيفيا في مجمكعات  ،ريغ البيانات الكاردة في استبانة الدكرة األكليػػػػػتف - ق
ككتاباتيا بشكؿ مختصر لعرضيا عمي نفس مجمكعة الخبراء مرة ثانية لمعرفة  ،متشابية

كحتي يتمكف كؿ خبير مف مراجعة  ،رد فعميـ بالنسبة لتكقعاتيـ عف الحمكؿ كالمشكمة
آرائو كتصكراتو السابقة في ضكء آرائيـ كتصكرات اآلخريف مف أجؿ الكصكؿ إلي تقارب 

 ة الدكرة الثانية .في اآلراء بينيـ كتمثؿ ىذه االستبان
كتحميؿ ىذه  ،يقـك الباحث بتفريغ االستجابات التي كردت في استبانات الدكرة الثانية - ك

االستجابات ثـ إعداد ممخص بنتائجيا لعرضيا عمي مجمكعة مف الخبراء مرة أخرم حتي 
يتـ التكصؿ إلي اتفاؽ جماعي عمي اآلراء كالتصكرات األكثر أىمية كالمتعمقة بالمكضكع 

المشكمة محؿ االىتماـ كبذلؾ يمكف تحديد اآلراء المتفؽ عمييا بيف الخبراء في قائمة  أك
 . نيائية الستخداميا في التنبؤ

 : بالشكؿ التاليكيمكف تكضي  خطكات تطبيؽ أسمكب دلفي 
 
 
 
 

 
 

 (116ص  ،0331 ،خٍشانذٔ ،)ثبسٌٔ ثبعزخذاو أعهٕة دنفًخطٕاد ارخبر انخجشاء نهمشاس  (6شكم )

يتض  مف الشكؿ السابؽ أنو يتـ تطبيؽ أسمكب دلفي بجكالتو مف خبلؿ اختيار 
ثـ إعداد استمارة مفتكحة مف خبلؿ اإلطار  ،مجمكعة الخبراء الذيف لدييـ خبرة بيذا المجاؿ

كبعد إعداد االستمارة بتـ تكزيعيا عمي  ،النظرم لمدراسة كتعرؼ ىذه باستمارة الجكلة األكلى
الخبراء المشاركيف في الدراسة الميدانية ثـ تفريغ البيانات التي جاءت بيا استمارة الجكلة 
عداد استمارة الجكلة الثانية كىي شبة  األكلى كترتيب ما تكصؿ إليو الباحث في ىذه الجكلة كا 

ت في استمارة الجكلة الثانية كتحميؿ ىذه ثـ يقـك الباحث بتفريغ البيانات التي طرح ،مغمقة
ثـ يقـك الباحث بتفريغ البيانات  ،البيانات كترتيبيا إلعداد استمارة الجكلة الثالثة كىي مغمقة
 ،كالتكصؿ إلي نتائج الدراسة ميدانيان  ،التي طرحت في استمارة الجكلة الثالثة كتحميميا كترتيبيا

ٌمٕو انخجشاء ثزمذٌى  انًشكهخ

 انحهٕل ٔانًمزشحبد

ٌؼهك انخجشاء ػهى أفكبس 

 حهٕال   ٌمذيٕا اَخشٌٍ ثى

 جديدة

 ػشض انًشكهخ ػهٍٓى رغدٍم انخجشاء

 ٌصذس انمشاس ثبنحم ٌزى ردًٍغ انحهٕل

ٌزى ردًٍغ آساء انخجشاء 

 ٔئػبدح صٍبغزٓب

ٌزى رمبعى اَساء ثٍٍ اندًٍغ 

 يشح أخشي

 رى انحصٕل ػهً ئرفبق ئرا
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لية في ثبلث جكالت متتابعة كانت كا جكلة بمثابة كتـ تطبيؽ أسمكب دلفي في الدراسة الحا
 كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى إجماع في الرأم بيف الخبراء . ،تغذية راجعة لمجكلة السابقة ليا

  بالدراص٘ ٕخطْات أصلْب دلفخامضًا : 

الميتميف باالحتكاء االجتماعي كالتضامف االجتماعي كرعاية خبراء الحصُر مجمكعة  -0
كلدييـ خبرة أكاديمية كعممية بالعمؿ مع الميمشيف كفي مجاؿ االحتكاء  الميمشيف
 .االجتماعي

ككانت  ،تصميـ ثبلث جكالت مف االستبانات المرسمة إلى الخبراء عمى فتراٍت متبلحقة -0
 : عمى النحك التالي

 آلياتسؤاؿ مفتكح مكجو إلى الخبراء حكؿ  كتمثمت في:  استبانة الجكلة األكلى -أ 
 االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف .االحتكاء 

 ،التي ُحصرت مف الجكلة األكلى اآلليات: ككانت تحتكم عمى  استبانة الجكلة الثانية -ب 
عادة صياغة العبارات ر كا  كتصنيفيا إلى آليات في الجانب التعميمي  بعد حذؼ المتكرِّ

 .كفي الجانب االقتصادم كالجانب االجتماعي كالجانب التكنكلكجي 
: كتتضمَّف العبارات التي اتَّفؽ عمييا الخبراء في الجكلة  جكلة الثالثةاستبانة ال -ج 

إلى الخبراء  تـ إعادتياكقد  ،%62 أكبر مفككانت نسبُة االتفاؽ فييا  ،الثانية
 . إلعادة النظر في َقُبكليا

ِّي٘ صادصًا :  ّاألصالٔب االحصائٔ٘  الع

الميتميف باالحتكاء االجتماعي كالتضامف االجتماعي  خبراءال فيعيِّنُة الدراسة  تمثمت
 ( خبيران تكزيعيـ كالتالي :24كبمغ عدد المستجيبيف مف الخبراء) ،كرعاية الميمشيف

 ( 1خذٔل )

 رٕصٌغ انخجشاء حغت ٔظبئفٓى

 انُغجخ انًئٌٕخ انؼذد انٕظٍفخ و

 %19 3 يذٌش ئداسح انزعبيٍ االخزًبػً 1

 %66 19 يذٌش خًؼٍخ خٍشٌخ 0

 %16 3 يٕخّ خذيخ اخزًبػٍخ 6

 %63 13 أخصبئً اخزًبػً  1

 %133 13 انًدًٕع
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 : أصالٔب املعاجل٘ اإلحصائٔ٘

مف األساليب  كتحميؿ البيانات استخدمت الدراسة بعضان  ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
 Statistical Packageاإلحصائية المناسبة مف خبلؿ الِحَزـ اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

for Social Sciences، ( كالتي ُيرمز ليا اختصارنا بالرمزSPSS)،  التَّكرارات كتمثمت في
 كتحكيؿ الكزف النسبي إلى نسبة مئكية كالتالي : ،كالكزف النسبيكالنسب المئكية 
 ( 0-)الكزف النسبي                  
  022× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نسبة المكافقة =  

                         0  
  حتلٔل اليتائج ّتفضريٍا: صابعًا 

( خبيرنا 24) لعددُقدِّمت  ،سمكب دلفامألاستبانةن مفتكحةن لمجكلة األكلى  تـ تصميـ
 عمى النحك التالي: النتائج كتنظيميا كتعديؿ صياغتيا كقد جاءت نتيجة تحميؿ

 : حتلٔل ىتائج اجلْل٘ اأُلّىل -أ

عمى الخبراء كبعد تجميع االستبانات تـ تجميع تطبيؽ االستبانة في الجكلة األكلى تـ 
عادة صياغتيا ُأعيدت صياغُتيا  ،( عبارةن 005)في البداية كقد بمغ عدُدىا  ،عباراتيا كا 

ر مضمكُنو  . ( عبارةن تمثِّؿ نتائَج الجكلة األكلى27لتبُمغ ) ،كترتيبيا كُحذؼ ما تكرَّ
 

 : حَضب اجلْل٘ األّىلتعشٓش االحتْاء االجتناعٕ للتالمٔذ املَنشني  آلٔات

 إتاحة بعض االمتيازات لتشجع التبلميذ الميمشيف عمى مكاصمة التعميـ. .0
لظركفيـ مناسبة آمنة ك  اتفي بيئلمتبلميذ الميمشيف لتدريب الميني اإتاحة فرص  .0

 كاحتياجاتيـ .
عمي الخدمات حصكليـ تضمف  يفالميمش التبلميذلرعاية  استراتيجية تربكيةإعداد  .1

 بالدكلة. التربكية كالتعميمية
 .إعفاء التبلميذ الميمشيف مف مصاريؼ كاشتراكات بعض األندية كمراكز الشباب .2
 الطبلب الميمشيف مف المصركفات الدراسية نيائيان .إعفاء  .3
إعبلف مؤسسات المجتمع المدني عف مسابقات بحثية بجكائز قيمة لرصد أسباب كطرؽ  .4

 .مكاجية التيميش
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االىتماـ بالجانب التكنكلكجي في المؤسسات الحككمية المكجكدة بالمناطؽ الميمشة  .5
لغاء المعامبلت الكرقية تدريجيان.  كا 

 بالميمشيف كقضاياىـ ضمف أنشطة مراكز الشباب بالمجتمع الخارجي.االىتماـ  .6
االىتماـ بتعزيز التفكير النقدم كالتربية النقدية لمميمشيف لمنع استقطابيـ الكتركنيان مف  .7

 .قبؿ المنظمات المتطرفة
 .ألعماؿ الداعميف لقضايا الميمشيفتخفيض الضرائب لمشركات كالمؤسسات كرجاؿ ا .02
 الميمشيف بالمدارس عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا بطريقة صحيحة.تدريب التبلميذ  .00
 تزكيد مدارس المناطؽ الميمشة بكسائؿ تكنكلكجية كخاصة أجيزة الكمبيكتر كاالنترنت. .00
تزكيد مراكز الشباب كاألندية بننترنت مجاني لتشجيع التبلميذ عمى استغبلؿ أكقات  .01

 الفراغ.
 لمكاقع اإلنترنت كشبكات التكاصؿ االجتماعي.تشجيع التبلميذ الميمشيف عمى الدخكؿ  .02
 )الندكات كالمؤتمرات المجتمعية(.المشاركة ك  لبلندماج تشجيع التبلميذ الميمشيف .03
االجتماعية  حاالتاللمتابعة  ،بالمدرسةالتعاكف بيف المعمميف كاالخصائي االجتماعي كالنفسي  .04

 كالنفسية لمميمشيف.
ككزارة التضامف االجتماعي لكضع أسر التبلميذ  التعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ .05

 .الميمشيف ضمف أكلكيات عمميـ
 تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمتبلميذ الميمشيف بالمدارس. .06
 .التيميش عمي الفرد كالمجتمعتقديـ برامج إعبلمية لتعريؼ الرأم العاـ بخطكرة  .07
 نائية كالميمشة.تقديـ حكافز مادية كمعنكية لممعمميف لمعمؿ في المناطؽ ال .02
تقديـ قركض مف البنكؾ بدكف فكائد ألسر التبلميذ الميمشيف لتشجيعيـ عمى عمؿ  .00

 .ةمشركعات صغير 
 .تمكيؿ مشركعات منتجة ألسر التبلميذ الميمشيف مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني .00
حقكؽ تمبية ضماف لالتنسيؽ بيف كزارة التربية كالتعميـ كمؤسسات المجتمع المدني  .01

 يف.الميمش التبلميذ
تنظيـ ندكات كمؤتمرات تكعية بالمساجد كمراكز الشباب لمتكعية بحقكؽ الميمشيف في  .02

 المجتمع كالحث عمى دعميـ ماديان كمعنكيان.
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 لحؿ مشكبلتيـ .مع الميمشيف التكاصؿ تنكيع كسائؿ  .03
 .التكسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالمناطؽ النائية كفؽ خريطة مدرسية كاضحة .62

 تكعية التبلميذ الميمشيف بأخبلقيات بمخاطر التعامؿ مع التكنكلكجيا كأخبلقياتيا. .05
تكعية التبلميذ الميمشيف بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات نحك أفراد  .06

 المجتمع.
تكفير اجيزة تكنكلكجية بأسعار مخفضة لمتبلميذ الذيف يحممكف بطاقات عضكية في  .07

 قكاعد بيانات الميمشيف.
 تكفير أكشاؾ لئلنترنت بالمناطؽ الميمشة كالفقيرة لمتبلميذ مجانان. .12
 تكفير الزم المدرسي كأدكات الدراسة لمميمشيف بكؿ مدرسة. .10
 .تكفير برامج تدريبية لممعمميف عمى أساليب التعامؿ مع التبلميذ الميمشيف .10
 تكفير برامج لمحك أمية الميمشيف كربطيا بمشركعات مدرة لمدخؿ. .11
 يف صحي شامؿ لمتبلميذ الميمشيف المسجميف بقاعدة بيانات كؿ مدرسة.تكفير تأم .12
 زيادة الحصة التمكينية المقدمة ألسر التبلميذ الميمشيف. .13
 زيادة الدعـ المادم المقدـ بمشركع تكافؿ ككرامة ألسر التبلميذ الميمشيف. .14
 عمؿ بطاقات لمتبلميذ الميمشيف لرككب كسائؿ المكاصبلت العامة مجانان. .15
حساب بنكي بكزارة التربية كالتعميـ لتمقي تبرعات رجاؿ األعماؿ كالمؤسسات  عمؿ .16

 االقتصادية لتكفير الدعـ المادم لمميمشيف.
 ،كالتنمر ،عمؿ حمبلت تكعية بالمدارس بقضايا الميمشيف مثؿ )العنؼ .17

 ....الخ(،االعاقة
تصاالت عمؿ خطة استراتيجية مف قبؿ الدكلة لتغطية المناطؽ النائية بشبكات اال  .22

 كاالنترنت.
 عمؿ صفحات كمجمكعات إلكتركنية خاصة بالميمشيف لمناقشة قضاياىـ عبرىا. .20
عمؿ قاعدة بيانات لمتبلميذ الميمشيف بكؿ مدرسة ككضعيـ في أكلكيات الدعـ  .20

 المدرسي.
 بالمجتمع. األطفاؿ الُميمشيفعمؿ قسـ خاص بجياز الشرطة لمتابعة مشكبلت كقضايا  .21
 ية  كمتابعة الميمشيف بكؿ مديرية تعميمية. عمؿ قسـ لرصد كرعا .22
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عمؿ لجنة حكماء بكؿ مدرسة لدراسة حاالت الطبلب الميمشيف كمعالجة أسباب ىذه  .23
 الظاىرة.

مشاركة منظمات المجتمع المدني كرجاؿ األعماؿ بالدكلة في بناء المدارس كخاصة في  .24
 األماكف الميمشة.

 داخؿ المجتمع المدرسي.نشر الكعي بأىمية تقبؿ التبلميذ الميمشيف  .25
 كضع استراتيجية مف قبؿ الدكلة  لتمبية االحتياجات المادية لؤلطفاؿ لمميمشيف. .26
كضع عقكبات صارمة ببلئحة االنضباط المدرسي لمحد مف االساءة لفظيان كجسميان  .27

 لمميمشيف.
 : حتلٔل ىتائج اجلْل٘ الجاىٔ٘ -ب

عادة تطبيقيا في صكر تـ تصنيؼ العبارات المتفؽ عمييا في الجكلة  األكلى كا 
ما يكافقكف عميو كما يرفضكنو مف الخبراء عمى كطمب إبداء  ،استبانة دلفام لمجكلة الثانية

نت مف الجكلة األكلى آليات كقد تـ تقسيـ اآلليات إلى  ،آلية( 27كالبالِغ عدُدىا ) ،التي ُدكِّ
العبارات عمى  ؿجاء تحميالتكنكلكجي( ك  –االقتصادم  –االجتماعي  –الجانب ) التعميمي 

 النحك التالي:
  : اجلاىب التعلٔنٕ أّاًل

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات 
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

 :التالي
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 ( 0) خذٔل

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت انزؼهًًٍ ثبندٕنخ انثبٍَخ

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ )ن(

 انُغجً
َغجخ 
 انًٕافمخ

 انزشرٍت
 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

رٕفٍش ثشايح رذسٌجٍخ نهًؼهًٍٍ ػهى  1
 أعبنٍت انزؼبيم يغ انزاليٍز انًًٓشٍٍ

 1 30563 0539 ـــــــ 3 63

انذػى انًبدي ٔانًؼُٕي نهزاليٍز  رمذٌى 0
 انًًٓشٍٍ ثبنًذاسط

69 3 0 0530 39533 1 

يشبسكخ يُظًبد انًدزًغ انًذًَ  6
ٔسخبل األػًبل ثبنذٔنخ فً ثُبء 
انًذاسط ٔخبصخ فً األيبكٍ 

 انًًٓشخ

03 13 1 0513 36531 13 

رٕفٍش ثشايح نًحٕ أيٍخ انًًٓشٍٍ  1
 ٔسثطٓب ثًششٔػبد يذسح نهذخم

03 06 6 0563 33513 10 

ػًم لغى نشصذ ٔسػبٌخ  ٔيزبثؼخ  9
 انًًٓشٍٍ ثكم يذٌشٌخ رؼهًٍٍخ 

 9 31590 0536 ـــــــ 13 03

ػًم ندُخ حكًبء ثكم يذسعخ نذساعخ  3
حبالد انطالة انًًٓشٍٍ ٔيؼبندخ 

 أعجبة ْزِ انظبْشح
03 13 0 0593 33503 3 

ئػفبء انطالة انًًٓشٍٍ يٍ  3
 َٓبئٍب  انًصشٔفبد انذساعٍخ 

03 19 1 059 39 3 

ػًم لبػذح ثٍبَبد نهزاليٍز انًًٓشٍٍ  3
ثكم يذسعخ ٔٔظؼٓى فً أٔنٌٕبد 

 انذػى انًذسعً
13 61 10 0531 33533 6 

رٕفٍش رأيٍٍ صحً شبيم نهزاليٍز  3
انًًٓشٍٍ انًغدهٍٍ ثمبػذح ثٍبَبد 

 كم يذسعخ
 0 3156 0536 ـــــــ 3 63

رٕفٍش انضي انًذسعً ٔأدٔاد  13
 انذساعخ نهًًٓشٍٍ ثكم يذسعخ

 3 33569 0593 ـــــــ 13 03

ٔظغ ػمٕثبد صبسيخ ثالئحخ  11
االَعجبغ انًذسعً نهحذ يٍ االعبءح 

 نفظٍب  ٔخغًٍب  نهًًٓشٍٍ
60 13 1 0531 33516 3 

َشش انٕػً ثأًٍْخ رمجم انزاليٍز  10
 انًًٓشٍٍ داخم انًدزًغ انًذسعً

 9 31590 0536 ـــــــ 13 03

انزٕعغ فً ئَشبء انًذاسط  16
انًدزًؼٍخ ثبنًُبغك انُبئٍخ ٔفك 

 خشٌطخ يذسعٍخ ٔاظحخ
06 13 1 0511 33539 11 

ئػذاد اعزشارٍدٍخ رشثٌٕخ نشػبٌخ  11
انزاليٍز انًًٓشٍٍ رعًٍ حصٕنٓى 
ػهً انخذيبد انزشثٌٕخ ٔانزؼهًٍٍخ 

 ثبنذٔنخ

61 16 0 0536 31590 9 

ئربحخ ثؼط االيزٍبصاد نزشدغ  19
انزاليٍز انًًٓشٍٍ ػهى يٕاصهخ 

 انزؼهٍى
69 3 0 0530 39533 1 

 ـــــــ 31 0530 انجؼذ ككم
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( استجابات الخبراء حكؿ الجانب التعميمي بالجكلة 0يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
 الثانية كما يمي :

 ( كالتي جاءت في المرتبة األكلي 0أعمى االستجابات متمثمة في العبارة رقـ ) جاءت
تكفير برامج تدريبية لممعمميف عمى أساليب ( كتنص عمى " 0.63بأعمى كزف نسبي )

 أساليب إلىالتبلميذ الميمشيف  لحاجة كربما يرجع ذلؾ"  التعامؿ مع التبلميذ الميمشيف
( في 7كجاءت العبارة رقـ ) ،كالرعاية عف غيرىـ مف العادييف المعاممة خاصة في

تػػػكفير تأميف صحي ( كالتي تنص عمى " 0.61المرتبة الثانية مف حيث الكزف النسبي )
كجاءت العبارة رقـ  ،"شامؿ لمتبلميذ الميمشيف المسجميف بقػػػػػاعدة بيانات كؿ مدرسة

عمؿ قاعدة بيانات التى تنص عمى " ( ك 0.52( في المرتبة الثالثة بكزف نسبي )6)
يرجع ذلؾ قد " ك  لمتبلميذ الميمشيف بكؿ مدرسة ككضعيـ في أكلكيات الدعـ المدرسي

معرفة عدد التبلميذ الميمشيف بكؿ مدرسة لكضعيـ في أكلكيات الدعـ كاالىتماـ لضركرة 
( في 03،0كجاءت العبارات رقـ ) ،(0227دراسة نجكم كامؿ )كفؽ ما أشارت إليو 

تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم ( حيث تنص عمى " 0.50المرتبة الرابعة بكزف نسبي )
إتاحة بعض االمتيازات لتشجع التبلميذ الميمشيف " ك " لمتبلميذ الميمشيف بالمدارس

يرجع ذلؾ لحاجة التبلميذ الميمشيف لمدعـ المادم ربما " ك  عمى مكاصمة التعميـ
 ( .0221)حسف، المعنكم لتشجيعيـ عمي مكاصمة التعميـ كما أشارت إلي ذلؾ دراسة ك 

 ( كالتي جاءت في المرتبة الثامنة 4كجاءت أقؿ االستجابات متمثمة في العبارة رقـ )
عمؿ لجنة حكماء بكؿ مدرسة لدراسة حاالت ( كتنص عمى " 0.35بكزف نسبي )

لكجكد حصر بمعظـ ذلؾ ربما يرجع " ك رة الطبلب الميمشيف كمعالجة أسباب ىذه الظاى
( في المرتبة التاسعة بكزف نسبي 5كما جاءت العبارة رقـ ) ،ىؤالء التبلميذ بالمدارس

"  إعفاء الطبلب الميمشيف مف المصركفات الدراسية نيائيان ( كالتى تنص عمى " 0.3)
 الدراسية بالفعؿ مف المصركفاتلئلعفاء بعض الفئات الميمشة  لحاجةذلؾ  يرجعقد ك 

كجاءت  ،األكضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشيا بعض األسر في الكقت الراىفبسبب 
مشاركة منظمات ( كتنص عمى " 0.26( في المرتبة العاشرة بكزف نسبي )1العبارة رقـ )

المجتمع المدني كرجاؿ األعماؿ بالدكلة في بناء المدارس كخاصة في األماكف 
لضعؼ دكر منظمات المجتمع المدني في الفترة األخيرة كفقد ؾ ذلربما يرجع ك  ،"الميمشة
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ألف بناء المدارس يتطمب الدعـ ثقة بعض األفراد في قدرتيـ عمى حؿ بعض المشكبلت، 
 خاصة كأف الدكلة يصعب عمييا تحمؿ ىذا العبء كحدىا، الجياتالمادم مف جميع 

( في 01كجاءت العبارة رقـ )، ) (Hinton, 2002دراسة  كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو
التكسع في إنشاء المدارس ( كتنص عمى " 0.20المرتبة الحادية عشرة بكزف نسبي )

لصعكبة يرجع ذلؾ قد " ك المجتمعية بالمناطؽ النائية كفؽ خريطة مدرسية كاضحة 
كربما ييدؼ الخبراء إلى إنشاء مدارس عادية  بالمناطؽ النائية تشغيؿ ىذه المدارس

في الترتيب الثاني ( 2العبارة رقـ )جاءت ك  ،التجييز لحؿ المشكمة مف جزكرىامكتممة 
تكفير برامج لمحك أمية الميمشيف كربطيا ( كتنص عمى " 0.15بكزف نسبي )عشر 

المدارس إلزاميـ بالتعميـ في كقد يرجع ذلؾ التجاه الخبراء نحك " بمشركعات مدرة لمدخؿ 
األمية التي غالبان ما تأتي في مراحؿ متأخرة مف عمر الحاجة لبرامج محك العادية كعدـ 

فضبل عف العكائد االجتماعية كذلؾ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف العكائد المادية، ، الفرد
 .(0220 ،عبداهلل)إلي ذلؾ دراسة  كقد أشار فالتي ستنتج عف تعميـ ىؤالء الميمشين

 ( كالتػػػػػي 51.70( حيػػػػث نسػػػػػبة المكافقػػػػػة عمييػػػػػا )1العبػػػػػارة رقػػػػػـ ) كقػػػػد تػػػػػـ اسػػػػػتبعاد
مشػػػاركة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني كرجػػػاؿ األعمػػػاؿ بالدكلػػػة فػػػي بنػػػاء تػػػنص عمػػػى " 

( حيػػػػث نسػػػػبة المكافقػػػػة 2كالعبػػػػارة رقػػػػـ )المػػػػدارس كخاصػػػػة فػػػػي األمػػػػاكف الميمشػػػػة "
تػػػكفير بػػػرامج لمحػػػك أميػػػة الميمشػػػيف كربطيػػػا ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى " 46.26عمييػػػا )

( التػػػػػػػي حصػػػػػػػمت عمػػػػػػػى نسػػػػػػػبة 01كالعبػػػػػػػارة رقػػػػػػػـ ) ،"بمشػػػػػػػركعات مػػػػػػػدرة لمػػػػػػػدخؿ 
عمػػػػػػى )التكسػػػػػػع فػػػػػػي إنشػػػػػػاء المػػػػػػدارس المجتمعيػػػػػػة ( كالتػػػػػػي تػػػػػػنص 52.4مكافقػػػػػػة)

مػػػف الجكلػػػػة الثالثػػػة حيػػػػث ، كذلػػػؾ بالمنػػػاطؽ النائيػػػة كفػػػػؽ خريطػػػة مدرسػػػية كاضػػػػحة(
 %( .53عف )بارات في ىذه العتقؿ نسب المكافقة 
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  جتناعٕثاىًٔا : اجلاىب اال

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات  
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
 (6خذٔل)

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت االخزًبػً ثبندٕنخ انثبٍَخ 

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ

 انُغجً
َغجخ 
 انًٕافمخ

 انزشرٍت
 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

رشدٍغ انزاليٍز انًًٓشٍٍ نالَذيبج  1
ٔانًشبسكخ )انُذٔاد ٔانًإرًشاد 

 انًدزًؼٍخ(
 3 33503 05939 ــــــــــــ 03 03

رٌُٕغ ٔعبئم انزٕاصم يغ انًًٓشٍٍ  0
 نحم يشكالرٓى

 3 33533 05900 ــــــــــــ 00 01

انزُغٍك ثٍٍ ٔصاسح انزشثٍخ ٔانزؼهٍى  6
ٔيإعغبد انًدزًغ انًذًَ نعًبٌ 

 رهجٍخ حمٕق انزاليٍز انًًٓشٍٍ
 1 3653 05331 ــــــــــــ 19 61

1  ً ًبػ ٔاالخصبئً االخز  ٍٍ ٍ انًؼًه ٌ ٍث انزؼٔب
ًزبثؼخ انحبالد  ذسعخ، ن ٔانُفغً ثبًن

 ٍ ًٓشٍ ٔانُفغٍخ نًه ًبػٍخ   االخز
 1 36513 0533 ــــــــــــ 3 13

انزؼبٌٔ ثٍٍ ٔصاسح انزشثٍخ ٔانزؼهٍى  9
ٔٔصاسح انزعبيٍ االخزًبػً نٕظغ أعش 
انزاليٍز انًًٓشٍٍ ظًٍ أٔنٌٕبد 

 ػًهٓى

 9 31590 0536 ــــــــــــ 13 03

ػًم حًالد رٕػٍخ ثبنًذاسط ثمعبٌب  3
 ،ٔانزًُش ،انًًٓشٍٍ يثم )انؼُف

 555انخ( ،االػبلخ
 1 3653 05331 ــــــــــــ 19 61

رُظييييييٍى َييييييذٔاد ٔيييييييإرًشاد رٕػٍييييييخ  3
ثبنًغييييبخذ ٔيشاكييييض انشييييجبة نهزٕػٍييييخ 
ثحمييٕق انًًٓشييٍٍ فييً انًدزًييغ ٔانحيي  

 ٔيؼٌُٕب  ػهى دػًٓى يبدٌب  

09 13 1 05193 30536 13 

ئػالٌ يإعغبد انًدزًغ انًذًَ ػٍ  3
يغبثمبد ثحثٍخ ثدٕائض لًٍخ نشصذ 

 أعجبة ٔغشق يٕاخٓخ انزًٍٓش 
13 03 6 05631 39500 11 

ػًم لغى خبص ثدٓبص انششغخ نًزبثؼخ  3
ًًُٓشٍٍ  يشكالد ٔلعبٌب األغفبل ان

 ثبنًدزًغ
03 11 9 05133 36531 3 

فشص انزذسٌت انًًُٓ نهزاليٍز ئربحخ  13
انًًٓشٍٍ فً ثٍئبد آيُخ ٔيُبعجخ 

 نظشٔفٓى ٔاحزٍبخبرٓى
 3 33503 05939 ــــــــــــ 03 03

االْزًبو ثبنًًٓشٍٍ ٔلعبٌبْى ظًٍ  11
أَشطخ يشاكض انشجبة ثبنًدزًغ 

 انخبسخً
63 11 0 05333 33516 3 

رٕػٍييخ انزاليٍييز انًًٓشييٍٍ ثًييب نٓييى يييٍ  10
ػهٍٓى يٍ ٔاخجبد َحٕ أفيشاد حمٕق ٔيب 
 انًدزًغ

61 13 0 05333 31533 6 

رمذٌى ثشايح ئػاليٍخ نزؼشٌف انشأي انؼبو  16
 ثخطٕسح انزًٍٓش ػهً انفشد ٔانًدزًغ

13 61 10 05363 33533 0 

 ــــــــــــ 33539 05933 انجؼذ ككم
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( استجابات الخبراء حكؿ الجانب االجتماعي بالجكلة 1يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ )  
 الثانية كما يمي: 

 ( كالتي جاءت في المرتبة األكلى بأعمى 2جاءت أعمى االستجابات متمثمة في العبارة رقـ )
التعاكف بيف المعمميف كاالخصائي االجتماعي كالنفسي " ( كالتي تنص عمى 0.65كزف نسبي )

لحاجة الفئات ذلؾ يرجع لحاجة ك  " االجتماعية كالنفسية لمميمشيف حاالتاللمتابعة  ،بالمدرسة
( في المرتبة الثانية مف حيث 01كجاءت العبارة رقـ  ،متكاتؼ كمتابعة حاالتيـالميمشة ل

تقديـ برامج إعبلمية لتعريؼ الرأم العاـ ( كالتي تنص عمي " 0.517الكزف النسبي )
يرجع ذلؾ لقمة الكعي بخطكرة مشكمة  قد" ك التيميش عمي الفرد كالمجتمعبخطكرة 

( 00(، كما جاءت العبارة رقـ )0227،كامؿ)       التيميش كما أشارت إلى ذلؾ دراسة 
تكعية التبلميذ الميمشيف ( كالتي تنص عمي " 0.474في المرتبة الثالثة بكزف نسبي )

( 4،1كجاءت العبارات ) ،" بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات نحك أفراد المجتمع
التنسيؽ بيف كزارة التربية ( كالتي تنص عمى " 0.452في المرتبة الرابعة بكزف نسبي )

يف " ك " عمؿ الميمش التبلميذحقكؽ تمبية ضماف لكالتعميـ كمؤسسات المجتمع المدني 
ا " كم ...الخ(،االعاقة ،كالتنمر ،حمبلت تكعية بالمدارس بقضايا الميمشيف مثؿ )العنؼ

 ( .0202،محمد )أشارت إلي ذلؾ دراسة 
 ( 0كجاءت أقؿ االستجابات متمثمة في العبارة رقـ ) في المرتبة الثامنة بكزف كالتي جاءت

 لحؿ مشكبلتيـمع الميمشيف التكاصؿ تنكيع كسائؿ ( كالتي تنص عمي " 0.300نسبي )
لذا ضركرة  ،لحؿذلؾ لتعرض الفئات الميمشة لمكثير مف المشكبلت التي تحتاج يرجع " ك 

 )تنكع كسائؿ التكاصؿ لمكصكؿ إلييـ كمساعدتيـ في حميا كما أشارت إلي ذلؾ دراسة 
( 0.256( في المرتبة التاسعة بكزف نسبي )7(، كما جاءت العبارة رقـ )0202 ،ياسيف

األطفاؿ عمؿ قسـ خاص بجياز الشرطة لمتابعة مشكبلت كقضايا كالتي تنص عمى " 
كربما يرجع ذلؾ لتعرض األطفاؿ الميمشيف لمشكبلت تحتاج  " بالمجتمع المُيمشيف

( كالتي تنص 0.235( في المرتبة العاشرة بكزف نسبي )5كجاءت العبارة رقـ ) ،لتدخؿ
تنظيـ ندكات كمؤتمرات تكعية بالمساجد كمراكز الشباب لمتكعية بحقكؽ الميمشيف عمى " 

ذلؾ لقمة كعي المجتمع بحقكؽ رجع يك في المجتمع كالحث عمى دعميـ ماديان كمعنكيان "
( 0.122( في المرتبك الحادية عشرة بكزف نسبي )6كما جاءت العبارة رقـ ) ،الميمشيف
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إعبلف مؤسسات المجتمع المدني عف مسابقات بحثية بجكائز قيمة كالتي تنص عمى " 
 . (Hinton, 2002)كما أشارت إلي ذلؾ دراسة لرصد أسباب كطرؽ مكاجية التيميش " 

 ( كالتى تنص عمي " 50.61( حيث نسبة المكافقة عمييا )5كقد تـ استبعاد العبارة رقـ )
تنظيـ ندكات كمؤتمرات تكعية بالمساجد كمراكز الشباب لمتكعية بحقكؽ الميمشيف في 

( حيث نسبة المكافقة عمييا 6كالعبارة رقـ ) ،المجتمع كالحث عمى دعميـ ماديان كمعنكيان "
إعبلف مؤسسات المجتمع المدني عف مسابقات بحثية عمى "  ( كالتي تنص43.00)

( حيث نسبة المكافقة 7، كالعبارة رقـ )"بجكائز قيمة لرصد أسباب كطرؽ مكاجية التيميش
عمؿ قسـ خاص بجياز الشرطة لمتابعة مشكبلت ( كالتي تنص عمى " 51.70عمييا )
في ىذه " مف الجكلة الثالثة حيث تقؿ نسب المكافقة  بالمجتمع األطفاؿ المُيمشيفكقضايا 
 %( .53عف )العبارات 

 : اجلاىب االقتصادٖ ثالجًا 

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات  
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
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 (1خذٔل)

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت االلزصبدي ثبندٕنخ انثبٍَخ 

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ

 انُغجً
َغجخ 

 انًٕافمخ
 انزشرٍت

 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

رميييذٌى حيييٕافض يبدٌيييخ ٔيؼٌُٕيييخ  1

نهًؼهًيييٍٍ نهؼًيييم فيييً انًُيييبغك 

 ٔانًًٓشخانُبئٍخ 

63 3 0 05331 33531 1 

ٔظييييغ اعييييزشارٍدٍخ يييييٍ لجييييم  0

انذٔنييييييخ  نزهجٍييييييخ االحزٍبخييييييبد 

 انًبدٌخ نألغفبل نهًًٓشٍٍ

66 16   05313 39533 0 

ػًييييم حغييييبة ثُكييييً ثييييٕصاسح  6

انزشثٍخ ٔانزؼهيٍى نزهميً رجشػيبد 

سخييييبل األػًييييبل ٔانًإعغييييبد 

االلزصبدٌخ نزٕفٍش انذػى انًبدي 

 نهًًٓشٍٍ

03 19 0 05933 33569 3 

ػًم ثطبلبد نهزاليٍز انًًٓشٍٍ  1

نشكيييييٕة ٔعيييييبئم انًٕاصيييييالد 

 انؼبيخ يدبَب  

66 3 1 0536 31590 1 

رخفييييٍط انعييييشائت نهشييييشكبد  9

ٔانًإعغيييبد ٔسخيييبل األػًيييبل 

 انذاػًٍٍ نمعبٌب انًًٓشٍٍ 

06 01 0 05193 30536 3 

رًٌٕم يششٔػبد يُزدخ ألعش  3

انزاليٍز انًًٓشٍٍ يٍ 

 انًدزًغ انًذًَيإعغبد 

63 11 0 05333 33516 9 

صٌييييبدح انييييذػى انًييييبدي انًمييييذو  3

ثًشييشٔع ركبفييم ٔكشايييخ ألعييش 

 انزاليٍز انًًٓشٍٍ

60 11   05333 31533 6 

صٌبدح انحصخ انزًٌٍُٕخ انًمذيخ  3

 ألعش انزاليٍز انًًٓشٍٍ
63 19 1 0536 31590 1 

رمذٌى لشٔض يٍ انجُٕن ثذٌٔ  3

فٕائذ ألعش انزاليٍز انًًٓشٍٍ 

نزشدٍؼٓى ػهى ػًم 

 يششٔػبد صغٍشح 

01 06 0 05116 33539 3 

ئػفبء انزاليٍز انًًٓشٍٍ يٍ  13

يصبسٌف ٔاشزشاكبد ثؼط 

 األَذٌخ ٔيشاكض انشجبة 

03 16 1 05916 33513 3 

 ــــــ 3350 0533 انجؼذ ككم
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( استجابات الخبراء حكؿ الجانب االقتصػػػادم بالجكلة 2السابؽ رقـ )يتض  مف الجدكؿ  
 الثانية كما يمي:

 ( كالتي جاءت في المرتبة األكلى 0جاءت أعمى االستجابات متمثمة في العبارة رقـ )
تقديـ حكافز مادية كمعنكية لممعمميف ( كالتي تنص عمى " 0.540بأعمى كزف نسبي )

ذلؾ لتشجيعيـ عمي العمؿ في ربما يرجع ك كالميمشة "لمعمؿ في المناطؽ النائية 
( في المرتبة الثانية مف حيث الكزف النسبي 0كجاءت العبارة رقـ) ،المناطؽ النائية

كضع استراتيجية مف قبؿ الدكلة  لتمبية االحتياجات ( كالتي تنص عمي " 0.505)
( في المرتبة الثالثة بكزف نسبي 5كما جاءت العبارة رقـ ) ،المادية لؤلطفاؿ لمميمشيف "

" زيادة الدعـ المادم المقدـ بمشركع تكافؿ ككرامة ألسر ( كالتي تنص عمي 0.474)
كجاءت  ،أسر التبلميذ الميمشيف لمدعـ المادمكيرجع ذلؾ لحاجة "  التبلميذ الميمشيف

عمؿ ( كالتي تنص عمى " 0.41( في المرتبة الرابعة بكزف نسبي )6،2العبارات )
بطاقات لمتبلميذ الميمشيف لرككب كسائؿ المكاصبلت العامة مجانان " ك " زيادة الحصة 

ذلؾ لمحاكلة تخفيؼ العبء ربما يرجع " ك التمكينية المقدمة ألسر التبلميذ الميمشيف 
 ( .0207،عاطؼ)عف أسر التبلميذ الميمشيف كما أشارت إلي ذلؾ دراسة 

 في المرتبة السابعة كالتي جاءت ( 02أقؿ االستجابات متمثمة في العبارة رقـ ) كجاءت
إعفاء التبلميذ الميمشيف مف مصاريؼ كاشتراكات ( كتنص عمى " 0.321بكزف نسبي )

كما  ،ذلؾ الحتياج فئة التبلميذ الميمشيف لمترفيويرجع " ك  بعض األندية كمراكز الشباب
( كالتي تنص عمي " 0.235بة الثامنة بكزف نسبي )( في المرت3جاءت العبارة رقـ )

 ،" تخفيض الضرائب لمشركات كالمؤسسات كرجاؿ األعماؿ الداعميف لقضايا الميمشيف
( كالتي تنص عمى 0.201( في المرتبة التاسعة بكزف نسبي )7كما جاءت العبارة رقـ )

يعيـ عمى عمؿ تقديـ قركض مف البنكؾ بدكف فكائد ألسر التبلميذ الميمشيف لتشج" 
" كذلؾ لقمة العائد المادم ألسر التبلميذ الميمشيف كالذم يمكف أف  مشركعات صغيرة 

 .(Hinton, 2002 )تكفره قركض البنكؾ كما أشارت إلي ذلؾ دراسة
 ( حيث نسبة المكاف3كقد تـ استبعاد العبارة رقـ )( كالتى تنص 50.61قة عمييا )عمي 

، " كالمؤسسات كرجاؿ األعماؿ الداعميف لقضايا الميمشيفتخفيض الضرائب لمشركات "
تقديـ ( كالتي تنص عمى " 52.43)بمغت ( حيث نسبة المكافقة عمييا 7كالعبارة رقـ )



                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 111 - 

قركض مف البنكؾ بدكف فكائد ألسر التبلميذ الميمشيف لتشجيعيـ عمى عمؿ مشركعات 
كافقة في ىذه العبارات عف الجكلة الثالثة حيث تقؿ نسب المعبارات مف كذلؾ "، صغيرة 

(53. )% 
 : اجلاىب التكيْلْجٕ رابعًا 

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات 
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
 ( 9خذٔل)

 انخجشاء حٕل اندبَت انزكُٕنٕخً ثبندٕنخ انثبٍَخ اعزدبثبد انغبدح

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ

 انُغجً
َغجخ 
 انزشرٍت انًٕافمخ

 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح
ػًم خطخ اعزشارٍدٍخ يٍ لجم انذٔنخ  1

نزغطٍخ انًُبغك انُبئٍخ ثشجكبد 
 االرصبالد ٔاالَزشَذ

 9 31590 0536 ــــــ 13 03

انزاليٍز انًًٓشٍٍ ثبنًذاسط رذسٌت  0
ػهى انزؼبيم يغ انزكُٕنٕخٍب ثطشٌمخ 

 صحٍحخ
 1 33500 05331 ــــــ 3 63

رٕػٍخ انزاليٍز انًًٓشٍٍ ثًخبغش  6
 انزؼبيم يغ انزكُٕنٕخٍب ٔأخاللٍبرٓب

63 3 0 05363 33533 0 

رضٌٔذ يذاسط انًُبغك انًًٓشخ  1
ثٕعبئم ركُٕنٕخٍخ ٔخبصخ أخٓضح 

 ٔاالَزشَذانكًجٍٕرش 
63 11 0 05333 33516 3 

رٕفٍش اخٓضح ركُٕنٕخٍخ ثأعؼبس  9
يخفعخ نهزاليٍز انزٌٍ ٌحًهٌٕ ثطبلبد 
 ػعٌٕخ فً لٕاػذ ثٍبَبد انًًٓشٍٍ

69 3 0 05313 39533 6 

االْزًبو ثزؼضٌض انزفكٍش انُمذي  3
ٔانزشثٍخ انُمذٌخ نهًًٓشٍٍ نًُغ 
اعزمطبثٓى انكزشٍَٔب  يٍ لجم انًُظًبد 

 انًزطشفخ

03 19 0 05933 33569 3 

رٕفٍش أكشبن نإلَزشَذ ثبنًُبغك  3
 انًًٓشخ ٔانفمٍشح نهزاليٍز يدبَب  

09 13 0 059 39 3 

االْزًبو ثبندبَت انزكُٕنٕخً فً  3
انًإعغبد انحكٕيٍخ انًٕخٕدح 
ثبنًُبغك انًًٓشخ ٔئنغبء انًؼبيالد 

 انٕسلٍخ رذسٌدٍب  

 3 33569 05933 ــــــ 13 03

رشدٍغ انزاليٍز انًًٓشٍٍ ػهى انذخٕل  3
نًٕالغ اإلَزشَذ ٔشجكبد انزٕاصم 

 االخزًبػً
03 13 0 05916 33513 3 

ػًم صفحبد ٔيدًٕػبد ئنكزشٍَٔخ  13
خبصخ ثبنًًٓشٍٍ نًُبلشخ لعبٌبْى 

 ػجشْب
 1 31533 05333 ــــــ 11 60

يشاكض انشجبة ٔاألَذٌخ ثاَزشَذ  رضٌٔذ 11
يدبًَ نزشدٍغ انزاليٍز ػهى اعزغالل 

 أٔلبد انفشاؽ
03 11 3 059 39 3 

 ــــــ 3151 05303 انجؼذ ككم
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( استجابات الخبراء حكؿ الجانب التكنكلكجي بالجكلة 3يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
 الثانية كما يمي : 

 ( كالتي جاءت في المرتبة األكلى بأعمى 0أعمى االستجابات متمثمة في العبارة رقـ ) جاءت
تدريب التبلميذ الميمشيف بالمدارس عمى ( كالتي تنص عمى " 0.622كزف نسبي )

( في المرتبة الثانية مف 1كجاءت العبارة رقـ) ،"التعامؿ مع التكنكلكجيا بطريقة صحيحة 
تكعية التبلميذ الميمشيف بمخاطر " ( كالتي تنص عمي 0.517حيث الكزف النسبي )

كيرجع ذلؾ لقمة كعي الفئات الميمشة بمخاطر  ،" التعامؿ مع التكنكلكجيا كأخبلقياتيا
( كالتي 0.505( في المرتبة الثالثة بكزف نسبي )3كما جاءت العبارة رقـ )التكنكلكجيا ، 
ة لمتبلميذ الذيف يحممكف بطاقات تكفير اجيزة تكنكلكجية بأسعار مخفضتنص عمي " 

كربما يرجع ذلؾ لتتناسب أسعارىا مع كضعيـ  ،" عضكية في قكاعد بيانات الميمشيف
( كالتي تنص عمى 0.474( في المرتبة الرابعة بكزف نسبي )02كجاءت العبارة )المادم، 

 " كما عمؿ صفحات كمجمكعات إلكتركنية خاصة بالميمشيف لمناقشة قضاياىـ عبرىا" 
 ( .0227 ،كامؿ )أشارت إلى ذلؾ دراسة 

 ( في المرتبة السابعة بكزف نسبي 6،4كجاءت أقؿ االستجابات متمثمة في العبارة رقـ )
االىتماـ بتعزيز التفكير النقدم كالتربية النقدية لمميمشيف ( كالتي تنص عمى " 0.365)

االىتماـ بالجانب التكنكلكجي ، ك" "لمنع استقطابيـ الكتركنيان مف قبؿ المنظمات المتطرفة
لغاء المعامبلت الكرقية تدريجيان   في المؤسسات الحككمية المكجكدة بالمناطؽ الميمشة كا 

كما جاءت كقد يرجع ذلؾ لسيكلة السيطرة عمي الفئات الميمشة كاستقطابيـ فكريان ،  ،"
تشجيع  "( كالتي تنص عمي 0.321( في المرتبة الثامنة بكزف نسبي )7العبارة رقـ )

كما  ،" التبلميذ الميمشيف عمى الدخكؿ لمكاقع اإلنترنت كشبكات التكاصؿ االجتماعي
تكفير ( كالتي تنص عمى " 0.3( في المرتبة التاسعة بكزف نسبي )5جاءت العبارة رقـ )

كما أشارت إلى ذلؾ دراسة  أكشاؾ لئلنترنت بالمناطؽ الميمشة كالفقيرة لمتبلميذ مجانان "
 (.0227 ،عبد السبلـ)

 :الجالج٘ حتلٔل ىتائج اجلْل٘  -جـ

عادة عرض العبارات 53تـ استبعاد العبارات التي حصمت عمى نسبة مكافقة أقؿ مف   % كا 
 ككانت النتائج كما يمي: ،مرة أخرل عمى الخبراء في المرحمة الثالثة كالنيائية
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 : اجلاىب التعلٔنٕ أّاًل

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،األىميةدرجة االستجابة لتـ حساب تكرارات 
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
 ( 3خذٔل)

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت انزؼهًًٍ ثبندٕنخ انثبنثخ

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ )ن(

 انُغجً
 َغجخ
 انًٕافمخ

 انزشرٍت
 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

رٕفٍش ثشايح رذسٌجٍخ نهًؼهًٍٍ ػهى  1
أعبنٍت انزؼبيم يغ انزاليٍز 

 انًًٓشٍٍ
 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

رمذٌى انذػى انًبدي ٔانًؼُٕي  0
 نهزاليٍز انًًٓشٍٍ ثبنًذاسط

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

ػًم لغى نشصذ ٔسػبٌخ  ٔيزبثؼخ  6
 انًًٓشٍٍ ثكم يذٌشٌخ رؼهًٍٍخ 

 0 33531 0533 ـــــــ ـــــــ 13

ػًم ندُخ حكًبء ثكم يذسعخ  1
نذساعخ حبالد انطالة انًًٓشٍٍ 

 ٔيؼبندخ أعجبة ْزِ انظبْشح
 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

ئػفبء انطالة انًًٓشٍٍ يٍ  9
 انًصشٔفبد انذساعٍخ َٓبئٍب  

 1 133 6 ـــــــ 1 19

ػًم لبػذح ثٍبَبد نهزاليٍز  3
انًًٓشٍٍ ثكم يذسعخ ٔٔظؼٓى فً 

 أٔنٌٕبد انذػى انًذسعً
 0 33531 0533 ـــــــ ـــــــ 13

رٕفٍش رأيٍٍ صحً شبيم نهزاليٍز  3
انًًٓشٍٍ انًغدهٍٍ ثمبػذح ثٍبَبد 

 كم يذسعخ
 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

ٔأدٔاد رٕفٍش انضي انًذسعً  3
 انذساعخ نهًًٓشٍٍ ثكم يذسعخ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

ٔظغ ػمٕثبد صبسيخ ثالئحخ  3
االَعجبغ انًذسعً نهحذ يٍ االعبءح 

 نفظٍب  ٔخغًٍب  نهًًٓشٍٍ
 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

َشش انٕػً ثأًٍْخ رمجم انزاليٍز  13
 انًًٓشٍٍ داخم انًدزًغ انًذسعً

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

ئػذاد اعزشارٍدٍخ رشثٌٕخ نشػبٌخ  11
انزاليٍز انًًٓشٍٍ رعًٍ حصٕنٓى 
ػهً انخذيبد انزشثٌٕخ ٔانزؼهًٍٍخ 

 ثبنذٔنخ

 6 33530 0539 ـــــــ 0 11

ئربحخ ثؼط االيزٍبصاد نزشدغ  10
انزاليٍز انًًٓشٍٍ ػهى يٕاصهخ 

 انزؼهٍى
 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

 ـــــــ 33513 0531 انجؼذ ككم



                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 111 - 

( استجابات الخبراء حكؿ الجانب التعميمي بالجكلة 4يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ )  
 الثالثة كما يمي :

 ( في المرتبة األكلى ب02، 7، 6، 5، 3، 2جاءت العبارات رقـ )( 1أعمى كزف نسبي )
عمؿ لجنة حكماء بكؿ مدرسة لدراسة حاالت الطبلب الميمشيف " كالتي تنص عمى:

إعفاء الطبلب الميمشيف مف المصركفات الدراسية ك"  ،أسباب ىذه الظاىرة " كمعالجة
ك" تكفير تأميف صحي شامؿ لمتبلميذ الميمشيف المسجميف بقاعدة بيانات كؿ  ،نيائيان "
ك" كضع  ،ك" تكفير الزم المدرسي كأدكات الدراسة لمميمشيف بكؿ مدرسة " ،مدرسة "

 ،رسي لمحد مف االساءة لفظيان كجسميان لمميمشيف "عقكبات صارمة ببلئحة االنضباط المد
 . مدرسي "ك" نشر الكعي بأىمية تقبؿ التبلميذ الميمشيف داخؿ المجتمع ال

 ( 0.75( في المرتبة الثانية بكزف نسبي )00، 4 ،1، 0، 0كما جاءت العبارة رقـ-
التعامؿ مع تكفير برامج تدريبية لممعمميف عمى أساليب ( كالتي تنص عمي " 0.73

ك"  ،ك" تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمتبلميذ الميمشيف بالمدارس " ،" التبلميذ الميمشيف
ك" عمؿ قاعدة بيانات  ،عمؿ قسـ لرصد كرعاية  كمتابعة الميمشيف بكؿ مديرية تعميمية "

ك" إتاحة بعض  ،لمتبلميذ الميمشيف بكؿ مدرسة ككضعيـ في أكلكيات الدعـ المدرسي
 . االمتيازات لتشجع التبلميذ الميمشيف عمى مكاصمة التعميـ "

 ( في المرتبة الثالثة بكزف نسبي00كجاءت العبارة رقـ )(كالتي تنص عمي 0.73 )" إعداد
عمي الخدمات التربكية حصكليـ تضمف  يفالميمش التبلميذلرعاية  استراتيجية تربكية

 " كالتعميمية
 جتناعٕاالثاىًٔا : اجلاىب 

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات 
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
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 ( 3خذٔل)

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت االخزًبػً ثبندٕنخ انثبنثخ

 انؼجبسح و
 دسخخ األًٍْخ

 انٕصٌ انُغجً
َغجخ 

 انًٕافمخ
 انزشرٍت

 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

1 

رشدٍغ انزاليٍز انًًٓشٍٍ 

نالَذيبج ٔانًشبسكخ )انُذٔاد 

 ٔانًإرًشاد انًدزًؼٍخ(

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

0 
رٌُٕغ ٔعبئم انزٕاصم يغ 

 انًًٓشٍٍ نحم يشكالرٓى
 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

6 

انزُغٍك ثٍٍ ٔصاسح انزشثٍخ 

ٔانزؼهٍى ٔيإعغبد انًدزًغ 

انًذًَ نعًبٌ رهجٍخ حمٕق 

 انزاليٍز انًًٓشٍٍ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

1 

انزؼبٌٔ ثٍٍ انًؼهًٍٍ 

ٔاالخصبئً االخزًبػً 

ٔانُفغً ثبنًذاسط، نًزبثؼخ 

حبالد انًًٓشٍٍ االخزًبػٍخ  

 ٔانُفغٍخ

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

9 

انزؼبٌٔ ثٍٍ ٔصاسح انزشثٍخ 

ٔانزؼهٍى ٔٔصاسح انزعبيٍ 

االخزًبػً نٕظغ أعش انزاليٍز 

انًًٓشٍٍ ظًٍ أٔنٌٕبد 

 ػًهٓى

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

3 

ذاسط ػًم حًالد رٕػ ٍخ ثبًن

ًٓشٍٍ يثم ب اًن  ،)انؼُفثمعٌب

ش  5انخ(5،لخاالػب ،ٔانزًُ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

3 

انزذسٌت انًًُٓ ئربحخ فشص 

نهزاليٍز انًًٓشٍٍ فً ثٍئبد 

آيُخ ٔيُبعجخ نظشٔفٓى 

 ٔاحزٍبخبرٓى

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

3 

االْزًبو ثبنًًٓشٍٍ ٔلعبٌبْى 

ظًٍ أَشطخ يشاكض انشجبة 

 ثبنًدزًغ انخبسخً

 6 33530 0539 ـــــــ 0 11

3 

رٕػٍخ انزاليٍز انًًٓشٍٍ ثًب 

نٓى يٍ حمٕق ٔيب ػهٍٓى يٍ 

 ٔاخجبد َحٕ أفشاد انًدزًغ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

13 

رمذٌى ثشايح ئػاليٍخ نزؼشٌف 

انشأي انؼبو ثخطٕسح انزًٍٓش 

 ػهً انفشد ٔانًدزًغ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

 ـــــــ 33591 0533 انجؼذ ككم
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( استجابات الخبراء حكؿ الجانب االجتماعي بالجكلة الثالثة 5يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
 كما يمي : 

 ( 1( في المرتبة األكلى بأعمى كزف نسبي )02 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1جاءت العبارات رقـ )
ضماف لالتنسيؽ بيف كزارة التربية كالتعميـ كمؤسسات المجتمع المدني كالتي تنص عمى " 

التعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ ككزارة التضامف  ، ك"يف "الميمش التبلميذحقكؽ تمبية 
ك" عمؿ حمبلت تكعية  ،االجتماعي لكضع أسر التبلميذ الميمشيف ضمف أكلكيات عمميـ "

إتاحة فرص ، ك" ...الخ(،االعاقة ،كالتنمر ،عنؼبالمدارس بقضايا الميمشيف مثؿ )ال
ك"  ،لظركفيـ كاحتياجاتيـ "بة مناسآمنة ك  اتفي بيئلمتبلميذ الميمشيف لتدريب الميني ا

 ،تكعية التبلميذ الميمشيف بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات نحك أفراد المجتمع "
 ." التيميش عمي الفرد كالمجتمعك" تقديـ برامج إعبلمية لتعريؼ الرأم العاـ بخطكرة 

 ( كالتي تنص 0.75( في المرتبة الثانية بكزف نسبي )2،0،0كما جاءت العبارات رقـ )
 ،)الندكات كالمؤتمرات المجتمعية( "المشاركة ك  لبلندماج تشجيع التبلميذ الميمشيفعمى " 
التعاكف بيف المعمميف ك"  ،لحؿ مشكبلتيـ "مع الميمشيف التكاصؿ تنكيع كسائؿ ك" 

االجتماعية   الميمشيف كاالخصائي االجتماعي كالنفسي بالمدارس، لمتابعة حاالت
 ."كالنفسية

 ( كالتي تنص عمي " 0.73( في المرتبة الثالثة بكزف نسبي )6كما جاءت العبارة رقـ )
 االىتماـ بالميمشيف كقضاياىـ ضمف أنشطة مراكز الشباب بالمجتمع الخارجي . 

 : اجلاىب االقتصادٖ ثالجًا 

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات 
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
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 ( 3خذٔل)

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت االلزصبدي ثبندٕنخ انثبنثخ

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ

 انُغجً
َغجخ 

 انًٕافمخ
 انزشرٍت

 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

رمذٌى حٕافض يبدٌخ ٔيؼٌُٕخ  1

نهًؼهًٍٍ نهؼًم فً انًُبغك 

 انُبئٍخ ٔانًًٓشخ

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

ٔظييغ اعييزشارٍدٍخ يييٍ لجييم  0 

انذٔنيييخ  نزهجٍيييخ االحزٍبخيييبد 

 انًبدٌخ نألغفبل نهًًٓشٍٍ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

ػًييم حغييبة ثُكييً ثييٕصاسح  6

انزشثٍييييييخ ٔانزؼهييييييٍى نزهمييييييً 

سخيييييبل األػًيييييبل رجشػيييييبد 

ٔانًإعغيييييبد االلزصيييييبدٌخ 

نزيييييييٕفٍش انيييييييذػى انًيييييييبدي 

 نهًًٓشٍٍ

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

ػًييييييم ثطبلييييييبد نهزاليٍييييييز  1

انًًٓشيييٍٍ نشكيييٕة ٔعيييبئم 

 انًٕاصالد انؼبيخ يدبَب  

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رًٌٕيييم يشيييشٔػبد يُزديييخ  9

ألعيييش انزاليٍيييز انًًٓشيييٍٍ 

يٍ لجم يإعغيبد انًدزًيغ 

 انًذًَ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

صٌييبدح انييذػى انًييبدي انًمييذو  3

ثًشييييشٔع ركبفييييم ٔكشايييييخ 

 ألعش انزاليٍز انًًٓشٍٍ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

صٌييييبدح انحصييييخ انزًٌٍُٕييييخ  3

انًمذييييييخ ألعيييييش انزاليٍيييييز 

 انًًٓشٍٍ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

ئػفبء انزاليٍز انًًٓشٍٍ  3

يٍ يصبسٌف ٔاشزشاكبد 

ثؼط األَذٌخ ٔيشاكض 

 انشجبة 

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

 ـــــــ 33533 0533 انجؼذ ككم

( استجابات الخبراء حكؿ الجانب االقتصادم 6يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ )  
 بالجكلة الثالثة كما يمي :



                                                                         ... رؤية مستقبلية م0209( 48) -9ج-أبريلعدد 

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 113 - 

 ( 1( في المرتبة األكلى بأعمى كزف نسبي )02،7،6،5،4،3،2،0جاءت العبارات رقـ )
كضع استراتيجية مف قبؿ الدكلة  لتمبية االحتياجات المادية لؤلطفاؿ " كالتي تنص عمى 

"، ك"عمؿ بطاقات لمتبلميذ الميمشيف لرككب كسائؿ المكاصبلت العامة مجانان  ،لمميمشيف "
 ،ألسر التبلميذ الميمشيف مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني " ك"تمكيؿ مشركعات منتجة

زيادة  ك" ،ك" زيادة الدعـ المادم المقدـ بمشركع تكافؿ ككرامة ألسر التبلميذ الميمشيف "
ك" تقديـ قركض مف البنكؾ بدكف  ،الحصة التمكينية المقدمة ألسر التبلميذ الميمشيف "

ك" إعفاء  ،فكائد ألسر التبلميذ الميمشيف لتشجيعيـ عمى عمؿ مشركعات صغيرة "
 التبلميذ الميمشيف مف مصاريؼ كاشتراكات بعض األندية كمراكز الشباب " .

 ( كالتي تنص عمي 0( في المرتبة الثانية بكزف نسبي )1،0كما جاءت العبارة رقـ ) "
عمؿ ك"  ،ز مادية كمعنكية لممعمميف لمعمؿ في المناطؽ النائية كالميمشة "تقديـ حكاف

حساب بنكي بكزارة التربية كالتعميـ لتمقي تبرعات رجاؿ األعماؿ كالمؤسسات االقتصادية 
 لتكفير الدعـ المادم لمميمشيف " .

 رابعًا : اجلاىب التكيْلْجٕ

 ،كحساب نسبة المكافقة ،كالكزف النسبي ،درجة األىميةاالستجابة لتـ حساب تكرارات 
ككانت النتائج كما في الجدكؿ  ،كترتيب العبارات تنازليان حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر

  :التالي
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 (3) خذٔل

 اعزدبثبد انغبدح انخجشاء حٕل اندبَت انزكُٕنٕخً ثبندٕنخ انثبنثخ 

 انؼجبسح و
انٕصٌ  دسخخ األًٍْخ

 انُغجً
َغجخ 
 انًٕافمخ

 انزشرٍت
 صغٍشح يزٕعطخ كجٍشح

ػًم خطخ اعزشارٍدٍخ يٍ لجم  1
انذٔنخ نزغطٍخ انًُبغك انُبئٍخ 
 ثشجكبد االرصبالد ٔاالَزشَذ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رذسٌت انزاليٍز انًًٓشٍٍ  0
ثبنًذاسط ػهى انزؼبيم يغ 
 انزكُٕنٕخٍب ثطشٌمخ صحٍحخ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رٕػٍخ انزاليٍز انًًٓشٍٍ  6
ثأخاللٍبد ثًخبغش انزؼبيم يغ 

 انزكُٕنٕخٍب ٔأخاللٍبرٓب
 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رضٌٔذ يذاسط انًُبغك  1
انًًٓشخ ثٕعبئم ركُٕنٕخٍخ 
ٔخبصخ أخٓضح انكًجٍٕرش 

 ٔاالَزشَذ 

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رٕفٍش اخٓضح ركُٕنٕخٍخ  9
نهزاليٍز انزٌٍ ثأعؼبس يخفعخ 

ٌحًهٌٕ ثطبلبد ػعٌٕخ فً 
 لٕاػذ ثٍبَبد انًًٓشٍٍ

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

االْزًبو ثزؼضٌض انزفكٍش انُمذي  3
ٔانزشثٍخ انُمذٌخ نهًًٓشٍٍ 
نًُغ اعزمطبثٓى انكزشٍَٔب  يٍ 

 لجم انًُظًبد انًزطشفخ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رٕفٍش أكشبن نإلَزشَذ  3
انًًٓشخ ٔانفمٍشح  ثبنًُبغك

 نهزاليٍز يدبَب  
 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

االْزًبو ثبندبَت انزكُٕنٕخً  3
فً انًإعغبد انحكٕيٍخ 
انًٕخٕدح ثبنًُبغك انًًٓشخ 
ٔئنغبء انًؼبيالد انٕسلٍخ 

 رذسٌدٍب  

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رشدٍغ انزاليٍز انًًٓشٍٍ ػهى  3
انذخٕل نًٕالغ اإلَزشَذ 
 ٔشجكبد انزٕاصم االخزًبػً

 0 33531 0533 ـــــــ 1 19

ػًم صفحبد ٔيدًٕػبد  13
ئنكزشٍَٔخ خبصخ ثبنًًٓشٍٍ 

 نًُبلشخ لعبٌبْى ػجشْب
 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

رضٌٔذ يشاكض انشجبة ٔاألَذٌخ  11
ثاَزشَذ يدبًَ نزشدٍغ 
انزاليٍز ػهى اعزغالل أٔلبد 

 انفشاؽ

 1 133 6 ـــــــ ـــــــ 13

 ـــــــ 33533 0533 انجؼذ ككم
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( استجابات الخبراء حكؿ الجانب التكنكلكجي بالجكلة 7يتض  مف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
 الثالثة كما يمي :

 ( في المرتبة األكلى بأعمى كزف 00، 02، 6 ،5، 4، 2، 1، 0، 0جاءت العبارات رقـ )
عمؿ خطة استراتيجية مف قبؿ الدكلة لتغطية  ( كالتي تنص عمى "1)مقداره نسبي 

ك" تدريب التبلميذ الميمشيف بالمدارس  ،المناطؽ النائية بشبكات االتصاالت كاالنترنت "
ك" تكعية التبلميذ الميمشيف بأخبلقيات  ،عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا بطريقة صحيحة "

مدارس المناطؽ الميمشة بكسائؿ ، ك" تزكيد امؿ مع التكنكلكجيا كأخبلقياتيا"بمخاطر التع
ك" االىتماـ بتعزيز التفكير النقدم كالتربية  ،تكنكلكجية كخاصة أجيزة الكمبيكتر كاالنترنت"

تكفير  ك" ،النقدية لمميمشيف لمنع استقطابيـ الكتركنيان مف قبؿ المنظمات المتطرفة "
ك" االىتماـ بالجانب  ،أكشاؾ لئلنترنت بالمناطؽ الميمشة كالفقيرة لمتبلميذ مجانان "

لغاء المعامبلت  التكنكلكجي في المؤسسات الحككمية المكجكدة بالمناطؽ الميمشة كا 
الكرقية تدريجيان "، ك" عمؿ صفحات كمجمكعات إلكتركنية خاصة بالميمشيف لمناقشة 

ك" تزكيد مراكز الشباب كاألندية بننترنت مجاني لتشجيع التبلميذ عمى  ،قضاياىـ عبرىا"
 ؿ أكقات الفراغ " .استغبل 

 ( كالتي تنص عمي 0.75( في المرتبة الثانية بكزف نسبي )7،3كما جاءت العبارة رقـ ) "
تكفير اجيزة تكنكلكجية بأسعار مخفضة لمتبلميذ الذيف يحممكف بطاقات عضكية في قكاعد 
ت بيانات الميمشيف "، ك" تشجيع التبلميذ الميمشيف عمى الدخكؿ لمكاقع اإلنترنت كشبكا

 " . التكاصؿ االجتماعي
احملْر اخلامط : الــــــزؤٓ٘ املضتكبلٔ٘ لتعشٓش االحتـــْاء االجتناعٕ للتالمٔذ املَنشني يف ضْء 

 بعض املْاثٔل ّالتشزٓعات

فً ظٕء ثؼط يغزمجهٍخ نزؼضٌض االحزٕاء االخزًبػً نهزاليٍز انًًٓشٍٍ  رؤيةكضع تـ        

التعميمية كاالقتصادية ككؿ  االحتكاء االجتماعيشمؿ منظكمة ي انًٕاثٍك ٔانزششٌؼبد
كتكضي  متطمبات تنفيذ ىذه الرؤية المقترحة مف صانعي  ،كاالجتماعية كالتكنكلكجية

 كسبؿ تكفير ىذه المتطمبات . السياسات
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 الزؤٓ٘ املضتكبلٔ٘ املكرتح٘اهلدف مً  (1)
رؼضٌييييييض االحزييييييٕاء ىػػػػػػك  لمرؤيػػػػػػة المسػػػػػػتقبمية المقترحػػػػػػةيعػػػػػػد اليػػػػػػدؼ األساسػػػػػػي 

التعميميػػػػػػة ككػػػػػػؿ  االحتػػػػػػكاء االجتمػػػػػػاعيمنظكمػػػػػػة  فػػػػػػياالخزًييييييبػً نهزاليٍييييييز انًًٓشييييييٍٍ 
 . ؾكتكضي  متطمبات ذل ،كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية

 : الزؤٓ٘ املضتكبلٔ٘ املكرتح٘فلضف٘  (2)

 : مف الرؤية المستقبمية المقترحةتنبع فمسفة 
فيؤالء الميمشيف في حاجة إلى احتكاء عاجؿ التيميش عمى الفرد كالمجتمع خطكرة  .0

 .  لمنع استغبلليـ كاستخداميـ ضد الدكلة مف جانب المتربصيف بالكطف
حؽ األطفاؿ في االحتكاء االجتماعي طبقان لما تنص عميو المكاثيؽ كالتشريعات المحمية  .0

 . كاالقميمية كالدكلية
في كافة  التبلميذ الميمشيفاحتكاء المؤسسات التربكية بمسئكليتيا في  ضركرة قياـ .1

الجكانب التعميمية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية لتحقيؽ العدالة كتكافؤ الفرص 
 . في التعميـ

االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف منذ الصغر يعد الحؿ األسرع كاألقؿ كمفة مف  .2
 االحتكاء االجتماعي ليـ في الكبر.

 : كبلٔ٘ املكرتح٘الزؤٓ٘ املضتأصط ّمبادئ  (3)

 : عمي عدد مف األسس أىميا الرؤية المستقبمية المقترحةعتمد ت
 . كمشكبلتوكسيمة ىامة لمكاجية تحديات العصر  االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف-0
مسئكلية جميع المؤسسات التربكية كعمى  االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف-0

 . بكافة الطرؽ كاألساليب تعزيزهالمؤسسات التعميمية أف تعمؿ عمى 
يسيـ في مساعدة الدكلة كالمؤسسات يمكف أف  االحتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيف-1

 . الشرطية كالعسكرية في سد منابع التطرؼ كاالرىاب كمكاجية المشكبلت قبؿ تفاقميا
يساعد عمى استغبلؿ كفاءات التبلميذ الميمشيف  حتكاء االجتماعي لمتبلميذ الميمشيفاال-2

 . كرعاية المبدعيف منيـ كتحكيميـ إلى ثركة بشرية فاعمة بالمجتمع
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 : الزؤٓ٘ املضتكبلٔ٘ املكرتح٘إجزاءات تيفٔذ  (4)
 للجاىب التعلٔنٕ: باليضب٘  األّل البعد
 . بالمدارس الميمشيف لمتبلميذ كالمعنكم المادم الدعـ تقديـ .0
 . تعميمية مديرية بكؿ الميمشيف كمتابعة كرعاية لرصد قسـ عمؿ .0
 ىذه أسباب كمعالجة الميمشيف الطبلب حاالت لدراسة مدرسة بكؿ حكماء لجنة عمؿ .1

 . الظاىرة
 . الميمشيف التبلميذ مع التعامؿ أساليب عمى لممعمميف تدريبية برامج تكفير .2
 . نيائيان  الدراسية المصركفات مف الميمشيف الطبلب إعفاء .3
 المدرسي الدعـ أكلكيات في ككضعيـ مدرسة بكؿ الميمشيف لمتبلميذ بيانات قاعدة عمؿ .4

. 
 . مدرسة كؿ بيانات بقاعدة المسجميف الميمشيف لمتبلميذ شامؿ صحي تأميف تكفير .5
 . مدرسة بكؿ لمميمشيف الدراسة كأدكات المدرسي الزم تكفير .6
 كجسميان  لفظيان  االساءة مف لمحد المدرسي االنضباط ببلئحة صارمة عقكبات كضع .7

 . لمميمشيف
 . المدرسي المجتمع داخؿ الميمشيف التبلميذ تقبؿ بأىمية الكعي نشر .02
 الخدمات عمي حصكليـ تضمف الميمشيف التبلميذ لرعاية تربكية استراتيجية إعداد .00

 . بالدكلة كالتعميمية التربكية
 . التعميـ مكاصمة عمى الميمشيف التبلميذ لتشجع االمتيازات بعض إتاحة .00

 للجاىب االجتناعٕالجاىٕ : باليضب٘  البعد
 . (المجتمعية كالمؤتمرات الندكات) كالمشاركة لبلندماج الميمشيف التبلميذ تشجيع .0
 . مشكبلتيـ لحؿ الميمشيف مع التكاصؿ كسائؿ تنكيع .0
 الحاالت لمتابعة بالمدرسة، كالنفسي االجتماعي كاالخصائي المعمميف بيف التعاكف .1

 . لمميمشيف كالنفسية االجتماعية
 التبلميذ أسر لكضع االجتماعي التضامف ككزارة كالتعميـ التربية كزارة بيف التعاكف .2

 . عمميـ أكلكيات ضمف الميمشيف
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( الخ...،االعاقة ،كالتنمر ،العنؼ) مثؿ الميمشيف بقضايا بالمدارس تكعية حمبلت عمؿ .3
. 

 لظركفيـ كمناسبة آمنة بيئات في الميمشيف لمتبلميذ الميني التدريب فرص إتاحة .4
 . كاحتياجاتيـ

 . الخارجي بالمجتمع الشباب مراكز أنشطة ضمف كقضاياىـ بالميمشيف االىتماـ .5
 .المجتمع أفراد نحك كاجبات مف عمييـ كما حقكؽ مف ليـ بما الميمشيف التبلميذ تكعية .6
 . كالمجتمع الفرد عمي التيميش بخطكرة العاـ الرأم لتعريؼ إعبلمية برامج تقديـ .7

 للجاىب االقتصادٖ: باليضب٘  الجالح البعد
 . كالميمشة النائية المناطؽ في لمعمؿ لممعمميف كمعنكية مادية حكافز تقديـ .0
 . لمميمشيف لؤلطفاؿ المادية االحتياجات لتمبية الدكلة قبؿ مف استراتيجية كضع .0
 كالمؤسسات األعماؿ رجاؿ تبرعات لتمقي كالتعميـ التربية بكزارة بنكي حساب عمؿ .1

 . لمميمشيف المادم الدعـ لتكفير االقتصادية
 . مجانان  العامة المكاصبلت كسائؿ لرككب الميمشيف لمتبلميذ بطاقات عمؿ .2
 . المدني المجتمع مؤسسات قبؿ مف الميمشيف التبلميذ ألسر منتجة مشركعات تمكيؿ .3
 . الميمشيف التبلميذ ألسر ككرامة تكافؿ بمشركع المقدـ المادم الدعـ زيادة .4
 . الميمشيف التبلميذ ألسر المقدمة التمكينية الحصة زيادة .5
 . الشباب كمراكز األندية بعض كاشتراكات مصاريؼ مف الميمشيف التبلميذ إعفاء .6

 للجاىب التكيْلْجٕ: باليضب٘  الزابع البعد

 االتصاالت بشبكات النائية المناطؽ لتغطية الدكلة قبؿ مف استراتيجية خطة عمؿ -0
 . كاالنترنت

 . صحيحة بطريقة التكنكلكجيا مع التعامؿ عمى بالمدارس الميمشيف التبلميذ تدريب -0
 . كأخبلقياتيا التكنكلكجيا مع التعامؿ بمخاطر بأخبلقيات الميمشيف التبلميذ تكعية -1
 . كاالنترنت الكمبيكتر أجيزة كخاصة تكنكلكجية بكسائؿ الميمشة المناطؽ مدارس تزكيد -2
 في عضكية بطاقات يحممكف الذيف لمتبلميذ مخفضة بأسعار تكنكلكجية جيزةأ تكفير -3

 . الميمشيف بيانات قكاعد
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 مف الكتركنيان  استقطابيـ لمنع لمميمشيف النقدية كالتربية النقدم التفكير بتعزيز االىتماـ -4
 . المتطرفة المنظمات قبؿ

 . مجانان  لمتبلميذ كالفقيرة الميمشة بالمناطؽ لئلنترنت أكشاؾ تكفير -5
 الميمشة بالمناطؽ المكجكدة الحككمية المؤسسات في التكنكلكجي بالجانب االىتماـ -6

لغاء  . تدريجيان  الكرقية المعامبلت كا 
 . االجتماعي التكاصؿ كشبكات اإلنترنت لمكاقع الدخكؿ عمى الميمشيف التبلميذ تشجيع -7

 . عبرىا قضاياىـ لمناقشة بالميمشيف خاصة إلكتركنية كمجمكعات صفحات عمؿ -02
 أكقات استغبلؿ عمى التبلميذ لتشجيع مجاني بننترنت كاألندية الشباب مراكز تزكيد -00

 . الفراغ
 

 : الزؤٓ٘ املضتكبلٔ٘ املكرتح٘ ّصبل التػلب علَٔاتيفٔذ  معْقات (5)
  : معْقات بشزٓ٘

   المؤىميف لمتعامؿ النفسي كاالجتماعي مع التبلميذ الميمشيفقمة كجكد المعمميف . 
  مقاكمة األفراد في المؤسسات التعميمية لمتغيير . 

كيمكف تحقيؽ ذلؾ باالعتماد عمى تدريبات األكاديمية المينية لممعمميف ككميات   
عداد جيؿ مف المعمميف المؤىميف كقادة عمى  التربية، لغرس ثقافة االحتكاء االجتماعي كا 

 . مستكل عاؿ مف الكفاءة
 : مادٓ٘معْقات 

  قمة المكارد المالية المخصصة لرعاية التبلميذ الميمشيف بالمدارس . 
  النائية  فصعكبة التكاصؿ مع أسر التبلميذ الميمشيف كخاصة الفقراء كالمقيميف باألماك

 . كغيره
كيمكف تحقيؽ ذلؾ بتكجيو جزء مف ميزانية التعميـ االبتدائي لتعزيز االحتكاء االجتماعي  

باإلضافة إلى االعتماد عمى تبرعات رجاؿ االعماؿ  ،كمتطمب ضركرم في الفترة الراىنة
 . كمشاىير الفف كالثقافة الميتميف بالميمشيف كالتربية النقدية

 :  تشزٓعٔ٘معْقات 

  تعديؿ المكائ  المالية التي تعكؽ الصرؼ لمفئات الميمشة المذككرة بالبحث كتسييؿ
 . إجراءات الدعـ المادم
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  الشراكة بيف المدرسة كرجاؿ االعماؿ كمشاىير الفف التي تعكؽ  بعض القراراتتعديؿ
 . كالثقافة كالمؤسسات األخرل

كيمكف تحقيؽ ذلؾ بمراجعة القرارات كالمكائ  كتقديـ خطة مفصمة بما يحتاج إلى  
ضافات كرفعيا إلى صناع السياسة التعميمية  . تعديبلت كا 
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 زاجع امل

 أّاًل: املزاجع العزبٔ٘

رسالة دكتوراه كمية  ،الفكر التربوي األفالطوني في فمسفة برتراند رسل .(4002ىبة عادل ) ،ابراىيم-0
 جامعة بغداد. ،اآلداب

مجمة  ،األنا( ،الغير ،أسرار الفمسفة التوفيقية المعاصرة)فمسفة اآلخر .(4002ىبة عادل ) ،ابراىيم-0
 .00ع  ،تصدرىا كمية اآلداب بالجامعة المستنصرية بالعراق ،آداب المستنصرية 

طبعة  ،مؤسسة التاريخ العربي  ،القاىرة : دار إحياء التراث ،لسان العرب  .(0992ابن منظور)-1
 ( .01المجمد ) ،دار المعارف 

 ،القاىرة ،نحو اصالح نظم الحماية االجتماعية في مصر .( 4000خضر عبدالعظيم ) ،أبو قورة-2
 ،سمسمة قضايا التخطيط والتنمية ،مركز دراسات التنمية البشرية ،التخطيط القومي معيد

 سبتمبر.
إرشادات لمجمعيات الوطنية  .(4000واليالل االحمر ) ،االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر-3

 سويسرا. -جنيف ،بشأن وضع آلية وطنية لمتأىب لمكوارث ومواجيتيا
واقع االجتماعي لبدو سيناء وأثره عمى االنتماء واالمن القومي : ال .( 4002محمد سيد ) ،أحمد-4

جامعة  -حوليات آداب عين شمس ،دراسة ميدانية في التيميش واالحتواء عمى بدو نويبع
 .21مج  ،عين شمس

اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  ،االعالن العالمي لحقوق االنسان .(0921ألمم المتحدة )ا-5
 ديسمبر. 00بتاريخ  ،الف 402

 نيويورك : مكتب اإلعالم العام. ،" اإلعالن العالمي لحقوق األطفال" .(0920األمم المتحدة )-6
(، اعتمدت وعرضت لمتوقيع والتصديق 0919اتفاقية حقوق الطفل) .(0919األمم المتحدة )-7

 ،2 ،4المواد ) ،نوفمبر 41 /22واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
0، 42.) 

مؤتمر العالمي حول " التربية لمجميع " بعنوان : تأمين حاجات التعمم ال .(0991األمم المتحدة )-02
 اليونسكو.، بجومتيين بتايالند ،مارس  9-1 ، في الفترة من(4)ط. ،(0990األساسية )

منشورات األمم  .نيويورك ،"تقرير التنمية البشرية: التنمية في كل عمل" .(4001األمم المتحدة )-00
 المتحدة.

المؤتمر السنوي  ،"التربية وآفاق جديدة في تعميم الفئات الميمشة " .( 4002عبد المطمب ) ،أمين-00
 مارس . 49-41في الفترة من  ،جامعة حموان ،كمية التربية ،الثاني عشر
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 من الميمشين األطفال وقاية في المدني المجتمع "دور .(4000) محمد قيراوني ،أمين-01
االنحراف"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد 

 خيضر بسكرة.
 ،أساليب التنشئة االجتماعية لدى أطفال المناطق العشوائية .(4000إيمان إسماعيل )،البدري-02

 ،يةمعيد الدراسات والبحوث البيئ ،قسم الدراسات اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشورة
 القاىرة . ،جامعة عين شمس

مكتبة  ،أسموب دلفي كمنيج حديث في بحوث المكتبات والمعمومات .( 4002أحمد ) ،بدير-03
 .الرياض ،اإلدارة

 بيروت. ،التفكير السياسي في فمسفة جاك دريدا .(4000جاسم ) ،بديوي-04
مجمة  ،الطفل والعنف االجتماعى والمينى : مقاربة سوسيولوجية ميدانية .( 4002)  برج، فوزية -05

 . 40ع ،0مج ، الطفولة والتنمية
البنك  ،كتيب العرض العام ،تقرير عن التنمية في العالم: العوائد الرقمية .( 4000البنك الدولى  )-06

 .واشنطن ،الدولي 
إطار الشراكة االستراتيجية الخاص بجميورية مصر  .(4001البنك الدولى لإلنشاء والتعمير)-07

الوكالة  ،EG - 92112تقرير رقم:  ،( 4009-4001العربية لفترة السنوات المالية )
 الدولية لضمان االستثمار.

الحتواء االجتماعي عنصر أساسي لترسيخ وتشجيع النمو الشامل لمجميع، بما في ا .البنك الدولي-02
 (44/1/4009متاح عمى الرابط اآلتي )تم الدخول  ،المناطق المتخمفة عن الركب ذلك
-http://www.worldbank.org/ar/news/feature/2015/06/09/building
 egypt-in-reform-protection-social-opportunity-and-resilience 

دور المؤسسات التعميمية في المحافظة عمى اليوية الثقافية  .( 4009) الثويني، يوسف بن محمد-00
 . 002ع  ،20 س، رسالة الخميج العربي ،لمطفل العربي في ظل تحديات العولمة

"المخاطر التي يتعرض إلييا األطفال في المراحل  .(4000عبد خصاونة )و  ،يسري، جاد اهلل-00
 –المؤتمر الدولي الثاني )العربي الخامس(  ،التعميمية وآليات المجتمع لحمايتيم منيا "

المركز القومي لثقافة الطفل وجمعية  ،الفرص والتحديات –التعميم واألزمات المعاصرة 
 أبريل. ،الثقافة من أجل التنمية بسوىاج

بعد  0912/ 0/04صدر بتاريخ  ،ميثاق حقوق الطفل العربي .(0912جامعة الدول العربية )-01
 إقراره من وزراء الشئون االجتماعية العرب.

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%8C+%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://search.mandumah.com/Record/676157
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0165&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0165&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0165&page=1&from=
http://www.worldbank.org/ar/news/feature/2015/06/09/building-resilience-and-opportunity-social-protection-reform-in-egypt
http://www.worldbank.org/ar/news/feature/2015/06/09/building-resilience-and-opportunity-social-protection-reform-in-egypt
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Record/42277
http://search.mandumah.com/Record/42277
http://search.mandumah.com/Record/42277
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0011&page=1&from=
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ترجمة رفاعي محمد  ،تإدراك السموك في المنظما .( 4002روبرت ) ،بارونو  ،جيرالد ،جرانبرج-02
سماعيل عمى بسيوني  الرياض . ،دار المريخ لمنشر ،رفاعي وا 

مكتبة الشروق  ،2ط ،المعجم الوسيط .(4002) مجمع المغة العربية –جميورية مصر العربية -03
 الدولية: القاىرة.

 م، مصر.4002دستور مصر الصادر عام  .(4002جميورية مصر العربية )-04
"كتاب اإلحصاء  .(4009الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ) -جميورية مصر العربية-03

/ 00/0)تم الدخول  الرابط اآلتي متاح عمي ،"4009السنوي 
4009)

ihttp://www.capmas.gov.eg/pdf/Static%20Book/INTREFACE/arab

c.htm 

تطبيق افتراضي ألسموب دلفي في الدراسات المستقبمية : الخريج  .(4009محمد فالح ) ،الجيني-06
 .  020ع  ،مجمة المعرفة ،العربي المرغوب استكشافًا واستيدافاً 

 ،اإلسكندرية ،التيميش والميمشون في مصر والشرق األوسط .(4004حبيب عائب، وراى بوش )-07
 الطبعة األولي . ،دار العين لمنشر

" آليات التيميش االجتماعي في المجتمع المصري : دراسة  .(4002أمل عبد اهلل محمد ) ،حسن-12
 جامعة حموان . ،قسم اجتماع ،رسالة ماجستير، كمية اآلداب  ،ميدانية "

"دور الجمعيات األىمية في الحد من التيميش االجتماعي  .(4004سعودي محمد ) ،حسن-10
مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية، كمية  ،الموجو ضد المرأة المعاقة"

 .4ج ،22 ع ،جامعة حموان ،الخدمة االجتماعية
فعالية شبكة االمان االجتماعي في  .(4000عمى )عالء  والزغل، ،مصطفي حسن ،حسن-10

المؤتمر الدولى الثالث والعشرون: تأثير األزمة االقتصادية العالمية عمى سياسة  ،مصر
- 00في الفترة  ،جامعة حموان ،المنعقد بكمية الخدمة االجتماعية ،الرعاية االجتماعية

 مارس.  00
"دراسة مقارنة بين الميمشين وغير الميمشين من طالب  .(0992محمد إبراىيم ) ،الدسوقي-11

 ،جامعة المنيا ،كمية اآلداب ،بعاد االغتراب وبعض خصائص الشخصية "الجامعة في أ
 أكتوبر .

متطمبات تفعيل برامج الحماية االجتماعية لألطفال المعرضين  .(4000مساعد عبيد ) ،الرعوجي-12
لالنحراف : دراسة من منظور الخدمة االجتماعية مطبقة عمى دار المالحظة والتوجيو 

http://www.capmas.gov.eg/pdf/Static%20Book/INTREFACE/arabic.htm
http://www.capmas.gov.eg/pdf/Static%20Book/INTREFACE/arabic.htm
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 ،كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية ،رسالة ماجستير ،االجتماعي بمدينة بريده
 السعودية. -جامعة القصيم

عقد لحماية  0999-0919وثيقة إعالن إعتبار العشر سنوات  .رئاسة جميورية مصر العربية -13
م( 0/00/4009)تم الدخول :  متوفر عمي الرابط اآلتي ،الطفل المصري ورعايتو

http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/4.pdf  
 -4000وثيقة العقد الثاني لحماية الطفل المصري ورعايتو  .رئاسة جميورية مصر العربية -14

م( 0/00/4009)تم الدخول  ، متوفر عمي الرابط اآلتي00-0، ص ص 4000
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/5.pdf  

بشأن التعميم االبتدائي  0910( لسنة 402قانون رقم ) .( 0910رئيس جميورية مصر العربية )-15
 مايو. 40 ،

 م.0990لسنة  04قانون الطفل المصري رقم  .( 0990رئيس جميورية مصر العربية )-16
شركة المطبوعات لمتوزيع  ،نظرية االحتواء ما وراء الحرب عمى االرىاب .(4004إيان ) ،شابيرو-17

 لبنان. ،والنشر
بعض أساليب المعاممة الوالدية غير السوية  .( 4002الشافعي، سيير إبراىيم محمد إبراىيم)-22

 ،جامعة األزىر ،مجمة التربية ،وعالقتيا بالضغوط النفسية واألسرية لدى المراىقات
 .2،ج011ع

التربوية في المرحمة االبتدائية"،  وتطبيقاتيا لمطفل الوجدانية "التربية .(4000محمد ) ،الشمري-20
 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية.

لمنشر  الصفاء دار عمان: األردن، لمطفل"، االجتماعية التنشئة" .(4000) محمد ،الشناوي-20
  والتوزيع

مؤشرات تيميش المرأة في المجتمع المصري : دراسة  .( 4000ماىر عبد العال ) ،الضبع-21
 نوفمبر. ،1ع  ،ميدانية، مجمة النوع االجتماعي والتنمية

الحماية االجتماعية في مصر نحو سياسة اجتماعية  .( 4000اسامة عمى السيد )، طنش-22
 ،0ع ،جامعة عين شمس –كمية التجارة  ،المجمة العممية لالقتصاد والتجارة،متكاممة
 .يناير

القاىرة:  ،"الميمشون في صعيد مصر: آليات السيطرة والخضوع" .(4004آمال سيد ) ،طنطاوي-23
 الييئة العامة المصرية لمكتاب.

http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/4.pdf
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/4.pdf
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/5.pdf
http://www.sis.gov.eg/newVR/pdf/5.pdf
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قرار  ،والتحول ،النشأة .( 0919"إعالن األمم المتحدة لحقوق الطفل ) .(4001سعاد ) ،الطويل-24 وا 
 ،(21العدد ) ،اتفاقية أو معاىدة ما إلعادة تشكيل قضية عالمية "، مجمة مستقبميات

 المجمد األول، مارس .
"األوضاع االجتماعية واالقتصادية لجماعات الميمشين الواقع  .(4009سيير عمي ) ،عاطف-25

العدد  ،لثانيالمجمد ا ،مجمة دراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية ،والتغير التنموي"
 اليمن. ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح ،األول

أىدافيا "،  –أساليبيا  –الدراسات المستقبمية " مفيوميا  .( 4000طارق عبد الرؤوف ) ،عامر-26
 القاىرة. ،دار السحاب

،عمان العممية اليازوري دار ،أساليب الدراسات المستقبمية  .(4001الرؤوف ) عبد طارق ،عامر-27
. 

"تربية األطفال في المناطق العشوائية:  .(4001مصطفى)ورجب،  ،وفيو محمد ،الجميل عبد-32
 القاىرة: العمم واإليمان لمنشر والتوزيع. ،دراسات نظرية وميدانية"

" محو األمية والميارات الحياتية  .( 4004وفاء محمد ) ،عبد القويو السيد مسعود،  ،الجواد عبد-30
جامعة عين  ،المؤتمر السنوي العاشر ،أثرىا في التنمية المستدامة "لمشباب الميمشين و 

 .أبريل ،القاىرة ،مركز تعميم الكبار والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،شمس
 ،اليجرة وآثارىا عمى الطفل العربي بين الواقع والمعالجة .( 4002نبيمة الورداني ) ،عبد الحافظ-30

 . 04ع ،2مج  ،مجمة الطفولة والتنمية
"قضايا الميمشين في الكاريكاتير السياسي المقدم  .(4002اعتماد خمف معبد ) ،الحميد عبد-31

كمية الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين  ،مجمة دراسات الطفولة ،بالصحف المصرية"
 (.20)ع  ،(40)مج شمس، 

مركز  ،مناىج الدراسات المستقبمية وتطبيقاتيا في العالم العربي .( 4002وليد ) ،عبد الحي-32
 أبوظبي . ،اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية

وزارة األوقاف  ،المعاقون في المنظور اإلسالمي .( 4000إسماعيل عبد الفتاح ) ،عبد الكافي-33
 .002ع ،12س ،والشؤون اإلسالمية

 ،الحماية االجتماعية لألطفال في المناطق الحضرية الفقيرة .(4002خالد عبدالفتاح ) ،عبداهلل-34
 .41، ع 2مج ،المجمس العربي لمطفولة والتنمية -مجمة الطفولة والتنمية
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"الميمشون والتعميم )دراسة حالة لصور ىدر الطاقة البشرية  .(4004دالل يسن محمد ) ،عبداهلل-35
جامعة  ،قسم أصول التربية ،كمية الدراسات اإلنسانية ،والدور المتوقع لتعميم الكبار(

 األزىر.
 ،مجمة دراسات وأبحاث ،" اآلثار النفسية واالجتماعية لمتفكك األسري" .( 4002محمد ) ،عزوز-36

 .الجزائر  ،جامعة الجمفة
حماية حق الطفل الالجئ في التعميم في االتفاقيات  .( 4009) العساف، شذى أحمد محمد-37

عمادة البحث  -الجامعة األردنية  ،دراسات عموم الشريعة والقانون ،4ع ،20مج ،الدولية
 . العممي

لجماعات المتسولين بمدينة  "الجماعات اليامشية: دراسة االنثروبولوجية .(4004ابتسام ) ،عالم-42
 مركز الدراسات االجتماعية، جامعة القاىرة. ،كمية اآلداب ،القاىرة"

 لمطفل المتكاممة القدرات لتنمية فعالة كبيئة "الحديقة .(4001) حسين حمدي رييام ،عمر-40
 جامعة القاىرة. دكتوراه، رسالة المصري"،

ىمية في دعم الحقوق االجتماعية دور الجمعيات اال .( 4000أمل محمد سالمة ) ،غباري-40
المؤتمر العممي الدولي الرابع والعشرون لمخدمة االجتماعية : الخدمة  ،لممعاقين

 بجامعة حموان. ،مارس  00-9 ،االجتماعية والعدالة االجتماعية 
دور مؤسسات الخدمة االجتماعية في دمج األطفال  .( 4009غادة الريح عبد اهلل ) ،فرح-41

 ،المشردين : دراسة تطبيقية عمي بعض مؤسسات الخدمة االجتماعية بوالية شمال دارفور
كمية الدراسات  ،جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة

 السودان . ،العميا
تيميش الشباب اجتماعيًا بين الواقع والحل قراءة مشكمة  .(4009محمد عبد السالم ) ،كامل-42

  .جامعة عين شمس ،كمية البنات ،القاىرة ،لبعض آراء الشباب العربي
"دور وسائل اإلعالم في تمبية احتياجات الفقراء والميمشين في الريف  .( 4009نجوى ) ،كامل-43

في مشروع : نشر وتعميم  مبادئ التربية اإلعالمية لمعاممين والدارسين في  ،والحضر
–يونسكو ،المجنة الوطنية المصرية لمتربية والعموم والثقافة ،الجزء األول ،مجال اإلعالم"

 ابريل. ،ايسيسكو–ليكسو

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%B4%D8%B0%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%B4%D8%B0%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Record/971615
http://search.mandumah.com/Record/971615
http://search.mandumah.com/Record/971615
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0272&page=1&from=
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" إسيامات خدمة الجماعة في الحد من مشكالت اإلقصاء  .( 4000بدر الدين ) ،كمال-44
في الفترة  ،الرباط ،الرياض ،المؤتمر السعودي األول لرعاية األيتام ،االجتماعي لأليتام "

 .أبريل 40-41
التقدم في تنفيذ إعالن حقوق الطفل العوامل المساعدة والعوامل  .م( 0999جيريسون ) ،النسداون-45

 (.000)49مجمة مستقبميات التربية،  ،طية أحمدترجمة أحمد ع ،المعيقة
المؤتمر العممي  ،"قضايا الفقراء والميمشين في التمفزيون المصري" .( 4000عمي ) ،مبارك-46

الواقع والتحديات"، في الفترة  .السادس عشر بعنوان "اإلعالم وقضايا الفقر والميمشين
 جامعة القاىرة. ،يوليو، كمية اإلعالم 01-02من 

عوامل استقطاب الشباب لمتنظيمات المتطرفة من وجية  .(4000ابراىيم اسماعيل عبده ) ،محمد-47
مجمة جيل الدراسات السياسية والعالقات  ،نظر طالب جامعة عين شمس: دراسة ميدانية

 .0ع  ،مركز جيل البحث العممي بالجزائر –الدولية 
فال الميمشين في عينة من " أطر معالجة قضايا من األط .(4004سارة طمعت عباس ) ،محمد-52

 معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس. ،رسالة ماجستير ،الصحف المصرية"
 "الجماعات اليامشية في المجتمع الحضري: دراسة سوسيو .(4000نجاة شرقاوي )، محمد-50

 كمية اآلداب، جامعو سوىاج. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،انثروبولوجية بمدينة سوىاج"
 ،02001ع  ،جريدة الرياض ،فمسفة التكافل االجتماعي .(4001عبدالجميل زيد )، المرىون-50

 http://www.alriyadh.com/1060054#الرابط اآلتي:     عمى ،يونيو 40بتاريخ 
مجمة العموم  ،االجتماعية وعالقاتيا باالستيواء لدي األطفال العزلة .(4002ناجح ) ،المعموري-51

 .44ع ،اإلنسانية

ع  ،مجمة شؤون عربية ،مؤتمر " الميمشون في المجتمعات العربية " .(4002ماىيتاب ) ،مكاوي-52
 األمانة العامة.  –جامعة الدول العربية  ،002

 دار المشرق. ،بيروت . 20ط . (0910المنجد في المغة واإلعالم )-53
المكتب اإلقميمي  .عمان  ،" وضع األطفال في العالم "  .(0994منظمة األمم المتحدة لمطفولة )-54

 لمشرق األوسط وشمال أفريقيا.
حرمان األطفال من الرعاية الوالدية وأثرىا عمي  .( 4002الميالي، محسن ميدي خنياب )-55

مجمة كمية التربية  ،دراسة مقارنة ،مستقبل شخصياتيم السموكية والنفسية واالجتماعية
 ، جامعة الكوفة .40، ع00مج  ،لمبنات لمعموم اإلنسانية

http://www.alriyadh.com/1060054
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دراسة تحميمية لمعالقة بين االدارة باالحتواء العالى وتنمية االبداع االداري  .(4002نوال ) ،نصر-56
في  المؤتمر العممي السنوي الرابع والعشرين: قيادة التعميم وادارتو ،لمعاممين بالمدرسة

الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واالدارة  ،الوطن العربي: الواقع والرؤى المستقبمية
 بدار ضيافة جامعة عين شمس. ،يناير 49-41في الفترة  ،التعميمية

"دليل القيادات الطبيعية لمتأىيل والدمج االجتماعي لممجموعات  .(4001إبراىيم ) ،ىاني-57
 القاىرة: مؤسسة ماعت لمدراسات الحقوقية والدستورية. ،الميمشة"

رسالة ماجستير غير  ،آليات الفقراء في التكيف مع الفقر .( 4004نجاح حسين حمد ) ،اليبارنة-62
 جامعة اليرموك . ،منشورة

عمي الرابط اآلتي )تم الدخول بتاريخ  ،وثيقة الطفل المصري .الييئة العامة لالستعالمات-60
م 42/9/4009

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=31
12#.Vgcu_2Pm7IX  

اختبار االحتواء في تفسير السموك المنحرف لدى  .( 4002انجود ) ،المجالىو  ،عايد، وريكات-60
، 2مج  ،المجمة األردنية لمعموم االجتماعية ،االحداث في دور التربية والتأىيل األردنية

 .2ع
القاىرة: اإلدارة  ،م"4001-4002"الكتاب اإلحصائي السنوي  .(4001التربية والتعميم )وزارة -61

 .العامة لنظم المعمومات ودعم اتخاذ الفرار
"الميمشون ما بين العجز والعزل: دراسة ميدانية في الواقع التمفزيوني  .(4000مروى ) ،ياسين-62

المؤتمر العممي الدولي السادس عشر بعنوان "اإلعالم وقضايا الفقر والتيميش:  ،المدرك"
 جامعة القاىرة. ،يوليو، كمية اإلعالم 01-02في الفترة من  ،الواقع والتحديات"
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