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 مكدمة

ايا االجتماعيػػة متعػػددة ادبعػػاد ىػػـ ال  ػػأالميمشػػيف واةػػدة مػػف  وتعمػػيـ ة تربيػػةيتعػػد   ػػ
، ف ػد تطػورت ومةمي ػا عالمي ػا، والمطروةػة عمػا السػاةة التربويػة اسياسػي  ا و ا واجتماعي   تصادي  ا

بػػداف  الشػػ  ة النظػػرة المجتمعيػػة لم اػػات الميمشػػة مػػف كػػونيـ عالػػة عمػػا المجتمػػ  ويعػػامموف 
بػػالعزؿ فػػس متسسػػات اجتماعيػػة ااصػػة اشػػباع اةتياجػػاتيـ ادساسػػية  لػػا كػػونيـ أع ػػا  

 ية.واالجتماعية واال تصادفاعميف ومتثريف فس المجتمعات عما كافة ادصعدة السياسية 
لتس يسود فييا السالـ االجتماعس، وال انوف، االدولة الةديثة ىس دولة الدستور ف

تتيح ال رص المتساوية لجمي  المواطنيف، وتوس  اياراتيـ وال تيمش أي فاة مف فاات و 
ة وتةافظ المجتم ، وتمكف جمي  مواطنييا وت مف ليـ الش افية والمةاسبة والمشاركة الشعبي

 (. ٕٙٔ، ٕ٘ٔٓ)رم اف، فييا عما ة وؽ اانساف

ودف التعمػػيـ ةػػؽ يجسػػد أمػػاؿ وأةػػالـ وتطمعػػات ادط ػػاؿ وادسػػر والجماعػػات وادمػػـ فػػس 
جميػػ  أنةػػا  العػػالـ، ويعػػد الطريػػؽ اد ػػمف لماػػروج مػػف دااػػرة ال  ػػر والتيمػػيش عمػػا مسػػتو  

االىتمػػاـ  تزايػػد ادفػػراد والمجتمعػػات، فيػػو يػػقتس فػػس م دمػػة اىتمامػػات الشػػعوب وأولوياتيػػا، لػػذا
العػالمس بتعمػيـ الميمشػيف مػػ  تنػامس النظػاـ اال تصػادي ال ػػااـ عمػا العولمػة وظيػور ادزمػػات 

وبشػكؿ م ػاعؼ فػس الػدوؿ الناميػة، ممػا دفعيػا  لػا التوجػو  ،اال تصػادية عمػا مسػتو  العػالـ
أدت بشػػكؿ ممةػػوظ  لػػا عديػػد مػػف لإلصػػالح اال تصػػادي  وبػػرامه ىيكميػػة نةػػو تطبيػػؽ سياسػػات

مػػاعس لكثيػػر مػػف ال اػػات السػػمبية ااصػػة عمػػا ال  ػػرا ، كػػاف مػػف أىميػػا التيمػػيش االجتاآلثػػار 
)المجمس ال ػومس االجتماعية واال تصػادية المتاةػة، وةرمانيـ مف الة وؽ وال رص االجتماعية

 .(ٕ، ٖٕٓٓلمط ولة وادمومة،
وتة يػؽ  فػس تعزيػز  ػدرتيا التنافسػية النامية تصاعد رغبة عديد مف الدوؿباا افة  لا 

 ، وتجنػب تعطيػؿ ال ػو  الميمشػة،مف االؿ بنا  المزيد مف ال ػو  العاممػةمستدامة، التنمية ال
التوجو نةو االستثمار فس التعميـ؛ مف منطمؽ أف التعميـ الجيػد ية ػؽ معػدالت نمػو ا تصػادي و 

 فالمتعمموف أكثر  درة مف غيػرىـ عمػا الةصػوؿ عمػا الوظػااؼ، ؛وتنمية أكثر سرعة واستدامة
 World)الصػدمات اال تصػادية  مػ وكسػب أجػور ورواتػب أعمػا، والتكيػؼ عمػا نةػو أف ػؿ 

Bank,2011, b). 
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س فس المتتمرات التو د انعكست مظاىر االىتماـ العالمس بتربية وتعميـ الميمشيف 
تبنا  ـٜٜٓٔيف ف س متتمر جومتي ؛ تاةتو لمجمي  اىتمت بالتعميـ و  اياه و رورة

جتم  المجتم  الدولس مبادرة التعميـ لمجمي  والتس ىدفت  لا توفير التعميـ لجمي  فاات الم
تـ  ـٕٓٓٓوفس متتمر داكار ، ((UNDO and et all,1990ا أغنيا  وف را ا وكبار  صغار  

 والشباببذؿ المزيد مف الجيد بتوفير تعميـ مجانس وجيد لجمي  ادط اؿ  عادة التقكيد عما 
 بةموؿ والكبار، مف االؿ االت اؽ الدولس عما ستة أىداؼ تمـز الدوؿ المشاركة عما تة ي يا

 :، ىذه االىداؼ ىس(UNESCO,2000 ,15-17)ـٕ٘ٔٓ عاـ
 وااصة المبكرة، الط ولة مرةمة فس شامؿ نةو عما التربيةو  الرعاية تةسيفو  توسي  (ٔ)

 .اةرمان   أشدىـو  اتقثر   ادط اؿ أكثر لصالح
لزامس، ومجانس جيد ابتدااس تعميـ عما الةصوؿ مف ادط اؿ جمي  تمكيف عما العمؿ (ٕ)  وا 

كماؿ  فس يعيشوف الذيف وادط اؿ البنات عما ااص بوجو التركيز م  التعميـ ىذا وا 
 .ااثنية اد ميات أط اؿو  صعبة ظروؼ

 ببرامه المتكافئ االنت اع االؿ مف والراشديف الصغار لكافة  التعٌمـ ةاجات تمبية  ماف (ٖ)
 .لمةياة زمةال ال الميارات اكتسابو  لمتعٌمـ مالامة

 النسا ، لصالح السيماو  الكبار أمية مةو مستويات فس % ٓ٘ بنسبة تةسيف تة يؽ (ٗ)
  .الكبار لجمي  المستمر التعميـو  ادساسس التعميـ فرص تكافت تة يؽو 

 المساوة تة يؽ الثانويو  االبتدااس التعميـ مجاؿ فس الجنسيف بيف الت اوت أوجو  زالة (٘)
 لم تيات متكافاةو  كاممة فرص تقميف عما التركيز م  ،التعميـ ميداف فس الجنسيف بيف

 .جيد أساسس تعميـ فس الدراسس التةصيؿو  لالنت اع
 جمي  ية ؽ بةيث لمجمي  االمتياز و ماف لمتعميـ النوعية الجوانب كافة تةسيف  (ٙ)

 الةسابو  الكتابةو  ال را ة فس والسيما التعٌمـ، فس ممموسةو  وا ةة نتااه الدارسيف
 .لمةياة ادساسية المياراتو 

المعتمدة فس ادمـ المتةدة مف  ادة  ٖٕٓٓاطة التنمية المستدامة  ومتار ا اصصت
لمتعميـ والذي ينص  -مف أىدافيا السبعة عشر-، اليدؼ الراب  ٕ٘ٔٓالعالـ فس سبتمبر 

لمجمي "  الةياة مد  التعّمـ فرص وتعزيز لمجمي  والشامؿ المنصؼ الجيد التعميـ عما"  ماف
 (.ٕ٘ٔٓ)اليونسكو،
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وعما صعيد مصر، ع دت عدة متتمرات وفاعميات لالىتماـ بتربية وتعميـ الميمشيف 
تربية ال اات الميمشة فس " متتمر كمية التربية جامعة المنوفية بعنواف :كاف مف أبرزىا

، ثـ الممت ا العربس ٕٛٔٓلتنمية المستدامة، فس سبتمبر المجتمعات العربية لتة يؽ أىداؼ ا
ذات الشير  مف اىتماـ الدولة المصرية بيذه ادوؿ لمدارس التربية الااصة والدمه فس 

 لذوي االةتياجات الااصة. ٕٛٔٓتاصيص عاـ الذي  رر ال اة و 
 مشكلة البحح

ا لمت رير وف   فإنو  ،بتربية وتعميـ الميمشيف االىتماـ العالمس والمةمس مف عما الرغـ
لـ مميوف ط ؿ وشاب  ٕٗٙنةو ، يوجد فس العالـ ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعالمس لرصد التعميـ لعاـ 

مميوف ط ؿ فس سف التعميـ االساسس لـ ية  وا ةد الك ا ة فس  ٖٚٛيمتة وا بالتعميـ، ونةو 
ميـ المجانس واالزامس لألط اؿ، بمداف تك ؿ ةؽ التع ةوأف بمد واةد مف كؿ امس ،ال را ة

 لا ت اعص الةكومات ومنظمات المجتم  وال طاع الااص عف أدوارىـ المنشودة ذلؾ يرج  و 
 (xvi، ٕٛٔٓ)اليونسكو،  العدالة االجتماعية وتة يؽ أىداؼ التنمية المنشودةفس تة يؽ 

الت اوت الطب س وعدـ المساواة االجتماعية وتزايد فس أعداد ال  را  يعنس استمرار مما 
الثالث ومنيا والميمشيف  لا أف أصبةوا يمثموف  وة كبيرة فس دوؿ العالـ ااصة دوؿ العالـ 

 .مصر
كاف فػس سػف االػزاـ سػ% مػف  جمػالس الٚ.ٓٛمصر بمغ معدؿ االستيعاب التعميمس وفس 

% ٕ.ٕٖنسبة المتسربف مف مرةمػة التعمػيـ االبتػدااس  توبمغ، ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓسنوات( عاـ ٙ)
ألػػػػؼ متسػػػػربة مػػػػف البنػػػػات وذلػػػػؾ عػػػػاـ  ٛ.ٕٚو الػػػػؼ متسػػػػرب مػػػػف البنػػػػيف ٘.٘ٗمػػػػنيـ 
% نسػػبة التسػػرب فػس المرةمػػة ااعداديػػة فػػس ذات العػػاـ ٜ.ٖٗباا ػافة  لػػا ، ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
ـ الاػػاص ، وينتشػػر التعمػػيألػػؼ مػػف البنػػات( ٔ.ٖٜو مػػف البنػػيفألػػؼ متسػػرب  ٙ.ٜٗمػػنيـ )

باػة العامػة الجيػاز المركػزي لمتع)بصورة أكبر فس المنػاطؽ الة ػرية عنػو فػس الريػؼ المصػري 
 (.ٙ-٘، ٕ٘ٔٓوااةصا ، 

ىػػػذه ااةصػػػاايات التػػػس تػػػدلؿ عمػػػا ااػػػتالؿ ميػػػزاف العدالػػػة االجتماعيػػػة والتعميميػػػة فػػػس 
فػس المجتمػ   مػف أبنػا  أد   لا التيميش االجتماعس لمعدد غير  ميػؿ الذيالمجتم  المصري، 

المصػػري، ظيػػروا فػػس فاػػات ميمشػػة مثػػؿ: ادميػػيف، وادط ػػاؿ العػػامميف، وادط ػػاؿ بػػال مػػقو ، 
 وغيرىـ.وال تيات المةرومات مف التعميـ، وادط اؿ ذوي ااعا ة، 
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وفس سبيؿ معالجػة ىػذه ال  ػية التربويػة واالجتماعيػة تػـ رصػد بعػض الدراسػات العربيػة 
ةميػؿ نتااجيػا لمتعػرؼ عمػا االىتمامػات البةثيػة فػس ىػذا المجػاؿ، وادجنبية وتةديد اىػدافيا وت

 ال اػات تعمػيـ فػس المسػجد دوروالتس استيدفت تةديد  (ٕٗٓٓ) ال رعاويدراسة وكانت أبرزىا: 

أف لممسػجد دور وأىميػة كبػر  فػا التعمػيـ، ومنيػا ارتبػاط  مت الدراسػة  لػاو ػد توصػ، الميمشة
ـ ومسػممة، ـ فري ػة عمػا كػؿ مسػممػعما أسػاس اف طمػب الع الداف  االجتماعا بالداف  الدينا

 ػافة  لػا أنػو عميـ بعض ال اات ةسب ظػروفيـ، بااو ات المناسبة لتكما أف المسجد يوفر اد 
يمكػػف اسػػتةداث منػػاىه عمميػػة وظي يػػة تجمػػ  بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ وتامػػو مػػف الةشػػو بمػػا 

 يناسب ىذه ال اات. 
والتػػس اسػػتيدفت تةديػػد الطػػرؽ ادساسػػية لتػػوفير ( ٕٓٔٓ) Watkinsاتػػنس و دراسػػة و 

فرص التعميـ لمميمشيف كمداؿ لتة يؽ التعميـ لمجمي ، و د توصمت  لػا ثػالث طػرؽ أساسػية 
المدرسػػية،  الرسػػـو التكػػاليؼ ويمكػػف أف يةػػدث ذلػػؾ مػػف االالغػػا  تةمػػؿ أوال:؛ وميمػػة وىػػس

 عمػػػػا  ة ػػػػار المػػػػدارس الميمشػػػػة، والعمػػػػؿ لممجموعػػػػات الماليػػػػة ااعانػػػػات وت ػػػػديـ بػػػػرامه
 متعػػدد والتعمػػيـ الميمشػػة، واالسػػتعانة بالمنػػاىه ادكثػػر مرونػػة التػػا تػػوفر التعمػػيـ لممجتمعػػات
: االىتمػػاـ بياػػة التعميميػػة المناسػػبة مػػف اػػالؿالناايػػة، ثانيػػا: تػػوفير ال المنػػاطؽ فػػس الػػدرجات

ميمية لذوي االةتياجػات الااصػة وأي ػا الػدعـ المػالس فير الادمات التعبااتالؼ المغة واي ا تو 
 ػػماف الة ػػوؽ والواجبػػات مػػف اػػالؿ سػػف التشػػريعات لممػػدارس لتةسػػيف بياػػة الػػتعمـ، ثالثػػا: 

 وال وانيف الالزمة لتيسير ةصوؿ الميمشيف عما فرص تعميمية مناسبة ليـ.
ادىميػة فػا  ( والتس عمدت  لا تةديد دور الجمعيػاتٕٕٔٓ) ةسفباا افة  لا دراسة 

الةػد مػػف التيمػيش الموجػػو  ػد المػػرأة المعا ػة، وتةديػػد أشػكاؿ وأسػػباب التيمػيش ااجتمػػاعس 
الموجػػو  ػػد المػػرأة المعا ػػة، وتبػػيف أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف ادسػػباب الااصػػة بتيمػػيش المػػرأة 
لػػا أسػػرتيا  لػػا المجتمػػ   المعا ػػة، ومػػف ىػػذه ادسػػباب مػػا يرجػػ   لػػا المػػرأة المعا ػػة ن سػػيا وا 

ةمػػا؛ كمػػا أف المػػرأة المعا ػػة تواجػػو العديػػد مػػف صػػور التيمػػيش ااجتمػػاعا واال تصػػاد  الم
 والصةا والسياسس.

مػف ةيػث فرصػو  الكشؼ عف العال ػة بػيف التعمػيـ استيدفت( والتس ٖٕٔٓ) زايددراسة و 
، ستو  االجتماعس اال تصادي لألسػرةوبيف الم ،ونوعو واالستمرار فيو ونمط الةياة الذ  يام و

أف أبنا  الشرااح العميػا يةصػموف عمػا فػرص تعميميػة أكبػر، لػيس ف ػط بةكػـ  لا و د توصمت 
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انتمػاايـ الطب ػػس ولكػف أي ػػا  بةكػػـ البنيػة الطب يػػة لمتعمػيـ ذاتػػو؛ وأف أبنػػا  الطب ػة ال  يػػرة أ ػػؿ 
فػس  درة عما مواصمة التعميـ الجػامعس؛ كمػا توصػمت الدراسػة  لػا أف التعمػيـ يمعػب دورا  فػاعال  

 عمميات الدمه والتيميش االجتماعس. 
( والتس استيدفت تدريب المعمميف عمػا التعامػؿ ٕ٘ٔٓ) Petkovskaدراسة بتكوفستا و 

 عمػا يكػوف المعممػيف م  الميمشيف المدمجيف فس فصوؿ العادييف وتوصمت  لػا أنػو يجػب أف
وأف  المناسػػب، تالو ػػ فػػس ومظاىرىػػا واكتشػػافيـ الممكنػػة االسػػتبعاد أشػػكاؿ بجميػػ  جيػػدة درايػػة

 مػػػ  التعامػػػؿ عمػػػا ال ػػػدرة ااداريػػػة، الميػػػارات الصػػػؼ، فػػػس يتةمػػػوا بالميػػػارات التاليػػػة: الػػػتةكـ
 المو ػػؼ، ةسػػب الصػػةيح لإليمػػا ات االسػػتاداـ الطػػالب، جميػػ   شػػراؾ عمػػا ال ػػدرة االن ػباط،
عطػا  الث افيػػة الطػالب  لام يػػة أعمػؽ تةميػؿ فػػس يشػتركوا ال عػؿ التربويػػة السػميمة، وأف ردود وا 

 ف ػال   ، اال تصػادية وظػروفيـ ، والث افيػة والعر يػة والدينيػة الوطنيػة وانتمػا اتيـ واالجتماعية،
 ادوليػػة المراةػػؿ فػػس بػػذلؾ ال يػػاـ كمػػا يجػػب عمػػييـ ،الصػػةية وةػػالتيـ الشاصػػية سػػماتيـ عػػف

 اداػر  المدرسػية العوامػؿ مػ  ويجػب أف يػتـ ذلػؾ بالتنسػيؽ ، المتاةة الموارد جمي  باستاداـ
 .والزمال  الن سس، كاداصااس الصمة ذات

( والتػػػس اسػػػتيدفت الكشػػػؼ عػػػف وا ػػػ  ال ػػػرص التعميميػػػة ٕٛٔٓ) سػػػميـدراسػػػة وأي ػػػا 
المتاةػػة لػػبعض ال اػػات الميمشػػة مػػف ذو  االةتياجػػات الااصػػة بمراةػػؿ التعمػػيـ  بػػؿ الجػػامعس 

 مة الوعس بقىمية توفير الرعاية الكاممة لتمػؾ ال اػات، ووجػود  صػور ، وتبيف بمةافظة الشر ية
وااصػػة ذوي ااعا ػػة  ليػػـكبيػػر فػػس ال ػػرص التعميميػػة الم دمػػة بمراةػػؿ التعمػػيـ  بػػؿ الجػػامعس 

 ال كرية والبصرية.

الو ػػوؼ عمػػا متطمبػػات تطبيػػؽ التعمػػيـ والتػػس اسػػتيدفت ( ٕٛٔٓ) عثمػػاف دراسػػةوأايػػرا 
، وبينػػت الدراسػػة أف أىػػـ ىػػذه المتطمبػػات اػػات الميمشػػة فػػس مصػػرالشػػامؿ لتمكػػيف بعػػض ال 

متطمبػات تتعمػؽ بػاادارة باا ػافة  لػا صياغة التشريعات التعميميػة الداعمػة لمتعمػيـ الشػامؿ، :
المدرسية، ومتطمبات تتعمؽ بتقىيؿ المعمميف لتة يؽ أىػداؼ التعمػيـ الشػامؿ، ومتطمبػات تتعمػؽ 

ة متطمبػات التعمػيـ الشػامؿ، ومتطمبػات تتعمػؽ بالبياػة المدرسػية بتطوير المنػاىه الدراسػية لتمبيػ
 الداعمة لمتعميـ الشامؿ، ومتطمبات تتعمؽ بالمشاركة المجتمعية الداعمة لمتعميـ الشامؿ.

وتعػػدد  وتعميميػػا إف اسػػتمرار ت ػػا ـ أعػػداد الميمشػػيف اجتماعيػػاباا ػػافة  لػػا ماسػػبؽ، فػػ
دعميػـ و عؼ ةمايتيـ مف العوامػؿ المتديػة  لػا تيميشػيـ، والت ػاعس فػس  ،صورىـ وفااتيـ
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اطػػرا ييػػدد أمػػف المجتمػػ  واسػػت راره، ويعػػوؽ  درتػػو فػػس انجػػاز يعػػد لةصػػوليـ عمػػا ة ػػو يـ، 
الجيػدة لم اػات  توفير ال رص التربوية والتعميميػةأصبح لذا   اططو التنموية ورتاه المست بمية،

لتبةػث  فكرة البةث الةػالسجا ت  ومف ثـا، ا وممة  ا  روري  مر  أفس المجتم  المصري  لميمشةا
والتػػس يمكػػف االسػػت ادة منيػػا فػػس تػػوفير  الةديثػػة فػػس تعمػػيـ الميمشػػيف، الدوليػػة فػػس االتجاىػػات

وتماشػي ا  ،اانسػافا لة ػوؽ ، وة ظ ػالعدالة االجتماعيةمبدأ لا تة ي   فرص تعميمية ليذه ال اات 
 ،اةتياجػػاتيـ ىمػاليـ وعػدـ تمبيػة وو ايػة مػف ماػاطر  ،ٖٕٓٓميػة المسػتدامة التن أىػداؼ مػ 

 :ومف ثـ تمثمت مشكمة البةث فس التساتؿ الرايس التالس
 بعػض ػو   عمػاكيؼ يمكف توفير فرص التعميـ لم اات الميمشة فس المجتم  المصري 

 االتجاىات الدولية الةديثة؟
 :اآلتيةويت رع مف ىذا التساتؿ ادسامة البةثية 

 ؟ل اات الميمشةوا لمتيميش ااطار ال كري الةاكـما  .ٔ

 ؟ما أبرز االتجاىات الدولية الةديثة فس تعميـ ال اات الميمشة .ٕ

توفير فرص التعميـ لم اات الميمشة فػس المجتمػ  المصػري فػس ل الرتية الم ترةةما  .ٖ
  و  تمؾ االتجاىات؟

 أٍداف البحح

لم اات الميمشة فس المجتمػ   يةفرص تعميمالةالس و   رتية م ترةة لتوفير  يستيدؼ
المصري وذلؾ وف ا لبعض االتجاىات الدولية الةديثة، ولتة يؽ ىذا اليػدؼ الػرايس، اسػتيدؼ 

 البةث مايمس:
 تةديد الم يـو العممس لمتيميش والميمشيف. .ٔ

 تو يح الاصااص المميزة لم يـو التيميش. .ٕ

 تةديد العوامؿ المتدية لمتيميش فس المجتم  المصري. .ٖ

 التعرؼ عما بعض ال اات الميمشة فس المجتم  المصري. .ٗ

 الكشؼ عف المااطر المجتمعية لمتيميش. .٘

 تو يح بعض االتجاىات الدولية الةديثة فس مجاؿ تعميـ الميمشيف. .ٙ

مميمشػيف تػوفير فػرص التعمػيـ لاالست ادة مف بعض االتجاىات الدولية الةديثػة فػس  .ٚ
 فس مصر.
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 أٍنًة البحح

 مف:تنطمؽ أىمية البةث 
أىمية   ية البةث وىس أةد ال  ايا التربوية واالجتماعية الممةة عما الساةة  .ٔ

العالمية والمصرية فس ظؿ التةديات اال تصادية والسياسية التس يمر بيا العالـ فس 
 العصر الةالس.

البةث بتة يؽ جانب ميـ مف جوانب العدالة االجتماعية فس المجتم   اىتماـ .ٕ
 المصري وىو  تاةة فرص التعميـ لمجمي  دوف تمييز.

التنمية المستدامة  اطةتة يؽ اليدؼ الراب  مف أىداؼ  و   رتية  د تساىـ فس .ٖ
 .ٕ٘ٔٓوالتس ةددتيا ادمـ المتةدة فس ٖٕٓٓ

المساولوف يـ الميمشيف يمكف أف ي عيا تعمبميمة تتعمؽ  اعتبارات عمميةتو يح  .ٗ
ل ررات أو ةؿ ااتااذىـ  فس االعتبار عند والميتموف ب  ايا التعميـ فس المجتم 

 فس ىذا المجاؿ. المشكالت او و   تصورات واطط مست بمية

است ادة  طاع كبير مف ال اات الميمشة فس  تاةة فرص التعميـ ليـ بطرؽ ووسااؿ  .٘
 ياجاتيـ وتطمعاتيـ لةياة أف ؿ.تتناسب م  ظروفيـ واةت

 ميَج البحح

، وذلػػؾ بوصػػؼ وتةميػػؿ وت سػػير الكتابػػات البةػػث الةػػالس عمػػا المػػنيه الوصػػ ساعتمػػد 
العممية والت ارير المةمية والدولية وااةصا ات الرسمية التس تناولت   ية الميمشػيف وتػوفير 

رتيػة م ترةػػة لتػػوفير فػرص التعمػػيـ ليػـ ، وفػػس  ػػو  ذلػؾ تػػـ تة يػؽ ىػػدؼ البةػػث فػس و ػػ  
 فرص التعميـ لم اات الميمشة فس المجتم  المصري.

 مصطلحات البحح

تػـ تعريػؼ بعد االطػالع عمػا الدراسػات وادبةػاث العمميػة مجػاؿ اىتمػاـ   ػية البةػث، 
مصطمةات البةث تعري ا  جراايػا بمػا يتناسػب مػ    ػية البةػث وام يتػو العمميػة عمػا النةػو 

 :اآلتس
التيمػػيش: ةالػػة تعبػػر عػػف ةرمػػاف مجموعػػة مػػف أبنػػا  المجتمػػ  مػػف ةػػؽ أو أكثػػر مػػف  -

ة و يـ اانسانية والمجتمعية فس مجتم  ما؛ نتيجة لتعر يـ لعوامؿ وظروؼ  اسػية وال 
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يمتمكػػوف الم ػػدرة عمػػا مواجيتيػػا، ممػػا أد   لػػا  ػػعؼ ممارسػػتيـ ةريػػاتيـ وواجبػػاتيـ 
 دااؿ المجتم .

مػػاف مػػف ةػػؽ التعمػػيـ، أي ةرمػػاف ادفػػراد فػػس أي مرةمػػة مػػف التيمػػيش التعميمػػس: الةر  -
مػػراةميـ التعميميػػة مػػف ة يػػـ فػػس التعمػػيـ، نتيجػػة لتعر ػػيـ لعوامػػؿ وظػػروؼ  اسػػية وال 

 يمتمكوف الم درة عما مواجيتيا.
ال اات الميمشة: مجموعة ادفػراد الػذيف ةرمػوا مػف ةػؽ أو أكثػر مػف ة ػو يـ اانسػانية  -

نتيجة لعوامؿ وظروؼ  اسية ولـ يتمكنوا مف مواجيتيػا، وأدت والمجتمعية فس مجتم  ما 
  لا  عؼ ممارستيـ لةرياتيـ وواجباتيـ دااؿ المجتم .

 حماور البحح

 (. طار فكري) والميمشيف ادوؿ: التيميش المةور
 .الميمشيف تعميـ فس الةديثة الدولية االتجاىات الثانس: بعض المةور
 .رتية م ترةة لتوفير فرص التعميـ لم اات الميمشة فس المجتم  المصري الثالث: المةور

 (إطار فكرٍ) نيالتَنًش واملَنش :احملىر األول

 ف ممارسات اا صا  والتيميش نةو ادفراد أو الجماعات أو المنػاطؽ تعػود  لػا بدايػة 
واالجتماعيػة والدوليػة ااصػة فػس ا عمػا السػاةات العمميػة ا واسػع  اىتمام   ل يت  ال أنياالتاريخ، 

ال ػػرف العشػػريف نتيجػػة لمتةػػوالت اال تصػػادية واالجتماعيػػة والث افيػػة الةادثػػة فػػس نيايػػات ىػػذا 
ال رف، ويةاوؿ المةور الةالس دراسػة وتةميػؿ بعػض التعري ػات العمميػة لمتيمػيش والميمشػيف 

تػػػتدي  لػػػا  ثػػػـ و ػػػ  تعريػػػؼ مةػػػدد ليمػػػا، وتةديػػػد اصػػػااص التيمػػػيش، والعوامػػػؿ التػػػس  ػػػد
ا أىػـ ماػاطر بعض ال اات الميمشة، وأاير  ل التعميمية ةتياجاتاالالتيميش التعميمس، ومالمح و 

 ىذا التيميش عما ال رد والمجتم .
  التَنًش واملَنشنيمفَىو أواًل: 

ا لتعدد الام يات العممية التعري ات التس تناولت م يـو التيميش والميمشيف، نظر  تعددت 
، ةاولت ت سيرهتعدد وجيات النظر ال كرية وال مس ية التس الةياتية التس تناولتو، و الت والمجا

" أمال  فس وفالميمش"س" التيميش" واالةتكاـ  لا ادصؿ المغوي لم ظ -بداية -يةسفومف ثـ 
 ات والدراسات والت ارير الماتم ة:تناولتيا اددبي كمااالصطالةية الم اىيـ فيـ دالالت 



..............................................  تعليم المهمشين في مصر على ضوء بعض االتجاهات الدولية الحديثة

- ٕٕٓٙ - 

 ُميمِّػػش، فيػػو، تيميش ػػا، ييمِّػػش معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة : ىم ػػش  ورد فػػس ف ػػد 
 وىم ػش، ةاشػيتو أو ىامشػو عمػا مالةظػات أ ػاؼ ونةػو ه الكتػاب   ُميم ػش، وىم ػش والم عوؿ
ة ) المباشرة اىتماماتو مف يجعمو لـ، ثانويًّا جعمو: المو وع    (ٖٕ٘ٙ، ٕٛٓٓ ،عمروالُمِمة 

، كما ورد فس معجـ الغنس   ،ى م ٌش : مصػدر بقنيػا ( معنا كممة ت ْيِمػيشٖٕٔٓ)أبو العـز
ـ   ْعط اِاػػِو أى مِّي ػػة  و ػػد  م ػػا الي ػػاِمِش، أْي ع  ْعم ػػُو ع  ػػاوؿ  ت ْيِميش ػػُو" : ج  معنػػا كممػػة فػػس وجػػا  ، "ة 

ػػٌش  ػػٌش": مػػا يمػػس ُمي م  "ش ػػاَب : م ْوُ ػػوٌع ى اِمِشػػَس، أ ْي ث ػػان ِوَي. "  ِ ػػي ٌة ُمي م ش ػػٌة"، و"م ْوُ ػػوٌع ُمي م 
".ُمي م ٌش" ِديُث ِفا ة  ِمف  اْلُمي م ِشيف  م ا ى اِمِش اْلُمْجت م ِ . "ي ْعِرُؼ اْلُمْجت م ُ  اْلة   : أ ْي ي ِعيُش ع 

ويبسػػػتر وف ػػػا ل ػػػاموس  Marginalization يشػػػير التيمػػػيشوفػػػس المغػػػة اانجميزيػػػة 
 ميمػة أو غيػر  ػعي ة شػاص مػا فػا مكانػة  لا : و ػ  Webster Dictionaryادمريكا 

 عمػا ىـ ىػتال  ادفػراد الػذيف ي عػوف Marginalizedالميمشوف و  ،مجموعة أو مجتم  دااؿ
 المجموعة. ةدود المجتم  أو أو اارج ةافة

وعػػدـ  ،ادىميػػة مػػة  :ومػػف ثػػـ فػػإف المعنػػا المغػػوي لمصػػطمح التيمػػيش، يةمػػؿ معػػانس
 لشاص ما أو مو وع معيف. االىتماـ ترتيبتقار و  المساواة،

م يػػـو فػػس مجػػاؿ عمػػـ الػن س واالجتمػػاع والتربيػػة ا، ف ػػد تنػػاوؿ البػاةثوف اصػػطالة  أمػا 
 ف ػػدلػػد  الػػبعض وتمػػايزت لػػد  اآلاػػريف؛  ترادفػػت ،بعػػدة مصػػطمةاتفػػس المجتمػػ  التيمػػيش" "

م يػػـو التيمػػيش االجتمػػاعس يتسػػ  دكثػػر مػػف معنػػا؛   لػػا أف( ٗٛٔ، ٜٜٜٔز ػػزوؽ ) أشػػار
نمػػا يتسػػ  ليشػػمؿ االسػػت طاب والت ػػاوت و فيػو ال ي تصػػر عمػػا تػػدنس الػػداؿ نظػػر   عػػدـ ا لم  ػػر، وا 

ا أنو  ذا كاف عدـ المساواة يةدد مو ػ  ادفػراد عمػا مةػور رأسػس فػإف التيمػيش المساواة، مبين  
مةػػور أف ػػس أي دااػػؿ أو اػػارج المنظومػػة أو االسػػتبعاد االجتمػػاعس تنظػػر  لػػا مػػو عيـ عمػػا 

 المجتمعية.
واة بػػيف أفػػراد كمػػا يعبػػر التيمػػيش االجتمػػاعس عػػف أليػػات اجتماعيػػة تسػػبب عػػدـ المسػػا

  بشػػكؿ متسػػاو بايػػرات ىػػذا د شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الةرمػػاف مػػف التمتػػالمجتمػػ  الواةػػد، ووجػػو 
 .(ٚٔ، ٕٕٔٓالمجتم )عبد العاؿ، 

الوا ػ  االجتمػاعس واال تصػادي لألشػااص الػذيف بقنو: " (ٙ، ٕٔٓبينما عرفو عوض) 
 ارج ادطر االجتماعية الت ميدية"يعيشوف ا
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عبػر عػف عػدـ المسػاواة تظػاىرة اجتماعيػة مع ػدة  :أنػو (ٕٔ، ٕ٘ٔٓبينما ير  غػزاؿ) 
فراد المجتم  الواةػد وذلػؾ مػف اػالؿ الةرمػاف مػف التمتػ  أالناجمة عف ال ر ة االجتماعية بيف 

 دية والسياسية والث افية والصةية.ية واال تصابالة وؽ االجتماع
 االجتمػػاعس االسػتبعادأنػو يعبػر عػػف  (Petkovska, 2015, 216)ويػر  بتكوفسػكا 

 أىميتيػػػا مػػػف والت ميػػػؿ الةتياجاتيػػػا فرعيػػػة، مصػػػةوبا بإىمػػػاؿ مجموعػػػة أو معينػػػة د ميػػػة
 ومشاركتيا فس المجتم .

، المنظمػػػػػة والاطػػػػػوات ااجػػػػػرا ات جممػػػػػة" ( بقنػػػػػوٕٛٔٓعبػػػػػد العػػػػػاؿ ) ةػػػػػدده ػػػػػد و 
 عمػػػػػا يةصػػػػػموا ال ةتػػػػػا جماعػػػػػات، أو أفػػػػػراد أمػػػػػاـ الموانػػػػػ  تو ػػػػػ  أساسػػػػػيا عمػػػػػا التػػػػػا

 والمشػػػػػاركة والتوظيػػػػػؼ والتعمػػػػػيـ والصػػػػػةة السػػػػػكف واػػػػػدمات والمػػػػػوارد، وال ػػػػػرص الة ػػػػػوؽ
 أسػػػاس ىػػػا والتػػػا، االاػػػر  والجماعػػػات لألفػػػراد المتاةػػػة الة ػػػوؽ مػػػف وغيرىػػػا السياسػػػية،

 ."االجتماعا التكافؿ
( أف التيمػيش يعبػر عػف ا صػا  بعػض ال اػات المجتمعيػة ٛ٘ٔ، ٕٛٔٓورأ  ىاشـ )

والصػةية  لػا جانػب انا ػاض مسػتو  المعيشػة والةرمػاف مػف اػدمات  التعميميػةمف الادمات 
 البنية ادساسية. 

 ىػػو فػػالتيميش ،"ااسػػتبعاد"و" الت يِمػػيش" م يػػومس بػػيف (ٕٔٔٓالمػػنعـ) عبػػد مي ػػز و ػػد
  نعػداـ ب كػرة اآلاػر الػبعض عند ويرتبط ال  ر، بظاىرة يرتبط ةيث االستبعاد، مف أوس  م يـو

، ااسػتبعاد بينمػا المجتمػ ، فػس ال اعمة والمشاركة الدور وغياب ال اعمية،  ظػاىرة فيػو كم يػـو
لػذا  فػس ان سػاـ المجتمػ  وازديػاد طب يتػو، مسػاعدا   عػامال   ُتمثػؿ  ػد" ث افة" كونو يعكس اطيرة،

   أف االستبعاد نوعيف ىما: (ٖ٘ٔ، ٕٓٔٓ) يونس بيف
استبعاد الموجوديف فس  اع المجتم ، وعزليـ عف التيػار الػرايس لم ػرص التػس يتيةيػا  .ٔ

 .المجتم  لممشاركة فس المتسسات العامة

ةيث يستبعد جز  مػف  ؛استبعاد الجماعات الثرية مف النظـ العامة والممارسات اليومية .ٕ
 عف با س فاات المجتم  )النابة(. اجتماعيا نظرا الكت ااو واستغنااو المجتم  أن سيـ

ةيػػث  "؛ال ػػعؼ"و "التيمػػيش"بػػيف م يػػومس ال ػػرؽ ( ٛٔ، ٕٙٔٓبرغػػاؿ) و ػػحكمػػا 
يشػػػير التيمػػػيش  لػػػا ن ػػػص الاػػػدمات و ػػػعؼ الوصػػػوؿ  لػػػا المعمومػػػات، ويػػػرتبط بالعامػػػؿ 

الة ػػوؽ واالسػػتبعاد بسػػبب  الجغرافػػس، أمػػا ال ػػعؼ فيتعمػػؽ بةالػػة أكثػػر عم ػػا تشػػير  لػػا ن ػػص
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تقثير عوامؿ ماتم ػة التػقثير ناتجػة عػف ادبعػاد السياسػية واال تصػادية واالجتماعيػة والجغرافيػة 
 والبياية والث افية وغيرىا.

فجػػا ت التعري ػػػات متماشػػية بشػػػكؿ عػػاـ مػػػ  مػػا ورد مػػػف  "الميمشػػػيفمصػػطمح "أمػػا 
بعػض دالالت ومعػانس، وفيمػا يػقتس تعري ات لمتيميش، متكػدة مػا ت ػمنتو ىػذه التعري ػات مػف 

 دبيات والدراسات العممية: ات الميمشيف كما وردت فس بعض ادتعري
 أواليويػػػات أواآلرا  النػػػاس لوصػػػؼ الميمشػػػيف مصػػػطمح يسػػػتادـالميمشػػػة: ال اػػػات  -

، .(Davy,2016,2)الميػيمف المجتم  مركز مف استبعادىا أو تركيا تـ التس أوالظواىر
ادفراد التس تعػانس مػف ن ػص الاػدمات والة ػوؽ والتمييػز وال  ػر أو أيػا مجموعة كما أنيا 

 مػػػف الظػػػػروؼ التػػػس تتصػػػػؿ بالبياػػػة االجتماعيػػػػة أو اال تصػػػادية أو السياسػػػػية المةيطػػػػة
 .(ٚٔ، ٕٙٔٓ)برغاؿ،

يعػانوف مػف الةرمػاف أو  - بؿ الرشػد -ف:" كؿ ادط اؿ مف أي سف كانواوادط اؿ الميمش -
 و العػػػػػاامس أو االجتمػػػػػاعس أو اال تصػػػػػادي أو السياسػػػػػس.."عػػػػػدـ االسػػػػػت رار الن سػػػػػس أ

 يكػػادوف وا تصػػاديا ، وال اجتماعيػػا   ال  يػػرة ينتمػػوف  لػػا المجتمعػػاتو ، ( ٚ،ٜٜٜٔ)رجػػااس،
 ادط ػاؿ مػف ومعظميػـ ،التعمػيـ مػف اددنػا الةػد عمػا لمةصػوؿ فرصة أي عما يةصموف

 يعيشػوف الػذيف وادشػااص المتام ػة، الطب ػات مػف وغيرىـ الة رييف، العامميف، وال  را 
 .(Bandyopadhyay,2006,103) ميات النااية، واا الري ية المناطؽ فس

والتػس ، الذيف ينتموف  لػا مجموعػات ىامشػية دااػؿ المجتمػ الميمشوف: الطالب الطالب  -
تشمؿ: الطالب مف عااالت ف يرة لمغايػة، وادط ػاؿ المشػرديف، وادط ػاؿ اليتػاما، وادط ػاؿ 

والػػذيف يظيػػروف  ،لػػذيف يعممػػوف فػػس عمػػؿ ادط ػػاؿ، وادط ػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف  عا ػػاتا
 ةػػد  الاصػػااص التاليػػة: تػػراكـ سػػنوات أ ػػؿ فػػس التعمػػيـ، أو ارت ػػاع اطػػر التسػػرب مػػف 

(، كمػػا أنيػػـ Oonge,2013,43تةصػػيؿ )المدرسػػة، أو  ػػعؼ الة ػػور، أو انا ػػاض ال
بالمػػػدارس أو الػػذيف يةصػػػموف عمػػػا تعمػػػيـ أولاػػؾ ادشػػػااص المةرومػػػوف مػػف االلتةػػػاؽ 

 .(Alaraji,2016,53) عيؼ الجودة
 مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػرض والتةميػػػػػػػػػػؿ لمتعري ػػػػػػػػػػات المغويػػػػػػػػػػة واالصػػػػػػػػػػطالةية لم يػػػػػػػػػػومس

 :اآلتس، ات ح "الميمشيف"و"التيميش"
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التيمػػػيش م يػػػـو نسػػػبس ياتمػػػؼ بػػػااتالؼ النظػػػرة ال مسػػػ ية والمجتمعيػػػة والمرجعيػػػة  .ٔ
 البةثية.

 وغيرىا.يةدث التيميش نتيجة عوامؿ وظروؼ اجتماعية أو ا تصادية أو ث افية  .ٕ

التػس يتمتػ  بيػا  والةريػات ُيةـر المعر وف لظروؼ التيميش مػف الة ػوؽ والواجبػات .ٖ
 يمارسيا أبنا  المجتم  المست روف.و 

 التيميش يتدي  لا تقثيرات سمبية عما الميمشيف وعما المجتم  ككؿ. .ٗ

  ػػػية البةػػػث ثػػػة أف تةػػػدد م يػػػـو التيمػػػيش بمػػػا يتناسػػػب مػػػ  يمكػػػف لمباة ومػػػف ثػػػـ
ةالػة تعبػر عػف ةرمػاف مجموعػة مػف أبنػا  المجتمػ  مػف ةػؽ أو أكثػر وام يتو العممية بقنػو: 

وال نتيجة لتعر يـ لعوامػؿ وظػروؼ  اسػية  ؛فس مجتم  مااانسانية والمجتمعية  ة و يـمف 
 ػػعؼ ممارسػػتيـ ةريػػاتيـ وواجبػػاتيـ دااػػؿ  ممػػا أد   لػػامواجيتيػػا،  يمتمكػػوف الم ػػدرة عمػػا

 المجتم .
وبالتالس فإف التيميش التعميمس يعنس: الةرماف مف ةؽ التعميـ، أي ةرمػاف ادفػراد فػس 
أي مرةمػػة مػػف مػػراةميـ التعميميػػة مػػف ة يػػـ فػػس التعمػػيـ، نتيجػػة لتعر ػػيـ لعوامػػؿ وظػػروؼ 

  اسية وال يمتمكوف الم درة عما مواجيتيا.
و أكثػر أةرموا مػف ةػؽ يـ: مجموعة ادفراد الذيف بقن الميمشيف تعريؼيمكف وبالتالس 

مف ة و يـ اانسانية والمجتمعيػة فػس مجتمػ  مػا نتيجػة لعوامػؿ وظػروؼ  اسػية ولػـ يتمكنػوا 
 ةرياتيـ وواجباتيـ دااؿ المجتم .لمف مواجيتيا، وأدت  لا  عؼ ممارستيـ 

 
 )تصمين الباحثة( مفهىم التهميشل العناصر المكىنة (:1شكل)
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ًًا: خصائص ال  َنًشتثاى

يتميػػز التيمػػيش عػػف غيػػره مػػف الظػػواىر والمشػػكالت االجتماعيػػة بعػػدد مػػف الاصػػااص، 
 يمكف تو يةيا عما النةو اآلتس:

رادتيػػـ  نمػػا يكػػوف فػػال يكػػوف التيمػػيش ااتيػػاري     :أو ا ػػطراري  جبػػاري (ٔ) ا وبرغبػػة ادفػػراد وا 
يةػػدث نتيجػػة لتعػػرض فاػػة أو مجوعػػة مػػف  (؛ فيػػو٘، ٕٛٔٓ)الةػػوت،  اا ػػطراري   ا جباري ػػ

و ث افيػػػة أو ا تصػػػادية أو سياسػػػية أو أادفػػػراد فػػػس المجتمػػػ  لعوامػػػؿ وظػػػروؼ اجتماعيػػػة 
نمػػا غيرىػػا، أجبػػرت ىػػذه ال  اػػة عمػػا الػػداوؿ فػػس ةالػػة التيمػػيش عمػػا غيػػر رغبػػة مػػنيـ وا 

 ا طروا لذلؾ.

نمػا موجػود فػس كػؿ م صور   :  ف التيميش ليسنسبس (ٕ) ا عما منط ة معينة أو زماف معيف،وا 
، ٕٓٔٓ)يػونس، مت اوتػةالمجتمعات وعما مر العصػور، ولكػف بقشػكاؿ ماتم ػة وبم ػادير 

بالّنسػبة  لػا ةالػة أو و ػ  الميّمش ال يمكف أف يكوف ميّمشا فس ةّد ذاتو، بؿ ف، (ٖٗٔ
ويمكػف أف نتةػّدث عػف  ،ثال  يمكف أف نتةّدث عف  رية أو منط ة أو بمد ميّمػش مػمركزّي، 

وتيمػيش المكػاف  ػد يػرتبط بتيمػيش فاػات اجتماعّيػة، كمػا  ،فاات ميّمشة فس مكاف مةػّدد
ىػػو الّشػػقف بالّنسػػبة  لػػا ادةيػػا  أو الّشػػوارع ال  يػػرة، أو الّشػػوارع التػػس نجػػد فييػػا أنشػػطة 

 .(ٕٛٔٓ)الدىشاف، يرف يا المجتم 

اددبيػػات العمميػػة بػػقف التعري ػػات الػػواردة فػػس تكػػاد تت ػػؽ  ةرمػػاف مػػف الة ػػوؽ:ال يػػتدي  لػػا (ٖ)
المجتمػ  فػس التيميش ىو ةرماف فػرد أو فاػة مػف المجتمػ  مػف ةػؽ أو أكثػر مػف ة و ػو 

مػػف ، كالةرمػػاف )ة ػػوؽ المواطنػػة(وباعتبػػاره مػػواطف  )ة ػػوؽ اانسػػاف(،نسػػاف  باعتبػػاره 
نت ػاع بمػوارد الةؽ فس التعميـ والسػكف والرعايػة الصػةية والةصػوؿ عمػا فػرص العمػؿ واال 

، ااتيػػار المصػػير) العساسػػ ةالمجتمػػ  وبنيتػػو التةتيػػو، والةريػػة فػػس التعبيػػر عػػف الػػرأي و 
 .(ٕٓ - ٛٔ، ٕٙٔٓبرغاؿ، ؛٘ٔ، ٕ٘ٔٓ؛غزاؿ، ٔٔ، ٕٔٔٓ

ا سػػػمبية وماػػػاطر عمػػػا ال ػػػرد ف التيمػػػيش ال بػػػد وأف يتػػػرؾ أثػػػار  أويعنػػػس  :التػػػقثير سػػػمبس (ٗ)
ةػػدتيا ونوعيتيػػا وف ػػا لنػػوع ومسػػتو  والجماعػػة الميمشػػة وعمػػا المجتمػػ  ككػػؿ، تاتمػػؼ 

، مثػػؿ انعػػزاؿ ىػػػذه ال اػػات عػػف المجتمػػ  وعػػػف التيمػػيش، والجيػػود المبذولػػة لمةػػػد منيػػا
، ومػػا يترتػػب عمػػا (ٖٗٔ، ٕٓٔٓ)يػػونس، المشػػاركة فيػػو وعػػف  ياميػػا بواجباتيػػا اتجاىػػو

ذلػػؾ مػػف امػػؿ فػػس التركيبػػة االجتماعيػػة وامػػؽ بػػتر اارجػػة عػػف ت اليػػد المجتمػػ  و يمػػو 
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السػػمبية مثػػؿ العنػػؼ  سػػبب فػػس انتشػػار الظػػواىر المجتمعيػػةتافػػو التنمويػػة، والتػػس  ػػد تىدأو 
 رىاب وغيرىا.والجريمة واا 

عجزىػا عػػف  تعػانس مػػف ف ػر ال ػػدرة أي:  ف ال اػػات الميمشػة الػػدعـ والمسػاندة  لػا بةاجػة (٘)
ساالن  و ناا امتالؾ ال درات البشرية الالزمة لمةصوؿ عمػا ة يػا فػس الكيػاف االجتمػاعس)

 عوامػػػؿف ػػػدت اسػػػتطاعتيا عمػػػا مواجيػػػة فيػػػس  ػػػو  بشػػػرية  ومػػػف ثػػػـ ،(ٖٕٙ، 2002
سوا  كانت عوامؿ ذاتية مثؿ ااعا ة أو ااصابة بالمرض أو ف ػد مصػدر الػرزؽ  تيميشيا

بيايػػة ومجتمعيػػة وسياسػػية مثػػؿ المنط ػػة الجغرافيػػة وال  ػػر وتػػدنس الػػداؿ أو كانػػت عوامػػؿ 
 تػػتمكف ىػػذه ال اػػات مػػف ف ػػس جميػػ  الةػػاالت الوالةػػروب والصػػراعات السياسػػية وغيرىػػا، 

ةماية ن سيا مف التيميش أو تعويض ةرمانيا مف ة و يا  ال  ذا وفرت ليا فػرص الػدعـ 
 .ةالمجتمعيالمساندة الةكومس و 

 التعلًنٌ العىامل املؤدية إىل التَنًشا: ثالًج

ة ػػػػو يـ تعػػػػددت وتنوعػػػػت العوامػػػػؿ التػػػػس تػػػػتدي  لػػػػا ةرمػػػػاف أفػػػػراد أو جماعػػػػات مػػػػف 
لدرجػػة   لػػا اطػػر التيمػيش االجتمػػاعس، ممػػا يعر ػيــ وانػػدماجيـ دااػؿ المجتمػػ  ومشػاركتي

فػػس ةػػدود الور ػػة  ة  لػػا التيمػيش بكػػؿ صػػوره واسػتي اتىايصػعب معيػػا ةصػػر العوامػؿ المتديػػ
 .البةثية الةالية

)التيمػيش  مف ةػؽ التعمػيـالةرماف لذا فإنو سوؼ يتـ التركيز عما العوامؿ المتدية  لا 
التعميمػػس(، أي ةرمػػاف ادفػػراد فػػس أي مرةمػػة مػػف مػػراةميـ التعميميػػة مػػف ة يػػـ فػػس التعمػػيـ، 

، كمػػا سػػتركز نتيجػػة لتعر ػػيـ لعوامػػؿ وظػػروؼ  اسػػية وال يمتمكػػوف الم ػػدرة عمػػا مواجيتيػػا
الور ة عما العوامؿ ذات التقثير المباشر فس  ةداث التيمػيش التعميمػس فػس  ػو  مػا ورد فػس 

ممجتمػ  المصػري، ويمكػف تو ػيح لوا ػ  المنيػا  ي تػربات والدراسات العممية ااصػة مػا اددبي
 ىذه العوامؿ عما النةو اآلتس:

ا بػػالتةوالت ا وثي  ػػتػػرتبط أو ػػاع ال  ػػر وأةػػواؿ ال  ػػرا  ارتباط ػػ: )المادي(ال  ػػر اال تصػػادي  (ٔ)
اال تصػػادية والسياسػػية التػػس ةػػدثت فػػس منتصػػؼ السػػبعينيات مػػف ال ػػرف الما ػػس، وىػػس 
بداية التةوؿ مف ا تصاد تديره الدولػة الػا ا تصػاد رأس مػالس ت مػص فيػو دور الدولػة  لػا 
ةد التيميش فس مجػاالت اان ػاؽ االسػتثماري، والتوجػو نةػو الاصاصػة واالسػتغنا  عػف 

لػة، وت مػيص الػدعـ الموجػو لمسػمغ الغذاايػة وبعػض السػم  االساسػية، عدد كبيػر مػف العما
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باا ػػػػػافة  لػػػػػا ت مػػػػػص اان ػػػػػاؽ العػػػػػاـ عمػػػػػا الاػػػػػدمات وفػػػػػس م ػػػػػدمتيا التعميـ)عبػػػػػد 
 (.ٖٕٙ، ٕٚٓٓالستار،
رجػا  العػالـ، يػرتبط ف ػر ادسػرة بػقكثر العوااػؽ التػس تواجػو تعمػيـ أبناايػا، أفس شتا و 

، 2012واليىنيسا،   ـ )معيػد اليونسػكو لإلةصػا عمػيتويةوؿ دوف ةصوليـ عما ةػؽ ال
فةيث ينتشر ال  ر ت ؿ فرص التعميـ، فال  ر يولد ال  ػر، وكػذلؾ ادميػة تولػد ادميػة  ،(ٖٔ

 (.ٕٗٗ، ٕٚٓٓاالجتماعس )عبد الستار،والتيميش التردي ال  ر و الم  ية  لا 

مػػف اػػالؿ م ارنػػة االسػػتيالؾ ال عمػػس لم ػػرد أو ادسػػرة بالةػػد اددنػػا مػػف  ال  ػػر ويةػػدد
االةتياجات ادساسية الغذااية وغيػر الغذاايػة ليػا، وبنػا  عمػا ذلػؾ يعتبػر ال ػرد أو ادسػرة 
فس مصر ف يرة  ذا انا ض مسػتو  االسػتيالؾ ال عمػس لألسػرة عػف اػط ال  ػر المةػدد فػس 

جنيػو لم ػرد فػس  ٕٖٙا أي مػا يعػادؿ  ػرد سػنوي  جنيػو لم ٕٜٖٓبةػوالس  ٕ٘ٔٓمصر عاـ 
( وبػػذلؾ بمغػػت نسػػبة ٕ-ٔ، ٕٙٔٓالشػػير،)الجياز المركػػزي لمتعباػػة العامػػة وااةصػػا ، 

% مػف جممػة السػكاف، ينتشػر غػالبيتيـ فػس المةافظػات الةدوديػة ٛ.ٕٚال  را  فس مصر 
ترت ػػ  فييػػا أفػػراد فػػقكثر، و  ٙوفػػس الريػػؼ، وغالبيػػة ىػػذه ادسػػر يعوليػػا رجػػاؿ وتتكػػوف مػػف 

نسػػبة ادميػػة، وغػػالبيتيـ يعممػػوف بػػقجر يػػومس ومػػف ذوي العمالػػة المت طعػػة، وتصػػؿ  لػػا 
عباػة غالبيتيـ ادمات الكيربا  والمياة، وت ؿ اػدمات الصػرؼ الصػةس)الجياز المركػزي لمت

 (.ٕٓ، ٕٙٔٓالعامة وااةصا ، 

  ػػر ةػػدة و سػػوة ةينمػػا تتػػولا المػػرأة مسػػاولية اان ػػاؽ الكمػػس عمػػا أسػػرتيا لا دويػػزدا
وتعانس مف ال  ر وظروؼ اجتماعية ون سية  اسية كونيػا أرممػة أو مطم ػة أو ميجػورة أو 

ا اوتيػا ووالػدييا وغالب ػأمتزوجة مف مسف أو مريض أو مسجوف أو عانس وتتولا رعاية 
ا داػؿ بسػيط وغيػر ثابػت شػيري   تبسػيطة ذا ما تسكف فس مناطؽ عشػوااية وتعمػؿ أعمػاال  

 (.ٖٕ، ٕ٘ٔٓ)غزاؿ، 
ا ل  ػػا  وادسػػر ال  يػػرة سػػرعاف مػػا ت ػػةس بتعمػػيـ ادبنػػا  أو أةػػدىـ ليكػػوف عػػوف    

متطمبػػات الةيػػاة، ةيػػث ي ػػطر نسػػبة كبيػػرة مػػف أبنػػا  ال  ػػرا   لػػا االن طػػاع عػػف الدراسػػة 
ات المعيشػػة، ااصػػة وأف لمبةػػث عػػف عمػػؿ م ابػػؿ أجػػور تعػػود  لػػا أسػػرىـ لمواجيػػة ن  ػػ

ا مػف وجيػة نظػرىـ لمواجيػة ا وممموس ػا سػريع  مشوارىـ التعميمػس لػف ي ػدـ ليػـ عااػدا مادي ػ
 .(ٕٕٔ، ٕٛٓٓمتطمبات الةياة) عباس ورجب، 
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كونيا تتدي  لػا ، ا دصةابياا وتيميش  أكثر العوامؿ الشاصية انتشار  ااعا ة  تعد: ااعا ة (ٕ)
 دسػباب سػوا  كانػت ةواسػو،أو ةاسػة مػف  اانسػاف سـمف أجزا  ج جز    أو عجزِ   عؼِ 

تعوؽ  درة ىػذا اانسػاف عػف ممارسػة ةياتػو بشػكؿ و ، ية كالةوادث وادمراضوراثية أو بيا
 لجسدية أو الع مية.المرض وااعا ة ا مساعدة مف اآلاريف، مثؿا ما يةتاج وغالب  طبيعس 

ا فػػس  ةػػداث التيمػػيش ولكنيػا أكثػػر تػػقثير   ،ا لمعيػػافتعتبػر ااعا ػػة أ ػػؿ العوامػػؿ ظيػػور  و 
ا مػا يبػدأ اسػتبعاد المعػو يف (؛ فغالب  ٚٗٗ، ٕٔٔٓعامة وفس مجاؿ التعميـ ااصة )بيومس،

ا فس و ت مبكػر ويكػوف أةػد أعرا ػو التيمػيش مػف التعمػيـ ادساسػس، ف ػس عديػد اجتماعي  
ف أسػرىـ تعػزليـ، مف البمػداف الناميػة ال يمتةػؽ ادشػااص ذوو ااعا ػة بالمػدارس،  مػا د 

أو دف المتسسات التعميمية ترفض است باليـ، ومف ثـ يةرموف مف فرصػة تنميػة ميػارات 
ال ػػرا ة والكتابػػة والةسػػاب، وىػػو مػػايتدي  لػػا زيػػادة فػػرص تيميشػػيـ مػػف فػػرص التعمػػيـ 

 (.ٗ، ٕ٘ٔٓادعما )منظمة العمؿ الدولية، 

يعانس سػكاف المنػاطؽ الجغرافيػة البعيػدة عػف أمػاكف الاػدمات المدنيػة مػف  البعد الجغرافس: (ٖ)
سػو  التاطػيط العمرانػػس وافت ػار الاػػدمات ادساسػية مثػؿ المػػدراس والمستشػ يات والمراكػػز 

والطػػرؽ غيػػر ، فييػػا المسػػاكف متباعػػدة الث افيػة، والميػػاة الن يػػة والصػػرؼ الصػػةس، وتكػػوف
وتبعػػػد عنيػػػا ( ٜٕٔ، ٕٚٓٓ)عبػػػد السػػػتار، ، المميػػػدة وتنػػػدر فييػػػا وسػػػااؿ المواصػػػالت

ممػػا   -الاػػدمات التعميميػػة، و ػػعؼ المتابعػػة الميدانيػػة مػػف جانػػب المسػػاوليف.. وغيرىػػا
مػف فػرص التعمػيـ الجيػد م ارنػة بالمجتمعػات التػس  ةرماف  سكاف ىذه المنػاطؽيتدي  لا 

نػػاطؽ والػػذي يعػػد مػػف أىػػـ عوامػػؿ التيمػػيش، ااصػػة فػػس متسػػكف منػػاطؽ جغرافيػػة مميػػدة 
 (.ٚٗٗ، ٕٔٔٓبيومس، ؛ٜٖ٘، ٕٗٓٓالصعيد وبيف فتياتيا بشكؿ اكبر )بديوي، 

فس تشكيؿ التيمػيش االجتمػاعس،  ميم ا اروثات الث افية دور  تمعب المو  :الموروثات الث افية (ٗ)
وي صػػد بيػػا مجموعػػة ال ػػيـ وادعػػراؼ االجتماعيػػة والعػػادات والت اليػػد والتػػس تمثػػؿ  ػػوابط 
سػػموكية دبنػػا  المجتمػػ ، فعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ فػػإف الموروثػػات الث افيػػة التػػس تػػتمف بت ػػوؽ 

عمػػا  الػػذكور ودونيػػة اانػػاث، وأعمػػت مػػف مكانػػة الرجػػؿ وسػػيطرتو، وأعطتػػو سػػمطة مطم ػػة
المػراة ي ػرض عمييػػا الا ػوع لػػو وتمبيػة اةتياجاتػو الماديػػة أد  ذلػؾ  لػػا تيمػيش أدوارىػػا 
ىدار ة و يا فس امتالؾ مكانة اجتماعيػة مرمو ػة ومػتثرة باعتبػار أنيػا غيػر  االجتماعية وا 
 ػػادرة عمػػا اتاػػاذ ال ػػرارات والمشػػاركة ال عالػػة فػػس نػػواةس الةيػػاة االجتماعيػػة واال تصػػادية 
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فػس زيػادة  كبيػر   نشػقت عمػا ىػذه الموروثػات وأسػيمت بػدور   نػته أجيػاال  أ، ممػا والسياسية
فكثيػر مػف البمػداف ال ت ػػدر ، (ٓٙٗ-ٜ٘ٗ، ٕٗٔٓتيمػيش المػراة فػس المجتمػ  )ال ػػدعـ، 

فػػرص تعمػػيـ البنػػات ةػػؽ  ػػدره، ممػػا أد   لػػا انا ػػاض نسػػب التةػػا يف بػػالتعميـ وزيػػادة 
زواج ال اصػػرات، الةمػػؿ المبكػػر، العمػػؿ  تسػػرب الالتػػس الػػتة ف بػػو، نتيجػػة لظػػروؼ مثػػؿ

 .(٘ٔ، ٕٕٔٓالمنزلس )موف، 

 عما غير  ادرة عما جعميا مة الموارد المالية بالمدارس تتدي  مشكالت النظاـ التعميمس: (٘)
الةديثة، مما يتد   لا انا اض  التدريس أساليب ممارسة أو المتىميف المعمميف جذب

 بيا مما يعمؿ عما زيادة نسبة التسرب جودة المدارس وانا اض مستو  التعميـ

(Alaraji, 2016,50-51)  لا جانب ما يعانيو الط ؿ ال  ير مف الجوع وسو  التغذية 
 (.ٜٔ، ٕٕٔٓنتيجة لعدـ توفير النظاـ التعميمس اةتياجاتيـ مف التغذية اليومية )موف، 

 سػػوة  :كمػػا أف ىنػػاؾ عوامػػؿ تعميميػػة أاػػر   ػػد تػػتدي  لػػا تػػرؾ الط ػػؿ لممدرسػػة مثػػؿ
سػاليب الع ػاب المدرسػس العني ػة، أو زيػادة أالمعاممة مف  بؿ المعممػيف واسػتاداـ العنػؼ و 

، ٕٔٔٓتكم ػػػة التعمػػػيـ وااصػػػة الػػػدروس الاصوصػػػية والوجبػػػات الغذاايػػػة )أبػػػو الجػػػود، 
ٔٗ٘) 
عػدـ و : ااةجػاـ عػف االلتةػاؽ بػالتعميـ، عدة مشكالت ىس ويعانس نظاـ التعميـ المصري 

ارت ػػاع كثافػػة ال صػػوؿ والعمػػؿ بنظػػاـ ال تػػرات، وتػػدنس ةالػػة و مػػؿ لكػػؿ الممػػزميف، االسػػتيعاب الكا
ارت اع نسػب ادميػة و التسرب مف التعميـ، و التقار والرسوب الدراسس، و المبانس و مة التجييزات، 

 ػػعؼ اان ػػاؽ الةكػػومس عمػػا التعمػػيـ ) الجيػػاز و انا ػػاض أعػػداد المعممػػيف، و بػػيف المتعممػػيف، 
اب التػػس أدت  لػػا ظػػاىرة ب، وىػػس مػػف ادسػػ(ٔٙ، ٕ٘ٔٓالعامػػة وااةصػػا ، المركػػزي لمتعباػػة 

 التسرب التعميمس فس مصر وان ماـ المتسربيف  لا  وااـ ال اات الميمشة فس المجتم .
تتة ػؽ العدالػة االجتماعيػة فػس المجتمػ  ةػيف يكػوف لكػؿ أبنػا   :غياب العدالة االجتماعية (ٙ)

بمعانييػا  الةريػةويمارسوف  ،وعمييـ ن س الواجبات ،المجتم  دوف استثنا  ن س الة وؽ
التػس تة ػؽ المصػمةة المجتمعيػة ال اامػة عمػا  ،فس  طار مف المساواة العادلة ،المن بطة

 (.  ٛٔٙ، ٕٙٔٓالمشاركة مف جمي  فاات المجتم  ومتسساتو و طاعاتو) عبد الةس، 
 ف غياب العدالة االجتماعية وتطبيؽ معاييرىا فس المجتم  يعد أ و  العوامؿ التس 
تتدي  لا الا ظيور العوامؿ الساب ة أو ت وية تقثيرىا السمبس عما الميمشيف، فةيف 
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تاتؿ موازيف العدالة االجتماعية ينتشر ال  ر ويعجز المعا يف و اطنس ادماكف النااية 
مف أةواليـ ويعالجوا  عؼ  درتيـ فس ا تناص ة و يـ وال تيات مف أف يةسنوا 

 اانسانية والوطنية. 
 أو بكؿ جز  عال ة ليست ف ط االجتماعية والعدالة التعميـ بيف العال ةكما أف 

 االجتماعية العدالة مواثيؽ ت منتيا التس الة وؽ أةد التعميـ أف بمعنا بعاـ؛ ااص
 والةريات العادلة المساواة  طار مف فس الةؽ ىذا  تاةة  لا تسعا والتس لمواطنييا

 تتة ؽ فال متبادلة؛ وتقثر تقثير عال ة جوىرىا فس بينيما العال ة أف  ال المن بطة،
 تتة ؽ أف يمكف وال التعميـ، فس العدالة تة يؽ دوف ما مجتم  فس االجتماعية العدالة
 كمو، لممجتم  الشاممة االجتماعية العدالة سياسات غياب ظؿ فس التعميـ فس العدالة
 واال تصادي السياسس ااصالح عف بعيد ا تربوي  صالح يةدث أف اليمكف وبالتالس

 .واالجتماعس
الطالب ادغنيا  ، فغياب العدالة فا التعميـفغياب العدالة االجتماعية يتبعو 

الةكومية  ال  را  بالمدارس ؛ ةيث يمتةؽ الطالبالتعميـ نوعية ن س يتم وف وال  را  ال
الالزمة لممارسة النشاط التعميمس  المرافؽ مف اددنا الةد  لا والتس ت ت رغير المجيزة، 
المدارس،  بيذه الممتة يف ادط اؿ لد  التعمـ مستو  انا اض  لا تديبك ا ة، مما ي

المزدةمة بشدة، والعكس صةيح بالنسبة لطالب ادغنيا   باا افة  لا ال صوؿ
(Bandyopadhyay,2006, 102). 

يعكس التعميـ التركيبة االجتماعية فس أي مجتم ؛ بؿ ويساعد عما ب اايا وبذلؾ 
واستمرارىا وتدعيميا أيدلوجيا، فالمدرسة فس المجتم  الطب س ماىس  ال أداة لة ظ 

ويظير ذلؾ فس الوا   المصري ، واستمرار الطب ية، فكي ما يكوف المجتم  تكوف المدرسة
ةيث  ف التغيرات التس ةدثت فس المجتم  المصري منذ منتصؼ (؛ ٖ، ٕٙٔٓ) مر، 

سبعينات ال رف العشريف والتس دعمت وب وة االن تاح اال تصادي وال و  الرأسمالية فس 
المجاالت الماتم ة  د فتةت فرص االستثمار اال تصادي فس التعميـ، فمـ يعد التعميـ 

ة الستينات مف ذات ال رف، بؿ أصبح ا لمجمي  "التعميـ الجمعس" كما كاف فس فتر متاة  
ا طب ي ا" تتمايز فيو ال رص التعميمية وينعـ ال ادروف مادي ا وأبنا  الطب ات  "تعميم 
االجتماعية العميا بادف ؿ وادر ا منيا، وصاةب ذلؾ م درة الدولة عما توفير فرص 
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ض فرص التعميـ متكافاة لمجمي ، ومف ثـ ُةـر أبنا  الطب ات الصغيرة والمتوسطة مف بع
ومف جودتيا غالب ا، وتب  ذلؾ أي ا  غالؽ فرص الةصوؿ عما الوظااؼ الالا ة بعد 
االنتيا  مف التعميـ م ارنة بقبنا  الطب ات العميا، ومف ثـ أصبح الةراؾ االجتماعس 
انت ااي ا، وت ا مت صور التيميش االجتماعس بشكؿ وا ح فس المجتم  المصري)زايد، 

ٕٖٓٔ ،ٖٕ.)  
ف المظاىر الوا ةة الاتالؿ العدالة التعميمية فس مصر ما كشؼ عنو ت رير وم

اال تصادي وام ية ادسرة ىما أىـ  -قف الو   االجتماعسب(، ٕٓٔٓالتنمية البشرية )
متشريف لمتنبت باانجاز التعميمس بمصر، فقط اؿ كؿ مف شريةتس الثروة الوسطا والعميا 

أف ؿ بدرجة أكبر مف أط اؿ الشريةة  العامةدات اةتماؿ أداتىـ فس امتةانات الشيا
ا يزيد بدرجة كبيرة  ذا كاف طالبا مف مدرسة الدنيا، كما أف اةتماؿ أف يكوف الطالب مت و   

ااصة أو تجريبية، كما يشير الت رير أي ا أف ةالة ال  را  فس مصر أسوأ بالم ارنة 
 لألمـ اانمااس )البرنامه ـبادغنيا  مف ةيث االلتةاؽ بالتعميـ ااصة ااناث مني

 (.ٗ، صٕٓٔٓ ال ومس،  التاطيط ومعيد المتةدة
ًًا بعض الفئات املَنشةرابًعا:    تعلًن

ال اػات  ىػـالمجتمػ   المعر ػوت لمتيمػيش تعميميػا فػساؿ ( ادط ػٚ، ٜٜٜٔةدد رجػااس)
التاليػػة: اديتػػاـ، وال  ػػرا ، والمعو ػػوف، وغيػػر المتعممػػيف، والمشػػردوف، والنػػازةوف، والالجاػػوف، 

 ـبينمػػػػا ةصػػػػػرىوالممز ػػػػوف عااميػػػػا، وادط ػػػػاؿ غيػػػػػر الشػػػػرعييف، وادط ػػػػاؿ المتك ػػػػػؿ بيػػػػـ، 
 والط ؿ، والمسف، والمعاؽ.، ( فس أرب  فاات ىـ: المرأةٛ٘ٔ، ٕٛٔٓىاشـ)

 اػػط دوف يعيشػػوفالػػذيف  ال  ػػرا  فػػس ال اػػات التاليػػة: (ٕٛٔٓو ػػد ةػػددىـ عبػػد العػػاؿ)
 ادط ػػػػاؿ، الشػػػػباب العاطػػػػؿ عػػػػف العمػػػػؿ، ال تيػػػػات المت ػػػػررات مػػػػف التمييػػػػز الجنسػػػػس،ال  ر

 والمشػػػردوف،، والجػػػانةوف، واديتػػػاـ، العػػػامموف ادط ػػػاؿ فينػػػاؾ: المةرومػػػوف مػػػف ط ػػػولتيـ
 وادط ػػػػػاؿ، ع ميػػػػػا والمتام ػػػػػوف، الااصػػػػػة االةتياجػػػػػات وذوو المنػػػػػازؿ، واػػػػػدـ والم طػػػػػا ،

 وادط ػػػػاؿ، (الجنسػػػػية عػػػػديمو) الثبوتيػػػػة ادوراؽ مػػػػف المةرومػػػػوف وادط ػػػػاؿ، المسػػػػجونوف
 .بالةرب المتقثروف
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لػػبعض ال اػػات الميمشػػة التػػس تنتشػػر بو ػػوح فػػس المجتمػػ  العربػػس وفيمػػا يمػػس تو ػػيح 
التربويػػة  ـبػػرز اةتياجػػاتيأو المصػػري وتناولتيػػا الت ػػارير واددبيػػات العمميػػة بالتةميػػؿ والدراسػػة 

 واالجتماعية:
ادط اؿ العامموف ىـ كؿ مف يعمؿ بيده فس صػنعة أو مينػة او بنػا  أو  ادط اؿ العامموف: (ٔ)

(، وترجػػػ  أسػػػباب عمالػػػة ٔٗٔ، ٕٔٔٓد، أبػػػو الجػػػو ) سػػػف البمػػػوغ غيرىػػػا دوف أف يصػػػؿ
المعيشػة، أو نتيجػة ادط اؿ  لا تدنس الةالة المادية لألسرة وةاجتيا لمعمػؿ لتػدبر ظػروؼ 

ال تنػػاع ادسػػرة بعػػدـ أىميػػة تعمػػيـ الط ػػؿ م ارنػػة ب ػػرورة تعممػػو لةرفػػة أو صػػنعة تػػتمف 
فػػس ظػػؿ انتشػػار ظػػاىرة البطالػػة بػػيف المتعممػػيف وتػػدنس أجػػورىـ  مسػػت بمو وتػػدر عميػػو داػػال  

، م ارنة ب اة العماؿ والةرفييف، أو رغبة اآلبا  فس توريث أبناايـ الصنعة التػس يةترفونيػا
ط ػػاؿ العػػامميف و ػػعؼ الةمايػػة أجػػور ادصػػةاب ادعمػػاؿ لتػػدنس اسػػتغالؿ أباا ػػافة  لػػا 

ط اؿ مػف ةرمػانيـ مػف ةػؽ التعمػيـ ويعانس ىتال  اد ،المجتمعية مف  بؿ متسسات الدولة
واالسػػتمرار فيػػو، وتػػدنس مسػػتواىـ التعميمػػس فػػس مدارسػػيـ، ورغبػػة غػػالبيتيـ فػػس التعمػػيـ 

 .(ٜٙٔ ، ٕ٘ٔ ،ٕٔٔٓ )أبو الجود،ا والعمؿ مع  

الػذي لػـ يتجػاوز عمػره سػف  و ط ؿ الشارع ىو الط ػؿأو  قالط ؿ بال م ادط اؿ بال مقو : (ٕ)
عجػػػزت أسػػػرتو عػػػف  شػػػباع ةاجاتػػػو ادساسػػػية الجسػػػمية و  ،الثامنػػػة عشػػػر سػػػنة ميالديػػػة

تمػػػاعس وا تصػػػادي تعايشػػػو ادسػػػرة، أو فصػػػؿ عنيػػػا والن سػػػية والث افيػػػة كنتػػػاج لوا ػػػ  اج
و  بػديؿ معظػـ قكمػدوف ااتيار ة ي س منو  لػا الشػارع، ا و جبار   ، دفعت بو لظروؼ معينة

ػػالرعايػػة والةمايػػة االجتماعيػػةا عػػف و كػػؿ الو ػػت بعيػػد  أالو ػػت  ا مػػف ، يمػػارس فيػػو أنواع 
ادنشػطة اشػػباع ةاجاتػو مػػف أجػؿ الب ػػا ، ممػػا يعر ػو لماطػػر واالسػتغالؿ والةرمػػاف مػػف 

ا لممسػا لة ال انونيػة بيػدؼ ة ػظ النظػاـ ةيان ػأالةصوؿ عما ة و و المجتمعيػة، ويعر ػو 
 .(٘، ٖٕٓٓالمجمس ال ومس لمط ولة وادمومة،) العاـ

لنسػػب، أو أنيػـ ي  ػػوف معظػػـ وىػتال  ادط ػػاؿ  مػا أف يكونػػوا بػال أسػػرة أو مجيػولس ا
سػػرىـ أمػػ  الو ػػت فػػس الشػػارع ولكػػنيـ يتػػرددوف عمػػا زيػػارة أسػػرىـ، أو أف ىػػتال  يعيشػػوف 

عمػػػا أرصػػػ ة وسػػػاةات الشػػػوارع، أو أنيػػػـ ممتة ػػػوف بػػػدور رعايػػػة أو متسسػػػات  يواايػػػة 
 .(World Health Organization,2013,2)ومعر وف لمرجوع لمشارع 
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ا مػف ة ػػو يـ ا شػديد  يمثمػوف فاػة مجتمعيػة ميمشػة يعػانوف ةرمان ػ ىػتال  ادط ػاؿ ف 
الاػػػدمات التعميميػػة مثػػػؿ: االلتةػػػاؽ  لػػذا فيػػػـ بةاجػػة  لػػػا تػػوفير ة،اانسػػانية والمجتمعيػػػ

ميػة مػف غيػر الممتة ػيف بالمػدارس، تيياػة النظاميػة، أو تنظػيـ فصػوؿ مةػو اد بالمػدارس
 يـيػاز السػنوات الدراسػية الم ػررة،  كسػابادمات تعميـ مساندة لتمكينيـ مف التةصيؿ واجت

ا لظػروفيـ واصااصػيـ الن سػية نظر   –،  لا جانب اةتياجيـ الممح ميارات ةياتية ماتم ة
اػػدمات الرعايػػة االجتماعيػػة ممثمػػة فػػس: مسػػكف مالاػػـ وأمػػف، الرعايػػة  لػػا  –واالجتماعيػػة 

لصػػػػةية، الرعايػػػػة الن سػػػية والتقىيػػػػؿ لالنػػػػدماج المجتمعػػػػس، الرعايػػػة الصػػػػةية، التغذيػػػػو ا
ادسػػػػػرية، التربيػػػػػة االسػػػػػتيالكية، التػػػػػدريب اال تصػػػػػادي، البػػػػػرامه الث افيػػػػػة والترفيييػػػػػة 

 (.ٚٙ، ٕٙٔٓ ،األبشيهي)

و بػيف أينتشر ةرماف ال تيات مف التعميـ مػ  انتشػار ال  ػر  ال تيات المةرومة مف التعميـ: (ٖ)
ااناث ال  ػرا  يمثمػوف نسػبة أكدت عدة ت ارير مةمية ودولية عما أف ، ةيث  يرةادسر ال 

عاليػػة فػػس المسػػتويات المةرومػػة مػػف التعمػػيـ، ويرجػػ  السػػبب فػػس أف معظػػـ ادسػػر ال  يػػرة 
ردود منو، ومف ثـ ال ت  ػؿ تمػؾ ادسػر التةػاؽ بناتيػا ميـ ااناث تكم ة زاادة وال متعتبر تع
 (.ٕٕٗ، ٕٚٓٓليا أنثا)عبد الستار،ادسر التس تعو  ااصةبالتعميـ، 

الط ػؿ ذوي ااعا ػة ىػو أي ط ػؿ ياتمػؼ أو ينةػرؼ عػف غيػره مػف  :ااعا ةذوي ؿ ادط ا (ٗ)
ادط اؿ فس جانب أو أكثػر مػف جوانػب شاصػيتو، بةيػث يبمػغ االاػتالؼ مػف الدرجػة التػس 
نشعر عندىا الجماعة أنو بةاجة  لا ادمات ااصة أو لديو اةتياجات معينة تاتمػؼ عػف 

يكػوف ىػذا االاػتالؼ فػس أي جانػب مػف جوانػب النمػو اةتياجات أ رانػو مػف العػادييف، و ػد 
)الجانب الع مس والمعرفػس والجسػمس والمغػوي واالن عػالس االجتمػاعس( و ػد يجمػ  بػيف عػدد 

 (.ٕٚ ،ٕٕٔٓمف ىذه الجوانب فس و ت واةد )يامنة، 
كػػؿ ط ػػؿ ال يسػػتطي  أف يػػتدي واجباتػػو ال رديػػة أو االجتماعيػػة  فػػالطؼ المعػػاؽ ىػػو

 (ٚ، ٕٙٔٓ،وأاروفكبر )أو غير ِام س  نتيجة لعجز ِام س
تاتمؼ ااعا ات فس طبيعتيا، وتصػنؼ  لػا ااعا ػات الةسػية مثػؿ ةػاالت ال صػور و 

البصري أو السمعس؛ وااعا ات البدنية مثؿ ال صور فػس الةركػة وبنيػة العظػاـ؛ وااعا ػات 
الذىنية مثؿ ةاالت العجز عف التعمـ وال يـ والتركيز؛ وااعا ػات الن سػية االجتماعيػة مثػؿ 
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بيا ا طرابات المزاج والسموؾ الناته عف سو  التكيػؼ وادمػراض ةاالت ال صور التس تسب
 (.ٖ، ٕ٘ٔٓالن سية)منظمة العمؿ الدولية، 

؛ ٓٛ، ٕٗٔٓ)العػػػػاجز وعسػػػػاؼ، ااعا ػػػػةوتتطمػػػػب االةتياجػػػػات التربويػػػػة لػػػػذوي 
 ( توفير عدة أمور ىس:ٕٕٗ، ٕٙٔٓالشباطات،

مسػتمزمات مكانيػة وتجييػزات تتناسػب واصػااص واةتياجػات كػؿ فاػة مػف فاػػات  تػوفير .ٔ
 ذوي االةتياجات الااصة.

لتعامػؿ مػ  ذوي االةتياجػات  عداد وتيياة المناخ المدرسس والبياة الص ية بمػا يسػيؿ ا .ٕ
 ويجذبيـ نةو االندماج فس العممية التعميمية. الااصة

 .التربووية والتقىيؿ االجتماعسالرعاية  .ٖ

 الرعاية الصةية والبدنية. .ٗ

 التواصؿ والتعاوف م  ادسرة. .٘

ا تعبيػػر   والمنػػاطؽ المتطرفػػة كنا العشػػوااياتتعػػد ُسػػ: العشػػواايةالمتطرفػػة و المنػػاطؽ ط ػػاؿ أ (٘)
ا عػػف ادو ػػاع اال تصػػادية واالجتماعيػػة المترديػػة دااػػؿ كيػػاف المجتمػػ  المصػػري، مقسػػاوي  

وتعػد ىػذه المنػاطؽ ، لم ومات المعيشػة ال ػروريةاددنا فيس مناطؽ ال يتوافر فييا الةد 
اػط ال  ػر، ومعػدؿ ةجػـ يعػيش سػكانيا تةػت بتر توتر اجتماعس وتموث أاال ػس و يمػس، 

ا مػػػػا يعػػػػوؿ ادسػػػػر أط ػػػػاؿ أو نسػػػػا  )عبػػػػد أفػػػػراد، غالب ػػػػ ٛسػػػػرة كبيػػػػر يصػػػػؿ الػػػػا اد
ف ادميػيف (، وتنتشر ادمية بيف أفرادىا، ويمثؿ ااناث نسبة كبيرة مٕٗ٘، ٕٚٓٓالستار،

ويعممػوف  ،اسػرة فييػا أميػا أسر يكوف رب ادينتموف  لفس ىذه المناطؽ، وغالبية ادمييف 
 .(ٕ٘٘، ٕٚٓٓفس أعماؿ عار ة أوموسمية  ميمة الداؿ)عبد الستار، 

نظػػـ تعميميػػة تراعػػس تػػوفير يةتػػاج ىػػتال  ادط ػػاؿ  لػػا فػػرص التعمػػيـ ادساسػػس، و 
تػػػػوفير و التعميميػػػػة باةتياجػػػػاتيـ الةياتيػػػػة،  تػػػػرتبط المنػػػػاىهأف ظػػػػروؼ العػػػػيش لػػػػدييـ، و 

مراعػػاة عػػاداتيـ و وال ػػادريف عمػػا التعػػايش فػػس ظػػروؼ ىػػذه المنػػاطؽ،  ادك ػػا المعممػػيف 
مسػػػاولييف التواصػػػؿ والمتابعػػػة المسػػػتمرة مػػػف  بػػػؿ الو وت اليػػػدىـ وموروثػػػاتيـ الث افيػػػة، 

التػدريب عمػا بعػض الةػرؼ ، لممدارس فس ىذه المنػاطؽ، وتييسػر وسػااؿ مواصػالت أمنػة
ية المتكاممػػة، وفػػتح المػػدارس فػػس ت ػػديـ وجبػػة غذاايػػة لمتالميػػذ، الرعايػػة الصػػةو والميػػف، 

 .(ٜٖٚ، ٕٗٓٓجازات الصي ية لممارسة ادنشطة ال نية والريا ية الماتم ة)بديوي، اا
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 "بشػقف مةػو ادميػة وتعمػيـ الكبػار ادمػس بقنػو ٜٜٔٔلسػنة  ٛةدد ال انوف ر ـ : وفادمي (ٙ)
كؿ مواطف يتراوح عمره بيف الرابعة عشرة والاامسة والثالثيف غير الم يد بقية مدرسػة ولػـ 

 ."يصؿ فا تعميمو  لا مستو  نياية الةم ة االبتدااية مف التعميـ ادساسا
ف  لػػا جانػػب مةػػو أميػػتيـ اليجاايػػة، تنميػػة ميػػاراتيـ الةياتيػػة بمػػا ويةتػػاج ادميػػ
لػػػدييـ وذلػػػؾ بتمكػػػنيـ مػػػف  دارة ةيػػػاتيـ والتعػػػايش مػػػ   "ف ػػػر ال ػػػدرة"يمكػػػنيـ مػػػف مةػػػو 

متطمباتيا ومشكالتيا بإيجابية، ومواجية التةديات التس ي ر يا العصػر واالتصػاؿ ال اعػؿ 
 مف ال ياـ بقي عمؿ فس الةياة اليومية"، وتتمثؿ ىذه الميػارات فػس ـم  اآلاريف، وتمكيني

 (:ٓ٘ٗ، ٕٕٔٓ،؛عبد الجواد وعبد ال ويٕٓ٘، ٕٚٓٓ) عبد الستار، 

ميارات  دارة الةياة )اتاػاذ ال ػرار، اسػتثمار الو ػت، تةمػؿ المسػاولية، االعتمػاد عمػا  -
 الن س(

 التقىيؿ المينس وااعداد لسوؽ العمؿ. -
 التعامؿ اآلمف م  البياة وةمايتيا. -
 الوعس بالة وؽ والواجبات. -
 ولية.عما الصةة الجسمية والن سية وااسعافات اد  الة اظ -
 ستيالؾ.ترشيد اال -
ثرا  الةوار. -  المواطنة و بوؿ اآلار وا 
 المشاركة السياسية اايجابية. -
 عراؼ المجتمعية.االلتزاـ بال يـ واداال يات واد -
 التعمـ مد  الةياة. -
 التعامؿ م  تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ. -
دارة المشروعات الصغيرة. -  التدريب المينس والةرفس وا 

 .الوعس الصةس والبياس -
ا لكػػوف ، ونظػػر  اةتياجػػاتيـ التعميميػػةف  لػػا بػػرامه لتعمػػيـ الكبػػار لتمبػػس ويةتػػاج ادميػػلػػذا  

ػ ا، فػإف ىػذه البػرامه لػف غالبية ادمييف مف ال  را  وساكنس المناطؽ العشػوااية وادكثػر اةتياج 
 ا  ال  ذا تػػـ اشػػباع ةاجػػاتيـ االجتماعيػػة واال تصػػادية وتةسػػيف أةػػواليـ المعيشػػيةتجػػدي ن ع ػػ

 .(ٕٚ٘، ٕٚٓٓ) عبد الستار،ا  أي 
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 التعلًنٌالتَنًش : خماطر خامًسا

 ا سػػمبية وماػػاطر جسػػيمة عمػػا ال ػػرد والمجتمػػ ، والتػػس تمثػػؿ دافعػػا  يتػػرؾ التيمػػيش أثػػار  
لبذؿ الجيد تجاه عػالج ظػاىرة التيمػيش فػس المجتمػ  المصػري، لمةػد لمدولة ومتسساتيا  ويا  

 مف ىذه المااطر والتس مف أبرزىا: 
 لػا مػا  -ااصػة التعميمػس-اليدر التربوي والتعميمس: يتدي التيميش فس صػوره الماتم ػة  .ٔ

يعرؼ باليدر التربوي والتعميمس؛ ةيث ال يػتـ اسػتثمار مػا ياصػص ليػتال  الميمشػيف مػف 
ادمات تعميمية مثؿ ادماكف دااػؿ المدرسػة والكتػب الدراسػية وادجيػزة والوسػااؿ التعميميػة 

 طاامػة اليجنػس المجتمػ  أرباةيػا اجتماعيػا   وىػو مػا يكمػؼ الدولػة أمػواال  ورواتب المعممػيف، 
سػرة فػػس تعميمػو وتربيتػو مسػب  ا  ذا التةػؽ بالدراسػة ثػػـ ، كمػا تيػدر مػا أن  تػو ادا تصػاديا  و 

 (ٙ٘ٔ، ٕٔٔٓان ط  عنيا )أبو الجود، 

يترتػب عمػا  وماارت ػاع معػدالت ادميػة يتدي التيميش التعميمس  لا ارت اع معدالت ادمية: .ٕ
مػػػػف   ػػػػعاؼ  ػػػػدرة ال ػػػػرد اانتاجيػػػػة، وت ميػػػػؿ مشػػػػاركتو فػػػػس التنميػػػػة اال تصػػػػادية  ذلػػػػؾ

عػف زيػادة العػب  اال تصػادي الػالـز لتصػميـ بػرامه مةػو  ومشروعاتيا المسػتةدثة، ف ػال  
، ٕٙٔٓعمػػا ا تصػػاد الدولػػة)ةنا،  ا  ػػاما  ادميػػة وتن يػػذىا وىػػو مػػا يمثػػؿ عباػػا ا تصػػادي  

ٕٔٗ). 

المناسػػبة النتشػار ال كػر المتطػػرؼ والعمػؿ اارىػابس؛ ةيػػث  ف البطالػة وال  ػػر  تيياػة البياػة .ٖ
وانتشػػار الجيػػؿ و صػػور الػػنظـ التعميميػػة والتشػػب  بادفكػػار المتطرفػػة باا ػػافة  لػػا غيػػاب 
العدالة االجتماعية وغيرىا مف مظاىر تيميش الشػباب فػس المجتمعػات والػدوؿ الناميػة مػف 

اة المواتيػة التػس تسػتغميا الجماعػات اارىابيػة مػف أجػؿ تة يػؽ أىـ العوامؿ التس تنمس البي
(  وذلػػػؾ باسػػػت طاب ىػػػتال  الشػػػباب وتجنيػػػدىـ ٖٔ، ٕٕٔٓمصػػػالةيا السياسػػػية، )كامػػػؿ،

 ىدافيا.أجؿ ال ياـ بالعمميات اارىابية بماتمؼ أساليبيا و أمف  وماديا  وفكريا   مياريا  

التمركػز ةػوؿ  الشػباب ةيػث يةػاوؿالميمػش نةػو امػؽ ث افػة ااصػة بيػـ:  اتجاه الشػباب .ٗ
عالميـ االجتماعس الااص وتطوير ىويتيـ المرتبطػة بمجػتمعيـ المةمػس وبياػتيـ المكانيػة 

وعػادات  ،ااصػة ا  كبر، ومف ثـ يصيغوف دن سيـ  يمػثر مف ارتباطيا بيوية المجتم  اد أك
  عػػدـ الةػػاؽ وت اليػػد معاديػػة فػػس الغالػػب لممجتمػػ  ادكبػػر ومن صػػمة عنػػو، لػػذا يتعمػػد اآلبػػا

 (.ٙ٘ٔ، ٕ٘ٔٓا مف ىدـ وتغيير ث افتيـ الااصة )رم اف،يـ بالمدرسة اوف  اأبنا
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دوف تعمػيـ  الميمشػيف ادط اؿ ىتال  ترؾ تـ نو  ذا ةيث  :ادسر مف أجياؿ عبر ال  ر ن ؿ .٘
ػا يواجيػوف فسػوؼ جيػدة، بنوعية الجيد التعميـ مف كافية سنوات مف ةرمانيـ أو  أ ػؿ فرص 
 صػػػةية وظػػػروؼ الاػػػؽ، معيشػػػس ومسػػػتو  أمنػػػة، وظػػػااؼ عمػػػا لمةصػػػوؿ المسػػػت بؿ فػػػس

 (Alaraji,2016,50)فعالة  سياسية ومشاركة، مناسبة

مناطؽ عديدة دااؿ ت كؾ النسيه والوةدة االجتماعية: ف ا ظؿ افت اد العدؿ التربو  بيف  .ٙ
 طبيؽ نظاـالتس ت ـو بتوالدولية انتشار المدارس الااصة ، وظيور و المجتم  الواةد

تةوؿ ت فأيمكف  ،وغيرىا مف الصيغ (يكند ،فرنسس ،أمريكس ،تعميمس أجنبس ) نجميزي
، وتتعدد وال ات ادفراد دااؿ المجتم  الواةد ،منعزلة ث افيةفاات المجتم   لا جزر 

مما يسيـ فس  مة ، ويعمؿ ذلؾ عما عدـ وجود وةدة فس ال كر والعمؿ بيف فاات المجتم 
أفراد المجتم  وارتباطيـ وىو ما يطمؽ عميو ) عؼ االةتوا  الت اعؿ و عؼ تماسؾ 

وتصبح  (، ويتدي ذلؾ  لا ت كؾ النسيه االجتماعسو االستبعاد االجتماعاأ االجتماعس
ىذه المجتمعات غير  ادرة عما ةماية أبناايا مف االستالب الث افس 

 (.ٕٛٔٓ)الدىشاف،والتبعية
التيمػػيش االجتمػػاعس  لػػا شػػعور ال ػػرد بعػػدـ الشػػعور باليامشػػية واالغتػػراب، ةيػػث يػػتدي  .ٚ

االنػػدماج الكامػػؿ فػػس مجتمعػػو، وعػػدـ  درتػػو عمػػا التمتػػ  بة و ػػو ادساسػػية )السياسػػية 
واالجتماعيػػة واال تصػػادية وادسػػرية(، و ػػعؼ دوره فػػس التػػقثير فػػيمف ةولػػو وفػػس ادةػػداث 

لشػباب وشػعورىـ االجتماعية والسياسية فس مجتمعو، وىو ما  د يتدي  لا اغتراب ىػتال  ا
باالن صاؿ عف ذاتيـ مشاركتيـ فس نشػاطات ال تتناسػب مػ  رغبػاتيـ وطموةػاتيـ، والعزلػة 

الشػػػعور بػػػالعجز وانعػػػداـ  مسػػػاوليات المجتمػػػ ، باا ػػػافة  لػػػا االجتماعيػػػة والتنصػػػؿ مػػػف
 ؛ٗٚ٘-ٖٚ٘، ٜٜٚٔالمعػػػػػايير المجتمعيػػػػػة أو عػػػػػدـ ت بميػػػػػا ومػػػػػا  لػػػػػا ذلػػػػػؾ )مةمػػػػػد،

 (ٛ، ٜٜٜٔرجااس،
 

انتشػػار عوامػػؿ التيمػػيش و ػػوة تقثيرىػػا وتزايػػد مظػػاىر التيمػػيش  يت ػػح أف ممػػا سػػبؽ
التعميمػػس وفااتػػو وتعػػدد وتنػػوع اةتياجػػاتيـ التعميمػػة، ومػػا يتركػػو ذلػػؾ التيمػػيش مػػف ماػػاطر 
مجتمعية وا تصادية وتعميمية،  نمػا ي ػرض  ػرورة البةػث عػف التوجيػات الةديثػة التػس يمكػف 

لمجتمػ  المصػري بشػكؿ اػاص، وىػو مػا سػوؼ أف تسيـ تربية وتعميـ الميمشيف عامػة وفػس ا
 .ىذا البةثيتناولو المةور الثانس مف 
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 املَنشني تعلًه احلديجة يفالدولًة االجتاٍات بعض  :احملىر الجاىٌ

ا تقديتو مف  بؿ الدولة والمجتم ، وفس ىذا ااطار وفػس ا واجب  ة   الميمشيف  تعميـظؿ ي
ظػػؿ السػػػعس نةػػو تة ي ػػػو بشػػكؿ يراعػػػس معػػايير العدالػػػة االجتماعيػػة والمسػػػتةدثات العصػػػرية 

ا، ظيرت عدة اتجاىات وتطبي ات وممارسات فػس مجػاؿ ا ومةمي  التنمية المستدامة دولي   وأىداؼ
مػا تناولتػو اددبيػات التربويػة أبرزىػا مػف اػالؿ  عػرضتعميـ ال اػات الميمشػة، ةاولػت الباةثػة 

 ىػات رايسػةااتج ةتصني يا فس ستاجتيدت الباةثة فس ة، واالجتماعية والتجارب الدولية المتاة
 (:ٕ)الشكؿ كما يبينيا

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

الستة م  ااشارة  لا بعص الصور التطبي ية ليا وفيما يمس تو يح ليذه االتجاىات 
 ا فس ةدود ما توصمت  ليو الباةثة:ا أو دولي  سوا  مةمي  

 التعلًه األساسٌ يف الىقاية مً التَنًش: االجتاه األول

الموجيػة نةػػو والسياسػات الرسػػمية وغيػر الرسػػمية ي صػد بيػذا االتجػػاه جميػ  الجيػػود 
والةػد مػف ت ا مػو وانتشػاره، ااصػة فيمػا يتعمػؽ بإتاةػة التعمػيـ الو اية مػف التيمػيش التعميمػس 

ويمثػؿ الةرمػاف يـ، ادساسس والةد مف التسرب منو باعتباره المنب  الرايس لمتيميش مػف التعمػ
 .ا عما ال رد والمجتم منو أ و  مظاىر الةرماف مف التعميـ وأشدىا  رر  

كسػػب ال ػػرد ميػػارات ومعمومػػات ومعػػارؼ وسػػموكيات تسػػاعد عمػػا يُ فػػالتعميـ ادساسػػس 
، كمػػا أنػػو يمػػنح ال ػػرد الث ػػة التػػس نتاجيتػػو، وةصػػولو عمػػا فػػرص عمػػؿ أف ػػؿ داػػال   زيػػادة 

يةتاجيا ةتا ينػدمه فػس المجتمػ  ويوجػو ةياتػو بشػكؿ صػةيح، كمػا يوسػ  ااتياراتػو ويجعمػو 
كمػػا يمكنػػو مػػف المشػػاركة فػػس عمميػػات ا بة و ػػو االجتماعيػػة والمدنيػػة والسياسػػية، كثػػر وعي ػػأ

لػػػػذا وجيػػػػت الجيػػػػود الدوليػػػػة  (،ٕٖٗ، ٕٕٓٓاالجتمػػػػاعس )ىيرفكينػػػػز،التغييػػػػر الػػػػديم راطس و 
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مظػػاىر تاةتػػو والةػػد مػػف ا  نةػػو تعمػػيـ التعمػػيـ ادساسػػس و والمةميػػة الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية 
 التسرب منو، والسطور التالية تو ح ذلؾ:

  في التعليم األساسي الوقاية من التهميشبعض صور 

بعض الجيػود التػس ت ػـو بيػا بعػض الػدوؿ بشػكؿ رسػمس وغيػر رسػمس سػعي ا  يمسفيما 
 نةو الةد مف تيميش بعض ال اات المجتمعية و ماف  تاةة ةؽ التعميـ لمجمي :

 تستيدؼ ناجةة ستراتيجيات  بتطبيؽ الةكومات مف عديد جيود ةكومية رسمية: اىتمت (ٔ)
 الصينس التعميـ  صالح وتوفير التعميـ ادساسس ليـ، مثؿ مجتمعاتيا الميمشة فس ال اات

 التعميـ الصينية التعميـ وزارة الريؼ؛ ف د اعتمدت طالب استيدؼ الذي ٕٗٓٓ عاـ فس
 تةسيف أجؿ مف الري ية المناطؽ فس ادط اؿ لجمي  سنوات تس  لمدة المجانس االزامس
  ع ا  الري ية، كما تـ االبتدااية المدارس سف التسرب معدالت مف والةد التعميـ نوعية
 الكتب وتكاليؼ المدرسية الرسـو مف المنا ض الداؿ ذات ال  يرة ادسر مف الطالب

 المةمس الناته مفٝ ٔٗ.ٖ  لاٝ ٘.ٕ مف لمتعميـ المالية وزيادة الماصصات المدرسية،
 (.Yoxall, 2005)لمبالد ااجمالس

اجرا ات تشريعية لمو اية مف التيميش وتعد مصر مف الدوؿ التس اتاذت 
 ةؽ عما أف :"التعميـ ٕٗٔٓ( مف الدستور المصري ٜٔالتعميمس، ةيث تنص المادة )

 الدولة وتك ؿ يعادليا، ما أو الثانوية المرةمة نياية ةتا  لزاما مواطف.... والتعميـ لكؿ
 الدولة لم انوف. وتمتـز وف ا   التعميمية، الدولة متسسات فا الماتم ة بمراةمو مجانيتو

 ال وما الناته مف% ٗ عف ت ؿ ال لمتعميـ الةكوما اان اؽ مف نسبة بتاصيص
العالمية"،  ال أنو مازالت ىناؾ ع بات  المعدالت م  تت ؽ ةتا تدريجيا تتصاعد ااجمالا،

وتةديات تواجو الدولة المصرية تةوؿ دوف استي ا  جمي  المواطنيف عما ة يـ فس 
المك وؿ دستوري ا، أىميا ادو اع اال تصادية و عؼ  جرا ات العدالة التعميـ 

 االجتماعية.
البنؾ  ا عديد مف البمداف النامية،  دـلمواجية تيميش التعميـ ف: المنظمات الدوليةجيود  (ٕ)

     اليند  مثؿ ال  يرة البمداف مف عديد فس ادساسس التعميـ لتعميـ الدعـ الالـزالدولا 
ثيوبيا وباكستاف بنغالديشو          مف عديد وتن يذ وتـ تصميـ ،وطاجيكستاف وزامبيا وا 

 الةكومة امت ؛ ةيث (Alaraji, 2016, 53)  فالبمدا تمؾ الةتياجات وف  ا البرامه
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لمواجية تيمييش  المدعمة مف البنؾ الدولس اليندية بالعديد مف المبادرات السياسية
  :(Bandyopadhyay,2006,103) التعميـ، ومنيا

 ٗٔ سف ةتا لألط اؿ واالزامس المجانس التعميـ بتوفيرالدولة  مـزليُ تعديؿ الدستور   -
 سنة.

 .لأل ميات التعميمية والايارات واد ميات الديف اليندي الدستور أف يةمس  -
 جمي  الطب ات بن س الجودة.لالتعميـ  توفيرالعمؿ عما   -
 لألط اؿ الرسمس غير التعميـ وتوفير التسرب مف لمةد مةددة استراتيجيات اعتماد -

 لمعالجة شامؿ نيه الرسمية، م  اعتماد بالمدارس االلتةاؽ يستطيعوف ال الذيف
 وادط اؿ ال  را  وجمي  المجموعات وال تيات العامميف لألط اؿ التعميمية االةتياجات

 ، ليصبح شعارك ا ة أكثر بشكؿ والجودة والعممية المةتو    ايا فس الميمشة والنظر
 ادولوية  عطا  تـ و د، اليندية التعميـ لسياسة ادساسس التوجو "التعميـ لمجمي " ىو

 .ادساسس لمتعميـ
الو اية : ىناؾ بعض المنظمات غير الةكومية التا تساعد فا المةميةالمنظمات  جيود (ٖ)

 أف الدولية الت ارير بعض ةيث أكدت فا التعميـ مثمما ةدث فا بنغالديش، مف التيميش
 ةيث مف الةكومس التعميـ نظاـ نتااه مف أف ؿ أو متساوية كانت البرامه ىذه نتااه

 ،االلتةاؽ بو معدالت واستكماؿ، ادساسس النظاـ فس المسجميف ادط اؿ عدد تةسيف
طب ت و  المةمية، المغة أنيا استادمت البرامه ىذه نجاح ورا  الكامنة العوامؿ كانتو 

 المجتمعات مف  ريبة كانتو  والةساب، والكتابة ال را ة ميارات عما يركز امبسط   ا  منيج
 المعمميف، ااتيار فس المةمس المجتم  مشاركة البرامه ىذه كما شجعت تادميا، التس
 عممية فس وساعدت البرامه، وت ييـ ورصد المبانس، أو ادرا س وتوفير، رواتبيـ ودف 

 الذيف الميمشوف ادط اؿ و د ةصؿ ذلؾ،  لا وما ..الدراسية ال صوؿ وجدولة التاطيط
 المالبس تم وا الةاالت، بعض فس التعميـ، غير أار  فوااد عما البرامه ىذه فس شاركوا
 الن سس الدعـ أنواع مف وغيرىا المدرسية والكتب اليومية والتغذية المدرسس والزي

 .(Alaraji,2016,70-71)واالجتماعس 
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  Inclusive Education   جٌْمالتعلًه الَد: االجتاه الجاىٌ 

 س بقنو عمميػة تعميميػة تمكػف جميػ  ادط ػاؿ مػف الػتعمـ واالمشػاركةجْ عرؼ التعميـ الدم  يُ 
فس الةياة المدرسية فس أنظمة التعميـ الرسمس وبشػكؿ فعػاؿ، فيػو يواجػو الث افػات والسياسػات 
والممارسػات التػػس تػتدي  لػػا تيمػػيش الػبعض، ويعمػػؿ عمػا  زالػػة المعو ػػات التػس تواجػػو الػػتعمـ 

ػ عػف التعمػيـ العػاـ ا تعميميػة ااصػة ومنعزلػة والمشاركة المدرسػية، فكثيػر مػف الػدوؿ ت ػدـ فرص 
 Save the Children)ط ػػػاؿ ااصػػػة ذوي االةتياجػػػات الااصػػػةيف مػػػف ادلمميمشػػػ

UK.2006,1) فػػالتعميـ الػػدمجس ال يسػػتثنس أةػػدا مػػف التالميػػذ بغػػض النظػػر عػػف ال ػػروؽ ،
ال رديػػة والصػػعوبات وااعا ػػات التػػس تػػواجييـ لتمبيػػة اةتياجػػاتيـ التعميميػػة ال رديػػة )مكػػاوي، 

ٕٓٔٚ ،ٔٓٚ). 
 ادط ػػاؿ جميػػ  تسػػتوعب أف ينبغػػس المػػدارسعمػػا أف الػػدمجس ة التعمػػيـ فمسػػ وتتكػػد 

 أو المغويػػػة أو العاط يػػػة أو االجتماعيػػػة أو ال كريػػػة أو الجسػػػدية عػػػف الظػػػروؼ النظػػػر بغػػػض
 مػػف وادط ػػاؿ الشػػوارع،وأط ػػاؿ  والموىػػوبيف المعػػو يف ادط ػػاؿ ذلػػؾ يشػػمؿ أف غيرىػػا، وينبغػػس

وغيػػرىـ  الث افيػػة، أو العر يػػة أو المغويػػة اد ميػػاتمػػف  وادط ػػاؿ بدويػػة، أو ناايػػةمنػػاطؽ  سػػكاف
يسػتند التعمػيـ الػدمجس ، ةيػث  (UNESCO ,2003,4) الميمشػة أو المةرومػة ال اػات مػف
عدد مف المبادئ الداعمة لة وؽ اانساف فػس التعمػيـ ممثمػة فػس: تكػافت ال ػرص التعميميػة  لا 
التمكػػيف مػػف التعمػػيـ، و والتػػرابط، االنػػدماج والمشػػاركة،  وةػػدتيا، ال بػػوؿ المجتمعػػس، التكافػػؿو 
  (Duci and et all,2016.7)المسا لة واةتراـ سيادة ال انوف و 

 الدمجي: التعليممن  صور 
 تطبي ية التجاه التعميـ الدمجس لم اات الميمشة: صور يمسفيما 

التعميميػػة ىػػس  السػػندات: Educational vouchers التعميميػػة الػػدمه بنظػػاـ السػػندات (ٔ)
أو الكوبونػات التػس تصػرؼ مػف  بػؿ  السػنداتشكؿ مف أشكاؿ تمويػؿ التعمػيـ، يعتمػد عمػا 

الدولة عادة دوليا  ادمور أو لمطمبة أن سػيـ لسػداد المصػروفات الدراسػية لممػدارس التػس 
 .(ٕٙ،ٕٚٔٓياتارونيا بقن سيـ )مة وظ، 
بػؿ يمكػف ، ات الميمشػة ف ػطسػتيدؼ بيػا ال اػال يُ  السػنداتوعما الرغـ مػف أف ىػذه 

مػور والطػالب الػراغبيف فػس الةصػوؿ عمػا فػرص تعميميػة بيا أي مف أوليا  ادأف يست يد 
ال اػات الميمشػة لتةػاؽ اسػيمت فػس تيسػير أمناسبة لرغباتيـ،  ال أنيػا  ػد أكثر أف ؿ أو 
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بالمػػدارس الااصػػة وتا يػػؼ العػػب  عػػف كاىػػؿ النظػػاـ الةكػػومس فػػس تةمػػؿ تكم ػػة ىػػتال  
ةيث تـ تمويميا مف  بػؿ جيػات غيػر ةكوميػة بيػدؼ ت ػديـ فػرص تعميميػة جيػدة  الطالب،

 ليذه ال اات.
مػف  كولومبيػا وا  مػيـ السػند فػس باكسػتاف وأوغنػدا، فػس التعميميػة  السػندات ف د طب ػت

ػػ ا ا جيػػد  أجػػؿ تػػوفير فػػرص تعميميػػة جيػػدة لمميمشػػيف وبتمويػػؿ غيػػر ةكػػومس، وال ػػت نجاة 
ومػف مسػتو  التةصػيؿ  ،بة التةاؽ ىذه ال اات بالمدارس الااصػةفس زيادة نس وساىمت 
صػرار   :ومعدالت تارجيـ،  ال أنيا ال ت بعض التةديات فػس تطبي يػا مثػؿ ليـ،  التعميمس

المدارس الااصة عما انت ا  الطالب الذيف يت دموف  لييا وف ا ليذا النظاـ، كمػا أف ىنػاؾ 
ال تتةمؿ سو  نصؼ تكم ة الطالب نظر ا الرت اع ىذه التكم ة فػس بعػض المػدارس،  سندات

ؿ ىػتال  الطػالب فػس فصػوؿ باا افة  لػا أف بعػض المػدارس الااصػة تنػتيه عػزؿ وفصػ
بالرغـ مف مساىمة ىذا النظاـ فس زيادة نسبة التةػاؽ ال اػات الميمشػة فػس و ااصة بيـ، 
ةياف سببت ليـ التيمػيش الن سػس دااػؿ ىػذه بعض اداف بالتعميـ،  ال أنيا فس بعض البمد

المػػػػدارس نتيجػػػػة لمتمييػػػػز فػػػػس المعاممػػػػة بػػػػيف ىػػػػتال  الطػػػػالب وطػػػػالب المدرسػػػػة مػػػػف 
 .(ٕ٘، ٕٛٔٓ)اليونسكو،ادثريا 

بالتربيػة الااصػة ا ا وارتباطب ػيعػد التعمػيـ الػدمجس أكثػر شػيوع  : ااعا ةالدمه التربوي لذوي  (ٕ)
عػزؿ المعػا يف سػوا  فػس  التجاىػات؛ نتيجة لالنت ػادات التػس وجيػت فاة المعا يف وااصة  

مػػدارس ااصػػة أو فػػس فصػػوؿ ممة ػػة بمػػدارس العػػادييف، ةيػػث تتجػػو سياسػػة الػػدمه نةػػو 
 فس الص وؼ الدراسية. العادييفمشاركة ادط اؿ ذوي ااعا ة م  ادط اؿ 

ادييف لألط ػػػاؿ عمميػػػة مشػػػاركة ادط ػػػاؿ العػػػ :رؼ الػػػدمه التربػػػوي لممعػػػا يف بقنػػػوعػػػويُ 
يف فػس بياػة صػ ية واةػدة داعمػة، وتمبيػة االةتياجػات التربويػة واالجتماعيػة لمجميػ   المعا

مكاناتيـبشكؿ متكافئ   (.ٚ، ٕٙٔٓ،وأاروف كبر) بما يتناسب م   دراتيـ وا 
، ٕ٘ٔٓوية ؽ الدمه التربوي لذوي ااعا ة مجموعة مػف ادىػداؼ منيػا )ال ريػوطس،

 :(ٖٛٔ-ٔٛٔ، ٕ٘ٔٓ، وأاروفةسف  ؛ٕ٘
 م  أ رانيـ مف العادييف فس المجتم .لممعا يف تة يؽ التعميـ المتكافئ  -

 براز وت وية  درات واستعدادات وميارات الطالب المعاؽ لمتعميـ وا  عاؼ مػا يةػيط بػو  -
 مف مالبسات معو ة مما ييسر عمميات نموه التعميمية واالجتماعية والن سية.
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، وتيسػػػػير عمميػػػػة التطبيػػػػ  ت اعػػػػؿ مػػػػ  اآلاػػػػريفاالناػػػػراط فػػػػس الةيػػػػاة العاديػػػػة، وال -
 .االجتماعس و درتيـ عما االندماج بسيولة فس المجتم 

تامػػيص الطػػالب العػػادييف مػػف ادفكػػار الااطاػػة عػػف زمالايػػـ ذوي ااعا ػػة وأسػػاليب   -
 ، وتكويف اتجاىات  يجابية نةوىـ.التعامؿ الااطاة معيـ

فػػس  ليػػـالادمػػة التعميميػػة  بأكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف ذوي ااعا ػػة، وذلػػؾ اسػػتيعاب  -
 مةرومة مف ادمات التربية الااصة، كال ر  الري ية والةدودية.والالمناطؽ البعيدة 

 دمه فيػو التمميػد: الػدمه الكمػس؛ والػذي ُيػىػس ويتنوع الدمه ويظيػر فػس أشػكاؿ ثالثػة
طواؿ الو ت م  أ رانو العادييف فػس اليػـو الدراسػس، والػدمه الجزاػس؛ ةيػث ي  ػس التالميػذ 

صػموف فػس فصػوؿ مسػت مة  ْ  رانيـ العادييف ثػـ ي  أا م  المعا يف فترة معينة مف الو ت يومي  
؛ ويػػتـ دمػػه التالميػػذ شػػباع اةتياجػػاتيـ الااصػػة، والػػدمه االجتمػػاعس ادكػػاديمسإااصػػة ب

رانيـ العػادييف أثنػا  ممارسػة ادنشػطة اػارج ال صػؿ الدراسػس مثػؿ أنشػطة المعا يف م  أ ػ
، ولكػؿ مػف ىػذه ادشػكاؿ أسسػو ومبػادئ التربية الريا ية والتربية ال نية والرةالت وغيرىػا

ةسػف )تطبي و وف ا لاصااص كؿ فاة مػف المعػا ييف ووف ػا امكانيػات المدرسػة والمعممػيف
 (.ٖٛٔ-ٔٛٔ، ٕ٘ٔٓ، وأاروف

مامػػا ممةوظػػا فػػس معظػػـ دوؿ العػػالـ وفػػس الػػدمه التربػػوي لػػذوي ااعا ػػة اىتويم ػػا 
يطاليا؛ ف س م دمتيا الواليات المتةدة ادمريكية  صػدر  ػانوف الواليات المتةدة ادمريكيػة وا 

، والػػػذي بم ت ػػػاه ادط ػػػاؿ المعػػػا يف تربيػػػة عموميػػػة ٜ٘ٚٔ"التربيػػػة لكػػػؿ ادط ػػػاؿ" عػػػاـ 
ؿ ت ييػدا أو تةديػدا ممكنػا، ةيػث تتمثػؿ فمسػ ة وأىػداؼ مجانية مالامة فس وسط تربوي أ ػ

المدارس العامة فس أمريكا فس توفير برامه تعميمية مناسبة لجميػ  الطػالب المعػا يف وفػؽ 
 ٜٚٚٔ( لسػنة ٚٔ٘وفس  يطاليػا سػمح ال ػانوف ادىمػس ر ػـ ) دراتيـ وصالةيتيـ لمدمه، 

( طالبػػا عاديػػػا ٕٓاسػػس )بو ػػ  بعػػض ادنظمػػة التػػس تةػػدد أف يكػػوف دااػػؿ ال صػػؿ الدر 
 (  ٜٚ، ٕ٘ٔٓ)العطار، ( مف الطمبة ذوي ااعا ةٕوعدد)

السعودية و ػعت ادمانػة العامػة لمتربيػة الااصػة مجموعػة مػف المممكة العربية وفس 
السػت باؿ ورعايػة  أف تكوف اادارة المدرسػية ميياػة: ال وابط لتطبيؽ أسموب الدمه أىميا

( طالبػا، و ػرورة ٕ٘الطالب المعا يف ورعايتيـ، وأف ال يتجاوز عدد الطالب فػس ال صػؿ )
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ةصػػوؿ المعممػػيف عمػػا دورات تدريبيػػة لتػػاىيميـ لمتعامػػؿ مػػ  نظػػاـ الػػدمه، ويػػتـ الػػدمه 
 .(ٜٚ، ٕ٘ٔٓالتربوي فس الصورتيف: الدمه الجزاس، والدمه الكمس)العطار، 

ةيػػث طبػػؽ ح نةػػو تطبيػػؽ الػػدمه التربػػوي لػػذوي ااعا ػػة، وتتجػػو مصػػر بشػػكؿ وا ػػ
 /ٚ/ٔٔبتػاريخ ( ٕٗٙ ػرار وزاري ر ػـ )  طػار الدمه التربوي فس مػدارس التعمػيـ العػاـ فػس

، بشػػاف  بػػوؿ التالميػػذ ذوي ااعا ػػة البسػػيطة بالمػػدارس التػػس يػػتـ تيياتيػػا لمػػدمه ٕٔٔٓ
لعربػػػس ادوؿ لمػػػدارس التربيػػػة بػػػالتعميـ العػػػاـ، ومػػػتار ا ع ػػػد راػػػيس الجميوريػػػة المػػػتتمر ا

 .ٕٛٔٓ اىرة فس سبتمبر الااصة والدمه فس ال

 Dual Learning System  الجيائٌ املَين التعلًه االجتاه الجالح:

التعمػػػػيـ المينػػػػس الثنػػػػااس أو التعمػػػػيـ المػػػػزدوج ىػػػػو نمػػػػط مػػػػف أنمػػػػاط التعمػػػػيـ ال نػػػػس، 
التعميميػػػة الةكوميػػػة فػػػس تشػػػترؾ فيػػػو شػػػركات ومصػػػان  ال طػػػاع الاػػػاص مػػػ  المتسسػػػات 

تن يػػػػػػذ الاطػػػػػػة الدراسػػػػػػية لمطػػػػػػالب لتمبيػػػػػػة اةتياجػػػػػػات ىػػػػػػذه الشػػػػػػركات بيػػػػػػدؼ توظيػػػػػػؼ 
الاػػػػريجيف، ةيػػػػث تتةمػػػػؿ الشػػػػركات مػػػػ  المتسسػػػػة التعميميػػػػة تصػػػػميـ المنػػػػاىه وااشػػػػراؼ 

 (.ٖٜ، ٕٛٓٓادكاديمس عما الطالب وت ويميـ )ادنصاري،
 باىتماـ يةظا المزدوج ادلمانس المينس التعميـ بنظاـ يعرؼ ما أاذ سنوات ب   ومنذ

 العربية واامارات المغرب مثؿ العربية الدوؿ بعض فس التعميمية السياسات صناع مف متزايد
 نظاـ تطوير فس الدوؿ ليذه المساعدة جيتيا مف ألمانيا وت دـ، ولبناف ومصر المتةدة
 .فييا المينس والتدريب لمتقىيؿ

  الثنائي: المهني التعليم صوربعض 
صور تطبيؽ اتجاه التعميـ المينس الثنااس لم اات الميمشة ااصة التس  يمس بعضفيما 

 يتناسب معيا التعميـ والتدريب المينس:
طبػػؽ بشػػكؿ وا ػػح ي تعميمػػس( برنػػامه) نظػػاـىػػس  :Apprenticeships  التممػػذة المينيػػة (ٔ)

 العمميػػة والتطبي ػػات ادكاديميػػة المعمومػػات تم ػػس بػػيف بػػالمزج يتميػػز وشػػاا  فػػس ألمانيػػا،
 بالشػػركات العمػػؿ موا ػػ  فػػس والتػػدريب مةكمػػة ومينيػػة وظي يػػة معػػايير  ػػمف بالمدرسػػة

 الطمبػػة  ت ػػاف ل ػػماف والمينػس ال نػػس التعمػػيـ مارجػػات تةسػيف  لػػا وييػػدؼ، والمتسسػات
 والك ايػات العمػؿ، سػوؽ  لييػا يتطم  التس ادساسية والوظي ية المينية لمميارات والطالبات
 البنػيف أمػاـ ال رصػة  تاةػة  لػا باا ػافة العػالس التعمػيـ متسسػات تطمبيا التس ادكاديمية
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، ومػػف أىػػـ مالمػػح نظػػاـ التممػػذة المينيػػة والمينػػس ال نػػس التعمػػيـ ببػػرامه لاللتةػػاؽ والبنػػات
 (:ٜٙ-ٜ٘،ٕٛٓٓ)ادنصاري، 

 مستويات تعميمية ماتم ة. يمكف االلتةاؽ بنظاـ التممذة المينية عند -

كؿ مينة ليا منيه تدريبس معتمد ومعمػـ عمػا كػؿ الممتة ػيف بيػذا النظػاـ، وتتعػاوف  -
 عدة جيات فس تصميمو بةيث تمثؿ  طاعات العمؿ والتعميـ ون ابات العماؿ.

يت ػػدـ المتػػدرب  لػػا الشػػركة التػػس ياتارىػػا مباشػػرة، ويمكػػف لمطالػػب أف يمتةػػؽ بنظػػاـ  -
 أثنا  فترة التممذة.التعميـ الثنااس 

يػػتـ ت يػػيـ الطالػػب مػػف  بػػؿ ىياػػة ممثمػػة عػػف المدرسػػة والصػػناعة، ويػػتـ مػػنح الطالػػب  -
شػػػيادة دبمػػػـو التممػػػذة المينيػػػة بعػػػد اجتيػػػازه لالمتةانػػػات وتعتمػػػد مػػػف  بػػػؿ الغرفػػػة 

 التجارية.
 المعرفة بيف تدمه متطورة مناىه عما اةتواته البرنامه ىذا مميزات أىـ ومف
 باالعتماد وذلؾ العمؿ، بسوؽ المطموبة التاصصات وتطرح ،التطبي س التعمـو  ادكاديمية

 ىذا وين ذ الةديثة، الت نية باستاداـ التعمـ استراتيجيات تطبيؽ تراعس تدريس طرؽ عما
 العمؿ سوؽ ممثمس مف لجنة االؿ مف الااص ال طاع متسسات م  بالتعاوف البرنامه

 بةيث المينية، لمك ايات والطالبات، الطمبة  ت اف  لا ييدؼ الذي الميدانس بالتدريب تعنا
 أثنا  المكافآت وصرؼ بالتدريب المتميزيف والطالبات الطالب والمتسسات الشركات تتبنا
 الوظي ة ويجد الطالبة أو الطالب يتارج بةيث ااجازات فترة فس والتدريب الدراسة فترة
 مف مبكرة مرةمة فس اتجاه الطالب يةدد وبالتالس وظي ة، عف البةث عنا  تكبد دوف

 لمطالب الدراسة فترة طواؿ البرنامه ىذا ويطبؽ الوظي س، وادماف االست رار ويجد العمر،
 عاـ منذ المزدوج ادلمانس التعميمس النظاـ لبناف ، وتطبؽالثانوية المرةمة فس ألطالبة أو

 عرفت ما تطبيؽ الما س ال رف مف التسعينات منتصؼ منذ مصر بدأت كما ؛ٜٜ٘ٔ
 .(Cedefop,2017,6؛ 2000فطاني  )ومصر  ألمانيا بيف لمشراكة" كوؿ ػ مبارؾ مبادرة"

معػػامميف عطػػا  فرصػػة ل يسػػتيدؼ ىػػذا النظػػاـ  :المينػػس لمتعمػػيـ والتػػدريب التكامػػؿ الرأسػػس (ٕ)
واالعتػػراؼ بمػػا لػػدييـ مػػف  ،النظػػاـ التعميمػػس باسػػتكماؿ تعمػػيميـ وتػػدريبيـ فػػسوالةػػرفييف 

مػدادىـ بمزيػد منيػا ةتػا يتمكنػوا مػف الةصػوؿ  ،ابرات ومعارؼ وميارات مينيػة سػاب ة وا 
عما شيادة عممية تعادؿ مػا تمنةيػا المػدارس والمعاىػد المينيػة، وي ػـو ىػذا النظػاـ عمػا 
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ةريػػة تن ػػؿ الطالػػب بػػيف سػػاعات العمػػؿ وسػػاعات الدراسػػة المةػػددة لػػو، وت يػػيـ التعمػػيـ 
صػياغة المتسسػات الصػناعية والةكومػة لمسياسػػات و سػابؽ غيػر الرسػمس لػد  الطالػب، ال

بػػو لػػد  المجتمػػ  وأسػػواؽ العمػػؿ  ومعترفػػا   التػػس تيسػػر تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ وجعمػػو م بػػوال  
، وال نيػػة ساسػػية ىػػس: الجوانػػب اال تصػػاديةأب الرسػػمية، ويت ػػمف ىػػذا النظػػاـ أربعػػة جوانػػ

 .(ٓٚٗ، ٕٗٔٓية)ميشرا، المينية، واالجتماعية، والسياس

مينيػا معظػـ سػكانيا  ةيػث  ف ؛و د اتجيت اليند نةو تطبيؽ نظػاـ التكامػؿ الرأسػس   
التممػػػذة والتػػػدريب  نتيجػػػة ،غيػػػر رسػػػمس فػػػس ال نػػػوف والةػػػرؼ والصػػػناعات التراثيػػػة بشػػػكؿ

، غيػػر أف ىػػتال  فػػس موا ػػ  العمػػؿ المنةػػدر عبػػر ادجيػػاؿ، والممارسػػة والابػػرات المينيػػة
راتيـ التػس اكتسػبت بشػكؿ ال يتوافر ليـ سػبيؿ لالعتػراؼ بك ػا تيـ ومعػارفيـ وميػاالكوادر 

جازتيػا اوت ويميا، أو   ياسياوسيمة لأو غير رسمس،  ال طاعػات  فػس م ابػؿ أف ،عتمادىػا وا 
مػف كثيػر منيػا  يعمػؿ التػساال تصادية الرسمية تعانس مف عجز فس ال و  العاممػة المػاىرة 

 ويتميػػػز ىػػػذا النظػػػاـ بقنػػػو، (٘ٙٗ، ٕٗٔٓ)ميشػػػرا، لرسمساػػػالؿ فػػػرص اال تصػػػاد غيػػػر ا
 (:Basant & Mishra,2017,3؛ ٘ٚٗ-ٗٚٗ، ٕٗٔٓ)ميشرا، 

يمنح الطالب الميمشيف ممف يمتمكوف ميارات مينية وةرفيػة فرصػة التعمػيـ الرسػمس  -
 وتةصيؿ المتىالت العممية.

 رسمية.ي  س الشرعية عما التعمـ الذي ة  و الطالب بقن سيـ فس موا   غير  -
ي  س عما تكرار ازدواجية المادة التس يعرفيا الطمبة مػف  بػؿ، وبػذلؾ يكػوف التػدريب  -

 ممال. فاادة وأ ؿأ ؿ 
متىػؿ رسػمس، كمػا ي مػؿ تكم ػة ليةصػموا عمػا ي مص الو ت الػذي يةتػاج  ليػو الطمبػة  -

 الةصوؿ عميو.
انجػػاز يرفػػ  مػػف مسػػتو  اعتػػزاز الطػػالب بقن سػػيـ وت ػػديرىـ لػػذواتيـ لمػػا ة  ػػوه مػػف  -

 تعميمس وكونيـ ان موا الا فاة المتعمميف والمعترؼ بشيادتيـ العممية.
 يدعـ ت بؿ الطالب وت يميـ ل يمة التعمـ بوص و عممية تستمر مد  الةياة. -

و د واجو ىذا النظاـ عدة تةػديات كػاف منيػا: الت ػاوت الكبيػر بػيف الطػالب فػس المعػارؼ 
 لا صعوبة تصميـ البرامه التس تة ػؽ التكامػؿ الرأسػس بشػكؿ  أد والمعمومات والميارات مما 

كبير، انتشار ادمية أو انا اض المستو  التعميمس لمطالب العامميف، صػعوبة  جػرا  ات ا يػات 
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تعػػاوف مػػ  الجيػػػات والمصػػان  التػػس ت ػػػـ ىػػتال  الطػػالب، صػػػعوبة تػػوفير ةػػوافز ومكافػػػقت 
االعماؿ لمعماؿ وعػدـ السػماح ليػـ بااللتةػاؽ لممتارجيف مف ىذا النظاـ، اةتكار بعض أرباب 

المبػادرات   ةػد وتعد مبادرة جراـ تارانه بجامعة سنتوريوف فس الينػد  ،ببرامه التكامؿ الرأسس
تطبيػؽ نظػاـ التكامػؿ الرأسػس، كمػا أنيػا لػـ ت تصػر ف ػط عمػا التػدريب التس ة  ت نجاةػا فػس 

المينػػػس والػػػدعـ الػػػالـز السػػػتكماؿ المينػػػس، بػػػؿ  ػػػدمت ليػػػـ مسػػػتويات متنوعػػػة مػػػف اارشػػػاد 
 & Basant) شياداتيـ الدراسية دعما الدرجات العممية فس مجاليـ أثنػا   يػاميـ بقشػغاليـ

Mishra, 2017, 3). 
 Alternative education  التعلًه البديل: االجتاه الرابع

المدرسة  لا ادساليب وادنشطة التعميمية التس ت   اارج نطاؽ  يشير التعميـ البديؿ
وادط اؿ المةروميف برامه التربية الااصة  :، مثؿ، وت ـو عما تمبية ةاجات المتعمـالت ميدية

موازية وىا ليست بديمة لمنظاـ العاـ لكنيا  ،(Carnie,2003,2)مف التعميـ لظروؼ صعبة
ليـ برامه تتوافؽ م  برامه  وت دـ، ادساسسادط اؿ فس سف التعميـ  ستيدفتت لو، ةيث 

المانةيف تعتمد عما كؿ تكاليؼ ىذه البرامه أو  التعميـ النظامس، و د تتةمؿ الةكومة
 (Alaraji,2016,54)جمي  الن  ات لتغطيةالاارجييف الذيف 

تعرؼ المدرسػة البديمػة بقنيػا المدرسػة التػس تمبػس اةتياجػات الطػالب، التػس ال يمكػف أف و 
مػف اػالؿ  يجػاد مػدارس ماتم ػة، وبياػات تعمػـ متنوعػة، ل ػماف ة الت ميدية تتة ؽ فس المدرس

وسياسػاتو التعميميػة وفػؽ ميولػو  تة يؽ كؿ شاص لألىػداؼ التعميميػة التػس و ػعيا المجتمػ 
   .(ٛٗ، ٕٔٔٓ)التيتوف، و دراتو وظروفو المجتمعية 

متمركزة ةػوليـ، وتتميز المدارس البديمة بكونيا مدارس مرةبة بادط اؿ ومشجعة ليـ، و 
ة المةميػػة، كمػػا اػػوتتصػػؿ ادنشػػطة فييػػا بقنمػػاط ومثيػػرات الةيػػاة لػػدييـ، وتراعػػس اصػػااص البي

تتميػػز بالمرونػػة فػػس المػػنيه الدراسػػس، ونظػػاـ الدراسػػة كتةديػػد مواعيػػد الدراسػػة، والاصػػااص 
ا مػػا تصػػمـ الشاصػػية لالط ػػاؿ، وااػػتالفيـ فػػس النػػوع، والسػػف والظػػروؼ االجتماعيػػة، وغالب ػػ

ال صػػػػوؿ الدراسػػػػية بمػػػػا يمكػػػػف الميسػػػػريف بػػػػالجموس والتةػػػػاور مػػػػ  االط ػػػػاؿ ذوي ال ػػػػدرات 
 .(ٕٕٚ-ٕٕٙ، ٕٔٔٓالتيتوف،  ؛ٛ٘ٔ، ٕٙٓٓرم اف، والاصااص الماتم ة

و د شػكمت المػدارس البديمػة التػس  امػت بطرةيػا الجيػات الدوليػة الميتمػة بػالتعميـ مثػؿ 
أسػػيـ فػػس توصػػيؿ التعمػػيـ  لػػا فاػػات مةرومػػة، ا؛ ا ة ي ي ػػاليونيسػػيؼ واليونسػػكو وغيرىػػا تجديػػد  
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واستطاعت مساعدة عديػد مػف الطػالب عمػا تاطػس مشػكالتيـ مػ  التعمػيـ الت ميػدي ومػ  ظمػـ 
 .(ٜٕٔ، ٕٔٔٓ)التيتوف، المجتم 

  التعليم البديل صوربعض 

بع ػػيا عمػػا النةػػو  تنػػاوؿتتعػػدد وتتنػػوع صػػور التعمػػيـ البػػديؿ لم اػػات الميمشػػة يمكػػف 
 اآلتس:

فػػس لألط ػػاؿ  وىػػس مػػدارس تيػػدؼ  لػػا تػػوفير فػػرص التعمػػيـ  التعمػػيـ المجتمعػػس:مػػدارس  (ٔ)
فػس  ، ةيػث ت ػدـ ال ػرص التعميميػةل تيػاتااصة ا ا فس الادمة التعميميةالمناطؽ اد ؿ ةظ  

 ،ـلمتغمػب عمػا المعو ػات اال تصػادية واالجتماعيػة التػس تةػوؿ دوف تعمػيمي ـأماكف   ػامتي
، ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالػؼ مدرسػة عػاـ ٛ.ٗ فػس مصػر المجتمعػسعداد مػدارس التعمػيـ أبمغت و 

)الجيػاز المركػزي لمتعباػة العامػة ٕٕ٘ٓ/ٕٕٗٓألػؼ مدرسػة عػاـ  ٕ.ٙيتو   زيادتيا  لا 
 .(ٙٔ، ٕ٘ٔٓوااةصا ، 

 ومف أمثمة ىذه المدارس:

و ػػد تػػـ  نشػػا  ىػػذه المػػدراس وفػػؽ ات ا يػػة وزارة التربيػػة والتعمػػيـ  مػػدارس المجتمػػ : -
نشػات عػػدد مػػف المػػدارس فػػس صػػعيد أُ  ؛ف ػػدٕٜٜٔاليونسػػيؼ عػػاـ المصػرية ومنظمػػة 

بيدؼ توفير فرص تعميـ لم تيات ال  يرة والمةرومة مف الاػدمات التعميميػة فػس  مصر
ىميػة مسػاولية دااصة ال ر  والنجػوع والك ػور، وتتػولا الجمعيػات ا ،المناطؽ الري ية

، ٕٙٓٓ)رم ػػػاف، ووزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ ىػػػذه المػػػدارس بمعاونػػػة ىياػػػة اليونسػػػيؼ
ٔ٘ٛ.) 

مػف المػدارس تسػعا لتة يػؽ أىػداؼ التعمػيـ لمجميػ   نوعمدارس ال صؿ الواةد: وىس  -
و مػػػدارس ال صػػػوؿ متعػػػددة أ، ةي ػػػا المػػػدارس الصػػػغير أبػػػالتعميـ ادساسػػػس، وتسػػػما 

يػػدؼ المسػػتويات، أو المدرسػػة المن ػػردة، أو المدرسػػة ذات المعمػػـ الواةػػد، وجميعيػػا ت
 سػػنة فػػس المنػػاطؽ الناايػػة، ٖٔ-ٙ لػػا  لػػا تػػوفير فػػرص تعميميػػة لم تيػػات فػػس سػػف 

، اواةػد   ، وىس عبارة عػف مدرسػة ت ػـ فصػال  منو اتالمةرومات مف التعميـ والمتسربو 
أو صػػ وؼ دراسػػية معػػا فػػس ن ػػس الو ػػت والمكػػاف، ةيػػث  يػػدرس فيػػو عػػدة مسػػتويات

ـ بالتػػدريس فييػػا معممػػات وي ػػو ي ػػـ كػػؿ مسػػتو  دراسػػس فتيػػات مػػف أعمػػار ماتم ػػة، 
وذلؾ بمشاركة جمعيات المجتم  المدنس، والميتميف بشاوف التعمػيـ، ووزارة   ناث ف ط

 (.ٖٛٔ، ٕٚٔٓصابر، ؛ ٗٓٔ، ٕٓٓٓ)عمارة،المصري التربية والتعميـ
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نمػوذج  تطبيػؽ لػا المدارس الصدي ة لتعميـ ادط ػاؿ فػس ظػروؼ صػعبة: تيػدؼ ىػذه  -
تربػػوي مػػرف يتػػػيح فرصػػة التعمػػػيـ مػػف جديػػد لألط ػػػاؿ فػػس ظػػػروؼ صػػعبة، وتوسػػػي  

أو ف ػػداف العااػػؿ،  ،االلتةػػاؽ بػػالتعميـ لألط ػػاؿ المةػػروميف نتيجػػة ال  ػػر، أو العمالػػة
عادة  لةاؽ أط اؿ الشوارع بالتعميـ الرسمس، أو ااتيار مينو مناسػبة ليػـ، والسػعس  وا 

فػػس بياػػة سػػميمة، وت ػػديـ الػػدعـ والمسػػانده الن سػػية لػػدمه أط ػػاؿ الشػػوارع اجتماعيػػا 
كساب ادط اؿ ميارات وابػرات  واالجتماعية لألط اؿ مف  بؿ أاصااييف اجتماعييف، وا 
عممية، و يـ  جتماعبة سميمة، واستاداـ المدارس الصدي ة كمركز لمتعمػيـ المجتمعػس 

 (.ٜ، ٕٛٓٓ دىالس ادط اؿ فس ال ترة المسااية )مكتب اليونسكو اا ميمس،

بدأ ىذا النوع مف المدارس فػس الواليػات المتةػدة :  Magnate schools المدارس الجاذبة (ٕ)
مػف ال ػرف الما ػس،  ػمف مةػاوالت التجديػد وااصػالح التربػوي  ادمريكية فس السػتينينات

بطرح بدااؿ تعميمية جديدة، ةيػث كانػت تاتمػؼ ىػذه المػدارس عػف المػدارس الت ميديػة فػس 
العديد مف الجوانب أىميا: أنيا تجػذب طالبػا مػف ماتمػؼ الام يػات العر يػة، وت ػؼ مو ػؼ 

تسػػتادـ طػػرؽ تػػدريس متنوعػػة المنػػاىض لمتمييػػز العنصػػري، وت ػػدـ منػػاىه متاصصػػة، و 
ف يركػػز عمػػا مجػػاؿ اىتمػػاـ معػػيف كػػالعمـو والتكنولوجيػػا وال نػػوف أوجاذبػػة، وتتػػيح لمطالػػب 

 مثػؿ مدرسػة جاذبػةف ت ػدـ بػدااؿ تعميميػة أالبةتة واليندسة والريا يات وغيرىػا، ويمكنيػا 
مػػف ا افي   ػػ  نيػػا تتم ػػا تمػػويال  أ، أو مدرسػػة متةػػؼ جاذبػػة، كمػػا Montessoriمنتسػػوري 

 .(٘ٛ، ٕٔٔٓ)التيتوف،  بؿ الجيات غير الةكومية

كػاف أشػيرىا فػس المممكػة العربيػة و د طب ت عدة دوؿ عربية صيغة المدرسة الجاذبة 
السػػعودية فػػس منط تػػس الباةػػة ومكػػة المكرمػػة، ةيػػث اسػػتةدثت تغييػػرات جاذبػػة فػػس البياػػة 

الجتماعس عمييػا مػف المدرسية، مما جعميا تة ؽ نجاةات ممةوظة ظير فس زيادة الطمب ا
 (.ٗٚٔ-ٖٚٔ، ٕ٘ٔٓ بؿ أوليا  ادمور والمجتم  المةمس) الاميسس، 

المدرسػػػة الجاذبػػػة  سلػػػدمه نمػػػوذج امسػػػتةدث   ا( اتجاى ػػػٕ٘ٔٓو ػػػد  ػػػدـ )الاميسػػػس،
يمكنيػػا أف ت ػػدـ فرصػػا  "مدرسػػة جاذبػػة صػػدي ة الط ػػؿ"درسػػة صػػدي ة الط ػػؿ لتصػػبح مالو 

جميػػػ  مكوناتيػػػا لألط ػػػاؿ بصػػػ ة عامػػػة ولم اػػػات وذات جػػػودة تربويػػػة فػػػس جاذبػػػة تعميميػػة 
 المةرومة مف التعميـ بشكؿ ااص.
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تيػدؼ مػدارس التربيػة الااصػة  لػا تمبيػة االةتياجػات ادساسػية  مػدارس التربيػة الااصػة: (ٖ)
لألط اؿ ذوي االةتياجات التربويػة الااصػة بمػا يتطمبػو ذلػؾ مػف  جػرا  التعػديالت الالاةيػة 

، و ػػد بمغػػت أعػػداد مػػدارس التربيػػة (ٕ، ٕٓٔٓنصػػر، و  وأةمػػد)عابػػديف  ال اعمػػةوالبيايػػة 
وتشػمؿ مػدارس المك ػوفيف و ػعاؼ  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓمدرسػة عػاـ  ٖٜٓالااصة فس مصر 

مثػػؿ مػػدارس النػػور، ومػػدارس الصػػـ والػػبكـ و ػػعاؼ السػػم  مثػػؿ مػػدارس ادمػػؿ،  البصػػر
جيػػاز المركػػزي )ال مػػتعمـ مثػػؿ مػػدارس التربيػػة ال كريػػةومػػدارس المعػػا يف ع ميػػا وال ػػابميف ل

 (.ٙ، ٕ٘ٔٓمتعباة العامة وااةصا ، ل

 الرمسٌغري  التعلًه االجتاه اخلامس:

 لػا أف  (Culbertson & Constant, 2015, 21)يشير سولبرتسػوف وكونسػتانت 
التعميـ غير الرسمس ىػو مػزيه بػيف بػرامه تػديرىا منظمػات غيػر ةكوميػة وأفػراد عػادييف، ت ػـ 
بػػػرامه ال نػػػوف الترفيييػػػة وادلعػػػاب الريا ػػػية، وبػػػرامه الػػػدروس الاصوصػػػية لمتابعػػػة منػػػاىه 

و وبػذلؾ فيػ  التعميـ الرسمس، وبرامه التعميـ الدينس، والبػرامه التدريبيػة عمػا الميػارات والمغػات
يوفر فرص التعميـ لمذيف لـ ينارطوا فا سمؾ التعمػيـ النظػامس أو الػذيف  ػدر ليػـ ااا ػاؽ فيػو 
لعوامؿ اارجة عف  رادتيػـ مثػؿ : ال  ػر وانا ػاض مسػتو  معيشػة ادسػرة الث ػافس أو ااصػابة 

 (.ٗٗٔ، ٖٕٓٓبعاىات ع مية أو جسدية )أبو اميؿ،
ف النمو والتنمية والةد مف ال  ر تعتمد كميا أفمس ة التعميـ غير الرسمس عما  وت ـو

ما المعرفة والميارات التس يكتسبيا ال رد ال عما عدد السنوات التس   اىا فس فصوؿ ع
الدراسة؛ ف د ي تح الةصوؿ عما شيادة أبواب التوظيؼ، لكف ميارات العامؿ ىس التس تةدد 

لمعرفة والميارات تسيماف أي ا  نتاجيتو و درتو عما التكيؼ م  ال رص المتاةة، كما أف ا
فس  درة ال رد عما تكويف أسرة تتمت  بالصةة والتعميـ والمشاركة فس الةياة المدنية، لذا 

مرةمة  منذ مراةؿ مبكرة مف العمر وفسالتعميـ الرسمس غير ظير اتجاه  وي نةو تشجي  
العمرية الاصبة المراى ة سوا  دااؿ النظاـ المدرسس أـ اارجو؛ باعتبارىما مف المراةؿ 

 World)الرسمس  متةؽ فييا الط ؿ بالتعميـ النظامسمـ وىس أكثر المراةؿ التس  د ال يلمتع
Bank ,2011,4). 

  التعليم غير الرسمي صوربعض 
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ر نمطية، وف ا لم اة المستيدفة، واليدؼ ا متعددة وغياذ التعميـ غير الرسمس صور  يق
تنمية معمومات ومعارؼ أو تنمية ميارات يدوية أو مف البرنامه كقف يكوف اليدؼ منو، 

اجتماعية أو مينية، أو دعـ الموىبة واابداع، كما أنو غالب ا ما يقاذ شكؿ المبادرات 
والةمالت والمشروعات المةددة بتو يت وفاة وأماكف معينة، ولعؿ السطور التالية تو ح 

 ذلؾ:
 :ادط اؿ فس المناطؽ ال  يرة والمةرومةتعميـ  (ٔ)

 ادط اؿ ادمة" نبنس" متسسة تستيدؼ "اتبنا طالب" لمتسسة "نبنس" فس مصر: شروعم -
 ييدؼ الذي" طالب اتبنا" برنامه االؿ مفال اىرة  فس ال  يرة ناصر منشية منط ة فس

 وبعض والكتابة ال را ة وتعميميـاالبتدااية،  المدارس طمبة أمية مةو  لا بادساس
 لمةاسب المعرفية ادساسيات عما لتدريبيـ كمبيوتر معمؿ افتتاح  لا   افة الميارات،

 است ادة عف أثمر و د، البرمجة، ميارات  لا ووصوال   المكتبية، بالبرامه مرورا   اآللس،
 (.ٕٙٔٓالشاعر، ) وطالبة طالبا ٓ٘ٔ

 وي دـ :بادردف فس مايـ الزعتري لألط اؿ مشروع اليونسكو لمتعميـ غير الرسمس -
برنامجو دروسا  أساسية فس المغة العربية والريا يات، م  جمسات لمدعـ الن سس 

استغرؽ ستة أشير انتيت  د واالجتماعس،   افة  لا الموسي ا وادنشطة الترفييية، و 
 (ٕٙٔٓ) الشاعر، ط ؿ ٕٓٓت اد مف المشروع أكثر مف اسو  ٕٙٔٓفس فبراير 

 مةو ادمية وتعميـ الكبار:  (ٕ)
 بكمية الكبار تعميـ مركز الكبار وتعميـ ادمية لمةو العامة اليياة بيف التعاوف بروتوكوؿ -

لمةو ادمية وتعميـ  ال ومس بالمشروع الوعا وذلؾ لنشر : المنوفية جامعة التربية
 م  والتواصؿ الميدانا والنزوؿ المجتمعية المشاركة رتية عما المركز اعتمدالكبار، و د 

 التعميـ اطة فس كبير ا تطور ا وة ؽ المنوفية ومراكزىا،  بمةافظة ادمية مةو وةدات
مواطنا) مو   كمية التربية  ٗ٘ٔٛ أمية مةو مف الُمشاركوف تمكف لألمييف؛ ةيث
 (جامعة المنوفية

 الشباب وزارة م  شراكة : ف د ع دت"المجتم  لتنمية مصر فودافوف متسسة"مبادرات  -
 جديدة مبادرة لدعـ ،ٕ٘ٔٓالكبار عاـ  وتعميـ ادمية لمةو العامة واليياة والريا ة

 ادمييف تشجي   لا ، والتس تيدؼ''يتعمموف المصريوف'' عنواف تةت ادمية لمةو
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 فس المنتشرة الشباب مراكز االؿ مف وذلؾ ادمية مةو فصوؿ  لا واالن ماـ لمتسجيؿ
لا مصر، مةافظات كؿ  تعميـ طريؽ عف سوا  لممشاركة المصري الشباب تة يز وا 

 مصر فا ادمية لمةو  وة" "العمـ مبادرةو  أميتيـ، لمةو بال صوؿ تسجيميـ أو ادمييف
( اليونسكو) والث افو والعمـ لمتربيو المتةدة ادمـ منظمة م  بالتعاوف سنوات امس فا

 المعنية واليياات ادىمية والجمعيات المدنا المجتم  ومنظمات الةياة صناع وجمعية
أىمية تعمؿ فس مجاؿ مةو  جمعية ٕٓوالتعميـ، بيدؼ دعـ  التربية وزارة م  وبالتنسيؽ

 لتنمية مصر فودافوف   جميورية مصر العربية.) مو   متسسةاالمية عما مستو 
 (المجتم 

 .يف تعلًه املَنشني التكيىلىجًاتىظًف  االجتاه السادس:

مواكبػػة التكنولوجيػػا، فػػإذا  ف نظػػـ التعمػػيـ الااصػػة بال اػػات الميمشػػة ليسػػت ببعيػػدة عػػف 
فمػػف ة يػػا أف تةصػػؿ عمػػا ىػػذا التعمػػيـ ، كانػػت ىػػذه ال اػػات  ػػد ةرمػػت مػػف ة يػػا فػػس التعمػػيـ

بقةدث الوسااؿ والت نيػات المواكبػة لمعصػر، لػذا ظيػر اتجػاه  ػوي داعػـ السػتاداـ التكنولوجيػا 
 اةتياجاتيا مف ىذه التكنولوجيا. فس تعميـ الميمشيف، كؿ فاة ةسب

ف ػػد أكػػػد ت ريػػر االجتمػػػاع الثػػانس لمجنػػػة التة ػػيرية لم مػػػة العالميػػة لمجتمػػػ  المعمومػػػات 
( عما أف مجتم  المعمومات" ىػو مجتمػ  يػتدي  لػا الةػد مػف ال  ػر وتكػويف الثػروات ٖٕٓٓ)

اشػػباع االةتياجػػػات ادساسػػػية لجميػػػ  بنػػػس اانسػػاف وتمبيػػػة ة ػػػو يـ"، وأنػػػو "ينبغػػػس تشػػػجي  
عمومػػات واالتصػػاالت فػػس تنميػػة المػػوارد والطا ػػات البشػػرية...م  توجيػػو اسػػتاداـ تكنولوجيػػا الم

كمػػا "يجػب توجيػػو مجتمػػ  المعمومػػات .اىتمػاـ اػػاص لألفػػراد الػذيف يعػػانوف مػػف ةػاالت العجػػز"،
صػػوب ال  ػػا  عمػػا ال ػػروؽ االجتماعيػػة واال تصػػادية ال اامػػة فػػس مجتمعاتنػػا، وتجنػػب بػػزوغ 

 يجابيػػػة مػػػف أجػػػؿ شػػػعوب العػػػالـ كافػػػة بواسػػػطة  أشػػػكاؿ جديػػػدة مػػػف االسػػػتبعاد، ليصػػػبح  ػػػوة
المسػػاعدة عمػػا ت ميػػؿ الت ػػاوت بػػيف البمػػداف المت دمػػة والناميػػة، عػػالوة عمػػا الت ػػاوت دااػػؿ 

 .البمداف"
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  توظيف التكنولوجيا في تعليم المهمشين. صور 

 يمكف  تو يح صور توظيؼ التكنولوجيا فس تعميـ الميمشيف مف االؿ اآلتس:
عبػارة عػف شػبكة المنصات التعميمية  :Educational platforms  التعميميةالمنصات  (ٔ)

تعميميػػػة مجانيػػػة، ُتسػػػتادـ لتبػػػادؿ ادفكػػػار ومشػػػاركة المةتويػػػات التعميميػػػة، وتسػػػتادـ 
المنصػػات أسػػاليب تػػدريس غيػػر ت ميديػػة كالعمػػؿ التعػػاونس، الػػذي يزيػػد ال ػػدرة عمػػا ةػػؿ 

 لتوسػػػعة مػػػداركيـالمشػػػكالت التعميميػػػة بػػػيف الطمبػػػة، وفػػػتح مجػػػاالت الةػػػوار والن ػػػاش 
(Gomes& Gomes, 2011, 119) 

كما تعرؼ بقنيا مجموعة متكاممة مف الادمات الت اعمية عبر اانترنت التػس تػوفر 
لممعممػػيف والمتعممػػيف واآلبػػا  وغيػػرىـ مػػف المشػػاركيف فػػس التعمػػيـ بالمعمومػػات واددوات 

 ,Homanova& Prextova, 2017)والمػوارد لػدعـ وتعزيػز ت ػديـ التعمػيـ واادارة.
196). 

 (:ٚ، ٕٛٔٓالتعميمية ما يمس)الرشيدي والسكراف، ومف أىداؼ المنصات 
ت ديـ ابرات وموا ؼ تعميمية متعددة ومتنوعػة وغنيػة بػالمثيرات البصػرية والسػمعية  -

 لممتعمميف.
امػػػؽ بياػػػة تعميميػػػة ت اعميػػػة متكاممػػػة مػػػف اػػػالؿ التنػػػوع فػػػس مصػػػادر المعمومػػػات  -

 االكترونية المثيرة والجاذبة لممتعمميف.
 ف يعتر اف المعمـ والمتعمـ.يلذزماف والمكاف التغمب عما بعدي الا -
 كساب الطالب ميارات التعامؿ م  تكنولوجيا المعمومات المتطورة.  -

فيػػس تسػػمح لمطمبػػة بالت اعػػؿ والمشػػاركة فػػس  ؛ولممنصػػات التعميميػػة فوااػػد متعػػددة
العممية التعميمية، كما أنيا ت دـ مةتو  متنوع وثػري مػف المعمومػات المتاةػة عمػا شػبكة 

ا ػرات وتازينيػا واسػترجاعيا المعمومات الدوليػة "اانترنػت"، ويمكػف لمطمبػة تسػجيؿ المة
مرنػػة تزيػػد مػػف دافعيػػة و ػػات التعميميػػة المناسػػبة ليػػـ، فيػػس بياػػة تعميميػػة ثريػػة و فػػس اد 

 (.ٗ، ٕٙٔٓالمتعمميف نةو التعمـ والعمؿ التعاونس )الغرابية، 
  م  را ل  التعميمية االةتياجات تمبية المنصات التعميمية فسسيمت و د أ
  لا تمتد عادلة تعميمية فرص توفير وذلؾ مف االؿ النامية؛ البمداف فسوالميمشيف 

 والتكنولوجيا، لمتعميـ التةتية البنا ومواجية ن ص وال  يرة، الميمشة السكانية ال اات
 ال تيات عما الم رو ة والث افية االجتماعية ال يودوكذلؾ  المدربيف، المعمميف ون ص
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 والتس والتمويؿ، بالسياسات المتعم ة المالامة غير والنسا  فا بعض البمداف، وال رارات
 وبيف والة رييف ي ييفوالر  وال  را  ادغنيا  بيف ال جوة زيادة أدت  لا
 .(Gulati,2008,11-12)الجنسيف

 :  التعميمية بالمغة العربية  ومف أمثمة المنصات
   https://www.ekb.egبنؾ المعرفة المصري  -
   https://www.edraak.orgلمتعمـ المدرسس منصة  دراؾ  -
   /https://www.rwaq.orgمنصة رواؽ لمتعميـ الم توح  -
   /https://zadi.netمنصة زادي لمعمـو الشرعية  -

التكنولوجيػػا تسػيـ  ذوي ااعا ػة:لتعمػيـ  Support technology المسػاندةتكنولوجيػا  (ٕ)
بشػػكؿ كبيػػر فػػس تعمػػيـ ميػػارات الةيػػاة اليوميػػة والميػػارات االجتماعيػػة وادكاديميػػة لػػد  

ا يمت فػػس مػػنةيـ مزيػػد  ادفػػراد ذوي ااعا ػػة، فالمعينػػات السػػمعية والبصػػرية والةركيػػة أسػػ
فػس السػنوات  ا ىااال  ا وتطور  ية والةرية والةركة والتن ؿ، لذا ف د نالت اىتمام  مف االست الل

لمسػػاندة المعػػا يف ال ريػػب فػػس المسػػت بؿ  ةال ميمػػة الما ػػية، وسػػوؼ تةتػػؿ مكانػػة كبيػػر 
 االندماج الطبيعس فس مجتمعيـ وبياتيـ.داارة ة التيميش  لا ر لماروج مف داا

الطبيعػػة  ىػػس الااصػػة فػػس مجػػاؿ التربيػػة التكنولوجيػػاأةػػد أىػػـ مزايػػا اسػػتاداـ  ف 
 وبالتػالس ،لممعػا يف الااصػة يشػّكؿ أىػـ أسػاس ت ػـو عميػو التربيػة والذي ،ال ردية لمتعميـ
أو  الت ميػؿ مػف أثػار ااعا ػة عمػافيس تعمؿ  ه الميزة عدة مميرزات أار :ترتبت عما ىذ

، وت ػػديـ المسػػاندة فػػس عمميػػة الػػتعمـ، وتعزيػػز ال ػػرص اابداعيػػة ليػػـ، كمػػا أنيػػا  زالتيػػا
تساعد فس  ثرا  المناىه التعميمية، ويزيد مف ت ػاعميـ زمال ىػـ فػس الصػؼ، وييسػر ليػـ 

ستويات التػوتر الماتم ة، كما تسيـ بشكؿ كبير فس ا ض مالتواصؿ م  مصادر المعرفة 
 تجعػػؿ، ن عػػاالت لػػدييـ ممػػا يمكػػنيـ مػػف التمتػػ  بالعمميػػة التعميميػػة واالسػػت ادة منيػػاواال 

ومػف ثػـ رفػ  مسػتواىـ لمنسػياف،  اةتمػاال   وأ ػؿ أثر ا، وأب ا فاعمية، أكثر التعميمية الابرات
 Onyije & Francis  ؛ٚ، ٕٛٓٓ )أبػػو ىػػواش، ادكػػاديمس وزيػػادة التةصػػيؿ

 .(ٛ-ٚ ،ٕٙٔٓالمالح،؛ 2012,72,
ا عما المستو  ا ممةوظ  و د ةظس مجاؿ تكنولوجيا المعمومات لذوي ااعا ة اىتمام  

ة وؽ ادشااص ذوي ااعا ة الصادرة عف ىياة ، ف د ت منت ات ا ية الدولس والعربس

https://www.ekb.eg/
https://www.edraak.org/
https://www.rwaq.org/
https://zadi.net/
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=270590
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=270590
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=270590
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ات والتكنولوجيا لا المعموم  مكانية الوصوؿ  تعزيز، ٕٙٔٓادمـ المتةدة فس مارس عاـ 
وااصة فيما ، ٖٕٓٓة يؽ اطة التنمية المستدامة مور ادساسية فس تباعتبارىا مف اد

(، كما ع د المتتمر الدولس السادس ٕ، ٕٙٔٓيتعمؽ بذوي ااعا ة )ادمـ المتةدة،
السمطاف  ابوس فس لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لن اذ ذوي ااعا ة فس جامعة 

فس  عماف بالتعاوف م  المنظمة العربية لمتربية والث افة والعموـ وبعض المنظمات ادار 
، و د عر ت عما ىامش المتتمر نتااه دراسة است صااية دولية ٕٚٔٓنوفمبر  ٜٔ

ذوي ااعا ة  لا تكنولوجيا المعمومات كما وردت فس  تة يؽ متطمبات ن اذل ياس مد  
 والجزاار، ُعماف وسمطنة مصر: ولة عربية مو عة عمييا ىسد ٕٔوذلؾ فس  ،االت ا ية
 واليمف، وأشارت وتونس، وفمسطيف، والسوداف، والمغرب، وموريتانيا، ولبناف، والعراؽ،
: م دمتيا فس تقتس العالمية لممعدالت وف ا العربية الدوؿ مف مجموعة ت دـ  لا النتااه
 وسمطنة التعميـ، فس واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا  لا الن اذ تعزيز عما لعمميا مصر
 المجاالت. كافة فس ال وي دداايا ُعماف

 ادشااص لتمكيف واالتصاؿ المعمومات تكنولوجيا توظيؼ) مشروع كما تـ  طالؽ
  لا ييدؼوالذي العاصمة،  جيبوتس مدينة ب ،ٕٚٔٓ يناير ٕٛ يـو فس( ااعا ة ذوي

كسابيـ المساندة، التكنولوجيا استاداـ مف ااعا ة ذوي ادشااص تمكيف  الميارات وا 
 ادنشطة فس واندماجيـ اآلاريف، عما اعتمادىـ مف ت مؿ التس واالجتماعية ادكاديمية

 ىذه عما ال ااميف المدربيف تقىيؿ وكذلؾ والعممية، الةياتية مياراتيـ وتنمية االجتماعية،
 .(ٕٚٔٓ)ااسيسكو، المتاصصة  التدريبية البرامه مف مجموعة االؿ مف ال اة

 رؤية مكرتحة لتىفري فرص التعلًه للفئات املَنشة يف مصر: احملىر الجالح 

مػػػف ةيػػػث الم يػػػـو متيمػػػيش والميمشػػػيف، التعػػػرؼ عمػػػا ااطػػػار ال كػػػري لفػػػس  ػػػو  
ل ػا  التيميش التعميمس، وعوامؿ والاصااص ، وأبرز ال اات الميمشػة واةتياجاتيػا التربويػة، وا 
وصػور تطبي يػة ليػا بعض االتجاىات الةديثة فس مجػاؿ تربيػة وتعمػيـ الميمشػيف ال و  عما 

تمثػؿ أسػس ومبػادئ نظريػة  اعتباارات أساساية لا عدة توصمت الور ة البةثية ، اا ودولي  مةمي  
الميمشػيف ب اػاتيـ الماتم ػة عمػا المسػػتوييف موجيػة لمميتمػيف وال ػااميف عمػا تربيػة وتعمػػيـ 

 التاطيطس والتن يذي فس المجتم  المصري، ىذه االعتبارات ىس:
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تػوفيره فػس ادولوية فس سياسػات ااصػالح المجتمعػس، و  ته عطاالتعميـ ةؽ لمجمي ، يجب  (ٔ)
متنوعػة، وذات جػودة، ويسػيؿ  توفير اػدمات تعميميػةبمعنا  و  معايير تعميمية عادلة، 

الوصػػوؿ  لييػػا، وتراعػػس المسػػاواة فػػس المعاممػػة مػػ  اد ػػراف، وعدالػػة فػػس ت ػػدير النتػػااه 
 التعميمية، ومدعمة ببرامه تةسينية وتعوي ية لممتعثريف والمةروميف تةديدا.

مسػاولية مشػتركة بػيف الةكومػة  ىس ااصةعامة ولمميمشيف مساولية توفير ةؽ التعميـ  (ٕ)
ااصػػػة كميػػػات –والبةثيػػػة  والمتسسػػػات التعميميػػػة  مػػػ  المػػػدنس وال طػػػاع الاػػػاصوالمجت
ال  ي مػػنيـأل ػػا  العػػب  عمػػا ا  وأفػػراد المجتمػػ ، و ووسػػااؿ ااعػػالـ ودور العبػػادة -التربيػػة

 ية ؽ النتااه المرجوة.

توةيػػػد الرتيػػػة المشػػػتركة بػػػيف جميػػػ  ال طاعػػػات والجيػػػات المسػػػاىمة فػػػس تربيػػػة وتعمػػػيـ  (ٖ)
 توازف ىذه الرتية بيف االتجاىات الدولية واالةتياجات المةمية.ف أالميمشيف، و 

اتجاىػػات متوازيػػة ىػػس: الو ايػػة  ة  ػػية التيمػػيش التعميمػػس فػػس ثالثػػأف يػػتـ التعامػػؿ مػػ   (ٗ)
، جديػػدة وظيػػور فاػػات ميمشػػة الو ايػػة مػػف التيمػػيشالو ايػػة تعنػػس  ؛والعػػالج والمسػػاندة

الميمشػػة الموجػػودة فػػس المجتمػػ ،  والعػػالج يعنػػس ت ػػديـ فػػرص تعميميػػة ة ي يػػة لم اػػات
والمسػػاندة تعنػػس اسػػتمرار الػػدعـ المػػادي والمعنػػوي والتكنولػػوجس والتعميمػػس واالجتمػػػاعس 

 .والن سس لم اات المعر ة لمتيميش أو الميمشة فعال  

تيياػػة الػػنظـ والبػػرامه التربويػػة والتعميميػػة الم دمػػة دي فاػػة مػػف ال اػػات الميمشػػة بةيػػث  (٘)
االجتمػػػاعس والن سػػػس مصػػػاةب ا لمجانػػػب التعميمػػػس، ةيػػػث يةتػػػاج تت ػػػمف جانػػػب التقىيػػػؿ 

الميمشػوف  لػػا بػػرامه لتػػقىيميـ ودمجيػـ فػػس النظػػاـ التعميمػػس كػس يتمكنػػوا مػػف االسػػتمرار 
 فيو وية ؽ أىدافو المنشودة.

فػػس التاطػػيط ال ػػااـ عمػػا جمػػ  المعمومػػات مػػف مصػػادر موثو ػػة ود ي ػػة عنصػػر أساسػػس  (ٙ)
ىػػذه ، فمكػػؿ فاػػة ولكػػؿ فػػرد دااػػؿ ا واةتياجاتيػػا التعميميػػةتةديػػد ال اػػات الميمشػػة وأماكنيػػ

طبيعة وظروؼ ااصة واةتياجات ماتم ة، ومف ثـ يجب أف تكوف الادمة التعميميػة  ال اة
 يا.الم دمة ل اة معينة ماططة بد ة لتمبية اةتياجات

مػيـ االستثمار فس التعميـ والتوس  فس مصادر الدعـ المالس والتمويؿ لمشروعات رعاية وتع (ٚ)
 الميمشيف  رورة مجتمعية فس ظؿ الظروؼ اال تصادية لمدولة.
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 ماف المسا لة، ةيث  ف ال ماف الوةيد لتن يذ الاطط والمساوليات عما النةو المرجػو  (ٛ)
 ىو تن يذ  جرا ات المسا لة العادلة والناجزة عما كافة المستويات وال طاعات.

تااوفير بعااض المتبلبااات التااي تسااهم فااي  ا تػػراحاالعتبػػارات السػػاب ة، يمكػػف  وفػػس  ػػو 

 عما النةو اآلتس: لفئات المهمشة في المجتمع المصريالتعليم ل فرص

 .األساسٌوخاصة يف مرحلة التعلًه التعلًنٌ  الىقاية مً التَنًش .1

 مف االؿ: ادساسسالتعميمس وااصة فس مرةمة التعميـ  الو اية مف التيميشيمكف 
مدارس التعميـ ادساسس والثػانوي ااصػة فػس المنػاطؽ  ك ا ةالتوس  فس  نشا  ورف   -

 والجذب لمطالب. ا، بما ية ؽ معايير الجودةالبعيدة جغرافي  

ةػػاالت عػػدـ  لمتابعػػة ةالػػة الطػػالب فػػس سػػف التعمػػيـ المدرسػػس، رلرصػػد و ػػ  أليػػة -
االلتةػػاؽ أو التسػػرب أو الرسػػوب بصػػ ة دوريػػة ال تزيػػد عػػف أسػػبوعيف، ةتػػا يمكػػف 

 التعامؿ م  ىذه الةاالت وو ايتيا مف التعرض لاطر التيميش التعميمس.

و ػػ  أليػػة لمتواصػػؿ مػػ  ادط ػػاؿ غيػػر المسػػت ريف تعميميػػا والمعر ػػيف لتػػرؾ التعمػػيـ  -
مية، بةيػػث يكػػوف ليػػا الصػػالةية فػػس ادساسػػس تةػػت رعايػػة ومسػػاولية الجيػػات الرسػػ

 التعامؿ م   ىتال  ادط اؿ وو ايتيـ مف اطر التيميش.

، وجػػزا ات ب بالمدرسػػةتشػػري  ال ػػوانيف وجديػػة تطبي يػػا فيمػػا ياػػص التةػػاؽ الطػػال -
 .مف التعميـ المتسربيفوليا  أمور التالميذ غير الممتة يف أو رادعة د 

 ا وممولة انشا  المدارس وصيانتيا.ي  االشتراؾ فس مشروعات دولية داعمة ا تصاد -

دارس التعمػيـ توجيو المساولية االجتماعية لم طاع الااص نةو  نشا  ورفػ  ك ػا ة مػ -
 بعض أبنا  ادسر ال  يرة.ل ادساسس والثانوي، وتةمؿ تكاليؼ التعميـ

 التواصػؿ مػ  ادسػر ال  يػرة بقسػموب"طرؽتشجي  ودعـ منظمات المجتم  المدنس فس  -
بنػاايـ وت ػديـ الػدعـ ماعية واال تصادية والتعميمية دادبواب" لمكشؼ عف الةالة االجت

 فس التعميـ.ايـ بناأاستمرار لةاؽ و  جؿ أليـ مف 
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 .احلكىمٌ أو اخلاص دمج املَنشني يف مدارس التعلًه العاو الرمسٌ .2

مػػقو  وسػػكاف  يمكػػف دمػػه ال اػػات الميمشػػة مػػف ادط ػػاؿ ال  ػػرا  والعػػامميف وادط ػػاؿ بػػال
العشػػواايات وال تيػػات المةرومػػات مػػف التعمػػيـ وذوي ااعا ػػة ال ػػابميف لمػػدمه، وذلػػؾ مػػػف 

 االؿ:
التعميميػػة الممولػػة مػػف ال طػػاع الاػػاص، بةيػػث ياصػػص لكػػؿ  السػػنداتتطبيػػؽ نظػػاـ  -

و أيغطػػس تكم ػػة تعميمػػو فػػس مػػدارس التعمػػيـ الةكػػومس  ا  ط ػػؿ مػػف ىػػتال  ادط ػػاؿ مبمغػػ
 الااص.

اػػػدمات الرعايػػػة االجتماعيػػػة  تػػػوفيربػػػالمجتم  المػػػدنس وال طػػػاع الاػػػاص لاالسػػػتعانة  -
والن سية وادمات السكف والمعيشة لألط اؿ الذيف تـ دمجيػـ بعػد تسػربيـ وتيميشػيـ 

 ار التعميـ العاـ، نظرا الةتياجاتيـ ليذا النوع مف الرعاية.سلا م 

دارتيػػا، وم التوسػػ  فػػس - تطبيػػؽ نظػػاـ عممييػػا،  لتيياػػة مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ وال نػػس، وا 
 .دمه ذوي ااعا ة فس ماتمؼ مدارس التعميـ العاـ وال نس

 :تطبًل ىظاو التعلًه املَين الجيائٌالتىسع يف  .3

مػػػف التعمػػػيـ  الطػػػالبف ال  ػػػر ىػػػو مػػػف أىػػػـ أسػػػباب ةرمػػػاف عػػػدد كبيػػػر مػػػف أطالمػػػا 
نظػاـ  تـ التوسػ  فػسف يػأمػف المناسػب ، ففػس مصػر رسػةوتوجييـ نةو العمؿ وتركيـ المد
 ة ػػو يـ ذلػػؾ ف ياػػالؼأدوف  لمطػػالببػػيف التعمػػيـ والعمػػؿ التعمػػيـ المينػػس الثنػػااس لمجمػػ  

 ، ويمكف أف يتـ ذلؾ مف االؿ:وال انونية اانسانية
 سنة  ٗٔالمينية لألط اؿ مف سف  ةتطبيؽ نظاـ التممذ -

 ٛٔعمػػا مػػف سػػف أتطبيػػؽ نظػػاـ التػػدريب المينػػس بقسػػموب التكامػػؿ الرأسػػس لمػػف ىػػـ  -
 سنة.

 نشر ث افة التعميـ المينس الثنااس فس المجتم  ااصة بيف الطب ات ال  يرة. -

ع ػػا  مػػف و ػ  مزايػػا لممصػان  والشػػركات المسػاىمة فػػس تطبيػؽ التممػػذة المينيػة كاا -
 بعض ال رااب مثال.

و ػػ  تشػػريعات منظمػػة لممصػػان  والشػػركات المشػػاركة فػػس تطبيػػؽ التممػػذة المينيػػة  -
 رأسس.والتدريب بقسموب التكامؿ ال

 التيىع والتىسع يف مدارس التعلًه البديل يف كافة املراحل التعلًنًة. .4
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التعمػػيـ البػػديؿ مػػف أنسػػب التوجيػػات لتربيػػة وتعمػػيـ الميمشػػيف الػػذيف ال يكػػوف  يعػػد
مثػػؿ السػػكف فػػس ا ااصػػة وغيػػر عاديػػة، ولكػػف يعػػانوف ظروف ػػ ،العػػااؽ أمػػاميـ ال  ػػر ف ػػط

، أو  عا ػة ال ت بػؿ الػدمه التربػوي، منػاطؽ ناطؽ ناايػة أو فػس منػاطؽ صػراع وةػروب أوم
 تس:قلذا ي ترح ما ي

التوس  فس مدارس التعمػيـ المجتمعػس لم تيػات، سػوا  الممولػة مػف المنظمػات الدوليػة  -
نشػػا  مػػدارس عمػػا غرارىػػا ممولػػة مػػف ال طػػاع الاػػاص والجيػػود  أو  ،مثػػؿ اليونسػػكو

اؼ وزارة التربيػػػة شػػػر   س تةػػػتنالمجتمعيػػػة وتػػػدار مػػػف  بػػػؿ منظمػػػات المجتمػػػ  المػػػد
 والتعميـ.

التوس  فػس  نشػا  مػدارس التربيػة الااصػة ورفػ  ك ا تيػا بمػا ية ػؽ معػايير الجػودة  -
 وية ؽ االةتياجات التعميمية لممعا يف غير ال ابميف لمدمه. 

عمػا  تعميميػاتطبيؽ نظاـ المدرسة الجاذبة صدي ة الط ؿ لألط اؿ الميمشيف ويمكػف  -
 مستو  الجميورية.

 نػػوات تبادليػػة بػػيف مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ ومػػدارس التعمػػيـ البػػديؿ بةيػػث يمكػػف  فػػتح -
ف ال تتباعػػػد المنػػػاىه الدراسػػػية بشػػػكؿ كبيػػػر بػػػيف أالتن ػػػؿ بينيمػػػا، ويراعػػػا فػػػس ذلػػػؾ 

 النظاميف.

 .لألطفال والكبار دعه برامج وأىشطة التعلًه غري الرمسٌ .5

تعميـ غير رسػمية مػف  ومبادراتمشروعات تعد المساىمات المجتمعية التس تتمثؿ فس 
المساىمات التس تساعد فس نشر التعميـ والمعرفة والث افة وتنمػس الميػارات والمواىػب لػد  

 ، وي ترح لتن يذ ىذه الممارسات مايقتس:ادط اؿ والكبار مف الميمشيف
درات مةو ادمية وتعميـ الكبار ونشرىا ودعميا والمشػاركة التوس  فس مشروعات ومبا -

 الجامعات.طالب مف  بؿ متسسات المجتم  ااصة فييا 

 نشا  ةا نات أعماؿ لدعـ مشػروعات ريػادة ادعمػاؿ االجتماعيػة ااصػة فػس مجػاؿ  -
 تعميـ الميمشيف.

زيػػػادة الػػػوعس المجتمعػػػس بقىميػػػة المسػػػاىمة فػػػس مشػػػروعات ومبػػػادرات التعمػػػيـ غيػػػر  -
 الرسمس ااصة بيف طالب الجامعات.
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التوس  فس مشػروعات التعمػيـ غيػر الرسػمس الممولػة مػف المنظمػات الدوليػة الميتمػة  -
 بتعميـ ادط اؿ والكبار الميمشيف مثؿ اليونسيؼ واليونسكو والبنؾ الدولس.

نشػػا  ا  توجيػػو المسػػاولية االجتماعيػػة لم طػػاع الاػػاص نةػػو العمػػؿ فػػس مجػػاؿ التعمػػيـ و  -
 .مبادرات تعميمية لم اات الميمشة والمةرومة

 التعلًه للجنًع خاصة املَنشني.وتًسري تىظًف تكيىلىجًا املعلىمات واالتصال يف إتاحة  .6

فيجػب ، المعمومػات وتكنولوجيػا االتصػاؿ ي ػـو عمػامجتمػ   الةػالسنظرا دف المجتم  
 نةو تعميـ الميمشيف، لذا ي ترح اآلتس: ةكؿ الجيود الموجيفس التكنولوجيا  تدمهأف 

ا نتيجػػة لظػػروؼ ال  ػػر أو بةصػػر الميمشػػيف تعميمي ػػ تاصػػيص جيػػاز مركػػزي ياػػتص -
المرض أو ااعا ة أو السكف فس ادمػاكف المتطرفػة والعشػوااية، وعمػؿ  اعػدة بيانػات 

لم اػات وادمػاكف والنػوع ومػا  لػا ذلػؾ .. يمكػف الػداوؿ عمػا  ا  ت صػيمية ومصػن ة وف ػ
جتماعيػة وغيرىػا فػس ىذه البيانات لمجيات المساىمة فس ت ديـ الادمات التعميمية واال

  و  الموااح المنظمة الستاداـ ىذه ال اعدة.

نشر الوعس والتدريب عما استاداـ منصات التعميـ ومصػادر المعرفػة المتاةػة ااصػة  -
 بنؾ المعرفة المصري، وذلؾ فس الجامعات وفس وسااؿ ااعالـ الماتم ة.

تيدؼ ت ػديـ مةتػو  دعـ وتشجي  ريادة ادعماؿ فس مجاؿ تكنولوجيا التعميـ التػس تسػ -
و أعممػػس متوافػػؽ مػػ  المنػػاىه التعميميػػة الرسػػمية، أو مةػػو ادميػػة وتعمػػيـ الكبػػار، 

 تنمية ميارات لغوية وما  لا ذلؾ.

الةياتيػػة  المصػطةبة لػػبعض ادجيػزة االكترونيػػة وتطبي اتيػاتشػجي  ال وافػؿ المتن مػػة  -
المػدارس والجامعػات  لكترونيػة لػد  طػالبتسػتيدؼ مةػو ادميػة اا والتس ، والتعميمية

 ااصة فس المناطؽ الري ية وادماكف الميمشة.

عطا  ادولوية فػس تػوفير ىػذه  - التوس  فس مجاؿ التكنولوجيا المساندة لذوي ااعا ة وا 
باالسػػػتعانة بال طاعػػػات لمطػػػالب المعػػػا يف فػػػس مراةػػػؿ التعمػػػيـ الماتم ػػػة التكنولوجيػػػا 

 .اال تصادية الماتصة فس المجاؿ
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربًة:

األىمية  (. خدمات الرعاية االجتماعية بالمؤسسات اإليوائية6112األبشييي، أحمد عبد الحميد ) .1
والحد من االستبعاد االجتماعي لألطفال بال مأوى، مجمة الخدمة االجتماعية، الجمعية المصرية 

 .115-55(، يناير، 55لألخصائيين االجتماعيين، ع)
(. االحتياجات التعميمية لألطفال العاممين بمحافظة 6111أبو الجود، فاطمة عوضين عبداهلل ) .6

 .151-151(، يناير، 1(، ج)55التربية بالمنصورة، ع)دراسة حالة، مجمة كمية  -دمياط
 (. معجم الغني الزاىر، الدار البيضاء، مؤسسة الغني لمنشر.6115أبو العزم، عبد الغني ) .5
(. التعميم المتناوب كصيغة تربوية لتعميم الكبار فمسفتو وأىدافو 6115أبو خميل، محمد إبراىيم ) .1

عض الدول، مجمة دراسات في التعميم الجامعي، مركز ومتطمبات تطبيقو في مصر في ضوء خبرة ب
 .111-156(، ديسمبر ،5تطوير التعميم الجامعي، جامعة عين شمس، ع)

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

إطالق مشروع توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال  لتمكين األشخاص  (.6115اإلسيسكو) .2
ذوي اإلعاقة في جميورية جيبوتي، متاح عمى : 

https://www.isesco.org.ma/ar/2017/02/17  
(. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الدورة التاسعة لمؤتمر الدول 6112المتحدة) األمم .5

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

http://www.un.org/disabilities/documents/COP/9/RT3/CRPD_CSP_2016_
1603540A.pdf-4 (61/1/6111.) 

تدريب وتوظيف الشباب، األردن،  -(. من التعميم إلى العمل6111األنصاري، عيسى بن حسن) .1
 دار الفارس لمنشر والتوزيع.

ممتسربين من الحمقة الثانية بالتعميم (. االحتياجات التربوية ل6111بديوي، رزق منصور محمد) .1
دراسة ميدانية عمى المجتمع البدوي بمحافظة شمال سيناء، مجمة كمية التربية، جامعة  -األساسي

 .111-522(، يونيو، 55طنطا، ع)

https://www.isesco.org.ma/ar/2017/02/17
https://www.isesco.org.ma/ar/2017/02/17
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/9/RT3/CRPD_CSP_2016_4-1603540A.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/9/RT3/CRPD_CSP_2016_4-1603540A.pdf
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(. دراسة تحميمية واقع فئات الشباب الضعيفة والميمشة في فمسطين، صندوق 6112برغال، وسيم ) .11
ن، متاح عمى: األمم المتحدة لمسكا

-https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub
%20Ar.pdf-pdf/YVS%20Report%20  :(.15/1/6111)بتاريخ 

(. مصر تقرير التنمية البشرية 6111القومي ) خطيطالت ومعيد المتحدة، لألمم اإلنمائي البرنامج .11
 شباب مصر: بناة مستقبمنا، مصر متاح عمى موقع: -6111

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/243/egypt_2010_ar.pdf      
 (11/1/6111)بتاريخ: 

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

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

 فبراير 61
 (. المدرسة الديموقراطية ثورة التعميم التقميدي، القاىرة، دار الفكر العربي.6111التيتون، أمينة ) .11
 األمية وتعميم الكبار. بشأن محو 1111لسنة  1جميورية مصر العربية. القانون رقم  .15
 (. تطوير التعميم األساسي في مصر، مايو.6115الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ) .12
(. خصائص األسر الفقيرة في مصر في 6112الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ) .15

 ، ديسمبر.6115
ارحي وعثمان، منى حسن، رانيا حمدي محمد ومصطفى،يوسف عبد المعطي والسيد، سيد الج .11

(.متطمبات تفعيل دمج المعاقين بمدارس التعميم العام بجميورية مصر العربية، مجمة 6115شعبان)
 .611-155(، 6(،ج)1جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية، كمية التربية، جامعة الفيوم، ع)

 إلجتماعي الموجوا التيميش من الحد في األىمية الجمعيات (. دور6116محمد ) سعودي حسن، .11
، (55)االنساني، مصر، ع  والعموم االجتماعية الخدمة في دراسات المعاقة، مجمة المرأة ضد
 512 – 555 أكتوبر، ،(6ج)

(. المدرسة الجاذبة مدخل لمعالجة ظاىرة تسرب الفتيات من التعميم، 6112حنا، تودري مرقص) .61
سانية، مؤسسة د. حنان درويش لمخدمات المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلن

 . 111-111(، ديسمبر،5الموجستية والتعميم التطبيقي، ع)

https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/YVS%20Report%20-%20Ar.pdf
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/YVS%20Report%20-%20Ar.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/243/egypt_2010_ar.pdf
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(. التنمية بين التيميش وغيبة العدالة، ممخصات بحوث المؤتمر 6111الحوت، محمد صبري) .61
ت العممي الثامن الدولي الرابع لكمية التربية جامعة المنوفية" تربية الفئات الميمشة في المجتمعا

 سبتمبر. 16-11الفرص والتحديات، في الفترة من  -العربية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة
(. المدرسة الجاذبة صديقة الطفمبين الضرورات التربوية والخيارات 6115الخميسي، السيد سالمة) .66

رسعيد" نحو التعميمية..لماذا وكيف؟، المؤتمر العممي الرابع والدولي الثاني لكمية التربية جامعة بو 
 .151-122ابريل،  11-11مدرسة صديقة لمطفل"، في الفترة 

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

 سبتمبر. 16-11الفرص والتحديات، في الفترة من  -المستدامة
(. المتطمبات 6111الراشدي، عبداهلل بن أحمد بن عبداهلل والسكران، عبداهلل بن فالح بن راشد) .61

التربوية لتوظيف المنصات التعميمية اإللكترونية في العممية التعميمية في المرحمة الثانوية من وجية 
 -مين بتعميم الخرج، مجمة البحث العممي في التربية، كمية البنات نظر المشرفين التربويين والمعم

 .51-1(، 1(،ج)11جامعة عين شمس، ع)
مقاربة  -(. االستبعاد االجتماعي كمدخل لدراسة المشكالت االجتماعية6115رمضان، محمد ) .65

 .151-151(، سبتمبر، 11نظرية، مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية باالسماعيمية، ع)
(. الجيود التربوية لمجمعيات األىمية في مدارس المجتمع بمحافظة 6112رمضان، محمد جابر) .62

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

عمم (. التعميم والطبقية في مصر: دائرة اإلدماج والتيميش، المجمة العربية ل6115زايد، أحمد ) .65
-1(، يناير، 11االجتماع، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، ع)

51. 
 لعمم العربية والتيميش، المجمة اإلدماج دائرة : مصر في والطبقة (: التعميم6115أحمد ) زايد، .61

 – 1، ، يناير11ع والدراسات االجتماعية،  البحوث اآلداب، مركز كمية القاىرة، االجتماع، جامعة
51 

 (. الميمشون بين النمو والتنمية، القاىرة، مركز البحوث العربية.1111زقزوق، اسماعيل ) .61
لبعض  التربوية العدالة لتحقيق مقترحة تعميمية خريطة .(6111محمد ) محمد خالد ىانم سميم، .51

 التربية، جامعة كمية بمحافظة الشرقية، مجمة الخاصة االحتياجات ذوى من الميمشة الفئات
  155 - 11، ، سبتمبر، عدد خاص(55)المنوفية، مج 
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(. التعميم غير الرسمي لدعم الفئات الضعيفة، منظمة المجتمع 6112الشاعر، صالح عبد العظيم) .51
  detail-http://arsco.org/article-125-7-0العممي العربي، متاح عمى موقع:

 (.2/11/6111)بتاريخ:
(. االحتياجات التأىيمية والخدمات التعميمية لمطمبة ذوي صعوبات 6112الشباطات، أحمد محمد) .56

-111(، يناير، 1(، ع)61التعمم في منطقة الباحة، مجمة العموم التربوية، جامعة القاىرة، مج)
662. 

في المناطق المحرومة من التعميم لعالج مشكمة  (. صيغ تعميم الفتيات6115صابر، مشيرة إبراىيم) .55
التسرب، المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية، مؤسسة حنان درويش لمخدمات 

 .112-161(، 2الموجيستية والتعميم التطبيقي، االسماعيمية، ع)
(، مجمة 6111)عابدين، محمود عباس وأحمد، محمد صالح الدين و نصر، حنان حسن سميمان .51

 .11-1(، يناير، 22كمية التربية بالزقازيق، ع)
(. مجمة الجامعة 6111العاجز، فؤاد عمي مصطفى و عساف، محمود عبد المجيد رشيد) .55

اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، شئون البحث العممي والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية، 
 .112-55(، اكتوبر 1(،ع)66غزة، مج)

دراسات  -(.تربية األطفال في المناطق العشوائية6111عباس، وفيو محمد ورجب، مصطفى) .52
 نظرية، القاىرة، دار العمم لمماليين.

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

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

(، اكتوبر، 1(،ج)51زىر، ع)االجتماعية في التعميم دراسة تحميمية، مجمة كمية التربية، جامعة األ
515-215. 

(. تعميم الكبار من أجل تمكين الفقراء بالمناطق األكثر احتياجا في 6115عبد الستار، رضا محمد) .51
رؤية استشرافية، آفاق جديدة في تعميم الكبار، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، -مصر
 .511-616(، 1ع)

دراسة تتبعية  -(. التعميم واالستبعاد االجتماعي بمصر6116عبد العال، محمد سيد ضاحي ) .11
لخريجي المدارس الفنية الصناعية، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة 

 القاىرة.

http://arsco.org/article-detail-125-7-0
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-1111دراسة الحالة المصرية  -(. سياسات التضمين والتيميش6111عبد المنعم، مي مجيب ) .11
 منشورة، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة.، رسالة دكتوراه غير 6111

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

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

 فى الفئات الميمشة بعض لتمكين الشامل التعميم تطبيق متطمبات .(6111وصفي ) عثمان، رانيا .15
(، عدد خاص، 55، مج )المنوفية التربية، جامعة كمية الدول، مجمة بعض تجارب ضوء فى مصر

 555 - 551ص ص سبتمبر،
 -(. مؤشرات االستبعاد االجتماعي وعالقتيا بالعنف الطالبي6111العساسفة، رامي عودة اهلل ) .11

دراسة ميدانية في جامعة مؤتة، رسالة ماجستير غير منشورة، عمادة الدراسات العميا، جامعة مؤتة، 
 األردن.

ألطفال المعاقين في المممكة العربية السعودية في ضوء (. دمج ا6115العطار، محمد محمود ) .15
(، يناير، 6تجارب بعض الدول األجنبية تصور مقترح، مجمة جامعة الباحة لمعموم اإلنسانية، ع)

11-111. 
(. بعض التجارب التربوية المعاصرة في مجال مدارس الفصل الواحد 6111عمارة، سامي فتحي) .12

مكانية االستفادة مني ا في تطوير التجربة المصرية، مجمة التربية المعاصرة، لمفتيات وا 
 .111-111(، ديسمبر، 52(، ع)15الحديثة ، القاىرة ،س) التربية رابطة

 (، القاىرة، عالم الكتب.5(، معجم المغة العربية المعاصرة، مج)6111عمر، أحمد مختار) .15
 نحو -واالجتماعية االقتصادية الحقوق إلى والوصول التيميش (. قضايا6116عوض، محسن ) .11

العربي، القاىرة، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، متاح  العالم في التيميش لمكافحة جديدة مقاربات
 http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/Qadaya-عمى موقع:

Tahmeesh2012.pdf   :(.11/1/6111)بتاريخ 
(. دور المنصات التعميمية اإللكترونية في تنمية الوعي 6112الغرابية، سارا سامح مصطفى) .11

الصحي لدى طالبات الصف السادس األساسي واتجاىين نحوىا، رسالة ماجستير، كمية التربية، 
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http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/Qadaya-Tahmeesh2012.pdf
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51. 
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-1(، يناير، 55(، ع)15مة عالم التربية، المؤسسة العربية لالستشارات، القاىرة، س)تحميمية، مج
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 الشوارع، القاىرة، رئاسة مجمس الوزراء.

التعميمية صيغة مقترحة لتحقيق الميزة التنافسية  (. الكوبونات6115محفوظ، راندا رفعت محمد) .51
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(. تطوير الميارات والتدريب الميني بأسموب التكامل الرأسي لمشباب 6111ميشرا، موكتي ) .56
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 515-655(، يناير، 56(،ع)11مج)

ياة لدى الميمشين، الجيزة، قراءه في معنى الح-(. الحماية االجتماعية لمفقراء6111ىاشم، صالح ) .55
 أطمس لمنشر واإلنتاج اإلعالمي.

تقميص الفقر من خالل التعميم  -(.إسراع الخطى من أجل التعميم لمجميع6116ىيرفكينز،إليفين) .52
األساسي) النجار،زينب عمي: مترجم(، مجمة مستقبميات، القاىرة، مركز مطبوعات اليونسكو، 

 .555-565(،5(، ع)56مج)
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 المحرومين من الرعاية األسرية.
(. التنظيمات التعميمية والتربوية لذوي االحتياجات الخاصة، مجمة عالم 6116يامنة، إسماعيمي) .51

 .16-21 (، ابريل،51(، ع)15التربية، المؤسسة العربية لالستشارات ، القاىرة، س)
(. االستبعاد االجتماعي واالقتصاد غير الرسمي في مصر، المجمة 6111يونس، إيياب محمد ) .51

 .125-151(، أكتوبر، 1العممية لالقتصاد والتجارة،جامعة عين شمس، ع)
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