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  :مستخلصال
استهدف البحث إلقاء الضوء على مفهوم الفئات المهمشة، مظاهر التهميش وأنواعه، 

الفئات المهمشة؛ وذلك في المحور األول من ية أهمية تربالتهميش التعليمي ومخاطره، 
البحث، كذلك استهدف البحث عرض لبعض االتجاهات الحديثة في مجال تربية الفئات 

توظيف المستحدثات التكنولوجية في تربية الفئات في: التعليم الشامل، المهمشة ممثلة 
ي في توفير الفرص أساليب التخطيط التربو الخريطة التعليمية كأحد استخدام ، المهمشة

، الفئات المهمشةفي تربية المدني  مشاركة المجتمع ،التعليمية لبعض الفئات المهمشة
 فتح أبواب التعليم العالي لبعضبعض الفئات المهمشة، مؤسسات تعليم برامج و اعتماد 

توصل البحث من البحث،  ني؛ وذلك في المحور الثاالفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة
يعد التعليم الشامل أحد اإلتجاهات الحديثة في مجال تربية  ائج من أهمها:إلى عدة نت

ر من ثيتوجد ك، الفئات المهمشة الذي يتطلب تهيئة البيئة المدرسية الداعمة له
المؤسسات التعليمية في المناطق الفقيرة، والعشوائية تفتقد إلى البنية األساسية، 

وتوظيفها، كذلك قلة الوعي التكنولوجية ثات والتجهيزات الخاصة بالتعامل مع المستحد
، تعد الخريطة التعليمية أحد مجال تربية الفئات المهمشةبأهمية تلك المستحدثات في 

أساليب التخطيط التربوي التي لها أهمية بالغة في وضع رؤية مستقبلية للفرص 
تاحتها للفئات المهمشة، يشير واقع المجتمع المصري لعدم ك فاية الجهد التعليمية وا 

ايد االهتمام ، تز الحكومي في مكافحة الفقر وصور التهميش المختلفة التي يعاني منها
رين من القرن العشرين بجودة مؤسسات التعليم بصفة عامة يخفي العقدين األ

ومؤسسات تعليم الفئات المهمشة خاصة؛ وذلك إلحداث نقلة نوعية في منظومات 
ات بما يضمن جودة أدائها وتحقيق نواتج التعليم العمل في هذه النوعية من المؤسس

المستهدفة لهذه الفئات، تعد الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة شركاء في التنمية، ولهم 
، كما قدم الحق مثل أقرانهم العاديين في التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي خاصة

لفئات المهمشة بمصر في ضوء البحث في محوره الثالث واألخير تصوًرا مقترًحا لتربية ا
  بعض االتجاهات الحديثة.

 .تجاهات الحديثةاال ،الفئات المهمشة الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
 The research aimed to shed light on the concept of 
marginalized groups, the manifestations and types of marginalization, 
educational marginalization and its risks, the importance of education 
for marginalized groups, in the first axis of the research, The research 
also targeted a presentation of some recent trends in the field of 
education for marginalized groups represented in: inclusive education, 
employing technological innovations in the education of marginalized 
groups, using the educational map as one of the methods of educational 
planning in providing educational opportunities for some marginalized 
groups, the participation of civil society in the education of 
marginalized groups, adoption Programs and institutions for the 
education of some marginalized groups, opening the doors of higher 
education to some marginalized groups with disabilities, in the second 
axis of the research, The research reached several results, the most 
important of which are: comprehensive education is one of the recent 
trends in the field of education for marginalized groups, which requires 
creating a supportive school environment for it. Also, the lack of 
awareness of the importance of these innovations in the field of 
education for marginalized groups. The educational map is one of the 
educational planning methods that are of great importance in setting a 
future vision for educational opportunities and making them available 
to marginalized groups, The reality of the Egyptian society indicates 
the insufficiency of the governmental effort to combat poverty and the 
various forms of marginalization that it suffers from, the increasing 
interest in the last two decades of the twentieth century in the quality of 
educational institutions in general and the education institutions of 
marginalized groups in particular; It guarantees the quality of its 
performance and the achievement of targeted educational outcomes for 
these groups. The marginalized groups with disabilities are 
development partners, and they have the right, like their regular peers, 
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to education in general and university education in particular, In 
addition, a proposed concept for the education of marginalized groups 
in Egypt has been presented in the light of some recent trends. 
Keywords: Marginalized groups, recent trends. 

 مقدمة
نتيجة لزيادة الوعي بأهمية توفير الرعاية والتعليم للجميع فقد شهد القرن 

من  -خاصة من ذوي اإلعاقة -العشرين محاوالت عديدة لتربية وتعليم الفئات المهمشة
قبل الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية، كما تم التأكيد 

ارات التربية والتعليم، والشئون االجتماعية، والثقافة، والشباب من قبل المسئولين بوز 
والرياضة، والباحثين في مجال العلوم اإلنسانية على أهمية تربية وتعليم الفئات المهمشة 

 في نطاق السياق التعليمي والتقني واالجتماعي الذي تشهده األلفية الثالثة.
أصدرت عديًدا من القرارات فقد اهتمت مصر بهذه الفئات تشريعًيا، حيث  

( بتاريخ 252الخاصة بهم لألخذ بأيديهم ومساعدتهم كان آخرها القرار الوزاري رقم )
م بشأن قبول بعض الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس 5/8/2017

م 2017/2018( مادة، وبدأ العمل به من العام 19التعليم العام، والذي تضمن )
 م(. 2017لعربية: وزارة التربية والتعليم: )جمهورية مصر ا

واستكمااًل لذلك ونظًرا للمهام الصعبة والجسيمة التي ينبغي أن يقوم بها المعلم  
في تربية وتعليم تلك الفئات فقد نال إعداده وتدريبه اهتماًما كبيًرا، وتمثل ذلك في فتح 

لجامعي؛ مما يمثل خطوة برامج التربية الخاصة وتعليم الكبار على مستوى التعليم ا
هائلة في إعداد المعلم المتخصص الذي يرغب في العمل مع تلك الفئات عن حب ومن 

 منظور إنساني.
واستكمااًل الهتمام القيادة العليا في مصر بهذه الفئات من ذوي االحتياجات  

 م عاًما لهم.2018الخاصة اعتبر عام 
ن الندوات والمؤتمرات، التي وفي مجال تربية الفئات المهمشة عقدت عديد م

أوضحت جميعها أن هناك تفاوتًا في عوامل كثيرة، وشدة تباين بين الناس التي تتلقى 
الخدمات التعليمية داخل كل قطاع أو داخل كل فئة؛ كالفجوة التي بين الذكور واإلناث، 
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ياء بين المعاقين والعاديين، وبين العاديين وذوي االحتياجات الخاصة، وبين األغن
والفقراء، وبين األطفال أصحاب الظروف العادية واألطفال ذوي الظروف القاسية؛ 
كأطفال الشوارع، واألطفال العاملين، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى أن تصل 
الخدمة التعليمية إليها في مواطنها األصلية، والبحث عن صيغ تعليمية جديدة وغير 

 ية لهذه الفئات أينما كانت ومهما كانت قدراتها.تقليدية لتوصيل الخدمة التعليم
كان آخر هذه المؤتمرات: المؤتمر العلمي الثامن )الدولي الرابع( لكلية التربية، 
جامعة المنوفية بعنوان: "تربية الفئات المهمشة في المجتمعات العربية لتحقيق أهداف 

لما تشهده المنطقة العربية الفرص والتحديات" والذي جاء انطالًقا  -التنمية المستدامة
من مظاهر تشير إلى وجود خلل في تطبيق مبدأ العدالة والحق في التعليم وتكافؤ 
تاحته للجميع بصور وأشكال تراعي الظروف المختلفة ألفراده،  الفرص التعليمية وا 
باإلضافة إلى صور الحرمان وعدم التكافؤ التي تصل إلى حد وصف البعض لها 

اء وأحياًنا تصل إلى االستبعاد لبعض الفئات بالمجتمع ) جمال علي بالتهميش واإلقص
 م(.2018خليل الدهشان، 

هذ باإلضافة إلى أن معظم البلدان العربية تواجه تحديات ال تحقق تكافؤ 
الفرص للجميع في الحصول على التعليم، وغالًبا ما تغيب الفئات المهمشة عن دوائر 

طنية، مما يحرم كثير من الناس من حقهم في التعليم اهتمام السياسات التعليمية الو 
 م(. 2018)صبحي شعبان شرف: 

لذا يجيء هذا البحث ليلقيي الضيوء عليى أهميية تربيية الفئيات المهمشية، وتوعيية 
أفييراد المجتمييع بالييدور الييذي يمكيين أن تقييوم بييه هييذه الفئييات فييي االعتميياد علييى أنفسييهم، 

ميييييا يتطلييييب تقيييييبلهم وحسيييين التعاميييييل معهيييييم، والمسيييياهمة فيييييي بنيييياء المجتميييييع وتقدمييييه؛ م
 وتشجيعهم على االندماج مع بقية أفراد المجتمع.

 مشكلة البحث
إال أنها ال في مجال تربية الفئات المهمشة على الرغم من الجهود المبذولة  

تتناسب مع أعداد الفئات المهمشة، ومتطلبات توفير فرص التربية والتعليم المناسبة 
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مكانيات  هذه الفئات المهمة من نسيج المجتمع المصري بحضارته العريقة لظروف وا 
 الممتدة آلالف السنين.

ففي مجال تربية الفئات المهمشة من األميين أشارت اإلحصاءات إلى أن نسبة 
%( في الثمانينيات من 11القرائية في الدول العربية مجتمعة، قد زادت بمقدار )

%( مما 61.5فقط في التسعينيات إلى )%( 10%(، وبمقدار )51.3%( إلى )40.8)
يعني أن العقد األخير لم يكن مختلًفا عن العقد الذي سبقه، وأن إعالن جومتيان لم يؤد 
إلى تغييرات جدية في إنجاز الدول العربية في موضوع األمية، وأن الهدف المقرر 

ه عام م مما كانت علي2000%( عام 50لنهاية العقد )تخفيض نسبة األمية بمقدار )
ذا استمر األمر على هذا التكرار أي بتقدم )1990 %( سنوًيا فإن 1م لم يتحقق، وا 

( سنة للقضاء على األمية )اليونسكو: 39الدول العربية مجتمعة سوف تحتاج إلى )
 (.65م، 2000

هذا من ناحية اإلحصاء الرقمي، أما من حيث النوعية، يالحظ أن برامج محو 
في طبيعتها مما يؤدي إلى عزوف المستهدفين عن المشاركة األمية ال تزال تقليدية 

فيها؛ فالمناهج في الغالب هي مناهج التعليم االبتدائي، والمعلمون هم معلمو التعليم 
االبتدائي أو العاطلون عن العمل والحاصلون على الثانوية العامة، وطرائق التدريس 

م هناك حاجة ماسة إلى إعادة نظر هي الطرائق المستخدمة في التعليم التقليدي، ومن ث
جذرية في استراتيجية العمل الميداني في مجال محو األمية وتحسين الكفاية الداخلية 

 (.140 -139م، 2002لهذا النظام )عبد العزيز عبد اهلل السنبل: 
وفي مجال االهتمام بتربية الفئات المهمشة من الموهوبين في مرحلة رياض  

يزال اهتماًما ضعيًفا كًما ونوًعا، وال تتوافر رعاية خاصة  األطفال بوجه خاص، ما
للموهوبين في رياض األطفال إال في بلدان عربية قليلة. وهذه الرعاية حيث تتوافر، ما 
تزال في بدايتها، وال تستند إلى الدراسات العلمية والتجارب الحديثة في هذا المجال إال 

 (.52م، 2000بية للتربية والثقافة والعلوم: في قليل من هذه البلدان )المنظمة العر 
وال يختلف هذا الواقع في المراحل المختلفة من التعليم؛ فالمساحة المخصصة 
لتربية الفئات المهمشة من الموهوبين والمبدعين ما زالت محدودة للغاية حتى في 
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ا تحت الجامعات العربية التي اكتفى بعض من فيها بإنشاء أندية بسيطة في تركيباته
 (.140م، 2002مسمى أندية اإلبداع واالبتكار )عبد العزيز عبد اهلل السنبل: 

وفي مجال تربية الفئات المهمشة من األطفال المعوقين: تشير اإلحصاءات 
إلى أن ما يقارب من تسعة ماليين من األوالد والشباب العرب ما زالوا محرومين من 

م؛ وذلك بسبب اإلعاقة أو الفقر أو البعد التعليم األساسي الضروري لتطوير قدراته
الجغرافي، أو المعاناة السياسية واالقتصادية، وأن معظم الخدمات التربوية القائمة في 
عديد من الدول العربية تقوم بها مؤسسات متخصصة تعمل خارج التيار التعليمي 

المهمشة %( من مجموع الفئات 5العام. وتبلغ نسبة المستفيدين من هذه الخدمات )
 (.25م، 2000%( )اليونسكو: 1المعنية، وفي أغلب األحيان ال تزيد عن )

( في UNESCOكما أشارت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )
م "اإلنجاز والتحديات" أنه 2015 -2000التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 
نحو تعميم التعليم االبتدائي، لن تتمكن أية  رغم التقدم الكبير الذي حققته دول المنطقة

من تحقيق هدف التعليم للجميع المتمثل بضمان إكمال  -ما عدا تونس -دولة عربية
م 2012جميع األطفال للتعليم االبتدائي ممن لديهم النفاذ إلى هذا التعليم؛ ففي العام 

تدائية خارج ( مليون طفل في سن المدرسة االب4.5كانت ال تزال المنطقة تعد )
المدرسة، وكان ال يزال توفير التعليم الجيد بحاجة إلى اهتمام خاص، والشك في أن 
االختالالت التي يشهدها عديد من أنظمة التعليم قد أدى إلى تعزيز الفوارق، لذلك البد 
من تدارك هذا األمر في الوقت الذي يقوم فيه العالم بوضع أجندة جديدة للتعليم، حتى 

طفال والشباب والكبار على حد سواء من االستفادة من الفرص التي يوفرها يتمكن األ
التعليم بغض النظر عن الظروف التي ولدوا أو عاشوا عليها )منظمة األمم المتحدة 

 م(.2000-2015(: UNESCOللتربية والعلم والثقافة )
وعلى ضوء هذا الواقع توجد عديد من المنطلقات التي تتطلب التعرف على  

 واقع الفرص التعليمية المتاحة للفئات المهمشة في مصر، من هذه المنطلقات:
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أًيا كان درجة  -الفئات المهمشة تتواجد في المجتمعات اإلنسانية بشكل عام -1
مما يتطلب ضرورة توفير فرص تعليمية مناسبة لهم ألنهم جزء ال يتجزأ من  -تقدمها

 نسيج المجتمع.
تماعية وتعليمية بين أبناء المجتمع المصري، مما يمثل وجود فجوة اقتصادية واج -2

ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره، كما يمثل هدًرا مادًيا وبشرًيا يصعب 
 تعويضه مستقباًل.

تحقيق العدالة التربوية والمساواة الشاملة في فرص التعليم بين أبناء المجتمع الواحد  -3
 شاملة وتعويض الفئات المحرومة والمهمشة.كمطلب أساسي لتحقيق التنمية ال

وجود رغبة حقيقية لدى كثيرين على المستويين المحلي والعالمي لدمج الفئات  -4
المهمشة للعيش مًعا في مجتمع واحد متجانس من أجل تحقيق التكامل االقتصادي 

 واالجتماعي.
ثة في مجال إجراء مزيد من البحوث والدراسات عن االتجاهات والمداخل الحدي -5

تربية الفئات المهمشة، ومحاولة تطبيقها واالستفادة منها في تربية هذه الفئات، حتى يتم 
 .تغيير وضعهم االجتماعي واالقتصادي واالرتقاء بهم لمستويات حياتية أفضل

 مشكلة البحث الحالي في التساؤالت اآلتية:لذا تحددت  
 تساؤالت البحث:

 ؟ية الفئات المهمشةالمفاهيمي لترب إلطاراما  -1
 ؟تربية الفئات المهمشةمجال االتجاهات الحديثة في ما  -2
االتجاهات بعض ربية الفئات المهمشة بمصر في ضوء المقترح لتتصور الما  -3

 ؟الحديثة
 أهداف البحث:

 هدف البحث الحالي إلى:
 المفاهيمي لتربية الفئات المهمشة. التعرف علي اإلطار -1
 تربية الفئات المهمشة.مجال االتجاهات الحديثة في بعض  لىإلقاء الضوء ع -2



 تصور مقترح لتربية الفئات المهمشة في ضوء بعض االتجاهات الحديثة

 د/ عزه أحمد صادق علي

 2019ديسمبر                                     - 24 -                             ربعون واأل حاديالعدد ال

االتجاهات بعض قترح لتربية الفئات المهمشة بمصر في ضوء تصور متقديم  -3
 الحديثة.

 أهمية البحث:
 أهمية البحث الحالي من االعتبارات اآلتية: نبعت

عداده أحد المؤشرات المهمة لقياس  -1 تقدم األمم يعد االهتمام بتربية اإلنسان وا 
والشعوب، ألنها المدخل الرئيس والمقوم األساس لبناء الدولة العصرية الحديثة، ولعل 
ذلك كان الدافع الرئيس وراء االهتمام المتزايد في السنوات األخيرة ببناء اإلنسان، وجعله 

 هدًفا أسمى يتم السعي لتحقيقه بكافة الوسائل.
معات تتحقق بمشاركة جميع أبنائه، بغض التنمية الشاملة ألي مجتمع من المجت -2

النظر عن أية فوارق، أو اختالفات، أو إمكانيات، تجعل البعض يحظى باالمتيازات 
 والحقوق، وتحرم الفئات المهمشة من تلك االمتيازات والحقوق خاصة في مجال التعليم.

وحق التعليم ضرورة من ضرورات الحياة لإلنسان في أي مجتمع من المجتمعات،  -3
من الحقوق األساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية؛ كاإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان، وكذلك نصت عليها اتفاقيات معظم الدساتير باعتباره حق أصيل، والتزام من 

 الحكومات تجاه مواطنيها.
جذب نظر المسئولين عن التعليم ألهمية تبني بعض االتجاهات الحديثة فيي مجيال  -4
بية الفئات المهمشة، التي من خاللهيا يمكين تيوفير فيرص تعليميية مالئمية وذات جيودة تر 

لهيذه الفئييات، والبحييث عيين صيييغ التعليييم المختلفيية التييي يمكيين بواسييطتها توصيييل الخدميية 
التعليمية لهذه الفئات أينما وجدت، وكيذلك حيث منظميات المجتميع الميدني عليى ضيرورة 

 الفئات.المشاركة بفاعلية في تربية هذه 
 منهج البحث:

باعتباره أكثر  ،المنهج الوصفيلتحقيق أهداف البحث الحالي تم استخدام  
طار مالئمة؛ بما يتيحه من جمع للبيانات والمعلومات وتحليلها؛ للتعرف على اال

تربية الفئات المهمشة، مجال االتجاهات الحديثة في ، المفاهيمي لتربية الفئات المهمشة
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االتجاهات بعض تربية الفئات المهمشة بمصر في ضوء مقترح لور تصقديم ومن ثم ت
 .الحديثة

 حدود البحث:
من حيث: طار المفاهيمي لتربية الفئات المهمشة اإلاقتصر البحث على دراسة 

أهمية المهمشة، مظاهر التهميش وأنواعه، التهميش التعليمي ومخاطره،  مفهوم الفئات
 تربية الفئات المهمشة.

في مجال تربية الفئات لبعض االتجاهات الحديثة في تناوله حث البواقتصر 
توظيف المستحدثات التكنولوجية في تربية : التعليم الشامل، المهمشة على كل من

أساليب التخطيط التربوي في توفير الخريطة التعليمية كأحد استخدام ، الفئات المهمشة
في تربية الفئات المدني  جتمعمشاركة الم ،الفرص التعليمية لبعض الفئات المهمشة

فتح أبواب التعليم بعض الفئات المهمشة، مؤسسات تعليم برامج و اعتماد ، المهمشة
 .العالي لبعض الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة

 مصطلحات البحث:
 :فيما يأتي تعريف بمصطلحات البحث إجرائًيا 

   The Marginalized Groups:فئات املهمشةال -1
الفئات المستضعفة  : تلكافي هذا البحث بأنه اجرائيً ات المهمشة إتعرف الفئ 

واألكثر احتياًجا واألولى بالتربية من األطفال والشباب والمسنين والنساء، الذين يتم 
استبعادهم وحرمانهم من أي حق من حقوقهم خاصة الحقوق التعليمية، سواء أكان هذا 

تقدم  والودة ولكنها قليلة وغير كافية، الحرمان كلي من هذه الخدمات، أو أنها موج
 بالشكل الذي يتالءم واحتياجات هذه الفئات.

  The Recent Trends: اجتاهات ادحدثةةاال -2 
المداخل واألساليب التي : افي هذا البحث بأنه اجرائيً إاالتجاهات الحديثة عرف ت

يمي؛ وذلك في بدأت كثير من الدول تطبيقها سواء على المستوى العالمي أو اإلقل
 .محاولة جادة لتوفير فرص تعليمية ذات جودة للفئات المهمشة من أبناء المجتمع
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 خطة البحث:
ر وفق اسبحث فإن ال تساؤالتهأهدافه ولإلجابة عن يحقق البحث حتى 
 :الخطوات اآلتية

مفاهيمي ال طاراإلتم تخصيص المحور األول بعنوان: لإلجابة عن التساؤل األول:  -1
المهمشة، مظاهر التهميش وأنواعه،  مفهوم الفئاتمن حيث: الفئات المهمشة  لتربية

 تربية الفئات المهمشة.، أهمية التهميش التعليمي ومخاطره
االتجاهات بعنوان:  نيتم تخصيص المحور الثا: نيلإلجابة عن التساؤل الثا -2

توظيف  التعليم الشامل،تربية الفئات المهمشة محددة في: مجال الحديثة في 
الخريطة التعليمية كأحد استخدام ، المستحدثات التكنولوجية في تربية الفئات المهمشة

مشاركة  ،أساليب التخطيط التربوي في توفير الفرص التعليمية لبعض الفئات المهمشة
بعض الفئات مؤسسات تعليم برامج و اعتماد ، في تربية الفئات المهمشةالمدني  المجتمع

 .اب التعليم العالي لبعض الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقةفتح أبو المهمشة، 
تربية الفئات مقترح لتصور نتائج البحث، تم تقديم : ثالثلإلجابة عن التساؤل ال -3

من مجموعة مصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثة، كما تم تقديم بالمهمشة 
 .من البحث واألخير ؛ وذلك في المحور الثالثالبحوث المقترحة

 للبحث اطا  النري اإل
 :هيدمت

قلة تفعيل برامج الرعاية المقدمة لبعض هذه و في ضوء تعدد الفئات المهمشة، 
الفئات وعدم مالئمتها مع األعداد الكبيرة منها، أو توقف بعضها لقلة التمويل وسوء 
اإلدارة، وغيرها من العوامل يتضح أن اإلحاطة بكل جوانب هذه القضية تتصدره 

ة تتعلق بنمط المعلومات المتاحة ونوعيتها ومعايير قياس التهميش مشكالت متعدد
ومؤشراته، كما يتضح صعوبة حصر وتناول جميع أنواع التهميش، التي يصعب 
الفصل بينها إال أنه البد من إزالة جميع المعوقات التي تحول دون حصول األفراد على 

لتعليم الذي هو أساس حقوقهم وفرصهم الكاملة في شتى مجاالت الحياة وخاصة ا
التماسك االجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد ومن ثم تحقيق العدالة االجتماعية 

 والرفاهية لجميع أفراده بما ينعكس باإليجاب على أمن المجتمع واستقراره.
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لذا يعد التهميش التعليمي من أخطر أنواع التهميش ألنه يؤدي إلى أنواع 
ي يستلزم ضرورة تبني صيغ وأنماط تعليمية جديدة يمكن التهميش األخرى، األمر الذ

من خاللها توفير فرص التعليم المختلفة لهذه الفئات، وتحسين الفرص التعليمية المقدمة 
لبعض الفئات األخرى، وكذلك البحث عن مزيد من االتجاهات الحديثة في مجال تربية 

 الفئات المهمشة ورعايتها.
 حث الحالي في المحاور اآلتية:يتبلور اإلطار النظري للبو 

 رتبية الفئات املهمشةلفاهيم  املاطا  اإل: رو  اوأو احمل
كثرت الدراسات التي تناولت مفهوم الفئات المهمشة بصورة يصعب معه 

خاصة في مجال التربية  -حصرها، كما كثرت المؤتمرات التي تناولت هذه الفئات
اهج وطرق التدريس، وأصول التربية، الخاصة، والصحة النفسية، وعلم النفس، والمن

وقبل تفصيل الحديث عن أهمية تربية  -وعلم االجتماع، والقانون، والسياسة، وغيرها
الفئات المهمشة، يتعرض البحث الحالي لمفهوم الفئات المهمشة، مظاهر التهميش 

 وأنواعه، التهميش التعليمي ومخاطره، وذلك على النحو اآلتي:
: مفهروم الفئا  ت املهمشةأوالا

يعد مفهوم الفئات المهمشة من أكثر المفاهيم صعوبة وتعقيًدا في مجال العلوم 
اإلنسانية بصفة عامة والتربوية خاصة؛ ألنه يتضمن فئات عديدة يصعب حصرها 

 واالتفاق عليها.
وبالرجوع إلى المعنى اللغوي لكلمة "الفئة" يتضح أنها تعني الطائفة أو الفرقة 

م، 1994(، )مختار الصحاح: 460م، 1990المعجم الوجيز: وجمعها "فئات" )
516.) 

أما عن األصل اللغوي لكلمة "همش"، فيقال همش الرجل همًشا أي كثر الكالم 
في غير صواب، وهمش الشيء همًشا أي جمعه، وهمش الكتاب أي علق على هامشه 

يشارك في  ما يعن له، والهامش أي حاشية الكتاب، وفالن يعيش على الهامش أي ال
 (.652م، 1990األمور العامة )المعجم الوجيز: 
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وبالنظر إلى المفهومين السابقين يتضح أن كلمة التهميش تطلق على الفئات 
التي تعاني من االستبعاد االجتماعي والحرمان االقتصادي والنفسي والسياسي، مما يولد 

 لديهم الشعور بالعجز وكراهية اآلخرين.
مفهوم االستبعاد االجتماعي، إذ شاع استخدامه في القارة  وفي التسعينيات لمع

األوروبية وخارجها مركًزا على الفئات األقل دخاًل واألكثر فقًرا، ومن ثم ارتبط بمفاهيم 
كثيرة يصعب حصرها ومنها: اإلهمال، اإلقصاء، االستبعاد، التمييز لصالح فرد أو 

 (.106م، 2018جماعة أو فئة )هانم خالد محمد محمد سالم: 
كما يقصد بالتهميش وضع العوائق التي تمنع األفراد أو الجماعات أو فئات 
مكانياتهم  معينة من الحصول على الفرص والموارد والحقوق المتاحة طبًقا لظروفهم وا 
وقدراتهم متساويين في ذلك مع بقية األفراد مما يجنبهم الحرمان والفقر واليأس ويحقق 

 .لهم العدالة االجتماعية
كما يعرف التهميش بأنه: مجموعة من المعتقدات واآلراء واإلجراءات التي يتم 
من خاللها تقسيم المجتمع اإلنساني إلى فئات وطوائف وتوجيهه لصالح تلك الفئات 
على أساس تفاضلي وتمييزي ومن ثم يتضمن مفهوم الفئات المهمشة أفراًدا من 

ة وبيئات وأعراف ولغات وأجناس مختلفة، مستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوع
ومستوى قدرات واحتياجات متباينة؛ كذوي اإلعاقة والموهوبين وأطفال الشوارع وأطفال 
بال مأوى واألطفال العاملين والمشردين والالجئين واأليتام والفقراء والمحتاجين 

استفادة المجتمع  والمتسربين من المدرسة واألميين والمسنين والنساء، مما يؤدي إلى قلة
من جميع أفراده وحرمانه من إمكانياتهم وتوسيع الفجوة بينهم وعدم المساواة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية وعدم الحصول على فرص التعليم والترقي االجتماعي )هانم 

 (.106م، 2018خالد محمد محمد سالم: 
يعني أن الفرد منهم والحق أن وجود هذه الفئات ضمن النسيج االجتماعي ال 

عاجز عجًزا كاماًل عن القيام بدوره، بل توجد لديه قدرات خاصة يمكن استثمارها إذا ما 
قدمت له فرص التربية التي تصل بهم إلى أقصى درجات اإلنجاز، شأنهم شأن بقية 

 أفراد المجتمع األسوياء.
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من  -تثناءبال اس -ويكمن التحدي الحقيقي للتربية عامة في أن تمكن الجميع 
استثمار جميع إمكانياتهم، وطاقاتهم إلى أقصى حد، وهو ما يعني بالنسبة لكل فرد 
شحذ قدراته الذاتية، واالستمتاع بحقوقه، والمشاركة في تنمية مجتمعه، فيكون الجميع 

 (.117م، 2018في بؤرة االهتمام )أميرة عبد السالم: 
أو التوجهات البشرية التي ويقصد بالتهميش بصفة عامة اإلجراءات العلنية 

تقوم بإزالة وظيفة أو استبعاد فئة معينة من أنظمة الحماية والتكامل، مما يحد من 
الفرص المتاحة لها، حيث يمتد التهميش ليشمل الجوانب االجتماعية واالقتصادية 

 (.547م، 2012والسياسية والصحية لهذه الجماعة ) سعودي محمد حسن: 
ة من األطفال على أنها: فئة األطفال الذين يتم تركهم أو وتعرف الفئات المهمش

حرمانهم لسنوات كافية من التعليم الجيد بسبب الفقر أو اإلعاقة أو المستوى االقتصادي 
أو االجتماعي أو مكان اإلقامة، كسكان الصحراء والمناطق النائية، وبالتالي يواجهون 

، ومستوى الئق من الحياة، فرًصا أقل من المستوى للحصول على وظائف آمنة
م، 2018والظروف الصحية الكافية، والمشاركة السياسية النشطة )رانيا وصفي عثمان: 

334-372.) 
وتعرف الفئات المهمشة من الفتيات بأنها: الفتيات الالتي تعانين من أي مظهر 

مع من مظاهر اإلهمال والحرمان من التعليم بدرجة تفقدها حقوقها كمواطنة متساوية 
باقي أفراد المجتمع وتجعلها مستبعدة ومنعزلة، سواء أكان هذا الحرمان من التعليم 
بسبب ظروف اقتصادية أو مكانية )جمال علي خليل الدهشان، أماني محمد شريف 

 (.11م،2018عبد السالم: 
كما تعرف الفئات المهمشة على أنها: فئة أو جماعة من األفراد يتم استبعادهم 

و حرمانهم من أية حقوق أو فرص أو موارد أو خدمات، أو أنشطة أو إقصائهم أ
اجتماعية أو اقتصادية، أو سياسية أو ثقافية متاحة لآلخرين في المجتمع بشكل متعمد 
أو غير متعمد مما يؤدي إلى استئثار وسيطرة وتحكم فئة أو جماعة أو فرد على 

ة بين أفراده وينتقص من حقوقهم، اآلخرين، ومن ثم يفتقد المجتمع إلى المساواة والعدال
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ويهدد إنسانيتهم وكرامتهم، مما يولد لديهم الشعور بالعجز والحرمان والعدالة )هانم خالد 
 (.106م، 2018محمد محمد سالم: 

كما أن األطفال الموهوبين يمثلون شريحة على درجة كبيرة من األهمية، وأنهم 
مميزة من األطفال، حيث يتمتعون  من الفئات المهمشة على الرغم من أنهم نوعية

بداعية عالية.  باستعدادات وقدرات عقلية وا 
وربما ينظر لهذه الفئات على أنها من الفئات المهمشة ألنهم ال يوجه إليهم 
اهتمام كاف من المؤسسات التعليمية والمجتمعية، على الرغم من كونهم ركيزة أساسية 

المجتمع، وتطويره، ومنطلًقا لمواجهة تحديات للتنمية، والتقدم، ووسيلة فعالة لتحديث 
المستقبل وطموحاته، وقاطرة التقدم والتطور في المجتمع )أحمد الطيب محمد، آخرون: 

 (.94م، 2004
كذلك فئة األطفال المهمشة من سكان المناطق العشوائية التي نشأت بشكل 

، دون تدخل غير رسمي أو قانوني، وعلى أرض غير مخصصة للبناء، وبجهود ذاتية
من الحكومة، مما ترتب عليه ضعف الخدمات األساسية وأهمها التعليم )عاطف بدر 

 (.192م، 2004أبو زينة: 
وتتصف هذه المناطق بمجموعة من الخصائص السلبية: كاالزدحام والتكدس 
والتلوث البيئي، ونقص الخدمات األساسية، كما يعد الطفل في تلك المناطق من أشد 

سماتها وخصائصها حيث يحتاج الطفل في مراحل حياته األولى إلى المتأثرين ب
مجموعة من الخدمات تشبع احتياجاته الجسمية والنفسية واالجتماعية، وبالطبع فإن هذه 

م(؛ 2003الخدمات ال تتوافر بالشكل المناسب في تلك المناطق )محمود محمد عودة: 
بصفة عامة والخدمات التعليمية  ومن ثم حرمان طفل المناطق العشوائية من الخدمات

 خاصة.
كما تعد األمية، وانخفاض المستوى الثقافي، والوعي المشوه أو الزائف من أهم 
الصفات العامة لسكان المناطق العشوائية، كذلك التهميش واالستبعاد واإلقصاء 
االجتماعي، األمر الذي جعلهم محرومين من الخيارات المتاحة لآلخرين، وتضيق 
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م فرص الحياة الصحيحة وفرص تحقيق الذات )سالمة صابر محمد العطار، أمامه
 (.151م، 2018سعيد محمود مرسي: 

في ضوء ما سبق يمكن إطالق مفهوم الفئات المهمشة على الفئات 
المستضعفة واألكثر احتياًجا واألولى بالتربية من األطفال والشباب والمسنين والنساء، 

نهم من أي حق من حقوقهم خاصة الحقوق التعليمية، سواء الذين يتم استبعادهم وحرما
أكان هذا الحرمان كلي من هذه الخدمات، أو أنها موجودة ولكنها قليلة وغير كافية، وال 

 تقدم بالشكل الذي يتالءم واحتياجات هذه الفئات.
ا: مراهي التهميش وأنرواعه

ا
 ثاني

العربي بين غياب  تتعدد مظاهر التهميش واإلقصاء االجتماعي في العالم
الصفة القانونية، والتمييز بسبب الجنس أو الهوية، والوضع االجتماعي الهش، وعدم 
توافر سياسة شاملة تعني بذوي االعاقات، وضعف الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والمدنية والسياسية، وعدم توافر المأوى اآلمن والخدمات الصحية الشاملة، وانتشار 

رد، وعدم توافر الحماية للعمال المهاجرين والالجئين )محسن معوض: األمية، والتش
 (.21م، 2012

ومن ثم تتعدد الفئات المهمشة، كما أن اإلحاطة بجميع جوانبها تتصدره 
مشكالت متعددة، تتعلق بنمط المعلومات المتاحة ونوعيتها ومعايير قياس التهميش 

 ومؤشراته.
جمع على صعوبتها بصفة عامة وفي المنطقة فاألدبيات الدولية والعربية تكاد ت

العربية خاصة، السيما أن الفئات االجتماعية ضحايا اإلقصاء والتهميش غير مصنفة 
إدارًيا، وال تبرز في اإلحصاءات الرسمية، وهي مشكلة تتصدر عديد من البحوث 

 والدراسات المتخصصة.
قياس ظروف كما أنه يوجد إجماع حول مجموعة من المؤشرات المرتبطة ب

الحياة، السيما تلك المتعلقة بالسكان والعمل والتربية والصحة والسلع االستهالكية، 
والحصول على الخدمات، والعدالة، والدخل، وأوقات الفراغ، واالندماج االجتماعي، غير 
أن تباين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين بلد وآخر يجعل هذه 
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انسة بين الدول العربية، مما يزيد من صعوبة اعتماد مقاربات المؤشرات غير متج
 (.21م، 2012موحدة على الصعيد اإلقليمي )محسن معوض: 

وتعد ظاهرة التهميش ظاهرة عالمية تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على 
 حد سواء لذا تتعدد أنواعه وأشكاله.

نحو اآلتي )زينب محمود فقد صنفت إحدى الدراسات الفئات المهمشة على ال
 (:56 -55م، 2018شقير: 

 -ذوو صعوبات التعلم -المتأخرين دراسًيا -ذوو المشكالت التعليمية: بطييء التعلم -1
 الطالب المهملون بمؤسسات التعليم. -الموهوبون والمتفوقون

 ضعاف البصر. -ذوو المشكالت الحسية البسيطة: ضعاف السمع -2
 كل من مضطربي الكالم، والنطق، واللغة، والصوت. ذوو مشكالت التواصل: -3
ذوو اإلعاقات الجسمية والعصبية: مرضى الشلل الدماغي، وشلل األطفال،  -4

 والصرع، والبتر، وغيرهم من المقعدين.
ذوو األمراض العضوية المزمنة: مرضى القلب المزمن، ومرضى الفشل الكلوي،  -5

 ومرضى السرطان.
سيكوسوماتية: اضطرابات األكل، ومرضى القولون العصبي، ذوو االضطرابات ال -6

 وقرحة المعدة العصبي.
ذوو االضطرابات االنفعالية: اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط، ذوو  -7

 االضطرابات االنفعالية والسلوكية.
المشكالت االجتماعية: ذوو السلوك العدواني المرضي، ذوو النشاط الزائد، العنف،  -8
 تخريب، سلوك التنمر، التعصب.ال
 المصابون باألمراض النفسية بأنواعها. -9

 أطفال الشوارع، وأطفال بال مأوى، وعمالة األطفال. -10
 كبار السن ممن حرموا من التعليم. -11

-107م، 2018كما صنفت إحدى الدراسات )هانم خالد محمد محمد سالم: 
 ( التهميش إلى عدة أنواع:108
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القتصادي: حيث تستحوذ فئة قليلة من المجتمع على النصيب األكبر التهميش ا -1
من الدخل القومي، ووظائف معينة، يتم توريثها في الوقت الذي يعاني فيه الغالبية 
العظمى من الفقر واالحتياج والبطالة، حيث يعانون من الحرمان االقتصادي ومن ثم 

 يزداد نسبة الذين تحت الفقر داخل المجتمع.
لتهميش االجتماعي: يتمثل في الفئات التي تعاني من المشكالت االجتماعية؛ ا -2

كالتفكك األسري وارتفاع نسب الطالق وتأخر سن الزواج وانتشار العنف اللفظي 
والمادي والبلطجة وارتفاع نسبة األمية وانخفاض المستوى الثقافي ألسر بعينها، وغيرها 

 ها المجتمع.من األمراض االجتماعية التي يعاني من
التهميش السياسي: الذي يأتي على قمة أنواع التهميش خاصة في الدول النامية  -3

والعربية والذي يتمثل في سيطرة جماعة أو حزب على مقاليد الحكم وتوارثه لعشرات 
السنين ومن ثم إقصاء واستبعاد اآلخرين وعدم تقبلهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة 

 السياسية.
لتهميش التعليمي: الذي يعد من أخطر أنواع التهميش ألنه سبب ونتيجة لألنواع ا -4

األخرى، الذي يتمثل في حرمان أبناء فئات معينة وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة 
من االلتحاق بالتعليم واالستمرار فيه نتيجة لعوامل خارجة عن إمكانيات وقدرات أبناء 

فيه أبناء القلة المحظوظة اقتصادًيا أو سياسًيا أو  تلك الفئات، في الوقت الذي يتمتع
ثقافًيا بتعليم جيد متميز مرتفع الجودة ومطابًقا للمعايير الدولية في التعليم من خالل 
مدارس وجامعات خاصة بمصروفات ال يقدر على تحملها معظم أبناء الطبقة 

حدوث جميع أنواع  المتوسطة؛ مما يرسخ التهميش التعليمي، والذي يؤدي بالطبع إلى
 التهميش األخرى في المجتمع المصري.

مما سبق يتضح صعوبة حصر وتناول جميع أنواع التهميش، والتي يصعب  
الفصل بينها إال أنه البد من إزالة جميع المعوقات التي تحول دون حصول األفراد على 

أساس  حقوقهم وفرصهم الكاملة في شتى مجاالت الحياة، خاصة التعليم الذي هو
التماسك االجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، ومن ثم تحقيق العدالة االجتماعية 

 والرفاهية لجميع أفراده بما ينعكس باإليجاب على أمن المجتمع واستقراره.



 تصور مقترح لتربية الفئات المهمشة في ضوء بعض االتجاهات الحديثة

 د/ عزه أحمد صادق علي

 2019ديسمبر                                     - 34 -                             ربعون واأل حاديالعدد ال

ا: التهميش التعليم  وخمااطيه
ا
 ثالة

 يعد التعليم حًقا من حقوق اإلنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة ال 
غنى عنها إلعمال حقوق اإلنسان األخرى؛ فالتعليم هو األداة التي يمكن بها للكبار، 
واألطفال والمهمشين أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة 

 كلًيا في مجتمعاتهم.
كما يعد التعليم حًقا شرعًيا لجميع األطفال خاصة في المرحلة اإللزامية؛ حيث 

المفترض أن يساعد األسرة في عملية التنشئة االجتماعية السليمة للطفل إنه من 
 (.90م، 2008)فاطمة علي أبو الحديد: 

كما أن للتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية األطفال من العمل  
االستغاللي، والذي ينطوي على المخاطر، وكذا في تشجيع حقوق اإلنسان والديمقراطية 

 (.68م، 2012ة )محسن عوض: وحماية البيئ
م التي تنص على 1996( لسنة 12( من قانون الطفل رقم )96ووفًقا للمادة ) 

اعتبار الطفل معرًضا لالنحراف إذا اعتاد الهروب من معاهد التدريب والتعليم، كما أن 
( 3452( من الالئحة التنفيذية لنفس القانون الصادرة بالقرار رقم )203المادة رقم )

م تشير إلى اعتبار الطفل معرًضا للخطر إذا تعرض مستقبل الطفل 1997لسنة 
 (.7، 5م، 2014التعليمي لخطر عدم االستكمال )نادية حليم: 

كما يعترف بالتعليم بوصفه واحًدا من أفضل االستثمارات المالية التي يمكن  
نتاجي ة في الوقت للدول أن تستثمرها؛ فالتعليم يجمع بين أن يكون سلعة استهالكية وا 

نفسه، فهو مطلوب أواًل ألنه حاجة إنسانية، ولكنه أيًضا سلعة إنتاجية استثمارية، وهو 
أيًضا سلعة عامة وخاصة، وأول من يفيد منه هو صاحب الشأن، ولكنه أيًضا سلعة 
عامة ألنه يفيد الجميع، وهناك فارق كبير بين أن يعيش اإلنسان في مجتمع متعلم أو 

يتميز عن اقتصاد السلع بأنه يكاد يكون السلعة الوحيدة التي يمكن أن  غير متعلم، لكنه
تنقل للغير دون أن تفقد، فمن يبيع السلع يفقدها ويحصل على مقابل، لكن من ينقل 
المعرفة لآلخرين ال تقل معرفته بل في الغالب يتعلم من ذلك اآلخر )محسن عوض: 

 (.28م، 2012
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 رز المشكالت التي تواجه دول العالم الناميويعد التهميش في التعليم من أب 
؛ حيث يؤدي الفقر المتزايد في بعض الدول خاصة في المناطق الريفية ومنها مصر

دخالهم سوق العمل مبكًرا لمساعدة  إلى منع اآلباء ألبنائهم من االلتحاق بالمدارس، وا 
 مهًما وبارًزا العائلة، كما أن الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول تعد عاماًل 

في الحيلولة دون إلحاق األطفال بالمدارس، أو عدم تمكنهم من الحضور إلى فصولهم 
الدراسية بسبب انعدام األمن، وتهدم عديد من المدارس في صراعات مسلحة )رانيا 

 (.372-334م، 2018وصفي عثمان: 
كثير من % من السكان، حيث إن 27فالفقر يمثل عقبة أمام تلقي التعليم لدى  

العائالت الفقيرة ما زالت ترى أن الذهاب إلى المدرسة عملية مكلفة مالًيا، وتكون 
النتيجة هي بقاء األطفال في المنازل أو ذهابهم للعمل؛ فرغم مجانية التعليم توجد 
مصروفات إضافية البد منها مثل شراء مالبس مناسبة للدراسة وأدوات مكتبية وكتب 

همة في تبرعات صيانة المدارس، وفي بعض الحاالت ال توجد ورسوم دراسية، والمسا
أماكن كافية الستيعاب التالميذ في المدارس الحكومية؛ مما يؤدي إلى ظاهرة التسرب، 

م، 2018والتي تنجم عنها ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة األطفال )رانيا وصفي عثمان: 
334-372.) 

فقط الحرمان بمطلق العبارة؛ فهي كما أن ظاهرة التهميش التعليمي ال تعني 
أيًضا تعني التخلف عن بقية أفراد المجتمع؛ ففي المناطق الريفية في بعض مناطق 
الصعيد والمناطق النائية يتعرض األطفال بدرجة كبيرة إلى التهميش والحرمان من 

 التعليم السيما إذا كانوا من الفقراء ومن اإلناث. 
ال التعليم تعبيًرا عن أوجه التفاوت كعامل ويأتي الحرمان والتهميش في مج

إضافي في ترسيخها، وتزداد المشكلة حين تتضافر هذه األمور مع عجز الحكومة عن 
توفير المدارس أو اجتذاب المعلمين من ذوي الكفاءة إلى تلك المناطق )عبداهلل بيومي: 

 (.202م، 2013
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طفال، فإن كثيرين منهم من ثم وعلى الرغم من أن التعليم حق عالمي لجميع األ
خارج المدارس، وتتعد األسباب بين التفرقة الواضحة، وانعدام الخدمات في المدارس، 

 والنتيجة هي حرمان كثير من هذه الفئات من حقهم في التعليم.
ا:
ا
 فئات املهمشة أهمية تيبية ال  ابع

الهتمام، تمثل الفئات المهمشة ثروة قومية هائلة وقوة إنتاجية عظيمة جديرة با
نسانًيا يصعب  كما أن أي قصور في تربية وتعليم هذه الفئات يمثل هدًرا بشرًيا وا 

 تعويضه.
وتعد تربية الفئات المهمشة ضرورة اقتصادية حتى ال يكونوا عبًئا وعالة على 
المجتمع، كما أنها ضرورة اجتماعية حتى يتمكنوا من التواصل والتفاعل مع اآلخرين، 

نسانية حتى يشع روا بوجودهم وأهميتهم بما يتفق مع التوجهات العالمية في مجال وا 
حقوق اإلنسان، ومن ثم تأتي أهمية تربية تلك الفئات وتأهيلها للقيام بدورها في بناء 

 المجتمع ورقيه.
وتربية الفئات المهمشة من ذوي الحاجات الخاصة والعامة تعد مؤشًرا على 

اجتماعًيا، وأخالقًيا؛ ومن ثم ينطلق المجتمع بيسر سالمة المجتمع اقتصادًيا، وأمنًيا، و 
نحو أسباب القوة، والتقدم الحضاري )عمر مكي صغير، ميساء علي الروابدة: 

 (.35-17م،2012
هذا باإلضافة إلى أن الوصول إلى شرائح المجتمع كافة والمناطق التي غفل 

عاًل وليس قواًل، وألنها عنها الركب صار أمًرا ضرورًيا لتحقيق أهداف التعليم للجميع ف
م، 2013تندرج في صميم االلتزام بالعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان )عبداهلل بيومي: 

203.) 
مما سبق يتضح أن االهتمام بتربية الفئات المهمشة من أهم المؤشرات التي 
يقاس في ضوئها تحضر األمم وتقدمها؛ حيث يعد إهمال تلك الفئات مشكلة اقتصادية 

نسانية لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، ومن ثم أصبح التحاق واجت ماعية وا 
هذه الفئات بالنظام التعليمي وتمكينهم من النجاح واالستمرار فيه حًقا إنسانًيا وقانونًيا 

 لكل فرد.
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 تيبية الفئات املهمشةجما  االاجتاهات ادحدثةة يف  :ن احملرو  الةا
الحديثة في مجال تربية الفئات المهمشة التي بدأت توجد عديد من االتجاهات 

كثير من الدول تطبيقها سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي؛ وذلك في محاولة 
جادة لتوفير فرص تعليمية ذات جودة لهذه الفئات المهمشة من أبناء المجتمع، وفيما 

 يأتي عرض لبعض من هذه االتجاهات:
: التعليم  الشامل أوالا

يد االهتمام في السنوات األخيرة بالتعليم الشامل من حيث المفهوم تزا
والممارسات على اعتبار أن التعليم الشامل يمثل مدخل إلصالح العملية التعليمية في 
الدول النامية والمتقدمة، واستراتيجية أساسية للتعامل مع مصادر اإلقصاء والتهميش 

 واالستبعاد.
امل من مصطلح دمج الطالب في المدارس دون وقد تطور مفهوم التعليم الش

تطوير أساليب تعليمية لهم إلى مفهوم المدرسة الخاصة والمدرسة العامة للفصل بين 
الطالب العاديين والطالب ذوي االحتياجات الخاصة، ثم الوصول إلى التعليم الشامل 

يمية لتلبية أو الجامع الذي يعنى بفهم حاجات الطالب جميًعا وتطوير األنظمة التعل
 احتياجاتهم.

فإذا كان الدمج أو التعليم الدامج هو توحيد لمجرى التعليم بين الطالب 
العاديين وذوي االحتياجات الخاصة، وتعبير عن فلسفة ذات نزعة إنسانية أخالقية ال 
عادة صياغة لفئات المجتمع ككل، كما أنه  تفرق بين إنسان عادي وآخر ذي إعاقة، وا 

ة بناء التربية العامة والتربية الخاصة ووصفها ضمن نظام جديد يوفر دعوة إلى إعاد
للطالب المساعدة المطلوبة في نظام الصف العادي، يأتي  التعليم الشامل ليكمل دور 
التعليم الدامج في التركيز على إحداث تغييرات في المناهج والموارد وطرق التدريس 

 (.15م، 2018والمرافق )طارق محمد عبد الرحيم مهنا: 
كما أن التعليم الشامل عملية تدعم التنوع بين جميع المتعلمين، غايتها تحويل 
المدارس وسائر مراكز التعلم إلى أماكن تقدم خدماتها إلى األطفال كافة، وكذلك سعيها 
الحثيث إلى تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية، وتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع 
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النظر عن خلفياتهم الثقافية وقدراتهم العقلية وظروفهم االقتصادية األطفال بغض 
واالجتماعية والصحية والنفسية التي يعيشونها )خالد عوض مؤنس، أمجد عزت جمعة: 

 (.5م، 2013
ويعرف التعليم الشامل بأنه: التعليم الذي يقبل جميع الطالب كما هم بغض 

واإلعاقات، ويسعى لتوفير فرص متكافئة النظر عن الفروق التي تنشأ نتيجة القدرات 
لجميع الطالب من خالل حصولهم على تعليم عالي الجودة )سمر أبو مرزوق، 

 (.11م، 2016( )مازن العطل: 320م، 2007
وقد أشارت منظمة اليونسكو إلى أن التعليم الشامل هو عملية تلبي التنوع في 

التعليم والثقافات والمجتمعات،  احتياجات جميع الطالب من خالل زيادة المشاركة في
والحد من اإلقصاء من التعليم أو داخله، وهو يتطلب تغييرات في المحتوى وأساليب 
العمل واالستراتيجيات، واالقتناع بأن مسئولية النظام العام أن يعلم جميع األطفال 

 (. 8م، 2005)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
مرة تهدف إلى تقديم التعليم للجميع مع احترام التنوع وهو عملية مست 

واالحتياجات والقدرات المختلفة، والخصائص والتوقعات التعليمية للطالب والمجتمعات 
 (.Donnelly, Verity: 2010, 11المحلية، والقضاء على جميع أشكال التمييز )

يم لكل طالب في والتعليم الشامل هو احتضان الجميع مع االلتزام بتوفير التعل
المجتمع، وكل مواطن في دولة ديمقراطية، ويستند على مبدأ أساسي وهو التعليم 
للجميع، وليس فقط لألطفال الذين يوصفون بأنهم موهوبون، أو لديهم إعاقة مما يفرض 

 Falvey Mary a & Givner Christineإعادة هيكلة المدارس وفًقا للفلسفة التالية )

C.: 2005:) 
 طفل يمكن أن يتعلم وسوف ينجح. كل -1
التنوع ضروري، ويمكن لألطفال المعرضين للخطر التغلب على مخاطر الفشل من  -2

 خالل المشاركة.
 كل طفل لديه مساهمات فريدة من نوعها. -3
 كل طفل له احتياجات تربوية وتعليمية. -4
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تائج تعلم على الجميع العمل لضمان النجاح لكل طفل، مما يسهم في تحقيق ن -5
 فعالة.

 في ضوء ما سبق يمكن استنتاج أن:
 التعليم الشامل يعطي الحق لجميع الطالب في التعليم. -1
 يراعي التعليم الشامل الفروق بين الطالب المتعلمين. -2
يهتم التعليم الشامل بجميع حاجات الطالب سواء الفردية أو االجتماعية، أو  -3

 الصحية أو التعليمية.
التعليم الشامل فرًصا متكافئة لجميع الطالب ويوفر بيئة خاصة الستيعاب يعطي  -4

 الفروق الفردية.
التعليم الشامل تعليم لجميع األطفال مًعا في نفس الفصول الدراسية، وذلك  -5

 باستخدام المواد المناسبة لالحتياجات المختلفة.
فصول منفصلة، حيث في المدرسة الشاملة األطفال ذوي اإلعاقة ال يدرسون في  -6

 يتم تصميم بيئة تضم الطالب العاديين مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
التعليم الشامل عملية مستمرة تهدف إلى تقديم التعليم للجميع مع احترام التنوع  -7

واالحتياجات المختلفة، والتوقعات التعليمية للطالب والمجتمعات المحلية، والقضاء على 
 لتمييز.جميع أشكال ا

ولما كانت قضية تعليم الفئات المهمشة من أكبر المشكالت التي تواجه العالم؛ 
م إلى أن التحدي الرئيس 2000فقد أشار منتدى التعليم العالمي المنعقد في داكار عام 

هو ضمان رؤية واسعة تنعكس على التعليم للجميع كمفهوم شامل في السياسات 
جميع يجب أن يأخذ في االعتبار الفقراء واألكثر حرماًنا، الحكومية الوطنية؛ فالتعليم لل

بما في ذلك األطفال العاملين، وسكان الصحراء، والبدو الرحل في المناطق الريفية، 
واألقليات، واألطفال والشباب المتأثرين بالصراعات، والجوع، وسوء الحالة الصحية 

 Dakar Framework For)والذين يعانون من االحتياجات التعليمية الخاصة )

Action: 2000. 
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( أهداف 18م، 2018وقد حددت إحدى الدراسات )طارق محمد عبد الرحيم مهنا: 
 التعليم الشامل حسب الجهة المستهدفة في اآلتي:

الجودة: الوصول إلى تعليم متنوع وعالي الجودة يحقق رغبات الطالب وتطلعات  -1
 .المنظومة التعليمية

 دريس: التركيز على التعلم النشط وتحسين جوانب التعلم.المنهج وطرق الت -2
كسابهم المهارات النظرية والعملية للتعليم الشامل. -3  المعلمون: تفعيل دورهم وا 
شراك جميع الطالب وتلبية احتياجاتهم. -4  الطالب: استيعاب وتعليم وا 
 الفردية. الدعم المقدم: توفير الدعم المناسب لجميع الطالب حسب االحتياجات -5

ومن ثم تركز أهداف التعليم الشامل على تقديم تعليم ذي جودة لجميع الطالب، 
األمر الذي يستلزم تطوير المناهج، تدريب المعلمين، مع مراعاة برامج الدعم والمساندة 

 الفردية.
( مبررات تطبيق التعليم الشامل 6م، 2013وقد أوضحت اليونيسيف )اليونيسيف: 

 في اآلتي:
رر تعليمي؛ حيث إن مطالبة المدارس باستيعاب جميع األطفال يعني أنه يتعين مب -1

عليها استحداث وتطوير أساليب وطرق تدريس واستراتيجيات تعليمية حافزة للتعليم 
والتعلم، وتستجيب لالختالفات بين األفراد ويستفيد منها جميع الطالب على اختالف 

مكانياتهم.  قدراتهم وا 
؛ حيث إن المدارس الشاملة قادرة على تغيير المواقف واالتجاهات مبرر اجتماعي -2

السلبية نحو التنوع عن طريق تعليم جميع األطفال مًعا، ومن ثم وضع األسس لبناء 
مجتمع عادل يستوعب شرائح المجتمع كافة غير قائم على التمييز والتهميش لفئات 

 المجتمع.
ارس تقدم التعليم لجميع األطفال يعتبر مبرر اقتصادي؛ حيث إن إنشاء وصيانة مد -3

 أقل تكلفة من إقامة شبكة معقدة من المدارس تختص بمجموعات مختلفة من األطفال.
م، 2013وقد أضافت إحدى الدراسات )خالد عوض مؤنس، أمجد عزت جمعة: 

 ( مبرًرا دينًيا يقره الدين اإلسالمي؛ حيث أقام اإلسالم المجتمع على دعائم قوية ثابتة6
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منها: العدل بين الناس على اختالف أجناسهم وطبقاتهم، والمساواة وتكافؤ الفرص 
التعليمية بين الناس، كما أنه يقر بالتفاوت بين الناس كل حسب قدراته وطاقاته 

 الخاصة التي يجب أخذها في االعتبار في العملية التعليمية.
لمساواة في تحقيق التعليم من هذه المبررات السابقة يتضح أنها ركزت على العدل وا
 للجميع، وتغيير األنظمة التربوية لرؤيتها نحو إصالح التعليم.

( الدور 372 -334م، 2018كما أوضحت إحدى الدراسات )رانيا وصفي عثمان: 
 الذي يمكن أن يقوم به التعليم الشامل في تربية الفئات المهمشة حيث إنه:

 تغلب على التهميش في التعليم.يعد صيغة من صيغ التعليم الفعالة لل -1
جاء استجابة لألهداف التي تم اعتمادها في المنتدى العالمي للتعليم في داكار التي  -2

 أكدت على مفهوم التعليم للجميع.
يستند على الحق في تعليم جيد للجميع يلبي احتياجات التعليم األساسية، ويثري  -3

 حياة الدارسين.
ئات المهمشة، ويرمي إلى تمكين الجميع من تنمية يركز بوجه خاص على الف -4

 إمكانياتهم بالكامل.
يحترم التنوع واالحتياجات المختلفة، والخصائص والتوقعات التعليمية للطالب  -5

 والمجتمعات المحلية.
 يساعد في القضاء على جميع أشكال التمييز داخل المجتمعات. -6
ع لمقابلة احتياجات جميع الفئات، ومبدأ يرتبط بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ التنو  -7

 الحق في التعليم.
 يسهم في تلبية االحتياجات التربوية والتنموية لجميع الفئات المهمشة. -8

وعلى ذلك إذا كان التعليم الشامل أحد االتجاهات الحديثة في تربية الفئات  
ب الكامنة خلف المهمشة فإنه يتطلب اتباع السياسات التي تساعد في معالجة األسبا

التهميش مثل: عدم المساواة، والفوارق بين الجنسين، والعيوب العرقية، واللغوية، 
والفوارق بين المناطق الجغرافية مع التزام سياسي مستمر بالعدالة االجتماعية، باإلضافة 
إلى تهيئة البيئة المدرسية الداعمة للتعليم الشامل، مع االهتمام بتأهيل المعلمين قبل 
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لخدمة وأثنائها، وذلك في ضوء فلسفة التعليم الشامل، وكذلك التعاون الفعال بين ا
  الحكومات والهيئات والوزارات، وضمان الشراكة الفعالة مع منظمات المجتمع المختلفة.

 ثا
ا
 ا: تروظيف املستحدثات التكنرولروجية يف تيبية الفئات املهمشةني

حتواء الفئات المهمشة ورعايتها تعد المستحدثات التكنولوجية فرصة ذهبية ال
دماجها ضمن نسيج المجتمع، وتحويلها لعناصر منتجة وفعالة؛ لذا جاءت استراتيجية  وا 
االستفادة من التقانات الحديثة للمعلومات واالتصال من االستراتيجيات المهمة التي 

 اقترحها مؤتمر داكار لتحقيق أهداف التعليم للجميع.
المهمشة من ذوي اإلعاقة تم االتجاه نحو إنتاج برامج ففي مجال تربية الفئات 

تعليمية لهذه الفئات من قبل عديد من الباحثين، ومن قبل الجهات المسئولة كما هو 
الحال في مجهودات مركز التطوير التكنولوجي الذي أعد بالفعل إسطوانة واحدة بها 

 (.117-83م، 2004مستويان أول وثان )أحمد الطيب محمد، آخرون: 
هذا باإلضافة إلى اختراع كثير من األجهزة التي تعوض القصور في بعض 
الحواس لديهم وكذلك االستفادة من المستحدثات التكنولوجية في إعداد الوسائل التعليمية 

 الحديثة المستخدمة في عمليتي التعليم والتعلم.
( 17م، 2018وقد لخصت إحدى الدراسات )جمال علي خليل الدهشان: 

ة استخدام المستحدثات التكنولوجية في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة على النحو أهمي
 اآلتي:

معالجة الفروق الفردية التي تظهر بوضوح بين المعاقين بمختلف فئاتهم، مما  -1
 يجعل إخضاعهم جميًعا لطريقة تعليمية واحدة غير مجدية.

كسابهم المفاهيم المعقدة.تعليم المعاقين األنماط السلوكية المرغوب فيها، و  -2  ا 
التغلب على االنخفاض في القدرة على التفكير المجرد للمعاقين، وذلك بتوفير  -3

 خبرات حسية مناسبة.
تشويق الطالب المعاقين، وزيادة دافعيتهم للتعلم؛ حيث تركز على التعزيز والتغذية  -4

 الراجعة.
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ق وبين ما يتعلمه احتكاًكا تكرار الخبرات، وتجعل االحتكاك بين الطفل المعا -5
 مباشًرا، والذي يعد مطلًبا تربوًيا تفرضه طبيعة اإلعاقة.

 زيادة التحصيل وتكوين اتجاهات إيجابية لألطفال المعاقين. -6
إكساب األطفال المعاقين المهارات األكاديمية الالزمة لتكيفهم مع المجتمع المحيط  -7

 بهم.
الموهوبين والمتفوقين فإنه توجد ركائز  وفي مجال تربية الفئات المهمشة من

 (:96، 94م، 2004أساسية )أحمد الطيب محمد، آخرون: 
تكشف الدراسات عن أن كل إنسان به قدر من الموهبة حتى ولو كان معوًقا، وأن  -1

هذه الموهبة ديناميكية ذات مجاالت مختلفة، أو مستويات متدرجة ومتنوعة، فردية أو 
وعلى مدى زمني في مواقف  طالبرد يستدل عليه من أداء الجماعية وهي مفهوم مج

الموهوبين، والتي تختلف عن تلك  طالبمتنوعة؛ مما يتطلب تجديد نواتج التعلم لل
 المتوقعة من زمالئهم العاديين.

نظرية الذكاءات المتعددة " لجاردنر" تؤكد أن كل طالب لديه نصيب من الذكاءات،  -2
 بها إلى مستوى مناسب، وتوجيه خبرات التعليم والتعلم.يمكن تنميتها واالرتقاء 

تنمية الموهبة العلمية والتكنولوجية لدى الطالب ينبغي أن تنال اهتماًما فائًقا من  -3
المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بحيث تكون نواه إلنشاء قاعدة علمية تكنولوجية، 

 ومجتمع تعلم يعتمد على العلم والتكنولوجيا.
طالب الموهوبون لديهم القدرة التي تمكن من استخدام استراتيجيات تعليم وتعلم ال -4

متنوعة معهم، ومنها: تعليم التفكير الذي ينمي القدرة على االنتقاء، والتفكير النقدي 
 واإلبداعي، والمهارات األساسية.

وفي ضوء ذلك يحتاج الطالب الموهوبون إلى وسائط تعليمية متقدمة، تمكن 
 هم من أن يتعلم ذاتًيا وحسب استعداده، وبما يتفق مع ميوله ورغباته.كل من

ولذلك فإن استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ومصادر المعرفة المتعددة يساعد هذه 
الفئات المهمشة من الموهوبين إلتقان استخدام الحاسبات وتطبيقاتها، وبرامجها بفاعلية، 

ددة، والتكنولوجيا المتقدمة ويوظفوها بفاعلية مما وأن يتعرفوا على مصادر المعرفة المتع
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يؤدي إلى محو األمية المعلوماتية، وبالتالي إلى تنمية التفكير الناقد، وحل المشكالت، 
 واتخاذ القرارات المناسبة. 

وفي مجال محو األمية وتعليم الكبار تؤدي المستحدثات التكنولوجية دوًرا كبيًرا 
قضاء عليها؛ حيث تم تطوير المصادر المطبوعة ومواد في تجاوز هذه المشكلة وال

التعليم الجمعي، التي أصبحت تشكل حافًزا كبيًرا للمتعلم لالستمرار في التعليم وتحقيق 
 النتائج اإليجابية.

وهو ما أشارت إليه تقارير الدول العربية في سبيل القضاء على األمية في هذه 
يديو والتليفزيون التعليمي في المشاركة الدول وبصفة خاصة في توظيف برامج الف

 (.106-105م، 2004للقضاء على هذه الظاهرة )أحمد الطيب محمد، آخرون: 
هذا باإلضافة إلى أن هذه المستحدثات يمكن أن تساعد على زيادة سبل 
التعليم، وتحسين نوعيته؛ إذ تتيح هذه الوسائل الوصول إلى أولئك الذين يتعذر الوصول 

 ضافة إلى تحسين رصد التقدم المحرز في مجال محو األمية وتعليم الكبار.إليهم، باإل
وعلى ضوء ذلك االتجاه نحو توظيف المستحدثات التكنولوجية في تربية الفئات 
المهمشة يمكن جذب كثير منها للمؤسسات التعليمية، واالحتفاظ بالبعض اآلخر 

ن والموهوبين، كما يمكن الحد داخلها، كذلك تربية بعض الفئات المهمشة من المعاقي
من مشكلة األمية والتسرب من التعليم التي تعد األساس الحقيقي وراء كثير من 

 الظواهر كأطفال الشوارع وعمالة األطفال، والمنحرفين منهم خاصة.
إال أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في توظيف المستحدثات التكنولوجية في 

ذلك السعي لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، يظل كثير تعليم الفئات المهمشة، وك
من هذه الفئات قد ال تجد هذا الدعم الذي تجده فئات ذوي االحتياجات الخاصة مثل: 

 الفئات الفقيرة التي ال تتعامل مع هذه المستحدثات أو حتى تقترب منها.
طق الفقيرة وليست هذا بجانب أن كثير من المؤسسات التعليمية في المنا

العشوائية فقط، تفتقد إلى البنية األساسية، والتجهيزات الخاصة بالتعامل مع هذه 
المستحدثات وتوظيفها، كذلك قلة الوعي بأهمية المستحدثات التكنولوجية في هذا 

 المجال.
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ا
أساليب التخطيط  الرتبرو  يف اخليثطة التعليمية كأحد ا: استخدام ثالة

 الفئات املهمشة ليمية لبعضتروفري الفيص التع
نتيجة لزيادة وعي معظم الدول بأهمية التخطيط التربوي في تحقيق التنمية 
الشاملة واهتمام بعض المنظمات الدولية والمحلية؛ كالمعهد الدولي للتخطيط والمكتب 
اإلقليمي لليونسكو في الدول العربية باإلشراف والمساهمة في إعداد عديد من الخرائط 

سية، والتعليمية في عديد من الدول "ألن التردد في استخدام الخريطة المدرسية في المدر 
العمل التخطيطي قد يؤدي إلى سوء توزيع اإلمكانات التعليمية، وقد ينجم عنه عدم 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، فضاًل عن وجود فجوة زمنية بين ظهور الحاجات 

مكانات تلبيتها؛ وم ن ثم كان وجود الخريطة المدرسية ضمان يمنع التوسع أو التربوية وا 
 (.186م، 2000التوزيع غير العقالني للمباني المدرسية" )محمد سيف الدين فهمي: 

والخريطة التعليمية هي رسم وتجسيد لرؤية مستقبلية للمؤسسات التعليمية على 
اإلمكانات المتوقعة، مستوى اإلدارات التعليمية بالمديريات المختلفة في ضوء الظروف و 

وهي تختلف عن الخريطة المدرسية التي هي رسم وتجسيد لرؤية مستقبلية للمؤسسات 
التعليمية النظامية في مراحل التعليم قبل الجامعي في منطقة جغرافية محددة وفي ضوء 
الظروف واإلمكانات المتاحة والمتوقعة، أما عن الخريطة التربوية فهي رسم وتجسيد 

تقبلية للمؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية في منطقة جغرافية محددة، لرؤية مس
وفي ضوء الظروف واإلمكانات المتاحة والمتوقعة، ومن ثم فهي أكثر ارتباًطا بحياة 
اإلنسان وأكثر مرونة وتنوًعا، وأعم واشمل من الخريطة المدرسية التي تعد صورة 

طة التعليمية كمرحلة وسط بين اإلثنين وحلقة مصغرة وجزء منها، بينما تأتي الخري
 (.96م، 2018وصل بينهما )هانم خالد محمد محمد سالم: 

وتهدف الخريطة التعليمية بشكل عام إلى تحقيق مجموعة أهداف من أهمها: 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية أمام جميع المتعلمين؛ من خالل توزيع الخدمات توزيًعا 

األمثل للموارد واإلمكانات، وتنفيذ السياسة التربوية، وتحديد الحاجات عاداًل، واالستخدام 
من األبنية المدرسية، واختيار أماكنها ووضع أولويات تنفيذها )منير عبد اهلل حربي: 

 (.186م، 2003
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وقد لخصت إحدى الدراسات أهداف الخريطة التعليمية في عدة أهداف عامة 
رصد الواقع التعليمي داخل المدارس واإلدارات وتشخيصية وتنبؤية، يتم من خاللها 

التعليمية المختلفة، وفي ضوء التشخيص يتم وضع رؤى مستقبلية ببدائل متعددة، يتم 
من خاللها اختيار البديل األمثل في ضوء الظروف واإلمكانات المتوقعة والمرتبطة 

عادلة لجميع  بآليات تحويل البديل لواقع عملي مجسد، يتمثل في إتاحة فرص تربوية
الفئات، ومنها الفئات المهمشة من ذوي االحتياجات الخاصة )هانم خالد محمد محمد 

 (. 100-99م، 2018سالم: 
ومن ثم تعد الخريطة التعليمية أحد أساليب التخطيط التربوي القديمة والحديثة 

الفئة والتي تختلف باختالف المنطقة أو النظام التعليمي، أو المرحلة التعليمية أو 
المستهدفة المراد دراستها؛ فقد نال موضوع الخريطة التعليمية واستخدامها لتحقيق 
العدالة التربوية اهتمام عديد من الباحثين في مجال أصول التربية والتخطيط التربوي 
تاحتها على  منذ زمن بعيد لما له من أهمية في وضع رؤية مستقبلية للفرص التعليمية وا 

 كافة المستويات.
وقد نالت الفئات المهمشة بعض من هذا االهتمام؛ حيث جاءت إحدى 

م( لتشخيص الواقع الفعلي لمدارس الفصل 2008الدراسات )إيمان أحمد هاني محمود :
الواحد بمحافظة الشرقية، واقتراح صورة مستقبلية لمدارس الفصل الواحد، تحقق 

 االستيعاب الكامل وتحقيق العدالة التربوية.
 -82م، 2018إحدى الدراسات )هانم خالد محمد محمد سالم: كما قامت 

( بالكشف عن واقع الفرص التعليمية المتاحة لبعض الفئات المهمشة من ذوي 132
االحتياجات الخاصة بمراحل التعليم قبل الجامعي بمحافظة الشرقية، ووضع خريطة 

 تعليمية لتوفير فرص تعليمية جادة وحقيقية لتلك الفئات.
ء ذلك يمكن أن يكون أسلوب التخطيط التربوي باستخدام الخرائط وعلى ضو 

التعليمية أحد االتجاهات الحديثة، التي يمكن استخدامها في رصد واقع الفرص 
 والموهوبين، ،األميين، وذوي اإلعاقةالتعليمية المتاحة لبعض الفئات المهمشة من 

وغيرها من الفئات المهمشة  وأطفال المناطق العشوائية، واألطفال من سكان المقابر،
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والمحرومة من التعليم، على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، والذي في ضوئه يتم 
استشراف المستقبل، ووضع الرؤى المستقبلية لتوفير فرص التربية لهذه الفئات، وفي 

 ضوء الظروف واإلمكانات المتاحة والمتوقعة لكل منطقة.
 
ا
 تيبية الفئات املهمشةيف  املدن  تمعاجملمنرمات ا: مشا كة  ابع

يشير الواقع الحالي لعدم كفاية الجهد الحكومي في مكافحة الفقر وصور 
التهميش المختلفة التي يعاني منها الواقع المصري؛ لذلك فإن الجهد غير الحكومي 
الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني قد أصبح ضرورة ال غنى عنها، 

ذا كانت  هذه الحقيقة واضحة في كل المجاالت فإنها أكثر وضوًحا في مجال التعليم وا 
بصفة عامة وتعليم الفئات المهمشة خاصة؛ لذلك يوجد اتجاه قوي نحو دعم جهود 

 مؤسسات المجتمع المدني، واالستفادة منها في مجال تعليم الفئات المهمشة.
والجمعيات ويقصد بمنظمات المجتمع المدني: مجموعة من المؤسسات 

واالتحادات غير الحكومية وغير الرسمية، التي ينضم إليها األفراد بشكل اختياري 
وتطوعي لممارسة العمل العام، وهي تقع بين األسرة والدولة، وتتمتع باالستقاللية، وال 
تسعى إلى الربح، وتهدف إلى تحقيق النفع العام للمجتمع )إبراهيم محمد إبراهيم: 

 (.45م، 2006
د السعي إلى تمكين الفئات المهمشة في المجتمع، من خالل تقديم برامج ويع

التعليم والتعلم المناسبة طبًقا لحاجاتهم وأدوارهم االجتماعية، من أهم األدوار التي يمكن 
أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التعليم للجميع )إبراهيم محمد 

 (.47م، 2006إبراهيم: 
ظر إلى هذه المنظمات باعتبارها األساس لتشكيل مستقبل الحركة كما ين

التنموية في العالم، واآللية الفعالة لتعظيم عوائد تنفيذ المبادرات اإلصالحية، ولتقليل 
 ,Hutter, Bridget& O Mahonyمعاناة الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع )

Joan:2004,12.) 
ات الشرائح المهمشة، ويتحقق ذلك من خالل ويعني هذا أن تساعد هذه المنظم

نظرة المنظمات التطوعية إلى المحرومين والفقراء باعتبارهم مواطنين لهم نفس الحقوق، 
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وعليهم نفس الواجبات، ويجب أن تتصف مبادرات هذه المنظمات بدمج كافة شرائح 
 (.Pospisilova, Tereza: 2002, 26المجتمع دون استثناء أو إقصاء )

اد أهمية هذه المنظمات في ظل تمتعها بعدد من المزايا النسبية، ومن بين وتزد
هذه المزايا: انخفاض تكلفة تنفيذ مبادراتها التنموية، وقدرتها الضخمة على حشد وتعبئة 
أعداد كبيرة من المتطوعين والذين يعملون بدون أجر، أو بأجور منخفضة، وقدرتها 

وتبنيها فلسفة تنموية تقوم على التعليم من خبرات على العمل في ظل الضغوط المالية، 
 (. Li, Yuejin, 2012, 57المجتمع المحلي )

لذا كانت استراتيجية تأمين التزام المجتمع المدني ومشاركته في صياغة 
استراتيجيات تطوير التعليم وفي تنفيذها ومتابعتها، من أهم االستراتيجيات التي اقترحها 

 هداف التعليم للجميع.مؤتمر داكار لتحقيق أ
وتعد الجمعيات األهلية أحد مؤسسات المجتمع المدني التي تزايد االهتمام 
بالدور الذي تقوم به بوصفها واحدة من أهم وسائل مكافحة الفقر والتهميش التعليمي 
واالجتماعي والصحي، خاصة في الدول الفقيرة، واستناًدا إلى نشأتها الشعبية وفلسفتها 

الواسع في مختلف المجاالت وقيامها بتنظيم برامج التدريب والتوعية والتعليم وامتدادها 
والتوجيه الصحي للفئات المهمشة من الفتيات، وبناء قدراتهن من خالل تنمية مهاراتهن 
للوصول للخدمات الصحية والتعليمية واالقتصادية، وتدريبهن على بعض المشروعات 

ائًدا، وكذلك االهتمام بمشروعات محو األمية الصغيرة، التي يمكن أن توفر لهن ع
 (.39م، 2007وغيرها من البرامج المتنوعة )علي جبلي، آخرون: 

م( على الدور البارز 2002كما أكدت إحدى الدراسات )سليمان عبد ربه: 
الذي تقوم به الجمعيات األهلية في دعم العملية التعليمية؛ وذلك من خالل الجهود التي 

لجمعيات في توفير فرص تعليمية بديلة للفئات المهمشة من األطفال في تقدمها هذه ا
سن التعليم اإللزامي، والذين أصبحوا خارج المدرسة النظامية لسبب أو آلخر، وذلك 
بالمساهمة في إنشاء مؤسسات التعليم الموازي كمدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد 

 سعًيا لضمان حق التعليم للجميع. 
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خاصة الفتيات  -سات توفر تعليًما نوعًيا للفئات المهمشة من األطفالوهي مؤس
قصاءهن عن التعليم النظامي؛  -في سن التعليم االبتدائي والالتي تم تهميشهن وا 

ألسباب تعود إلى الفقر، أو الجهل، أو االجحاف، أو الزواج المبكر، أو ألي سبب 
 آخر.

توصلت نتائج إحدى الدراسات  وفي مجال تربية الفئات المهمشة من الفتيات
( إلى أهمية الدور الذي تقوم به 42-1م، 2018)جمال الدهشان، أماني شريف: 

الجمعيات األهلية في تلبية االحتياجات التعليمية للفئات المهمشة من الفتيات والذي 
 يتمثل في:

في  إسهام الجمعيات األهلية بدور كبير في الحد من التهميش التعليمي للفتيات -1
 المناطق المحرومة من التعليم في القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.

تركيز نشاط هذه الجمعيات في مجال التعليم في صعيد مصر لكونه أكثر األقاليم  -2
 التي تعاني من الفقر والحرمان من التعليم.

ن إسهامات الجمعيات األهلية في تقديم الخدمات التعليمية للفئات المهمشة م -3
الفتيات يتمثل في: إنشاء المدارس وتجهيزها وصيانتها، توفير الموارد المالية والمادية 

 الالزمة لها، تدريب المعلمين واإلداريين بمدارس الفتيات.
من ثم تعد مشاركة جهود المجتمع المدني أحد االتجاهات التي يمكن عن  

ومة من التعليم، األمر الذي طريقها تقديم الخدمات التعليمية للفئات المهمشة والمحر 
يتطلب دعم هذه الجهود خاصة فيما يتعلق بمراجعة التشريعات والقوانين التي تعوق تلك 
الجهود، وتوفير المعلومات والبيانات المتاحة عن تلك الفئات، باإلضافة إلى التنسيق 

ال ذوي والتكامل بين هذه الجهود، وكذلك توسيع أنشطة الجمعيات األهلية لتشمل األطف
االحتياجات الخاصة، وأطفال العشوائيات، وأطفال الشوارع وغيرها من الفئات المهمشة 

 في األحياء الفقيرة والمناطق الريفية النائية.
ا: 
ا
 بعض الفئات املهمشةمؤسسات تعليم بيامج واعتماد خامس
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ين من القرن العشرين بجودة التربية، ومن خير تزايد االهتمام في العقدين األ
لمتوقع أن يزيد هذا االهتمام في المستقبل خاصة في ظل التدني المستمر في األداء ا

 التعليمي في الدول العربية.
دارة وميزانيات بقدر ما  ولما كانت "العبرة ليست في وجود برامج ومؤسسات وا 

(، 8م، 2014هي في جودة وكفاءة األداء، والقدرة على تحقيق األهداف" )نادية حليم: 
ًقا من االهتمام العالمي بتحسين جودة التعليم من جهة، والتركيز على الفئات وانطال

المهمشة في النظام التعليمي من الفقراء الذين تم إقصاءهم لسنوات طويلة، قامت الهيئة 
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة األمم 

اليونيسف" بإعداد وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد لمؤسسات المتحدة للطفولة "
)مدارس( التعليم المجتمعي تتكون من عدة معايير هي: بيئة التعلم، المشاركة 
المجتمعية، المتعلم، المعلمة، التنمية المهنية المستدامة؛ لتكون حجر الزاوية في تأهيل 

عليمية بها، بما ينعكس على تنمية هذه المؤسسات لالعتماد وتحسين جودة الفاعلية الت
قدرات ومهارات الفئات المهمشة من الفتيات المحرومات من التعليم، الالتي لم تتح لهن 

 فرصة االلتحاق بالتعليم النظامي.
ويتمثل الهدف العام من إعداد معايير جودة واعتماد مؤسسات التعليم 

مشاركة منظمة األمم المتحدة المجتمعي في جمع الجهود المبذولة في مجال التعليم ب
للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، منذ التسعينيات من القرن 
الماضي في إطار موحد يسمح بإحداث نقلة نوعية في مدخالت ومنظومات العمل في 
هذه النوعية من المؤسسات بما يضمن جودة أدائها وتحقيق نواتج التعليم المستهدفة 

ت المهمشة من األطفال المتسربين من التعليم ودمجهم في التعليم النظامي )الهيئة للفئا
 (.24م، 2014القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: 

وينبثق من هذا الهدف العام عدة أهداف إجرائية من أهمها )الهيئة القومية 
 (:24م، 2014لضمان جودة التعليم واالعتماد: 

عداد معايير ضمان جودة واعتماد جميع مؤسسات التعليم قبل استكمال منظومة إ -1
 الجامعي.
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 تحسين جودة أداء مؤسسات وفصول التعليم المجتمعي بكافة أنماطها. -2
مراجعة وتقويم أداء مؤسسات التعليم المجتمعي، وتحديد نقاط القوة والضعف طبًقا  -3

 لمعايير ضمان الجودة واالعتماد ومؤشراتها.
ستوى المؤسسة التعليمية وقدرتها على تقديم الخدمة التعليمية للفئات تحديد م -4

 المهمشة من المتسربين أو غير الملتحقين بالتعليم النظامي مقارنة برسالتها المعلنة.

كما قامت الهيئة بتقديم تدريبات للمعلمين والمعلمات بهذا النوع من التعليم على 
 تأهيلها لالعتماد من قبل الهيئة.تطبيق معايير الجودة بهذه المؤسسات و 

هذا باإلضافة إلى إطالق وتدشين نظام معلومات متكامل لمنظومة جودة 
التعليم المجتمعي تربط جميع الجهات ذات الصلة بدًءا بالمدرسة المجتمعية واإلدارة 
والمديرية التعليمية التابع لها ونهاية بالموقع اإللكتروني للهيئة، ويتضمن هذا النظام 
قاعدة بيانات مصغرة تعمل على جهاز الحاسب اآللي الخاص بالمدرسة المجتمعية، 
بما يسمح للمدرسة بالقيام بإعداد دراسة ذاتية إلكترونية خاصة بها لقياس مدى 
استعدادها للتقدم لالعتماد، باإلضافة إلى وجود قاعدة بيانات تجميعية على مستوى 

ف المحافظات، تقوم بتجميع البيانات من المدارس اإلدارات والمديريات التعليمية بمختل
المجتمعية على الموقع اإللكتروني الخاص بها، على أن يتم وضع الصالحيات على 
الموقع اإللكتروني للجهات المسئولة لالطالع على البيانات واستخراج اإلحصاءات، 

ومية والوقوف على نقاط الضعف ووضع خطط التحسين لعالجها )رئيس الهيئة الق
 م(.2015لضمان جودة التعليم واالعتماد: 

كما تتطلع الهيئة من خالل مجهوداتها أن تحقق مجموعة أهداف مستقبلية 
لمدارس التعليم المجتمعي منها )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: 

لتدريبية (: إعداد دليل اعتماد، تصميم أدوات التقويم الذاتي، إعداد المادة ا29م، 2014
للتقويم الذاتي، إعداد دليل المراجعة الخارجية، تصميم أدوات المراجعة الخارجية، إعداد 
المادة التدريبية للمراجعة الخارجية، إعداد دليل الممارسات المتميزة، تدريب الموجهين 
، والمشرفين على كيفية تحقيق معايير الجودة واالعتماد، تدريب القائمين بالدراسة الذاتية

 تدريب المراجعين الخارجيين على آليات المراجعة الخارجية.
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وعلى ضوء ذلك االتجاه فإنه من حق هذه المؤسسات أن تتقدم لالعتماد، ويتم 
مراجعتها وزيارتها ومساعدتها في وضع خطة تحسين، وتحديد نقاط القوة والضعف 

عطاء من يستحق منها شهادة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  بأدائها وا 
 واالعتماد عند استيفاء المعايير المعترف بها.

هذا باإلضافة إلى أن هذا االتجاه يستهدف االرتقاء بمخرجات التعليم 
المجتمعي، ويمكن الفئات المهشمة من األطفال من الحصول على فرصة تعليم جيدة 

الفئات داخل مؤسسات وذات جودة عالية، وهذا بدوره سوف يساعد على االحتفاظ بهذه 
التعليم المجتمعي، كما يساعد على تجفيف منابع األمية والتسرب من التعليم في 

 المناطق المحرومة.
وفي مجال تربية الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة وتطور فلسفة الدمج في 
 مدارس التعليم العام وتزايد المؤيدين لها في الوسط التربوي، فقد تأسست عدة هيئات في
الدول المتقدمة العتماد برامج التربية الخاصة، ومنها الهيئة الوطنية العتماد خدمات 
التعليم الخاص في الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث تقوم هذه الهيئة بتقييم برامج 

 The National Commission)التربية الخاصة تقييًما فعااًل وبناء على معايير الجودة 

for the Accreditation of Special Education Services 2009,3): 
وللعمل على تحقيق االعتماد األكاديمي لبرامج التربية الخاصة وضعت 
مجموعة من المنظمات والهيئات التربوية معايير معتمدة للتربية الخاصة، بعضها 

 مستقل تماًما عن التعليم العام، والبعض اآلخر ضمن معايير التعليم العام.
إلنهاء العزل:  -هذه المعايير: معايير جودة التعليم الشامل من أشهر

Inclusive quality education- to end exclusion   ،والتي أقرتها منظمة اليونسكو
 Teachersوتتضمن تسعة معايير، ويتبع كل معيار عدد من المؤشرات هي: المعلمون

، Early childhood careة ، رعاية الطفولة المبكر curriculum، المناهج الدراسية 
، مدارس Inclusive Learning Environment ، بيئة تعليمية شاملةLanguageاللغة 

، تقييم الطالب Learning material، المواد التعليمية Healthy Schoolsصحية 
Assessment of students أنماط التعلم ،Learning styles (Unesco: 2010 ،)
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  Disability's Standards for Educationلإلعاقة بأستراليا والمعايير التربوية 
،  standards for enrolmentوتغطي المعايير المجاالت التالية: معايير االلتحاق 

، معايير تطوير المناهج الدراسية standards for participationمعايير المشاركة 
standards for curriculum development ت دعم الطالب ، معايير خدما

standards for student support services معايير القضاء على المضايقة واإليذاء ،
standards harassment and victimisation  ولكل معيار من هذه المعايير عدد ،

 ,Disability standards for Education In Asturalia: 2005من مؤشرات األداء 

14-18).) 
 standards forيير التربية الخاصة بوالية ألبرتا في كندا توجد أيًضا معا

special Education in Alberta      حيث تم وضع معايير التربية الخاصة بوالية
(؛ وذلك بهدف إيجاد برنامج 12-1م للصفوف من )2004ألبرتا في دولة كندا عام 

اإلعاقة، وتتوزع هذه تعليمي ذي جودة عالية يلبي احتياجات جميع المتعلمين من ذوي 
، المالءمة Assessment، التقييم  Accessالمعايير في أربعة مجاالت وهي: الوصول 

Appropriateness المساءلة ،Accountability (standards for special 

Education:2004) 
كما أنه توجد محاوالت لوضع معايير خاصة بذوي اإلعاقة في الدول العربية، 

كتب التربية والتعليم لدول الخليج العربي بإصدار النموذج التنظيمي للجودة ومنها قيام م
م(، ويحوي النموذج أربعة عشر معياًرا، منها معيار لذوي 2011واالعتماد المدرسي )

م(، كما وضع مركز 2011االحتياجات الخاصة )مكتب التربية لدول الخليج العربي: 
السعودية معايير ألفضل الممارسات في جودة الملك فهد للجودة في المملكة العربية 

التعليم المدرسي، ومنها معيار لذوي االحتياجات الخاصة )مركز الملك فهد للجودة: 
 (.     47-46م، 2011

وتوجد أيًضا معايير المجلس األعلى لشئون األشخاص المعوقين في األردن، 
لرؤية والفكر والرسالة، اإلدارة وتتضمن معايير برامج التربية الخاصة ثمانية أبعاد هي: ا

والعاملين، البيئة التعليمية، التقييم، الخدمات والبرامج، مشاركة األسرة، الدمج والخدمات 
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االنتقالية، التقييم الذاتي )المجلس األعلى لشئون األشخاص المعوقين في األردن: 
 .م(2009

يقدم حلواًل  وهذا يوضح أن التوجه نحو اعتماد برامج التربية الخاصة سوف
مبنية على أسس علمية لتحسين خدمات تلك البرامج اعتماًدا على معايير الجودة، 

 والتي تعد مطلًبا سابًقا لالعتماد التربوي لتلك البرامج.
ا: 
ا
 فتح أبرواب التعليم العايل لبعض الفئات املهمشة من ذو  اإلعاقةسادس

عداد اإلنسان الذي هو يعد التعليم العالي دعامة أساسية لتنمية المجتمعا ت، وا 
محور العملية التربوية؛ حيث يعد التعليم األداة الفعالة لتنمية القوى البشرية واستثمارها، 
لذا فمن الضروري أن يلبي احتياجاتهم المتنوعة، ويواكب اتجاهات العصر، ويلبي 

ي، متطلبات الخطط التنموية، األمر الذي يتفق مع أهداف نظرية رأس المال البشر 
والتي تؤكد على أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد زادت إنتاجيته ويتبع ذلك زيادة 

 في اإلنتاج الوطني.
وتعد الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة شركاء في التنمية، ولهم الحق مثل 

 أقرانهم العاديين في التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي خاصة.
لنسبة لذوي االحتياجات الخاصة ضرورًيا، بل يفوق في ويعد التعليم الجامعي با

أهميته الخدمات األخرى المقدمة لهم؛ ألنه يمكنهم من المعارف والخبرات التي تعينهم 
في الجوانب األخرى من حياتهم، ويمكنهم من االستقالل الوظيفي مستقباًل، إضافة إلى 

تحت الدراسة لدى بعض كونه حًقا مشروًعا لهم، ورغم مشروعيته فإنه ال يزال 
الجامعات أو بعض الجهات المسئولة عن التعليم العالي في بعض الدول العربية، وفي 
المقابل رأت بعض الجامعات قبول الطالب الذين ال تحول إعاقتهم دون التحاقهم 

 (.172م، 2017بالتعليم الجامعي )عبير طوسون أحمد: 
يم الجامعي من كونه أفكاًرا إلى وتحول دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعل

واقع يرى ويدرك بشكل متزايد نتيجة عمل المؤسسات الجامعية على تحقيق مبدأ تكافؤ 



 تصور مقترح لتربية الفئات المهمشة في ضوء بعض االتجاهات الحديثة

 د/ عزه أحمد صادق علي

 2019ديسمبر                                     - 55 -                             ربعون واأل حاديالعدد ال

الفرص والمساواة بين الطالب العاديين وذوي االحتياجات الخاصة )عبد الباقي عرفه: 
 (.15م، 2012

تجاوزت  كما شهد مجال تربية الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة عدة تغييرات
مرحلة الحلم لتصل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وساهم في ذلك القوانين والتشريعات 

 المختلفة.
( في البند الخامس من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 24فقد نصت المادة )

اإلعاقة على أن تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على 
لمهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز، وعلى قدم التعليم العالي والتدريب ا

المساواة مع اآلخرين، وتحقيًقا لهذه الغاية تكفل الدول األطراف توفير الترتيبات 
   .م(2006التيسيرية المعقولة لألشخاص من ذوي اإلعاقة )األمم المتحدة: 

ة التعليم العالي (، وقرار وزار 81م( المادة )2014كذلك الدستور المصري )
% المخصصة لذوي االحتياجات 5بجمهورية مصر العربية بشأن تفعيل نسبة ال

الخاصة في تنسيق القبول بالجامعات، وتحديد قبول ذوي اإلعاقة السمعية في كليات 
التربية النوعية بأربع جامعات، والعمل على تطبيق االتجاهات التربوية الحديثة والتي 

عليم العالي لبعض الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة إلكمال دراستهم منها فتح أبواب الت
الجامعية طبًقا الستعداداتهم وميولهم وقدراتهم، ووضع االستراتيجيات للتغلب على 
الصعوبات والتحديات التي تعوق مواصلة التعليم العالي، وتفعيل الخدمات المساندة 

من ذوي اإلعاقة من المرحلة الثانوية إلى  والبرامج االنتقالية في تسهيل انتقال الطالب
التعليم الجامعي أو المهني أو الوظيفي بكل سالسة، ومحاولة بناء مجتمع جامعي أكثر 
شمواًل من خالل تكوين وتطبيق برنامج جامعي متكامل يعزز وينمي التنوع في الحرم 

علي عبد رب الجامعي، ويتعامل مع القضايا المتعلقة باإلعاقات ورفع الوعي بها )
 (.285 -240م، 2018النبي حنفي: 

وعلى ذلك يمكن أن يكون هذا االتجاه إضافة جديدة في مجال تربية بعض 
الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة، كما أن التوسع فيه وعدم اقتصاره على إعاقات معينة 

صلة دون غيرها يمكن أن يؤدي إلى تنمية مهارات تلك الفئات، وتعزيز دافعيتهم لموا
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التعليم العالي شريطة أن يتوافر التوجيه السليم، وتهيئة المناخ الجامعي المناسب بما 
مكانيات تلك الفئات.   يتالءم وا 

صي مبلرتبية الفئات املهمشة  املقرتح التصرو نتائج البحث،  :ةالثاحملرو  ال
 البحروث املقرتحة. ،يف ضروء بعض االاجتاهات ادحدثةة

ربية الفئات المهمشة المقترح لت تصورال ،البحث يتناول هذا المحور نتائج 
ذلك لإلجابة عن و  ؛البحوث المقترحةو  ،مصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثةب
مصر بربية الفئات المهمشة المقترح لتتصور البحث "ما تساؤالت المن  ثالثتساؤل الال

 ". ؟في ضوء بعض االتجاهات الحديثة 
 أوالا: نتائج البحث
 عن مجموعة من النتائج من أهمها:أسفر البحث 

ة وتعقيًدا في مجال العلوم اإلنسانية مفهوم التهميش من أكثر المفاهيم صعوبً  يعد -1
واالتفاق بصفة عامة والتربوية خاصة؛ ألنه يتضمن فئات عديدة يصعب حصرها 

 عليها.
ولى يطلق مفهوم الفئات المهمشة على الفئات المستضعفة واألكثر احتياًجا واأل -2

بالتربية من األطفال والشباب والمسنين والنساء، الذين يتم استبعادهم وحرمانهم من أي 
حق من حقوقهم خاصة الحقوق التعليمية، سواء أكان هذا الحرمان كلي من هذه 
الخدمات، أو أنها موجودة ولكنها قليلة وغير كافية، وال تقدم بالشكل الذي يتالءم 

 واحتياجات هذه الفئات.
جوانبها تتصدره مشكالت متعددة، تتعدد الفئات المهمشة، كما أن اإلحاطة بجميع  -3

 تتعلق بنمط المعلومات المتاحة ونوعيتها ومعايير قياس التهميش ومؤشراته.
يعد التهميش التعليمي من أخطر أنواع التهميش والذي يؤدي بالطبع إلى حدوث  -4

 جميع أنواع التهميش األخرى.
م بتربية الفئات المهمشة من أهم المؤشرات التي يقاس في ضوئها يعد االهتما -5

 تحضر األمم وتقدمها.
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نسانية لما لها من آثار سلبية  -6 يعد إهمال تلك الفئات مشكلة اقتصادية واجتماعية وا 
 على الفرد والمجتمع.

ًقا يعد إلتحاق هذه الفئات بالنظام التعليمي وتمكينهم من النجاح واالستمرار فيه ح -7
 إنسانًيا وقانونًيا لكل فرد.

شهد القرن العشرين محاوالت عديدة لتربية وتعليم الفئات المهمشة خاصة من ذوي  -8
اإلعاقة؛ وذلك من قبل الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية والمحلية والجمعيات 

 الخيرية، والباحثين في مجال العلوم اإلنسانية.
شريعًيا؛ حيث أصدرت عديًدا من القرارات الخاصة بهم اهتمت مصر بهذه الفئات ت -9

 لألخذ بأيديهم ومساعدتهم.
على الرغم من الجهود المبذولة في تربية هذه الفئات إال أنها ال تتناسب مع أعداد  -10

مكانيات هذه  هذه الفئات ومتطلبات توفير فرص التربية والتعليم المناسبة لظروف وا 
 جتمع المصري بحضارته العريقة الممتدة ألالف السنين.الفئات المهمة من نسيج الم

توجد عديد من االتجاهات الحديثة في مجال تربية الفئات المهمشة التي بدأت  -11
كثير من الدول تطبيقها سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي؛ وذلك في محاولة 

 .بناء المجتمعجادة لتوفير فرص تعليمية ذات جودة لهذه الفئات المهمشة من أ
يعد التعليم الشامل أحد اإلتجاهات الحديثة في مجال تربية الفئات المهمشة الذي  -12

 تهلسففضوء في  له مع االهتمام بتأهيل المعلمينيتطلب تهيئة البيئة المدرسية الداعمة 
 وأثنائها. قبل الخدمةوذلك 
نولوجية في مجال في توظيف المستحدثات التكعلى الرغم من التقدم الملحوظ  -13

إال أنه توجد  -خاصة من ذوي االحتياجات الخاصة -تعليم بعض الفئات المهمشة 
في المناطق الفقيرة، والعشوائية تفتقد إلى البنية األساسية، كتير من المؤسسات التعليمية 

والتجهيزات الخاصة بالتعامل مع هذه المستحدثات وتوظيفها، كذلك قلة الوعي بأهمية 
 ستحدثات في هذا المجال.تلك الم

تعد الخريطة التعليمية أحد أساليب التخطيط التربوي التي لها أهمية بالغة في  -14
تاحتها للفئات المهمشة.  وضع رؤية مستقبلية للفرص التعليمية وا 



 تصور مقترح لتربية الفئات المهمشة في ضوء بعض االتجاهات الحديثة

 د/ عزه أحمد صادق علي

 2019ديسمبر                                     - 58 -                             ربعون واأل حاديالعدد ال

يشير واقع المجتمع المصري لعدم كفاية الجهد الحكومي في مكافحة الفقر  -15
؛ لذا يوجد اتجاه قوي نحو دعم جهود يعاني منهاالتي وصور التهميش المختلفة 

 مؤسسات المجتمع المدني، واالستفادة منها في مجال تربية الفئات المهمشة بمصر.
 تعليمالمؤسسات تزايد االهتمام في العقدين األخيرين من القرن العشرين بجودة  -16
نوعية في  خاصة؛ وذلك إلحداث نقلةالفئات المهمشة  مؤسسات تعليمو  ةعام صفةب

منظومات العمل في هذه النوعية من المؤسسات بما يضمن جودة أدائها وتحقيق نواتج 
 التعليم المستهدفة لهذه الفئات.

تعد الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة شركاء في التنمية، ولهم الحق مثل أقرانهم  -17
 العاديين في التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي خاصة. 

 
 

صي يف ضروء بعض االاجتاهات مببية الفئات املهمشة املقرتح لرتتصرو  ال: ثانياا 
  ادحدثةة

يقوم هذا التصور على مجموعة من األسس ويسعى إلى تحقيق بعض األهداف 
من خالل مجموعة من اإلجراءات التي تحدد مالمحه في ضوء بعض االتجاهات 

 الحديثة.
 مفهروم التصرو  املقرتح: )أ( 

، وأن المصري المهمشة جزء ال يستهان به من طاقة المجتمع نظًرا ألن الفئات
ه، كما أن إهمالها يعد االهتمام بتربية تلك الفئات من أهم المؤشرات التي يقاس بها تقدم

نسانًيا يصعب تعويضه.  هدًرا بشرًيا وا 
بمصر في  المهمشة لذا تتطلب الضرورة تقديم تصوًرا مقترًحا لتربية الفئات

 هات الحديثة.ضوء بعض االتجا
ويقصد بالتصور المقترح أنه إطار ونموذج يوضح كيفية تربية الفئات المهمشة 

 بمصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثة.
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 التصرو  املقرتح:  )ب( أهمية
 تتمثل أهمية التصور المقترح في اآلتي:

أداة مساعدة في تكوين إطار منهجي يساعد في تربية الفئات المهمشة بمصر في  -1
 ضوء بعض االتجاهات الحديثة.

أداه الزمة لحث المسئولين عن التعليم في مصر على البحث عن صيغ التعليم  -2
 ينما وجدت.أالمختلفة التي يمكن بها توصيل الخدمة التعليمية لهذه الفئات 

أداة فعالة في توضيح أهمية تجويد الخدمات التعليمية التي تقدم لبعض الفئات  -3
ك إتاحة الفرصة للبعض اآلخر لمواصلة تعليمهم؛ األمر الذي يتبعه المهمشة، وكذل

 زيادة إنتاجية تلك الفئات ومن ثم زيادة اإلنتاج الوطني.
االعتماد عليه في التنبؤ بطبيعة العالقة بين تبني بعض االتجاهات الحديثة في  -4

التنبؤ بالنتائج مجال تربية الفئات المهمشة، ومواجهة مشكلة التهميش التعليمي بمصر، و 
 المترتبة على األخذ بهذه االتجاهات.

 منطلقاته:التصرو  املقرتح و)ج( فلسفة 
يعد التعليم هو األداة التي يمكن بها للفئات المهمشة بمصر من أن ينهضوا 
بأنفسهم، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة الفعالة في مجتمعهم المصري، كما أن 

، ذلك التهميش الذي برز المشكالت التي تواجهها مصرالتهميش في التعليم يعد من أ
ال يعني فقط الحرمان بمطلق العبارة؛ حيث تزداد هذه المشكالت مع عجز الحكومة 
عن توفير الخدمات التعليمية لتلك الفئات، وفي حال توفيرها ال تقدم بالشكل الذي 

 يتالءم واحتياجاتها.
ألساليب والصيغ التعليمية لذا يتطلب األمر البحث عن بعض المداخل وا

 المختلفة التي يمكن بواسطتها توصيل خدمة تعليمية ذات جودة لهذه الفئات.
 إستنادًا إلى ما سبق ينطلق التصور المقترح من عدة منطلقات:
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التنمية الشاملة التي ينشدها المجتمع بصفة عامة والمجتمع المصري خاصة لن  -1
 صة المهمشين منهم.تتحقق إال بمشاركة جميع أبنائه خا

تتعاظم أهمية التعليم باعتباره حق عالمي لجميع األطفال، كما أن الحرمان منه  -2
 يعرض هؤالء األطفال لخطر اإلنحراف.

هناك بعض المداخل واألساليب والصيغ التعليمية المختلفة التي بدأت كثير من  -3
بية هذه الفئات والنهوض الدول األخذ بها وتطبيقها؛ وذلك في محاولة جادة منها لتر 

 بها.
من هذه المنطلقات تتحدد فلسفة التصور المقترح الذي يسعى إلى تربية الفئات 

 المهمشة بمصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثة.
 التصرو  املقرتح: )د( أسس 

 يؤسس التصور المقترح على عديد من المرتكزات من أهمها:
لعملية التعليمية في الدول النامية والمتقدمة، يعد التعليم الشامل مدخاًل إلصالح ا -1

 واستراتيجية أساسية للتعامل مع مصادر اإلقصاء والتهميش واالستبعاد.
دماجها  -2 تعد المستحدثات التكنولوجية فرصة إلحتواء الفئات المهمشة ورعايتها وا 

 ضمن نسيج المجتمع، وتحويلها إلى عناصر منتجة وفعالة.
ط التربوي باستخدام الخرائط التعليمية أحد االتجاهات الحديثة، يعد أسلوب التخطي -3

التي يمكن استخدامها في رصد واقع الفرص التعليمية المتاحة لبعض الفئات المهمشة 
من ذوي االحتياجات الخاصة، وأطفال المناطق العشوائية، واألطفال من سكان المقابر، 

ليم، على مستوى القرى والمراكز وغيرها من الفئات المهمشة والمحرومة من التع
والمحافظات، والذي في ضوئه يتم استشراف المستقبل، ووضع الرؤى المستقبلية لتوفير 
فرص التربية لهذه الفئات، وفي ضوء الظروف واإلمكانات المتاحة والمتوقعة لكل 

 منطقة.
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قديم تعد مشاركة جهود المجتمع المدني أحد االتجاهات التي يمكن عن طريقها ت -4
الخدمات التعليمية للفئات المهمشة والمحرومة من التعليم خاصة في األحياء الفقيرة 

 والمناطق الريفية النائية.
االتجاه نحو اعتماد برامج ومؤسسات تعليم بعض الفئات المهمشة يمكن األطفال  -5

المهمشين من الحصول على فرص تعليم جيدة وذات جودة عالية، وهذا بدوره يساعد 
 لى االحتفاظ بهذه الفئات داخل تلك المؤسسات.ع
فتح أبواب التعليم العالي لبعض الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة، والتوسع فيه  -6

وعدم اقتصاره على إعاقات معينة دون غيرها يمكن أن يؤدي إلى تنمية مهارات تلك 
لى تحقيق مبدأ تكافؤ الفئات، وتعزيز دافعيتهم لمواصلة التعليم العالي، كما أنه يساعد ع

 الفرص التعليمية والمساواة بين الطالب العاديين والمهمشين من ذوي اإلعاقة.

 
 التصرو  املقرتح: )ه( أهداف 

في ضوء الفلسفة التي ينطلق منها التصور المقترح، واألسس التي يرتكز 
 عليها، يمكن تحديد األهداف التالية:

 اعمة للتعليم الشامل.الد المصرية تهيئة البيئة المدرسية -1
لفئات المهمشة دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوظيفها في الوصول إلى ا -2

 الذين يصعب الوصول إليهم.و  بمصر من التعليم
أساليب التخطيط التربوي في توفير الفرص الخريطة التعليمية كأحد استخدام  -3

 .بمصر اطق المحرومة والنائيةالتعليمية لبعض الفئات المهمشة خاصة في المن
 .بمصر دعم جهود منظمات المجتمع المدني في مجال تربية الفئات المهمشة -4
 االهتمام بجودة عملية التربية بصفة عامة وتربية الفئات المهمشة خاصة. -5
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، وعدم اقتصاره على الجامعات المصريةدمج الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة في  -6
  ون غيرها.إعاقات معينة د

 )و( إجياءات التصرو  املقرتح: 
التي يمكن اإلجراءات لتحقيق أهداف التصور المقترح يتطلب ذلك مجموعة من 

، وتتمثل مصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثةبالفئات المهمشة تربية عن طريقها 
  في اآلتي:هذه اإلجراءات 

 ل، وتضمينها في قوانين التعليم.صياغة التشريعات التعليمية الداعمة للتعليم الشام -1
األخذ بنظام اإلدارة الذاتية للمدرسة من أجل الوصول إلى تمكين المديرين  -2

ين بالعملية التعليمية في المجتمع المحلي يوالمعلمين في المدارس، وأولياء األمور والمعن
ضمينهم من تحسين جودة المدرسة، ورصد التالميذ المهمشين والعمل على استيعابهم وت

 في العملية التعليمية.
عداد النشرات  -3 نشر ثقافة التعليم الشامل داخل المدرسة عن طريق عقد اللقاءات وا 

 لتوضيح أهمية تطبيقه داخل المدرسة.
االستعانة بالكوادر المتخصصة في مجال التعليم الشامل لتقديم االستشارات الفنية  -4

 ذا المجال.فيما يتعلق بتطوير األداء المدرسي في ه
تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والصعوبات التي يمكن أن تواجههم في ضوء  -5

 فلسفة التعليم الشامل.
تدريب المعلمين حول فلسفة التعليم الشامل وأفضل الطرق للتدريس والتقويم، وتلبية  -6

 احتياجاتهم في مجال التعليم الشامل.
مج إعداد المعلم في مرحلة التعليم الجامعي تضمين التعليم الشامل ضمن برا -7

والدراسات العليا لزيادة وعي معلم المستقبل بمفاهيم التعليم الشامل والجوانب المتعلقة 
 به.
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تطوير المناهج الدراسية المقدمة لطالب التعليم قبل الجامعي في ضوء فلسفة  -8
تياجات الفئات المختلفة من التعليم الشامل بحيث تتسم تلك المناهج بالمرونة لتلبية اح

الطالب، تحفز على ثقافة تقبل اآلخر، تدرب الطالب على العمل الجماعي، اعتماد 
طرق تدريس تشجع على المناقشة وحرية التعبير والتفكير واالكتشاف مثل: طريقة 

 المناقشة والمحاكاة والعصف الذهني وحل المشكالت ودراسة الحالة.
عية لدعم التعليم الشامل؛ وذلك عن طريق توعية المجتمع تفعيل المشاركة المجتم -9

المدني بأهمية تقبل تلك الفئات المهمشة، وعقد بروتوكوالت شراكة وتعاون لتحمل 
 مسئولية تعليم تلك الفئات ودعمها.

عدادها يعد أحد األهداف األولية لتوظيف  -10 االهتمام بالبنية األساسية وا 
، وال تقف حدود التجهيزات المهمشة جال تربية الفئاتالمستحدثات التكنولوجية في م

الخاصة بالبنية األساسية عند حدود اإلنتاج فقط بل تمتد إلى توفير اإلمكانات الخاصة 
 بالتوصيل والعرض واالستخدام لألدوات والمواد المنتجة لخدمة هذه الفئات.

ظيف هادف لهذه تخطيط المواقف التربوية والتعليمية السليمة التي تضمن تو  -11
 المستحدثات في تحقيق أهداف التربية والتعليم والتنمية المعرفية لهذه الفئات.

تقدير احتياجات الفئات المهمشة من المستحدثات التكنولوجية واالستفادة منها  -12
يجب أن يكون نابًعا من هذه الفئات نفسها، وليست تقديرات أو توصيات لمؤسسات أو 

 مشكالتها وحاجاتها.أفراد لم يعايشوا 
إنشاء هيئة عامة لتربية الفئات المهمشة على نمط الهيئة العامة لمحو األمية  -13

وتعليم الكبار على أن تمثل تلك الهيئة على مستوى المحافظات والمراكز، يتم فيها دمج 
مهام الوزارات المختلفة في هيئة واحدة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء 

 من مهامها حصر هذه الفئات وتوفير قاعدة بيانات كاملة عنها. مباشرة ويكون جزءً 
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إنشاء إدارة للتخطيط تابعة للهيئة وممثلة على مستوى المحافظات والمراكز، يكون  -14
من ضمن مهامها إعداد الخرائط التعليمية والتربوية لرصد الواقع الحالي للفرص 

هذه الفئات والذي في ضوئه يتم استشراف المستقبل التعليمية المتاحة لكل فئة من 
بوضع رؤى مستقبلية ببدائل متعددة يتم من خاللها اختيار البديل األمثل في ضوء 

 اإلمكانات المتاحة لكل منطقة وحسب احتياجات كل فئة.
 -المؤسسات -زيادة وعي المجتمع المصري على كافة المستويات )السلطة -15

دعم وتقديم مجال في  خاًصةور الذي يقوم به المجتمع المدني األفراد( بأهمية الد
 الخدمات التعليمية للفئات المهمشة والمحرومة من التعليم.

دعم جهود المجتمع المدني من خالل مراجعة القوانين والتشريعات التي تعيق  -16
 شة.عمل الجمعيات األهلية والتأكيد على الدور التربوي لها في خدمة الفئات المهم

توفير كافة الوسائل واآلليات الالزمة لنجاح مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق  -17
أهدافها، مما يساعد على نشر ثقافة التطوع، ويزيد من دافعية المواطنين على المشاركة 

 في دعم ورعاية هذه الفئات.
 م.وضع قوانين وتشريعات جديدة تخدم الفئات المحرومة والمهمشة من التعلي -18
تشجيع الشراكة مع الجهات الداخلية والخارجية وهيئات التمويل الدولية في مجال  -19

 تربية الفئات المهمشة.
إتاحة الفرصة لمشاركة الجمعيات األهلية في وضع التشريعات والقوانين التي  -20

تنظم عمل منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم بصفة عامة وتعليم الفئات 
 خاصة.المهمشة 

التنسيق والتعاون بين الجمعيات وبعضها البعض، وبين الجمعيات األهلية وخبراء  -21
 التربية في مختلف المؤسسات التربوية في تقديم الخدمات التعليمية للفئات المهمشة.
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تزويد الجمعيات األهلية بالمعلومات والبيانات المتاحة عن أعداد الفئات المهمشة  -22
 تعليم كل في نطاقه.والمحرومة من ال

تشجيع الجمعيات األهلية على توسيع أنشطتها لتشمل أطفال المناطق العشوائية،  -23
 وغيرها من الفئات المهمشة.واألطفال من سكان المقابر، واألطفال بال مأوى، 

نشر ثقافة الجودة واالعتماد داخل المؤسسات التي تقدم الخدمات التعليمية لتلك  -24
 الفئات.

التوسع في دعم جهود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لمساعدة  -25
كافة المؤسسات التعليمية الداعمة لتلك الفئات لتحسين جودة مخرجاتها من خالل آليات 

 موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي واالعتماد.
خدمات التوسع في فرص التدريب والتأهيل لكل العاملين في مجال تقديم ال -26

التعليمية للفئات المهمشة والمحرومة من التعليم، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد في مصر.

مكانات  -27 تحديد األقسام األكاديمية بالتعليم الجامعي التي تتالءم مع قدرات وا 
 الفئات المهمشة من ذوي االحتياجات الخاصة.

مكانات هذه الفئات.تعديل طرق التعليم  -28  الجامعي بما يتالءم مع قدرات وا 
تطبيق برنامج جامعي متكامل يعزز وينمي التنوع في الحرم الجامعي، ويتعامل  -29

 مع القضايا المتعلقة بهذه الفئات ورفع الوعي بها.
 توعية الطالب واألساتذة بطرق التواصل المختلفة مع هذه الفئات. -30
 والسالمة في مؤسسات التعليم العالي والقاعات الدراسية. توافر أجهزة األمن -31
تفعيل برامج اإلرشاد الفردي والجماعي لتعزيز دافعية هذه الفئات لمواصلة التعليم  -32

 العالي.
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تفعيل مكتب خدمات لهذه الفئات في الحرم الجامعي لضمان التواصل معهم من  -33
 على طبيعة إعاقته. طالب بناءً خالل تقديم الخدمات المناسبة الحتياجات كل 

 :  البحروث املقرتحةثالةاا
يقترح البحث الحالي إجراء الدراسات  التصور المقترح،، و البحثفي ضوء نتائج 

 والبحوث اآلتية استكمااًل لهذا البحث في مجال تربية الفئات المهمشة بمصر:
 .التعليم الشامل كمدخل لتربية الفئات المهمشة في مصر -1
 .ة الفئات المهمشة في مصر بين الواقع والمأمولتربي -2
واقع الخدمات التربوية التي تقدم لبعض الفئات المهمشة من ذوي اإلعاقة  -3

 .بالجامعات المصرية
 مصر في ضوء خبرات بعض الدول.بتصور مقترح لتربية الفئات المهمشة  -4

 البحث مياجع
: املياجع العيبية  أوالا
م(: "دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف 2006إبراهيم محمد إبراهيم )

التعليم للجميع، تجارب دولية"، مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار، 
(، تصدر عن مركز تعليم الكبار، جامعة عين شمس، ص ص 4ع)
39- 58. 

أحمد الطيب محمد، حسين بشير، عبد المطلب أمين القريطي، محمد عطيه خميس 
وظيف المستحدثات التكنولوجية واإلعالمية في م(: ندوة ت2004)

تعليم الفئات المهمشة، المؤتمر السنوي الثاني عشر بعنوان: "التعليم 
التربية وآفاق جديدة في تعليم الفئات المهمشة بالوطن  -للجميع

مارس، كلية التربية، جامعة حلوان،  29-28العربي"، في الفترة من 
 .117-83ص ص

م(: "التربية وتمكين المرأة لتنمية المجتمع"، مجلة كلية التربية، 2018أميرة عبد السالم )
 -116جامعة المنوفية، عدد خاص، السنة الثالثة والثالثون، ص ص

124. 
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م(: الخريطة المدرسية لمدارس الفصل الواحد 2008إيمان أحمد هاني محمود )
ستير، بمحافظة الشرقية" الواقع واالحتياجات المستقبلية"، رسالة ماج

  كلية التربية، جامعة الزقازيق.

م(: وثيقة المعايير، 2009المجلس األعلى لشئون األشخاص المعوقين في األردن )
 .عمان

م(: االستراتيجية العربية للتربية السابقة 2000المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )
 على المدرسة االبتدائية، تونس.

م(: وثيقة 2014ة التعليم واالعتماد بالتعاون مع اليونيسف )الهيئة القومية لضمان جود
معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم المجتمعي، اإلصدار 

 م.2014األول، ديسمبر 
م(: التقرير النهائي للمؤتمر اإلقليمي حول التعليم للجميع في الدول 2000اليونسكو )

 للجميع، القاهرة.العربية، المؤتمر العربي األول حول التعليم 
 https:llwww.unicef.orglarم(: متاح على الموقع: 2013اليونيسف )

م(: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول 2006األمم المتحدة )
 http:llwww. Un. Org lاالختياري، متاح على الرابط: 

disabilities l documents l convention l convoptport- a. 

pdf.   
م(: "توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 2018جمال علي خليل الدهشان )

رعاية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة"، مجلة كلية التربية، جامعة 
  .24-1المنوفية، عدد خاص، السنة الثالثة والثالثون، ص ص

الثامن م(: كلمة رئيس المؤتمر، المؤتمر العلمي 2018جمال علي خليل الدهشان )
)الدولي الرابع( لكلية التربية بعنوان "تربية الفئات المهمشة في 
المجتمعات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الفرص 

م، كلية التربية، 2018سبتمبر  12 -11والتحديات، في الفترة من 
 جامعة المنوفية.
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(: "دور الجمعيات م2018جمال علي خليل الدهشان، أماني محمد شريف عبد السالم )
األهلية في تلبية االحتياجات التعليمية للفتيات المهمشات من التعليم 
بمحافظة أسيوط"، مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، عدد خاص، 

 .42-1السنة الثالثة والثالثون، ص ص
م(: المعجم الوجيز، القاهرة، طبعة 1990جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية )

 اصة بوزارة التربية والتعليم.خ
( 252م(: القرار الوزاري رقم )2017جمهورية مصر العربية، وزارة التربية والتعليم )

م، بشأن قبول التالميذ من ذوي اإلعاقة 5/8/2017الصادر في 
 البسيطة بمدارس العليم العام. 

ديق في م(: "مالمح التعليم الجامع والص2013خالد عوض مؤنس، أمجد عزت جمعة )
شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم"، ورقة عمل مقدمة إلى اليوم 
الدراسي: التأصيل اإلسالمي في علم النفس، الجامعة اإلسالمية، 

 .22 -1غزة، ص ص
م(: "متطلبات تطبيق التعليم الشامل لتمكين بعض الفئات 2018رانيا وصفي عثمان )

لة كلية المهمشة في مصر في ضوء تجارب بعض الدول"، مج
التربية، جامعة المنوفية، عدد خاص، السنة الثالثة والثالثون، ص 

 .372-334ص 
م(: أولوية لتعليم الفقراء 2015رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )

المهمشين، ومعايير جودة  للمدارس في المحافظات، متاح على: 
ahram. Org. eg 

"الفئات المهمشة بين الرعاية واإلهمال قديًما وحديثًا"، م(: 2018زينب محمود شقير )
مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، عدد خاص، السنة الثالثة 

 .64-53والثالثون، ص ص 
م(: "دور الجمعيات األهلية في الحد من التهميش 2012سعودي محمد حسن )

ة االجتماعي الموجه ضد المرأة المعاقة"، مجلة دراسات في الخدم
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 -535(، ص ص2(، ج)33االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع)
586. 

م(: "الحق في التعليم مدخل 2018سالمة صابر محمد العطار، سعيد محمود مرسي )
لتوفير االحتياجات التربوية للمهمشين من أجل التنمية الشاملة"، 
مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، عدد خاص، السنة الثالثة 

 .154-147ن، ص ص والثالثو 
م(: "الجهود التربوية للجمعيات األهلية في مصر"، مجلة 2002سليمان عبد ربه )

 (. 6التربية، جامعة عين شمس، السنة الخامسة، ع)

م(: "برنامج التعليم الجامع بين الفكرة والتطبيق في قطاع 2007سمر أبو مرزوق )
نوان: التربية غزة"، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي األول بع

 الخاصة بين الواقع والمأمول، مصر، جامعة بنها.
م(: كلمة مقرر المؤتمر، المؤتمر العلمي الثامن )الدولي 2018صبحي شعبان شرف )

الرابع( لكلية التربية بعنوان: "تربية الفئات المهمشة في المجتمعات 
ي العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، ف

 م، كلية التربية، جامعة المنوفية. 2018سبتمبر  12 -11الفترة من 
م(: توظيف استراتيجية التعليم الجامع لدى مديري 2018طارق محمد عبد الرحيم مهنا )

مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقته برفع مستوى 
ة بغزة، الكفاءة المهنية للمعلمين، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمي

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، كلية التربية.
م(: "آليات تلبية المدرسة االبتدائية لالحتياجات التربوية 2004عاطف بدر أبو زينة )

واالجتماعية لطفل المناطق العشوائية"، مجلة التربية، تصدرها 
لسابعة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، السنة ا

 .248 -185م، ص ص2004(، مارس 11ع)
م(: توعية المجتمع بفئات اإلعاقة، مكتبة األنجلو المصرية، 2012عبد الباقي عرفه )

 القاهرة.
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م(: التربية في الوطن العربي على مشارف القرن 2002عبد العزيز عبد اهلل السنبل )
 .، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية1الحادي والعشرين، ط

م(: "أساليب مواجهة مشكالت الحرمان والتهميش في مجال محو 2013عبداهلل بيومي )
أمية الكبار"، المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز تعليم الكبار، 
جامعة عين شمس، بعنوان "االرتقاء بتعليم الكبار في الوطن العربي 

م، ص 2013أبريل  29-27وصواًل لمجتمع المعرفة"، في الفترة من 
 .209 -197ص 

م(:  "واقع الخدمات المساندة وعالقته بمستوى رضا 2017عبير طوسون أحمد )
 -الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية عن الحياة الجامعية بكلية التربية

(، يناير 2(، ج)1جامعة القصيم"، مجلة العلوم التربوية، ع)
 .205 -169م، ص ص 2017
صر بين االجحاف واإلنصاف، رؤية م(: "الفقر في م2007علي جبلي، آخرون )

مستقبلية"، المؤتمر التاسع، المركز القومي للبحوث االجتماعية 
 والجنائية، القاهرة.
الواقع،  -م(: "التعليم العالي لذوي اإلعاقة2018علي عبد رب النبي حنفي )

المتطلبات، دور الخدمات المساندة"، ذوو اإلعاقة السمعية نموذًجا"، 
بية، جامعة المنوفية، عدد خاص، السنة الثالثة مجلة كلية التر 

 .285 -240والثالثون، ص ص 
م(: "رعاية السنة النبوية لذوي الحاجات 2012عمر مكي صغير، ميساء علي الروابدة )

الخاصة والعامة"، مجلة الثقافة والتنمية تصدرها جمعية الثقافة من 
-17م، ص ص2012(، يونيو 57(، ع)12اجل التنمية، السنة )

35. 
 م(: أطفال بال مأوى، دار المعارف، القاهرة.2008فاطمة علي أبو الحديد )
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