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توطئة
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في ربيع 2008، أُجريت دراسة متكاملة شملت 38 مدرسة في أعالي عكار، ضمن نطاق 20 بلدة)1(  في جرد القيطع واجلومة. 
إرتكزت هذه الدراسة على مقابالت منّظمة مع 38 مديراً و223 أستاذاً باإلضافة إلى تنظيم حلقات نقاش شارك فيها 329 
شخصاً مختلفاً )مدراء، أساتذة، أمهات، شباب وأطفال(. ومبا أن ظاهرة التسرّب املدرسي في عكّار هي األكثر شيوعاً بني 
تالمذة الصف الرابع، إرتأينا توجيه تركيزنا صوب مرحلَتّي التعليم اإلبتدائي واملتوّسط. وفي التفاصيل، شملت الدراسة 
28 مدرسة رسمّية و10 مدارس خاّصة، 8 منها مجانّية. يتألّف العنصر الكّمي املكوِّن لهذه الدراسة من استمارتني: األولى 
الثانية فمعّدة لألساتذة وقد  أما  املنطقة.  املدراء، اسُتكملت بعد مقابالٍت أجريت مع 38 مدير مدرسة في  إلى  موّجهة 
التعليمّية كافة من  املراحل  بالّتساوي على  توزّعوا  )6 من كل مدرسة(،  اسُتكملت بعد مقابالٍت أجريت مع 223 أستاذاً 
الروضة وصوالً إلى الصف التاسع، يغّطون مجمل مواد التدريس. وكانت عّينات األساتذة التي اسُتطلعت آراؤهم قد اختيرت 

بصورة هادفة، في حني تركّزت املقابالت حول محاور عّدة منها: 

         -   خلفّية األساتذة، تصيلهم العلمي ومواقفهم                -    الوعي البيئي
         -    األسباب الكامنة وراء التسرّب املدرسي والرسوب             -    األنشطة الالصفّية

         -    أساليب العقاب املعتَمد                                                  -    وضع التالميذ ذوي االحتياجات اخلاّصة

أما العنصر النوعي املكوِّن لهذه الدراسة فقد تضّمن حلقات نقاش توزّعت على خمس مجموعات فرعّية منفصلة، وذلك 
للحؤول دون تأثّر البيانات ببعضها البعض. ضّمت اجملموعة الفرعّية األولى 89 طفالً وطفلة بني 7 و13 عاماً من 6 مدارس، 
إلى السابع أساسي. أما  وقد التأمت في جلسات منفصلة في كل مدرسة وتوزّعوا على صفوف الثالث أساسي وصوالً 
املدارس  اختيارهم من  متّ   )18-14( العمرية  الفئة  من اجلنسني من  تلميذاً شاباً  الثانية، فقد ضّمت 72  الفرعّية  اجملموعة 
السّت نفسها، وقد توزّعوا على صفوف السادس أساسي وصوالً إلى التاسع أساسي. إلى تلك اجملموعتني، أتت اجملموعة 
الفرعّية الثالثة لتشمل أّمهات التالميذ في املدارس الست. وقد وصل إجمالي عدد املشاركات إلى 83 أم. من جهتها، تألّفت 
اجملموعة الفرعّية الرابعة من 67 أستاذاً يدرّسون مواد مختلفة في املدارس املشار إليها، في حني ضّمت اجملموعة اخلامسة 

18 مديراً. وبذلك، تكون قد ُعقدت باإلجمال 32 حلقة نقاش في املدارس الست شارك فيها 329 شخصاً. 

إلى  باإلضافة  املنطقة،  املدرسي في  التسرّب  وراء ظاهرة  املعلن عنها  األسباب  الفرعّية  لقاءاتها، قّيمت اجملموعات  خالل 
املواقف املّتخذة جتاه التالميذ ذوي احلاجات اخلاصة. وكانت مجموعات النقاش اخلاّصة باألطفال قد اعتمدت مقاربة أكثر 
ذهني،  عصف  جلسة  وبعد  املثالّية.  النموذجّية  للمدرسة  تصميم  وضع  وكّلفتهم  مجموعتني  في  فوزّعتهم  تفاعلّية، 
عادت اجملموعتان واستعرضتا األفكار واألولويّات أمام اجملموعة األوسع. كشفت حلقات النقاش عن معلومات قّيمة ومثيرة 
لالهتمام، السّيما من وجهة نظر األطفال الذين يُعتَبرون في نهاية املطاف الطرف الرئيسي في هذه الدراسة. وقد عالج 
التحليل املكوِّننَي باعتبارهما فرضّيتني منطقّيتني. وفي حني يُعتبر املكوِّن الكّمي مصدر املعلومات الرئيسي، يدقّق املكوِّن 
النوعي في البيانات األولّية ويسّلط الضوء عليها من زوايا مختلفة للتأكّد من صّحتها. وممّا ال شّك فيه أن تليل البيانات 
في اجملاالت كافة، إلى جانب وضع توصيات بالتدّخل، يسّهالن عمل كل هيئة مهتّمة مبعاجلة َمواطن اخللل والقصور. جتدر 
اإلشارة إلى أنّه متّ إعداد قاعدة بيانات عاّمة حول املدارس الـ38 التي شملتها الدراسة، وهي متاحة عند الطلب ألّي طرف 

مهتّم بالعمل على تسني اخلدمات التربويّة في عكّار.
 

)1(  فنيدق، مشمش، القرنة، بيت أيوب، بيت يونس، حرار، شان، احلويش، خربة اجلرد، قبعيت، حبشيت، الكفرون، بزال، سفينة القيطع، عكّار العتيقة، الدورة، البرج، 
عني يعقوب، بزبينا، رحبة
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العلمي مقارنة  التحصيل  تدنّي مستوى  فيها، هو  املستشري)2(   الفقر  إلى جانب  يطبع محافظة عكّار،  ما  أكثر  لعّل 
املنطقة  أهل  الوطن لدى 30.5% من  امتداد  أعلى معّدل لها على  األمّية  املثال، تسّجل  الوطنية. فعلى سبيل  باملعدالت 
البالغ 7.9%. كذلك، تسّجل عكّار أعلى معّدل في التأّخر  مقارنة باملعّدل الوطني الذي يبلغ 13.6% ومعّدل كسروان مثالً 
املدرسي، إذ تصل نسبة التالميذ من الفئة العمرية )15-19( الذين ما زالوا يتابعون تصيلهم العلمي في املرحلة اإلبتدائية 
إلى 14.1% مقابل 3.5% في لبنان باإلجمال. أما اإلنقطاع عن الدراسة في منطقة عكّار فيتجاوز املعّدل الوطني بأشواط. 
إلى ذلك، توازي معّدالت التسرّب اعتباراً من الصّف الرابع ضعف املعّدل الوطني، في حني أن نسبة التالميذ الذين يكملون 

طة جّد متدنية.  تصيلهم العلمي في املرحلة املتوسِّ

التربويّة  اخلدمات  دور  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  الظاهرة،  هذه  في  الفاعل  تأثيرها  اإلقتصادية-اإلجتماعية  للعوامل  أّن  صحيح 
والتي  احمللي،  اجملتمع  مع  من مشاكلهم  هرباً  التالميذ  بها  يلوذ  التي  املؤاتية  املدرسية  فالبيئة  السياق.  هذا  في  احلاسم 
تَِعدهم بتعليم جّيد يسّلحهم بكل ما يحتاجونه للمضّي قدماً، هي كفيلة بحّث هؤالء التالميذ على النضال والكفاح أو 
هي، باحلّد األدنى، تثنيهم عن ترك املدرسة. وممّا ال شّك فيه أن تسليط الضوء على املدرسة باعتبارها وحدة تربويّة من جهة 
ووسيط اجتماعي ثقافي محّلي من جهة أخرى، هو أمرٌ سوف يفسح اجملال أمام التدّخل القابل للقياس على املدى القصير 

واملستدام على املدى الطويل، وذلك من خالل استهداف النظام املسؤول عن نشر األفكار والقيم في املنطقة.
  

وتضيء هذه الدراسة على واقع األطفال الذين يرتادون املدرسة في منطقة أعالي عكّار واخلدمات املتاحة لهم، بهدف التوّصل 
إلى فهٍم أفضل للعوامل التي تدفعهم إلى التسرّب. وتُؤثِر الدراسة تقييم نوعّية اخلدمات التربويّة في منطقة أعالي عكّار 
)منطقة املنتزه الوطني( معوِّلة على الدراسة التي طالت وضع املدارس ونوعّية التعليم، مما يعني على الصعيدين املادي 
واملنهجي، بهدف رصد تأثير النظام املدرسي على معّدالت التسرّب املرتفعة في املنطقة. إلى ذلك، ال شّك في أن اإلضاءة 
تعرض  سوف  التعليم،  إلى  واملقاربة  األنشطة  الدميوغرافّية،  العوامل  التعليمي،  جسمها  للمدرسة،  املادي  الوضع  على 

مجتمعًة وعلى أفضل وجه األسباب األخرى التي تكمن وراء ظاهرة ترك املدرسة بعيداً عن االعتبارات املالّية/االقتصاديّة. 

 )2( تسّجل عكّار أعلى نسبة في األسر احملرومة في لبنان )إذ تستقرّ نسبة اجملموعات األكثر هشاشة عند 28.2% حسبما أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون 
االجتماعية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في العام 2007 بعنوان »تطور خارطة أحوال املعيشة في لبنان بني 1995 و2004«
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املقدمة

أن 22 مدرسة فقط  للتعليم، الحظنا  وآمنة  بيئة ماديّة مؤاتية والئقة ومناسبة  توفِّره من  املدرسة وما  بعيداً عن وضع 
من بني تلك التي شملتها الدراسة، والبالغ عددها 38، توفِّر التعليم املتوّسط )احللقة الثالثة(. ففي هذه املنطقة الريفّية 
النائية التي يسيطر عليها الفقر ويُعتَبر فيها نظام النقل العام رديئاً وشبكة الطرقات سّيئة، ميكن القول بأن عدم إتاحة 
املدرسة احمللّية الفرصة أمام تالمذتها الستكمال تصيلهم العلمي عند انتهاء املرحلة االبتدائّية، إمنا يشكّل بحّد ذاته 
عامالً مسّبباً للتسرّب املدرسي. فهو يعيق طموح التلميذ في ما يتعّلق مبتابعة دراسته بعد انتهائه من املرحلة األساسّية

1.1  البناء املدرسّي 
توفِّر غالبّية املدارس، التي شملتها الدراسة، بيئة تعليمّية دون املستوى املطلوب بدءاً من بنائها املزري. وخير دليل على ذلك 
ما عّبر عنه 23.7% من املدراء فقط، الذين اعتبروا مبانيهم املدرسّية في حالة جّيدة مقابل 23.7% ممّن وجدوا مدارسهم غير 
مالئمة للتعليم و13.2% ذهبوا إلى حّد وصفها بغير اآلمنة واملعرّضة لإلنهيار. وبهدف تديد مدى مالءمة البناء املدرسي 
للمعايير األساسّية، ال بّد من اإلنطالق أوالً من الوجهة التي أُعّد لها عند تشييده. وفي هذا السياق، يّتضح لنا أن %57.9 
من املباني كانت ُمَعّدة منذ البدء الستيعاب التالميذ في حني أن 13.2% منها كانت عبارة عن وحدات سكنّية تّولت بعض 
أقسامها أو كّلها مدارساً. فهي لم تكن ُمَعّدة لذلك، لكنها تّولت إلى مؤّسسات تربويّة تستوعب التالميذ في األقسام 

التي لم يكن يشغلها سكّان آخرون أو مؤّسسات دينّية.

1.2  الصفوف
أما بالنسبة إلى حالة الصفوف، فقد أفاد الكثير من املدراء أّن مدارسهم توي صفوفاً مظلمة، كئيبة أو مكتّظة بالتالميذ. 
حيث وجدنا أّن صفوف 5 مدارس هي أصغر حجماً من املقاييس العاديّة، إذ تقّل مساحتها عن 16 متراً مربعاً. وامللفت أنه في 
إحدى املدارس، تُعتبر هذه املساحة األكبر على اإلطالق. وإذ يُخيَّل للمرء أن معّدل التالميذ البالغ 21 تلميذاً في الصّف الواحد 
أّن هذه النسبة مضلِّلة. ويعود السبب إلى كون توزيع التالميذ بني املدارس قد  هو األمثل على اإلطالق، جتدر اإلشارة إلى 
سّجل تفاوتاً الفتاً، بحسب ما أظهرته الدراسة. فبينما قد يستقر عدد التالمذة في إحدى املدارس عند 42 تلميذاً، يقفز هذا 

1. البنى التحتّية والتجهيزات املدرسية

الرقم في مدرسة أخرى ليالمس 796 تلميذاً. كذلك، قد يضّم 
وتأكيداً  آخر.  صّف  في  تلميذاً   36 مقابل  تالميذ   8 ما  صّف 
مالءمة  أكثر  بفسحة  األساتذة  طالب  التفاوتات،  هذه  على 
لألوضاع وبتحكّم أكبر بعدد التالميذ في بعض املدارس. لكن، 
حني ُطلب منهم تديد احلاجات األكثر إحلاحاً، أشاروا في املقام 
األول إلى ضرورة احلصول على التجهيزات املناسبة. وفي هذا 
السياق، إتّضح لنا أن الصفوف في اثنني من املدارس لم تكن 
من   %26.3 في  الطاوالت  وأّن  للكتابة  بألواح  جميعها  مزوّدة 
املدارس والكراسي في 15.8% منها ال تكفي جميع التالمذة. 
غير  آخر  أّي مطلب  يصبح  األساسّية،  املتطّلبات  هذه  وأمام 

جدير باألهمية. 
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1.3  املالعب
في بيئة مماثلة، تتخّطى املالعب الدور الترفيهي املرسوم لها فتتحّول فسحة يلوذ بها التالميذ خارج أوقات الدراسة. لكّن 
مدرستني فقط تأتيان مجّهزتني بباحات أو مبالعب غير مسقوفة، في حني تفتقر مدرسة أخرى إلى أيّة فسحة على اإلطالق. 

إلى ذلك، وجدنا أّن املالعب في غالبّية املدارس هي في حالة رديئة تنقصها مرافق اللعب على اختالفها.

1.4 اخلدمات و املرافق
إلى جانب املرافق الصحّية التي وجدناها في حاجة ماّسة للرعاية، تعاني 36.9% من املدارس من أوضاع دون املستوى املطلوب 
ابتداًء من سوء النظافة مروراً بتسرّب املياه وصوالً إلى تّطم احلنفّيات واملغاسل. ومن النتائج التي توّصلنا إليها أن %27.1 
املدارس على  )غير صاحلة جميعها لإلستخدام(، في حني تعتمد إحدى  يقّل عن 3 حّمامات فقط  املدارس مجّهزة مبا  من 
التي  حّمامات لإلستعمال اخملتلط مقابل مدرسة أخرى لم جند فيها أي حّمام. من جهة أخرى، تبنّي لنا أن 3 من املدارس 
شملتها الدراسة مجّهزة مبرافق صحّية ممتازة، حيث يعود الفضل في إعادة تأهيلها إلى إحدى املنّظمات غير احلكومّية. 
لكن، 3 من أصل 15 صنبوراً فقط كانت متاحة للتالميذ، إذ تعّمدت إدارة املدرسة نزع أغطية هذه احلنفيات في محاولة منها 
ملنع التالميذ من اللعب بها وكسرها. وقد لفت املدراء كذلك إلى أهمّية توعية تالمذتهم حول كيفّية استخدام احلّمامات. 
بالنسبة إلى املدارس الواقعة في منطقة  آخراً  إلى ذلك، مُيثِّل الوصول إلى املياه والكهرباء ومرافق الصرف الصحي تّدياً 
محرومة مثل أعالي عكّار. والدليل على ذلك أن 44.7% من املدارس الـ38 موصولة بنظام الصرف الصحي العام، 55.3% من 
املياه غير  إلى شراء حاجتها من  املدارس نفسها مضطرة  أّن 34.2% من  العامة، في حني  املياه  املدارس موصولة بشبكة 
الصاحلة للشرب، نظراً لعدم وصلها بشبكة املياه العامة أو اآلبار اإلرتوازية. أضف إلى ذلك أن التالميذ يفتقرون في 3 مدارس 
أخرى إلى مياه الشرب. أما بالنسبة إلى الكهرباء فقد تبنّي لنا أن 10 مدارس ال متلك مولِّدات متّدها بالكهرباء عند انقطاع 

التّيار الكهربائي ومدرسة واحدة غير موصولة بالشبكة العامة حتى. 

في  اعتمدت  قد  اللبنانية  الدولة  كانت  أخرى،  ناحية  من 
العام 1998 منهجاً تربوياً جديداً يتبنّى منهجّية تفاعلّية، 
إال أنّه لم يطّبق بعد في جميع املدارس الرسمّية. وفي هذا 
صعوبة  يجدون  أنهم  األساتذة  من   %60 كشف  السياق، 
في تطبيق املنهج التربوي اجلديد، ال سّيما في ظل افتقار 
اإليضاح  ووسائل  اخملبريّة  التجهيزات  إلى  مدارسهم 
 %52.6 تفتقر  باجململ،  واحلواسيب.  السمعي-البصري 
إال  تصف  لم  حني  في  علمّية،  مختبرات  إلى  املدارس  من 
أفضل وجه.  واجملّهز على  بالالئق  واحدة مختبرها  مدرسة 
أّن 42.1% من املدارس  وفي ما يتعّلق باملكتبات، اتّضح لنا 
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غير مجهزة بـ »مكتبة« أو قاعة مخّصصة للمطالعة من أي نوع كانت. ولم تصف سوى مدرستني مكتبَتيهما باجملّهزة 
واملبّوبة. على صعيد آخر، وجدنا، أّن التالميذ في 60.5% من املدارس ال يستفيدون من منافع التربية البدنّية، ألّن مدارسهم 
غير مجّهزة مبعّدات أو قاعات للرياضة. ومن بني 39.5% من املدارس املتبّقية والتي تعنى إلى حّد ما بالتربية البدنّية، وجدنا أّن 
مدرستني فقط مجّهزتني بقاعة مهّيأة للجمباز وأّن مدرسة واحدة متلك قاعة غير مجّهزة و12 مدرسة ال متلك إال األدوات 

الرياضّية األساسّية. 

في مجتمعنا املعاصر الذي تتّل فيه تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت حّيزاً أساسياً من حياتنا اليومّية، قّلما يستطيع املرء 
العثور على وظيفة ال تتطّلب منه معرفة استخدام احلاسوب. بالتالي، يكتسب الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات أهمّية 
خاّصة في املناطق النائية واحملرومة، إذ يعزّز النفاذ إلى املعلومات ويذكّي التشبيك. وتساعد شبكات املعلومات على إقامة 
روابط جوهرية مع بعض املصادر املعنّية بالتنمية، ال سّيما البلديات واملؤّسسات التي تلتمس املوارد. لكن 47.4% من املدارس 
التي شملتها الدراسة ال تؤّمن احلواسيب لتالميذها، في حني تفتقر املدارس املتبّقية، التي تدرّب تالمذتها على استخدام 
َّبني وإلى برمجّيات حديثة، باإلضافة إلى معاناتها من عدم كفاية األجهزة املتوّفرة مقارنة مع  احلاسوب، إلى األساتذة املدر
عدد التالميذ )مبعّدل 3 تالميذ لكل حاسوب(. وعلى الرغم من أّن املدارس الرسمّية أصبحت جميعها مجّهزة بحواسيب 
اإلداريّون يجهلون كيفّية  أّن هذه احلواسيب غير مستخدمة في مدارس عّدة. فاملوّظفون  إالّ  اإلداري،  مخّصصة لطاقمها 
تركيب البرمجّيات وتشغيل األجهزة. من هنا، طالب العدد األكبر من املدراء، الذين اسُتطلعت آراؤهم، بالتدريب على املهارات 
األساسّية بهدف استخدام احلواسيب مستقبالً. وعلى نطاق أشمل، ميكن القول بأّن ندرة املوارد األساسّية واملرافق تسّد األفق 
أمام هؤالء التالمذة الذين يتطّلعون إلى اإلنخراط في اجملتمع املعاصر. وهو أمرٌ يفقدهم اهتمامهم مبتابعة تصيلهم العلمي 

من  واخلروج  بوضعهم  لإلرتقاء  كوسيلة 
يتخّبطون  أنفسهم  يجدون  التي  احلالة 
يَْسُهل  املؤاتية فقد  البيئة غير  أما  فيها. 
التعايش معها في ضوء مستوى املعيشة 
من  احمللّية.  اجملتمعات  بعض  في  السائد 
كّل  استعراض  الدراسة  هذه  تاول  هنا، 
التربوي  النظام  يواجهها  التي  التحّديات 
بالتالي  فترمي  عكّار،  أعالي  منطقة  في 
البيئة  بني  القائمة  الصلة  تديد  إلى 
املدرسّية وارتفاع معدل التسرّب املدرسي 

في هذه املنطقة. 

ال شّك في أّن الصفوف التي يطالها سوء التجهيز هي التي تعاني من مشاكل أكثر جوهريّة.  وعلى سبيل املثال، تعاني 17 
مدرسة )44.7%( من تسرّب املياه من السقف واجلدران. وفي حني تقع بعض هذه الصفوف تت األرض، كانت أخرى عبارة عن 
إسطبالت )ما يبرّر غياب الطالء عن جدرانها والبالط عن أرضّيتها(. كذلك، أثار األساتذة كما التالميذ وأولياء أمرهم مشكلة 
الرطوبة التي تأتي كخطر حقيقي يتهّدد الصّحة العامة. أما ما يزيد مشاكل الرطوبة والعزل سوءاً، فهو غياب التدفئة. 
فعلى الرغم من أّن بعض املدارس مجّهزة بأنظمة للتدفئة، يعتمد 89.5% منها على املازوت، إتّضح أّن معظم املدارس عاجزة 
عن شراء الوقود الفتقارها إلى امليزانّية الضروريّة لهذه الغاية. إلى ذلك، يبقى أّن املنطقة جبلّية. فقراها تقع مبعظمها على 

ارتفاع 750 متراً عن سطح البحر وقد تصل درجة احلرارة فيها شتاًء إلى 6 درجات مئويّة.

النسبة % العدداملرافق غير املتوافرة
12.6شبكة الكهرباء العامة

1744.7شبكة املياه العامة
37.9مياه الشرب

12.6الصرف الصحي
12.6احلّمامات

12.6امللعب
2052.6اخملتبر

1642.1املكتبة
1436.8علبة إسعافات أولّية
2360.5التجهيزات الرياضية

1847.4احلواسيب اخملّصصة للتالميذ

اجلدول1: املرافق غير املتوافرة في املدارس
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2.1  األساتذة
ميكن للموارد البشريّة الوافرة، مبا تزخر 
به من طاقات ومؤّهالت، أن تعوِّض عن 
البنى  مستوى  على  القصور  َمواطن 
ال  خاص،  بوجه  ذلك،  لكّن  التحتّية. 
عكّار.  أعالي  منطقة  على  ينحسب 
التي  املدارس  معظم  أفادت  فقد 
موّظفيها  عدد  أّن  الدراسة  شملتها 
غير كاٍف. وفي هذا اإلطار، أعلنت %21.1 
من املدارس عن حاجتها إلى األساتذة، 
بينما عّبر 57.9% من املدراء عن صعوبة 
في إيجاد أساتذة متخّصصني ال سّيما 

باللغة الفرنسّية )31.6%( والرياضّيات )18.5%( والعلوم )15.9%(. وما يُبِرز َمواطن اخللل هذه، هو توزيع اإلختصاصات األكادميّية 
بني األساتذة الذين استطلعت آراؤهم. فقد أظهرت الدراسة أّن 20.2% من األساتذة الـ 223 متخّصصني باألدب العربي مقابل 
)1.8%(. لكّن املشكلة ال  والرياضّيات   )%2.2( والعلوم   )%1.3( الفرنسي  األدب  تتوزّع على  بالتاريخ ونسب متدنّية جداً   %12.1
تقتصر على ندرة األساتذة املتخّصصني فحسب، بل تتعّداها لتشمل توّفر األساتذة احلالّيني ومدى تفانيهم في عملهم. 
فواقع األمر أن 64% من األساتذة الذين يعملون في املدارس الرسمّية متعاقدين و12.1% منهم يعملون في أكثر من مدرسة 
واحدة. بالتالي، ال ميكن للمدرسة أن تفرض على املتعاقدين معها -خالفاً ألقرانهم املثّبتني- اإلنخراط في األنشطة الترفيهّية 

الالصفّية.
 

تّدياً آخر تواجهه املدارس في هذه املنطقة يتمثّل باملؤّهالت األكادميّية للجسم التعليمي. وفي التفاصيل، 44% من األساتذة، 
الـ975 الذين شملتهم الدراسة في 38 مدرسة، أنهوا دراستهم الثانوية من دون أن يتابعوا أي اختصاص جامعي و16% ما زالوا 
يتابعون دراستهم اجلامعّية. والتمكّن من مادة التدريس أمرٌ ضروري ألّي أستاذ. لكن لنقل هذه املعرفة إلى التالميذ يحتاج 
األستاذ إلى مهارات إضافّية في مجال التربية ومنهجّية التعليم وإدارة الصف. وفي هذا السياق، كشف املدراء أن %10.8 
من األساتذة خضعوا لدار معلمني في حني أن 88.8% منهم ليس لديهم أّي إعداد مهني للتعليم. أما بالنسبة إلى املدراء، 
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2. املوارد البشرية

فقد كشفت الدراسة أّن 18 مديراً من أصل 38 يحملون شهادة جامعية، في حني أّن 47.4% منهم أمتّ املرحلة الثانوية و%28.9 
خضعوا لدورات خاصة بالتعليم.

أّن األساتذة الذين يعملون في مدارسهم ال  اللغات األجنبّية بدورها مشكلة إضافّية. حيث أفاد 78.9% من املدراء  وتفرض 
يتقنون أيّة لغة أجنبية، األمر الذي أكّدته إجابات األساتذة. فعلى الرغم من أّن 53.4% من األساتذة، الذين استطلعت آراؤهم، 
مواد  فإّن  ذلك،  إلى  إضافة  إتقانها.  يؤكّدون  منهم   %29.1 التدريس،  خالل  األولى  بالدرجة  الفرنسّية  اللغة  على  يعتمدون 
الرياضيات والعلوم في املناهج التربويّة اللبنانّية تدرّس بلغة أجنبّية، لكن عدم متكّن األساتذة من هذه اللغة يقف عائقاً 
أمام التلميذ لفهم هذه املواد، األمر الذي قد يؤدّي إلى رسوبه. لذا، من الضروري أالّ تقتصر الدورات في اللغات على أساتذة 
يُدرّسون موادهم بلغة أجنبّية. فالتواصل بطالقة بلغة أجنبّية لن  الذين  اللغات األجنبّية، بل تتعّداهم لتشمل األساتذة 
األساتذة  أمر يساعد  بل هو  اللغويّة فحسب،  للمهارات  اكتسابه  يعزّز  الذي  األمر  للغة سليمة،  التلميذ »عرضة«  يجعل 
وأن  خصوصاً  األهمية،  من  عاٍل  قدر  على  األخير  اجلانب  هذا  ويُعتبر  املدرسّية.  وللكتب  للمادة  التلميذ  فهم  ترسيخ  على 

2.2 املوّظفون اآلخرون 
وإلى النقص املشار إليه أعاله على مستوى اجلسم التعليمي، أبدى املدراء استياءهم من ندرة املوارد البشرية، والدليل على 
ذلك أّن املدير يتولّى وحده في 26.3% من املدارس إدارة املؤسسة من دون معاونة أي طاقم إداري. وفي 13.2% من املدارس، تُعهد 
إلى األساتذة مهّمة اإلشراف على التالميذ خالل فترات اإلستراحة في ظل غياب النظار. كذلك، كشفت الدراسة أّن اثنني من 
املدارس ليس لديهم أّي طاقم معنّي بالصيانة والتنظيف، وأّن مدرسة واحدة تظى مبرشد تربوي.  إلى ذلك، يغيب املرشدون 
الصحّيون عن أكثر من ثالثة أرباع املدارس، في حني لم يذكر إال 63.2% من املدراء عن امتالكهم لعلبة إسعافات أولّية. إضافة 
إلى ذلك، 65.8% من املدارس تفتقر إلى املنّسقني. واجلدير ذكره أّن دور املنّسقني يزداد أهمّية في املدارس التي يعوزها أساتذة 
أي منّسق، في حني  املشاكل في غياب  مبواجهتهم بعض  الدراسة  أقرّوا خالل  قد  األساتذة  50.7% من  وكان  متخّصصون. 

شّددت غالبّيتهم )93.4%( على أهمية دور املنّسقني في تطوير املادة التي يعلمونها وتفعيل عملّية التدريس. 

بأنهم  املدراء  من  و%11.2  األساتذة  من   %21.1 أقرّ  فقد  واملدراء.  األساتذة  كاهل  يُثقل  املساند  الطاقم  غياب  فإّن  ذلك،  إلى 
ميارسون أعماالً أخرى موازية بسبب األجر املتواضع الذي يتقاضونه، في خطوة تّد من تفاني املوّظفني وفعالّيتهم. أما العامل 
األكثر إحباطاً للعزمية، فيتمثّل بالنسبة إلى األساتذة في تأخير تسديد أجورهم.  وفي هذا السياق، كشف عدد من هؤالء 
املتعاقدين أنّهم، وعلى غرار زمالء آخرين لهم، غالباً ما يُضطرون إلى اقتراض املال لتغطية نفقات التنّقل إلى عملهم، وذلك 

إلى حني قبض أجرهم الذي قد يتأخر عاماً كامالً. نسبة األمّية في املنطقة )30.5%( تستبعد إمكان اإلعتماد 
املنزلّية.  أوالدهم على إجناز فروضهم  على األهل ملساعدة 
اخللل،  لهذا  منهم  إدراكاً  واملدراء،  األساتذة  أبدى  هنا،  من 
حماستهم التّخاذ خطوات بنّاءة لتحسني الوضع. وعليه، 
التدريب  تلّقي  رغبتهم في  األساتذة عن  79.8% من  أعرب 
وحاجتهم إليه. وطالب 42.1% من املدراء بتدريب األساتذة 
أن  منهم   %31.3 آثر  حني  في  يدرّسونها،  التي  املواد  على 
طالبوا   %26.4 مقابل  اللغات  في  دورات  األساتذة  يتابع 
عّينة  أما  الصف.  وإدارة  التدريس  طرائق  على  بتدريبهم 
بتلّقي  اخلصوص  وجه  على  فطالبت  الـ223  األساتذة 
التدريب على استخدام احلاسوب )46.6%(، يتبعها اللغات 

في  احلواسيب  توّفر  أعاله حول  إليها  املشار  النتائج  وفي ضوء   .)%30.0( التدريس  ومواد   )%31.8( التعليم  فمهارات   )%34.5(
املدارس، يّتضح أن السعي إلى تلّقي التدريب على استخدام احلاسوب إمنا ينبع من حاجة شخصّية أكثر منها مهنّية. من 
اإللكترونّية  املهارات  تتبّدد  ما سوف  وإال سرعان  املدارس،  األساتذة وجتهيز  بتدريب  والفّعالة  الشاملة  املقاربة  هنا، تقضي 

املكتسبة إن لم تتّم اإلستفادة منها.

اجلدول 2: النقص في األساتذة املتخّصصني بحسب مواد التدريس

النسبة %العدداملادة املطلوبة
1642.1ال يوجد نقص

1231.6اللغة الفرنسية
615.9العلوم

513.2الرياضيات
513.2الرياضة والفنون

410.4احلاسوب
25.3الفيزياء

25.3اللغة اإلنكليزية
12.6اللغة العربية

12.6الروضة

النسبة %العددالوظيفة

25.3عّمال صيانة

513.2ناظر

1026.3موّظف إداري

2565.8منّسق

2976.3مرشد صحي

3797.4مرشد تربوي

أمتّ املرحلة الثانوية 

يتابع دراسته اجلامعية

أمتّ املرحلة اجلامعية

أمتّ املاجستير

الرسم البياني 3: املستوى التعليمي لألساتذة

%44

%16

%39

%1
اجلدول 4: إفتقار املدارس إلى املوّظفني
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واملشاركة.  التمثيل  تنشد  هيئات  األهل  مجالس  تعتبر 
فهي تتيح لألهل املشاركة في عملّية صنع القرار في كّل 
املسائل التي تّتصل بحياة أوالدهم املدرسّية، باإلضافة إلى 
التعبير عن مخاوفهم ورفع اإللتماسات إلى إدارة املدرسة. 
احلياة  األهل في  أّن إشراك  )3(  عّدة  دراسات  وقد أظهرت 
العلمي  التحصيل  على  إيجابياً  تأثيراً  يترك  إمّنا  املدرسّية 
عمل  عالقة  إقامة  أّن  والواقع  املدرسّية.  البيئة  ويحّسن 
إيجابّية بني البيت واملدرسة ترتدي أهمية خاّصة، ال سّيما 
بالنسبة إلى التالميذ الذين يأتون من عائالت غير محظّية 
اجتماعياً واقتصادياً. وفي هذا اخلصوص، أشارت 31.6% من 
عكّار  أعالي  في منطقة  الدراسة  التي شملتها  املدارس 

)3(  كيو. لني: »إنخراط األهل ومعرفة القراءة والكتابة املبكرة«، صادر عن جامعة هارفرد في العام 2003. كاثلني كوتون وكارن ريد ويكلند: »إنخراط األهل في التعليم« 
وأر. أم. بيشر: »إنخراط األهل: إستعراض لألبحاث ومبادئ املمارسة الناجحة«، 1984

إلى أّن مجالس األهل ناشطة فيها، ما يعني أّن األهل في أكثر من ثلثي املدارس ال يرفعون الصوت عالياً وال يساهمون في 
األنشطة املدرسّية. وجتدر اإلشارة إلى أّن نشاط مجالس األهل الفاعلة – وهي معدودة أصالً – كان قد تركّز على مساهمات 
لشراء  و%5.3  املتعاقدين  األساتذة  لدعم   )%31.6( النشاط  من مجموع   %5.3 تخصيص  فتّم  أساسّية.  ذات طبيعة  نقديّة 
التجهيزات و2.6% لتوفير الدعم املالي إلى األطفال األقّل حظوة. في املقابل، كشفت مدارس أخرى أّن أعضاء مجالس األهل 

العاملة فيها ال يعون أدوارهم ومسؤولّياتهم وغالباً ما يشغلهم عملهم عن اإلهتمام باألنشطة املدرسّية.

9

يشهد لبنان تبايناً الفتاً في التوزيع اجلغرافي للمؤّسسات والبنى التي تخّص األطفال بأنشطة ثقافّية وترفيهّية. فغالبّية 
املكتبات العامة واملتاحف واملعارض واألنشطة الثقافّية تتمركز في بعض املدن الكبرى، أما املناطق النائية مثل أعالي عكّار 
فتفتقر غالبّية بلدياتها إلى املوارد املالّية والبشريّة الضروريّة لتنظيم أنشطة ترفيهّية. كذلك، تفتقر معظم القرى إلى 
نوادٍ للشباب وإلى عدد من األنشطة املتفرّقة التي تنّفذها املنّظمات غير احلكومّية. بذلك، تغيب األنشطة الترفيهّية إلى 
حٍد كبير عن هذه املنطقة. واجلدير ذكره أّن األنشطة الثقافّية والترفيهّية تضطلع بدورٍ جوهري في تفيز مواهب األطفال 
ومنّوهم النفسي-اإلجتماعي. من هنا، فإّن توّجه املدارس إلى تنظيم أنشطة الصفّية ترفيهّية لهو كفيٌل بتحسني البيئة 
التربويّة وإبقاء التالميذ في املدرسة، فتنخفض بذلك معّدالت التسرّب. لكن 34.2% من املدارس ال تنّظم أي نشاط ترفيهّي 
على اإلطالق، في نتيجة متوقّعة تترتّب عن حالة البنية التحتّية وأوضاع املوّظفني وعجز مجالس األهل عن ملء الفراغ. أما 
الشريحة املتبّقية من املدارس )63.2%( فتوزّعت أنشطتها ما بني الفنون والرياضة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنّها تقّدم 
باقة متنّوعة من األنشطة. فالتزامن بني الفنون والرياضة والثقافة والرحالت يشكّل فقط ما نسبته 10.5%. وهذا هو الرقم 
الدقيق الذي ينحسب على املدارس التي تنّفذ برنامجاً ناشطاً من األنشطة الالصفّية. وال بّد من القول أّن األشخاص الذين 
زمنياً إلجاباتهم )العام املاضي مثالً(، ما يعني أّن هذه األنشطة التي تّدثوا عنها من  اسُتطلعت آراؤهم لم يحّددوا إطاراً 

املمكن أن تكون قد امتّدت على مدى أعوام عّدة.

4. األنشطة املدرسّية 3. مجالس األهل 

النسبة %العددالنشاط

615.7ال يوجد مجلس أهل

2052.7ال يوجد نشاط

37.9تقدمي هدايا للمتفّوقني

25.3رواتب متعاقدين

25.3صفوف دعم

25.3شراء جتهيزات

12.6نشاط رياضي

12.6دعم مادي للتالميذ

12.6كشف صحي لألسنان

38100.0اجملموع

ال يوجد مجلس أهل

مجلس أهل غير فاعل

مجلس أهل فاعل

الرسم البياني 5: متثيل مجالس األهل في املدارس

%16

%53

%31

اجلدول 6: مجالس األهل ومناذج عن نشاطاتهم



10

يُراد بـ »نشر الوعي« كّل وسيلة تواصل مع التالميذ تتجاوز 
املضمون وال تتقّيد به بيئّية كانت أم اجتماعّية أم مدنّية أم 
نفسّية. وبهدف قنونة التدّخل في مرحلة الحقة، صنّفنا نشر 
األشخاص  جتاه  واملوقف  بالبيئة  مّتصلة  مسائل  في  الوعي 
ذوي االحتياجات اخلاّصة باإلضافة إلى أساليب التواصل التي 

تترك أثراً نفسياً على األطفال )على غرار العنف(.

5.1  الوعي البيئي
وتنّوعها  اخلالبة  بطبيعيتها  عكّار  أعالي  منطقة  تتمّيز 
الفريد. وتطغى الزراعة على اقتصادها احمللي في ضوء العالقة 
والطبيعة  باألرض  املنطقة  سكّان  تربط  التي  اإليجابّية 
بشكّل عام. لكّن أسلوب العيش املعاصر وما يرافقه من إفراز 
بيئتها.  وال  املنطقة  هذه  يوّفر  لم  متنامية  بصورة  للنفايات 
الطبيعة  جتاه  اإليجابي  موقفهم  عن  األساتذة  أعرب  وقد 
احلياة  مخاطر  من  وحمايتها  عليها  للحفاظ  واستعدادهم 
املعاصرة. وخير دليل على ذلك أنّهم بغالبّيتهم )83.9%( رّحبوا 

بفكرة تدوير النفايات على عكس 13.8% من األساتذة ممّن احتّلت فكرة إقامة مرافق محتملة لتدوير النفايات املرتبة األخيرة 
في قائمة أولويّاتهم، باعتبارها بعيدة املنال وغير مجدية. واملشكلة هنا ال تكمن في النظرة إلى الطبيعة، بل في درجة الوعي. 
ولعّل هذا القول يبّشر باخلير، إذ هو يُنعش األمل بأن تتوّصل التربية البيئّية إلى ردم تلك الهّوة. لكن ما من مدرسة استطاعت 
إدخال برامج التربية البيئّية إلى مناهجها، بحسب ما أظهرت الدراسة. فـ 47.4% من املدارس تنّفذ أنشطة محّددة لنشر 
الوعي البيئي كجزء من صف العلوم. أما املنهجّية املعتمدة فهي تعليمّية وإرشاديّة أكثر منها عملّية وتفاعلّية. وفي ضوء 
اخملّطط الرامي إلى إقامة منتزه وطني في هذه املنطقة، ال بّد من نشر الوعي البيئي في صفوف األطفال والشباب وحثّهم 

على املشاركة، عبر متكينهم من املهارات التي يحتاجونها للعب دورٍ جوهري في حماية بيئتهم احمللّية وتسينها.

11

5.2.  التالميذ ذوو االحتياجات اخلاّصة 
باختصار، تفتقر منطقة أعالي عكّار إلى أي برامج تربويّة مراعية للحاجات اخلاّصة. فـ 92.1% من التالميذ ذوي االحتياجات 
اخلاّصة يرتادون صفوفاً نظامّية، من دون إيالئهم أي اهتمام خاص أو العمل على حشد األدوات واملهارات الضروريّة للتعامل 
معهم. وإذ تنتهج 84.2% من املدارس سياسة مفتوحة تقضي بقبول األشخاص ذوي االحتياجات اخلاّصة على اختالفهم، 
أشار مدراء املدارس الـ38 إلى قبولهم 307 تالميذ ذوي احتياجات خاّصة. في املقابل، ومن بني األساتذة البالغة نسبتهم %38.1 
أو  التدريب  املعرفة من خالل  التالميذ، فقط 4.4% منهم اكتسبوا هذه  التعاطي مع هؤالء  أقرّوا مبعرفتهم كيفّية  والذين 
القراءات الشخصّية. وتتراوح اإلعاقات التي رصدتها هذه الدراسة بني إعاقة حركّية وصعوبة في التعّلم. وبينما تأتي احلاجات 
اجلسديّة جلّية، يصعب على املدراء واألساتذة تشخيص صعوبات التعّلم لعدم معرفتهم مبسائل اإلعاقة. لكنّنا خلصنا في 
النهاية إلى األرقام اآلتية: يشير ارتفاع نسبة صعوبات التعّلم )24.8%(، على األرجح، إلى عدم معرفة املدراء واألساتذة نوع 
اإلعاقة والعوارض التي ترافقها عادة. وقد أتت إجابات األساتذة لتدعم هذه اخلالصة، إذ لفت 63.2% منهم إلى أّن صفوفهم 
تضّم تالمذة يواجهون صعوبات تعّلم. ولكن، عندما ُطِلب من هؤالء األساتذة التحديد، أتوا على ذكر التالي كإعاقات تعلمّية:

        -     البطء في اإلستيعاب 
        -     القصور في النطق والبصر 

        -     تدنّي مستوى التحصيل العلمي 
        -     الالمباالة والتركيز احملدود 

        -     مشاكل في القراءة والكتابة
        -     مشاكل نفسّية 

لكن، خير إشارة ميكن اإلرتكاز عليها هي النظرة السائدة جتاه التالميذ ذوي االحتياجات اخلاّصة. ففي هذه املنطقة، يُقابَل 
األشخاص ذوو اإلعاقة على ما يبدو بالقبول أكثر منه بالوعي، األمر الذي يشكّل دائماً منّصة مناسبة للتدّخل. لكن جتدر 
أو ألنّهن لسن  ذوي احتياجات خاّصة  إما ألنّهن أجنْب أطفاالً  إمنا تقتصر على األّمهات،  القبول هذه  أّن مشاعر  إلى  اإلشارة 
مضطرّات إلى اإلحتكاك بأشخاص ذوي احتياجات خاّصة. من جهتهم، أعرب بعض األطفال في حلقات النقاش عن فهم 
خاطئ للموضوع. فهم يقبلون أقرانهم من ذوي اإلعاقة العقلّية أو اجلسديّة ويلعبون معهم. لكّن كثيرين منهم يشعرون 
باخلوف من احتمال إصابتهم بأي مرض قد ينتقل إليهم جرّاء احتكاكهم بهذه الفئة من األشخاص. وكشف التالميذ أّن 
بعض األساتذة واملدراء يسيئون إلى التالميذ ذوي االحتياجات اخلاّصة شفهياً وجسدياً بصورة أكثر حّدة وتواتراً مما هي مع 
الفئة«  »هذه  على  أنّه  اعتبروا  فقد  للشباب،  اخملّصصة  النقاش  في حلقات  املشاركني  بعض  أما  البنية.  التالميذ سليمي 
ارتياد مدرسة خاّصة، مبا يحول دون احتكاكها بـ »التالميذ سليمي البنية«. كذلك، عّبر بعض األساتذة عن انزعاجهم على 
خلفّية أن األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة يبطئون مسيرة التعليم، في إشارٍة منهم إلى التالميذ الذين يعانون من صعوبات 
في التعّلم. أما بالنسبة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسديّة أو العقلّية، فقد طالبت غالبّية األساتذة في حلقات النقاش 

بإحالتهم إلى مؤّسسات خاّصة. 

إذاً، تسّلط هذه النتائج الضوء على نقص الوعي الذي يحيط مبسائل اإلعاقة واملوقف اإلجتماعي السلبي حيال األشخاص 
االحتياجات  ذوي  حقوق  حول  التوعية  خالل  من  خاّصة  عناية  املوضوع  إيالء  يستدعي  الذي  األمر  اخلاّصة،  االحتياجات  ذوي 
اخلاّصة وكرامتهم، باإلضافة إلى بناء قدرات املوّظفني العاملني في املدارس مبا يساعدهم على تديد صعوبات التعّلم وتطوير 
مهاراتهم لتقدمي خدمات فضلى إلى هؤالء التالميذ. وقد يكون من األسهل املضّي قدماً مبثل هذا التدّخل على أن توضع برامج 

موازية للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاّصة في املدارس. 

5. نشر الوعي 

 النسبة %العددنوع اإلعاقة

4615.0حركّية

5818.9بصريّة

268.5سمعّية

5216.9نطق

4916.0 عقلية

7624.8صعوبة في التعّلم

307100.0اجملموع

اجلدول 7: أنواع اإلعاقة
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5.3  العنف
املدراء  من   %15.8 السلوك، وصف  ملعاجلة سوء  املعتمدة  واألساليب  التالميذ  تقييم سلوك  واملدراء  األساتذة  من  ُطِلب  ين 
إلى  املستند  العام  الوصف  ويتضّمن هذا  األساتذة.  إجابات  10.8% من  و  »السلبّي«، ما تطابق  بـ  سلوك تالمذتهم عموماً 
مراقبة التالمذة جميعهم: السلوك العنيف واملوقف الالمبالي و »النشاط املفرط«. وقد اعُتبرت أمناط السلوك هذه سلبّية 
تستدعي العقاب. أما ردّ األساتذة على سوء السلوك فتّم تصنيفه بحسب النوع: نالت اإلجراءات اإلداريّة النسبة األعلى 
)46.7%(، تالها العقاب النفسي )22.3%(، في حني ال يتوانى 23.2% من األساتذة عن ممارسة صالحياتهم التي جتيز لهم اإلساءة 
أن الضرب تدبير أقّل شيوعاً ويقتصر على اإلدارة. لكن 12.8% من األساتذة أقرّوا بأنّهم يلجأون  إلى التلميذ شفهياً، علماً 
إلى العقاب اجلسدي. على صعيد مّتصل، يوافق 14 مديراً، من أصل 38، إلى جانب 39% من األساتذة بفعالّية النظام القدمي 
)الضرب( في التعليم. من هنا، فإّن »النظام القدمي« القائم على التأديب اجلسدي هو خيارهم الوحيد للتعامل مع التالميذ 
املشاغبني. والواقع أّن 34.2% من املدراء باإلضافة إلى ثلث األساتذة يطالبون بإعادة تفعيل  »النظام القدمي«. في املقابل، أقرّ 
آخرون بعدم صوابّية اللجوء إلى هذه األساليب، لكنّهم ال يجدون مفرّاً منها في ظل تعثّر أشكال العقاب األخرى بسبب 
الوضع السائد في املنزل. فاألطفال املعتادون على التعرّض للضرب في منازلهم لن يستجيبوا أليّة أساليب أكثر لطفاً وأقّل 

صرامة.

إلى سوء  إمّنا يعودان  املدرسّيني  التسرّب والرسوب  أّن  النقاش، على  األطفال والشباب، في حلقات  أقرّ  على صعيد مّتصل، 
الذي  املدرسة هو وبكّل بساطة الشخص  الذي قد يحّبونه ويبقيهم في  أّن مواصفات األستاذ  وبرأيهم  والعنف،  املعاملة 
هذه  في  أستاذَين  عن  يزيد  ال  الدراسة  مراحل  خالل  عرفوا  أنهم  على  بغالبّيتهم  أجمعوا  وقد  واحترام.  بلطف  يعاملهم 
املواصفات. من هنا، ال بّد من بذل جهود كثيرة في هذا السياق. ولعّل احلّل األمثل يكمن في اعتماد مقاربة شاملة تُشِرك 
املدرسة واملنزل في العملّية. فبهدف محاربة العنف اجلسدي محاربة فّعالة، من غير اجملدي أن يقتصر التدّخل على توعية 
األهل واجلسم التعليمي على االنعكاسات السلبّية التي تُرتّبها مثل هذه املمارسات على األطفال، بل يجب أن يتعّداها فيتّم 
تزويدهم بأدوات تربويّة مالئمة للطفل بهدف التأسيس لبيئة تعليم إيجابّية وداعمة في املدرسة واملنزل على حّد سواء، بيئة 

تعزّز رغبة األطفال مبواصلة تصيلهم العلمي.
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6. التسرّب والرسوب املدرسّيان

وصل معّدل التالميذ )من اجلنسني( الذين رسبوا خالل العام الدراسي 2007 إلى 14.2%، علماً أّن نسب الرسوب لدى الفتيان 
)16.0%( أعلى من تلك املسّجلة لدى الفتيات )12.5%(. ويُعتبر هذا الواقع مثيراً للقلق، ال سّيما وأن آلّيات الترفيع اآللّي تُطبَّق 
في احللقتب التعليميتني األوّلني)الروضة و احللقة األولى(. إلى ذلك، يُظهر توزيع التالميذ على احللقات التعليمّية اخملتلفة 
تراجعاً مفاجئاً في عدد التالميذ املسّجلني بني احللقتني الثانية والثالثة. أما بالنسبة إلى الفوارق بني اجلنسني، فقد الحظنا 
أن اجملموع بالنسبة إلى التالميذ الذكور )من 1804 إلى 1222( ينحدر بنسبة أكبر مما هي احلال في ما يتعّلق باإلناث )من 1776 
إلى 1534(. ويأتي ذلك كمؤّشر الرتفاع معّدل التسرّب قبل مرحلة التعليم املتوّسط. وإذا ما ألقينا نظرة على الوضع، جند أّن 
التالميذ الذكور يفوقون اإلناث عدداً في مرحلة الروضة واحللقتني األوّلني. لكن هذا الوضع سرعان ما يتبّدل في احللقة الثالثة 
حيث يفوق عدد الفتيات الفتيان، ما يعني أّن التسرّب يطال الذكور بشكل خاص، ال سّيما في هذه احللقة، في حني تكون 

الفرصة األكبر متاحة أمام الفتيات لإلستفادة من التعليم املتوّسط.

6.1  األسباب املعلن عنها وراء التسرّب املدرسي 
لفت مدراء املدارس إلى نوعني من التسرّب: أحدهما مخططاً له في حني يأتي الثاني كردّ فعل. غالباً ما يَروج النوع األول من 
التسرّب قبل بدء العام الدراسي، فيترك التلميذ املدرسة خالل عطلة الصيف أو عند انتهاء العام الدراسي ألسباب أكثر 
صلة باملنزل منها باملدرسة. أما بالنسبة إلى التالميذ الذين يتسرّبون خالل العام الدراسي، فغالباً ما تأتي خطوتهم هذه 
كردّ فعل على ما هو حاصل في املدرسة. ولعّل السبب الرئيسي بالنسبة إلى املدراء يكمن في تدنّي التحصيل العلمي إلى 
حّد إدراك التالميذ حلتمّية رسوبهم. فعندما يفقد التالميذ األمل في إمكانّية اجتيازهم العام الدراسي بنجاح، قد مييلون 
إلى ترك املدرسة للحؤول دون هدر الوقت املتبّقي لديهم. ويرى املدراء أّن عدم اهتمام األهل وعدم تشجيعهم ألوالدهم عاِمَلني 
هذه  األساتذة  رتّب  وقد  لألسرة.  املاديّة  احلاجة  تليه  الثانية،  املرتبة  في  فيحّل  املتكرّر  الرسوب  أما  التسرّب.  عن  مسؤوَلني 
األسباب بنسب أتت متشابهة إلى حّد كبير مع تلك املشار إليها أعاله.  إلى ذلك، ُطِلب من املدراء واألساتذة تصنيف األسباب 
وراء تسرّب التالميذ بحسب اجلنس. فاعتبر املدراء أّن الزواج املبكر هو الذي يدفع بالفتيات إلى ترك املدرسة بنسبة %47.4 ، 
تليه عدم اهتمام األهل )18.4%(، ثم الرسوب املتكرر )13.2%( فالوضع املالي )5.3%(. أما الذكور، فهم يتركون املدرسة ألسباب 
مختلفة منها: وضع األهل املالي أو الرسوب املتكرر )26.3%(، عدم اهتمام األهل )23.7%( واحلاجة إلى العمل ملساعدة أسرهم 

مادياً )21.2%(. من جهتهم، عّدد األساتذة األسباب نفسها ولكن بترتيب مختلف:

إناثذكوراجملموع

النسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %العدداحللقات

77513.978914.5156414.2الروضة

137524.7148227.1285625.9احللقة األولى

177631.9180433.0358032.5احللقة الثانية

153427.5122222.4275625.0احللقة الثالثة

1132.01633.02762.5غير محّددة

5572100.05460100.011032100.0اجملموع

69912.587116.0157014.2عدد املعيدين

ذكورإناث
النسبة %العددالنسبة %العدداألسباب

8839.500.0الزواج
3817.02712.1عدم اهتمام األهل

229.96529.2وضع األهل املادي
188.12310.3الرسوب املتكرر

62.7135.8عدم الرغبة في التعّلم
62.731.3ضعف املستوى التعليمي لألهل

41.86026.9العمل ملساعدة األهل
10.400.0صعوبة الوصول إلى املدرسة

10.400.0املرض
10.400.0سوء املعاملة

3817.03214.4ال جواب
223100.0223100.0اجملموع

اجلدول 8: توزيع التالميذ على احللقات التعليمّية وعدد املعيدين )2008-2007(

اجلدول 9: األسباب الرئيسة وراء التسرّب املدرسي بحسب األساتذة 
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وعندما ُطِلب من األساتذة واملدراء تديد حاجات املدارس من حيث األولويّة واإلحلاح، صنّفوها في أربع فئات على الشكل اآلتي: 

-  األنشطة -  املوارد البشريّة       -  املعّدات والتجهيزات                    -  البناء املدرسي والبنى التحتّية   
وشّدد املدراء على البنى التحتّية، فأولوا األهمّية إلى ترميم املباني وصيانتها، ثم إلى جتهيز مدارسهم )ال سّيما باحلواسيب 
وأجهزة التدفئة واملكتبات واملولّدات الكهربائية واخملتبرات(، لتأتي بعدها املوارد البشريّة )مبعنى توظيف املزيد من األساتذة(، 
أولويّات  إختلفت  املقابل،  في  التعليم.  عملّية  وتسهيل  والتنمية  بالتدريب  املّتصلة  األنشطة  إلى  أخيراً  يشيروا  أن  قبل 
األساتذة فتقّدمت التجهيزات ووسائل اإليضاح في عملّية التعليم على البناء املدرسي الذي حّل في املرتبة الثانية. أما املوارد 
البشريّة )ال سّيما توظيف أساتذة من أصحاب اإلختصاص( فجاءت في املرتبة الثالثة تليها األنشطة في املركز األخير متاشياً 
مع ترتيب املدراء. كذلك، استعرض التالميذ واألهل تصنيفهم حلاجات املدرسة في حلقات النقاش. فشّدد التالمذة )أكثر ما 
شّددوا عليه( على حاجتهم إلى معاملة أساسها وملؤها الودّ والّدعم من قبل األساتذة في املدرسة واملوّظفني فيها. يأتي 
ذلك باإلضافة إلى صفوف دافئة وجاّفة تطلى جدرانها بألواٍن جميلة، ومن ثم حّمامات نظيفة ومرافق لّلعب وأنشطة فنّية 
دعم  وتأمني صفوف  قدراتهم  يعزّز  مبا  األساتذة  بتدريب  األهل، فطالبوا  أما  ورحالت مدرسّية.  وحواسيب  ومكتبة  ورياضّية 
للتالميذ، ال سّيما باللغات األجنبّية. كذلك طالبوا بإعادة تأهيل البناء املدرسي مع إيالء اهتماٍم خاص إلى احلّمامات ومعاجلة 

مشكلة الرطوبة. 
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إذا ما ألقينا نظرة أخرى على التصنيف، يّتضح لنا ورود العامل املالي أكثر من مرّة كمسّبب للتسرّب املدرسي. فبغّض النظر 
عّما إذا كان األهل عاجزين مادياً عن تّمل األعباء املالية املترتّبة عن تعليم أوالدهم أو أنّهم بحاجة إلى الّدخل اإلضافي الذي 
قد يجنيه الطفل، ميكن إعادة تراجع منطقة أعالي عكّار على مستوى التعليم إلى الوضع اإلجتماعي-اإلقتصادي السائد 
فيها. وكانت أّمهات التالميذ قد عّددت في حلقات النقاش مجموعة أسباب تبرّر َميل األطفال إلى التسرّب منها الزواج 
املبكر )ال سّيما بالنسبة إلى الفتيات( والعنف في الصّف. أما الّسببني األكثر شيوعاً بالنسبة إلى غالبّية األّمهات فهما 
احلاجة إلى العمل والبيئة املدرسية احملّبطة للعزمية. وقد وافق التالمذة الشباب أّمهاتهم الرأي، خصوصاً وأنّهم بلغوا سّن 
الزواج أو العمل بحسب األعراف السائدة في املنطقة. لكنّه، من النافل القول بأّن السبب الرئيسي الذي يدفع بهم إلى 
ر في املدرسة القرار باإلنقطاع عن الدراسة، يبرز  ترك املدرسة على عالقة وثيقة بتحصيلهم العلمي. فحني يّتخذ املقصِّ
الزواج والعمل )أو االلتحاق باجليش إْن كان في سّن مناسبة( كبديل جاهز له. وفي هذا السياق، أشار التالميذ أنفسهم إلى 
أّن الرسوب يتصّدر قائمة األسباب التي تدفعهم إلى ترك املدرسة، علماً بأّن السبب وراء الرسوب املتكرّر لم يُحدَّد بعد. ومن 

هنا، السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا التالميذ في هذه املنطقة أسوء أداًء من أقرانهم في مناطق آخرى؟ 

إلى ذلك، أشار التالميذ اليافعون - املشار إليهم في هذه الدراسة باألطفال - إلى سبب إضافي وراء رسوبهم وفقدانهم 
اإلهتمام بالدراسة. فأعادوا التسرّب من املرحلة االبتدائّية، في املقام األوّل، إلى العنف »املعّلمة تضربنا وال تساعدنا على 
فهم املادة«. بهذه العبارة البسيطة خلّص األطفال الوضع، في إشارة منهم إلى نقص في املهارات التربويّة واألكادميّية عند 
األساتذة. إذاً، اخلوف يضاف إليه الرسوب املتكرّر، يقّوضان في نهاية األمر ثقة الطفل بنفسه وحّسه باإلجناز. حتى ولو قرّر 
التلميذ البدء من جديد والعودة إلى مقاعد الدراسة في مرحلة الحقة، فهو سوف يصطدم بتراكم سنوات طويلة أفقدته 
املعارف الضروريّة التي اكتسبها. وفي واقع األمر، ال يترك األطفال املدرسة إال بعد رسوبهم املتكرّر، ما يعني أنّهم يحاولون 
مراراً البقاء في املدرسة ومتابعة تصيلهم العلمي. أما األهل، فقّلما يفرضون على أوالدهم ترك املدرسة إن كان أداؤهم 
جّيداً ويبدون اهتماماً بالتعليم. من هنا، ال تغدو األعباء االقتصاديّة واالجتماعّية مكّبلة إال حني تصطدم مبمانعة التالميذ. 

 

6.2  العوامل التي حتّد من التسرّب املدرسي 
في إطار الدراسة نفسها، إقترح األساتذة واملدراء الئحة بالعوامل التي تّد من معدل التسرّب وتساهم في ضبطه، يتصّدرها 

تسني التحصيل العلمي. وقد قّدمت كّل مجموعة الئحة منفصلة مبا اعتبرته مالئماً لهذه الغاية.

املدراء                                                                                    األساتذة 
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بذل األساتذة جهوداً إضافية   .5

بذل األهل جهوداً إضافية  .1
بذل األساتذة أنفسهم جهوداً إضافية  .2

تطبيق نظام الدعم  .3
وجود مرشد تربوي  .4

بذل اإلدارة جهوداً إضافية  .5

7.  حاجات املدرسة كما حّددتها األطراف املعنّية
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تهدف هذه الدراسة إلى تديد األسباب املّتصلة باملدارس والكامنة وراء ظاهرة التسرّب املدرسي في منطقة أعالي عكّار. 
ولهذه الغاية، آثرت الدراسة إجراء مسٍح شامٍل لوضع التعليم في املنطقة، مركّزة على: بنية املدرسة املاديّة، املوّظفني فيها، 
األنشطة الترفيهّية الالصفّية احملّفزة، نشر الوعي حول املسائل املّتصلة بالتربية واإلعاقة والبيئة، باإلضافة إلى وجهات نظر 
اجملموعات املعنّية في املنطقة وتقييمها للوضع. وفي هذا السياق، كشفت الدراسة عن مجموعة من اإلختالالت تبدأ من 
بيئة ماديّة فقيرة وغير مشّجعة، وصوالً إلى نقٍص عام في التجهيزات املدرسّية وقّلة األساتذة املؤّهلني وغياب الوعي الكامل 
بشأن التربية وحقوق الطفل ومسائل البيئة واإلعاقة. يضاف إلى ذلك تأثير الفقر والدور الضعيف الذي يضطلع به األهل 
واجملتمع بشكل عام في تشجيع التربية. في الواقع، ليس هناك من عامل واحد مسؤول بحّد ذاته عن ظاهرة التسرّب املدرسي 
ل أهمّية العمل  في هذه املنطقة. فالعوامل املشار إليها تتضافر وتتداخل وتساهم في تفاقم بعضها البعض. من هنا، تسجَّ
على معاجلة هذه العوامل احملّبطة للعزمية بالتوازي، األمر الذي سوف يعكس وال شّك تراجعاً في معدالت التسرّب املدرسي. 

أما الشقّ اآلخر من املسؤولية، فيمكن معاجلته في أطٍر مختلفة تركّز على دور األهل واجملتمع احملّلي وكذلك دور الدولة على 
نطاق أوسع. فاحلاجات املاّسة التي تتكّشف عنها هذه املنطقة تفرض تدّخالً واسع النطاق ملعاجلة القضّية بأسلوب ناشط، 
إن لم يكن عبر التدّخل املباشر فعندئذ عبر التشديد على أهمّية التدّخل وإحالة هذه احلاجات إلى األطراف الفاعلة إجتماعياً 
والقادرة على معاجلتها. وعليه، ومبا أّن غالبّية املدارس في املنطقة هي مدارس رسمّية، ميكن للدولة أن تضطلع بدور جوهري 
في معاجلة معّدالت التسرّب املرتفعة وتسني اخلدمات التربويّة في املنطقة. ومن اخلطوات التصحيحّية التي ميكن اعتمادها 

نذكر: 

8.1 توصيات عامة 
هنا، سوف نعمد إلى مقاربة تنفيذيّة نقّسم خاللها التوصيات إلى فئات بحسب مجاالت التدّخل احملتملة.

إعادة توزيع األساتذة جغرافياً متاشياً مع حاجات املدرسة، بهدف سّد الثغرات من حيث عدد األساتذة واختصاصاتهم 
ومؤّهالتهم. 

تفيز األساتذة عبر تسليحهم باملهارات وتزويدهم باألدوات التربويّة التي يحتاجونها لتطبيق املنهاج اجلديد، ناهيك 
عن إمدادهم مبا يكفي من املوارد املالّية من دون أّي تأخير.

عينه  الوقت  في  تتطّلب  في خطوة  العامة،  الصّحة  متطلبات  مع  متاشياً  املتداعية  املدرسّية  املباني  تأهيل  إعادة 
مراعاةً للمسائل الدميوغرافية مثل منّو جسد التالمذة مقارنة مبساحة املدارس وقدرة الصفوف على اإلستيعاب. 

متويل عملّية اختيار مباٍن مستقّلة بدالً من املساكن التي تستخدم كمدارس أيضاً. 
إعادة تأهيل مرافق الصرف الصّحي، ال سّيما احلّمامات ومياه الشرب بالتزامن مع التوعية على النظافة الشخصّية. 

إعادة تأهيل الصفوف واملالعب بحيث تغدو أكثر إمتاعاً وجاذبّية لألطفال.
إمداد املدارس بالكهرباء واملياه ومرافق الصرف الصّحي. 

جتهيز املدارس متاشياً مع احلاجات الفعلّية، لتمكني األساتذة من تطبيق املنهاج اجلديد على أفضل وجه، من خالل 
تأمني: 

-    صفوف مجّهزة )بالطاوالت والكراسي واملعّدات السمعية البصرية، إلخ...(
-    مختبرات ومكتبات مؤهلة باملعدات املطلوبة

-    أستاذ رياضة وقاعة رياضّية
-    مرافق لّلعب 

-    نظام تدفئة ومولّد كهرباء، مع تخصيص موازنة لشراء الوقود
-    علبة إسعافات أولّية )قد يكون من األجدى نفعاً في هذا اجملال إحالة هذه املسألة امللّحة إلى منّظمة غير حكومّية  

.    على غرار الصليب األحمر، وذلك طلباً لتدخل أكثر فعالّية(.
زيادة املعرفة باحلواسيب عبر تأمني األجهزة والبرمجّيات وتدريب األساتذة والطاقم اإلداري وتشجيعهم على استخدام 

احلواسيب. 
تنظيم أنشطة ترفيهّية الصفّية )في اجملاالت الفكريّة والثقافّية والبيئّية والفنّية والرياضّية(.
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8.  التوصيات واخلالصة

البنى التحتّية:

التجهيزات واملرافق :

وفقدان  العزم  وراء تبيط  الرئيسي  السبب  ميثّل  العنف  أن  إلى  أشاروا  التالميذ حني  حّدده  املسألة كما  يكمن جوهر  هنا 
إلى هيئة  التربوي  يُعَهد اإلصالح  أن  لذا، من األفضل  التسرّب.  إلى  العلمي وصوالً  التحصيل  انخفاض معّدل  اإلهتمام ثم 

متخّصصة غير حكومّية تتمكّن من تلبية احلاجة إلى:

األساتذة  البشريّة  املوارد  وتشمل هذه  احتياجاتها.  اإلضافية، كل مدرسة بحسب  البشريّة  باملوارد  املدارس  تزويد 
واملرشدين وعّمال  النّظار  أمثال  إدارينّي  والعلوم، فضالً عن موّظفني  والرياضّيات  الفرنسّية  اللغة  املتخّصصني في 

الصيانة.
بناء قدرات املدراء لتقوية مهاراتهم على مستوى اإلدارة والتواصل.

بناء قدرات األساتذة عبر تدريبهم على املادة التي يدرّسونها وكذلك على اللغات األجنبّية وتقنّيات التعليم وإدارة 
الصف والتربية وحماية الطفل والتربية البيئّية ومسائل اإلعاقة. فبتعيني منّسقني كفوئني، قد تتمكّن املدرسة من 

حّل مشكلة تدريب األساتذة وذلك عبر توزيع اجلهد. 

دون  للحؤول  وذلك  واملتوّسط  اإلبتدائي  التعليم  مرحلة  في  سّيما  ال  دعم(،  )صفوف  التالميذ  دعم  خدمات  توفير 
انخفاض مستوى التحصيل العلمي ثم الرسوب وتالياً التسرّب. 

التعاون مع مجالس األهل وتفعيل دورها.
التشجيع على إقامة شراكة بني املدرسة واملنزل وإشراك األهل بصورة متنامية في عملّية التعليم. 

والتواصل  التفاعل  على  املدرسة  قدرة  تعزيز  إلى  باإلضافة  احمليط،  واجملتمع  املدرسة  بني  والتفاعل  التواصل  تعزيز 
واملناصرة بهدف تسني الوضع التربوي.

نشر الوعي: التدريب حاجة ضرورية. يلجأ عدد ال بأس به من األساتذة واملدراء إلى العنف لعدم معرفتهم لوسائل 
بالتالي، يجب وضع برنامج  إلى تلّقفه.  بديلة. لذا، عندما يُطرح عليهم بديٌل فّعال، سوف يسارعون على األرجح 
توعية حول الالعنف وأساليب اإلنضباط البديلة. وهذه اجلهود التي تروّج ملفهوم التربية الصديقة للطفل، ال يجب 
أن تقتصر على املوّظفني في املدرسة فحسب، بل عليها أن تتعّداهم لُتشرك األهل. من هنا، فإّن إقامة شراكة جّيدة 
بني املنزل واملدرسة، استناداً إلى مقاربة تربويّة مشتركة، لهي خطوة أساسّية باجتاه تشييد بيئة تعليم إيجابّية 

تخلو من العنف. 
املرشدون: توظيفهم في املدارس لتقدمي املساعدة النفسّية إلى التالميذ ومساعدة األساتذة على تطبيق منهجّية 

تعليم مالئمة للطفل في الصف. 
الضبط: وضع، بالتعاون مع وزارة التربية، آلّية للتبليغ عن حاالت العنف وبّث اخلوف من العقاب في نفوس )املنتهكني/

اخملالفني(. 

8.2  اإلحالة التربويّة

املوارد البشريّة  :

غير ذلك  :
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بالنسبة إلى جمعّية مدى، تشكّل هذه التوصيات ما ميكن اعتباره مسؤولّية تتبناها جتاه اجملتمع احملّلي في منطقة أعالي 
التربوي في املنطقة. لكن »مدى«  عكّار. فتتعّهد بالتحرّك وذلك لتعبئة األطراف التنمويّة الفاعلة بهدف تسني الوضع 
تعّلق آماالً كبيرة على اعتماد منهجّية تعاونّية شاملة وموّحدة ملعاجلة املشاكل املتجذّرة في املنطقة. هي منهجّية تُغني 
عن مجموعة إجراءات اتّخذت من دون تنسيق اجلهود. ومبا أنه ليس من خطوة تثمر من فراغ، ال بّد من إيجاد قنوات موازية 
للتدّخل على املستويات اإلجتماعّية والثقافّية واإلقتصاديّة. كذلك، ال بّد من التركيز على أهمّية العمل على تريك اجملتمع 
احملّلي وتوعيته على املواطنة الناشطة واحلقوق األساسّية. من هنا، تبدي جمعّية مدى استعدادها لتتشارك البيانات مع أيّة 

جهة مهتّمة بالعمل على تسني الوضع في املنطقة. 

اخلامتة

بحسب ما كنّا قد أشرنا إليه سابقاً، تغفل املنطقة اإلعتبارات البيئّية أكثر من كونها تتبنّى موقفاً عدائياً حيال البيئة. 
فأهل املنطقة يكترثون ألمر البيئة لكنّهم يجهلون بكّل بساطة كيفّية التعامل مع متطّلبات احلياة احلديثة. من هنا تظهر 

احلاجة املاّسة وامللّحة لنشر الوعي. وعلى املستوى العملي، تبرز احلاجة إلى مساعدة متخّصصة لـ: 

8.4  اإلحالة البيئّية

نشر الوعي: التدريب على أدوات وتقنّيات تنشر الوعي البيئي في الصف. من هنا، ال بّد أن تشمل أيّة دورة تدريبّية 
إضافّية األنشطة الترفيهّية الالصفّية والهيئات والنوادي التي تعزّز نشر الوعي بطريقة ناشطة. 

التعبئة: أّي إشراك اجملتمع املدرسي في عملّية وثيقة تتمحور حول مصلحة مشتركة هي البيئة، واعتماد مقاربة 
تدّخل مباَشرة على شكل نوادٍ بيئّية ناشطة يديرها في املراحل األولى أهل االختصاص، على أن تُسند هذه املهمة 

في مرحلة الحقة إلى بعض العناصر احمللّيني )من املدرسة( الذين يتلّقون تدريباً مناسباً. 
تطوير املناهج: على مستوى عملي وواقعي، ميكن جتاوز احلمالت الوطنّية والعمل على إغناء املناهج احمللّية في عكّار 
باملواد ذات الصلة بالثروة النباتّية واحليوانّية في املنطقة. وميكن تطبيق ذلك بطريقة فاعلة من خالل النوادي املشار 

إليها أعاله.

من الواجب التركيز على هذا املوضوع من منظورٍ مختلف يراعي احلاجات التي تبدأ من بنية املدرسة املاديّة وصوالً إلى املوقف 
حيال األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة. من هنا، من األجدى نفعاً إحالة هذه احلاالت إلى هيئة متخّصصة غير حكومّية تعالج 

املسائل اآلتية: 

البنية املادية: تسهيل الوصول إلى بيئة املدرسة وجعلها أكثر أماناً بالنسبة إلى التالميذ ذوي اإلعاقات اجلسديّة.
التواصل  وأساليب  اخملتلفة  التالميذ  قدرات  ضوء  في  التعليم  أساسّيات  على  شامل  تدريب  توفير  القدرات:  بناء 
معهم، باإلضافة إلى توفير تدريب مركّز حول كيفّية تديد صعوبات التعّلم وكيفّية تعليم التالميذ الذين يعانون 

من صعوبات في التعّلم، في دورات خاّصة. 
ذوي  األشخاص  وحقوق  اإلعاقة  مسائل  حول  واألهل  التالميذ  وكذلك  املدرسة  في  املوّظفني  توعية  الوعي:  نشر 
االحتياجات اخلاّصة وكرامتهم، بهدف تغيير موقف اجملتمع بشكل عام. أيضاً، ضرورة تدريب األساتذة على أدوات 

تعليمّية قد يستخدمونها بدورهم لنشر الوعي بني تالمذتهم.
عملّية  يسّهل  للمساعدة  مبركز  املدرسة  إمداد  على  العمل  نسبياً،  متقّدمة  مرحلة  التدّخل  بلوغ  عند  املرافق: 

التعليم على التالميذ ذوي اإلعاقات البصريّة والسمعّية.

8.3  اإلحالة في مسائل اإلعاقة
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