
 ي لبنانحركّية فعالية النظام التعليمي ف
 ٢٠٠١_١٩٩٨/٢٠٠٠_١٩٩٧خالل أربع سنوات 

 
 

لرسـم صـورة واضـحة عـن        ) الترفيع واإلعادة والتسرب  (يعتمد التخطيط التربوي على مؤشرات محددة       
ة بـين   وترتكز الفعالية على جدوى العالقة القائم     . مخرجات وعائدات النظام التربوي ولقياس فعاليته الداخلية      

الداخلين والخارجين من التالميذ، بحيث أن فعالية النظام تزداد كلما ازداد حجم الخارجين منه بالنسـبة إلـى                  
ويحدد مفهوم الخارجين بعدد التالميذ الذين انهوا بنجاح مرحلة تعليمية معينة خـالل سـنوات               . الداخلين إليه 

: فتكون الصـورة المثلـى كالتـالي      . احتسابهم كميا دراسية محددة، فيعتبرون مخرجات النظام وبالتالي يمكن        
بعـد تسـع   )  تلميـذ  ١٠٠٠أي الـ ( تلميذ دخلوا السنة األولى في التعليم األساسي وتخرجوا جميعهم     ١٠٠٠

ولكن هذه الصورة المثلى هي غير واقعية إذ أنها تخلو من التالميـذ المعيـدين والمتسـربين                 . سنوات بنجاح 
ية بدون جدوى، مما يقلص من حجم المخرجات ومن فعالية النظام ويرفع بالتالي             والذين صرفوا سنوات تعليم   

 .من كلفة التعليم
 

 المفتاح لمتابعة أفواج التالميذ من صف آلخر ضـمن          _وتعتبر مؤشرات الترفيع واإلعادة والتسرب الوسائل     
 :مرحلة تعليمية معينة ، وهنا يمكن طرح أسئلة كثيرة نذكر منها مثالً

  من صفوف المرحلة ترتفع نسب اإلعادة أو نسب التسرب اكثر من غيره؟في أي صف -
 هل أن مشكلة هذه المرحلة هي في تضخم اإلعادة أو في التسرب الكثيف؟ -
 ما هي االتجاهات التي تسجل لهذه المؤشرات وتطورها خالل عدد معين من السنوات؟ -
  التسرب؟ اإلناث أو الذكور يسجل نسب أعلى في اإلعادة أو فين ِممْن -
 ما هو عدد السنوات الدراسية المتوقعة للخريجين بالنسبة لمرحلة معينة؟ -
 ما هو عدد الخريجين ؟ وما  هي نسبة الخريجين إلى الداخلين في المرحلة التعليمية؟ -
 ما هي معامل فعالية النظام التربوي؟ -
 ما هي معامل الهدر؟ -



  الكفاءة الداخلية_١
 

سنة (سب الجنس ما يلي ج الوهمية للمرحلــة األولى مـن التعليم األساسي حيتبين مـن رسوم تدفق األفوا
٢٠٠١_٢٠٠٠(: 

 . من ألف تلميذ٨٥٢ من ألف تلميذة وهو يفوق عدد الخريجين الذي بلغ ٩٣٣بلغ عدد الخريجات  -
 سنة بدال من ست سنوات، وهو يرتفع عند الذكور إلى ٦,٣٨أن عدد السنوات المتوقعة للخريجين هو  -

 .سنة٦,٣٣ سنة و ينخفض عند اإلناث إلى ٦,٥٠

% ٨٢، وتتضاءل الفعالية عند الذكور إلى %٨٤داخلية للنظام لهذه المرحلة تسجل معامل الفعالية ال -
 ، %٩٠وترتفع عند اإلناث إلى 

 . للمرحلة ككل١,١٩ لإلناث و١,١٢ للذكور و١,٢٢سجلت معامل الهدر  -

 

 )٤٨جدول رقم ( الترفيع _٢
 

 تتضاءل نسبة ترفيع التالمذة عند انتقالهم من صف إلى صف أعلى، وتبلغ هذه النسبة               :البتدائيةفي المرحلة ا  
، وتبدأ بالتراجع من الصف الثاني حتى تبلـغ فـي           ١٩٩٨_١٩٩٧،سنة  % ٨٩,٧٧في الصف األول ابتدائي     

 %.٨٤,١٦الصف الخامس 

وتصـل  % ٩٥,٠٨الصف األول    تسير نسبة الترفيع في السياق نفسه فتسجل في          ٢٠٠١_٢٠٠٠وخالل سنة   
 إلـى سـنة   ١٩٩٨_١٩٩٧ويالحظ أن نسبة الترفيع تحسنت مـن سـنة     %. ٨٩,٤٣في الصف السادس إلى     

٢٠٠١_٢٠٠٠. 

وإذا أخذنا باالعتبار متغير الجنس يتضح هنا أيضا أن نسبة الترفيع تتضاءل إجماال مع االرتقـاء بالصـفوف           
 مـن   نهما، يتبين أن نسب الترفيع عند اإلناث هي أعلى دومـاً          وبالمقارنة بي . سواء عند الذكور أو عند اإلناث     

وعلى سبيل المثال، تسجل نسبة الترفيع      . نسب الترفيع لدى الذكور وذلك في جميع الصفوف ولجميع السنوات         
لإلناث، وفي الصـف الخـامس      % ٩٦,١٢للذكور و % ٩٤,١٣ في الصف األول ابتدائي      ٢٠٠١_٢٠٠٠سنة  

 .لإلناث% ٩٢للذكور و% ٨٧,٩٩ابتدائي 

تكون نسبة الترفيع في أدناها في الصف األول من هذه المرحلـة ثـم ترتفـع فـي                  : في المرحلة المتوسطة  
السنوات الالحقة لتعود وتنخفض في السنة األخيرة من المرحلة حيث يتقدم التالمذة المتحان الشهادة المتوسطة               

 .الرسمية، وذلك في جميع السنوات المعتمدة في الدراسة

، وترتفع خالل السنة الثانية إلـى       %٧٦,٣٩تبلغ نسبة الترفيع في أول سنة من المرحلة         : ١٩٩٨_١٩٩٧ سنة
 %.٦١,٨٣، وتنخفض في السنة الرابعة إلى %٨٠,٩٠ثم في السنة الثالثة إلى % ٧٨,٣٥

فـي  % ٧٤,٧٤وتنخفض إلـى    % ٨٤,٧٨تبلغ نسبة الترفيع في أول سنة من المرحلة         : ٢٠٠١_٢٠٠٠سنة  
 .ثالثةالسنة ال

 إلى سنة ١٩٩٨_١٩٩٧كما يسجل التحسن الذي طرأ على نسبة الترفيع، لهذه المرحلة أيضا ،من سنة 
٢٠٠١_٢٠٠٠. 

 



وعند المقارنة بين الجنسين، يتبين أن نسبة الترفيع عند اإلناث تفوق نسبة الترفيع عند الذكور خالل صـفوف                  
% ٨٢,٠٣فيع عند الذكور في السنة األولـى        ، فسجلت نسبة التر   ٢٠٠١_٢٠٠٠المرحلة المتوسطة، في سنة     

 .لإلناث% ٧٦,٤٨للذكور و % ٧٢,٦٨وفي السنة الثالثة %. ٨٧,٤١وعند اإلناث 

 :ترتفع نسبة الترفيع في السنة الثانية بالنسبة إلى السنة األولى وذلك في جميع السنوات: في المرحلة الثانوية

 .في السنة الثانية% ٨٤,٧١في السنة األولى إلى % ٧٤,٧٤من : ١٩٩٨_١٩٩٧سنة 

 %.٩١,٦٧إلى % ٨٤,٩٦من : ٢٠٠١_٢٠٠٠سنة 

 .كما أن نسب الترفيع عند اإلناث فاقت نسب الترفيع عند الذكور في هذه المرحلة أيضاً
 ٠١_٠٠ و ٩٨_٩٧نسبة المترفعين حسب الصف والجنس ما بين : ٤٨جدول رقم 
٢٠٠١ _٢٠٠٠ ٢٠٠٠ _١٩٩٩ ١٩٩٩ _١٩٩٨ ١٩٩٨ _١٩٩٧ 

المرحلة الصف
مجموع إناثذآورالمرحلةمجموع إناثذآورمجموع إناثذآورمجموع إناث ذآور

 ٩٥,١ ٩٦,١ ٩٤,١ ٩٤,٦٩٦,٦٩٥,٦ ٨٩,٩ ٨٨,٧٩١,٢ ٨٩,٨ ٩١,٦ ٨٨,١ األول
 ٩٣,٢ ٩٤,٦ ٩٢,٠ ٨٥,٨٨٩,٨٨٧,٧ ٨٧,٠ ٨٥,٣٨٨,٨ ٨٦,٠ ٨٨,٢ ٨٤,١ الثاني
 ٩٢,٢ ٩٤,٥ ٩٠,٢ ٨٤,٦٨٩,٧٨٧,٠ ٨٦,٢ ٨٣,٩٨٨,٧ ٨٤,٧ ٨٧,٤ ٨٢,٣ ثالثال

 ٨٩,٢ ٩١,٦ ٨٧,٠ ٩٠,٤٨٨,١ ٨٦,٠ ٩٠,٠ ٨٧,٧٩٢,٦ ٨٢,٢ ٨٥,٠ ٧٩,٧ الرابع
الخامس

ية
دائ
البت
ا

 

٨٩,٩ ٩٢,٠ ٨٨,٠ ٨٣,٢٨٧,٧٨٥,٤ ٨٣,٧ ٨٢,٥٨٥,٠ ٨٤,٢ ٨٧,١ ٨١,٤ 
 ٨٩,٤ ٩١,٨ ٨٧,٠ ٧٥,١٨٠,٨٧٧,٩ ٨٣,٨ ٨٦,٣ ٨١,٣ ٧٦,٤ ٧٩,٣ ٧٣,٥ األول
 ٨٤,٨ ٨٧,٤ ٨٢,٠ ٧٨,٨٨٢,١٨٠,٥ ٨٩,١ ٨٧,٠٩١,١ ٧٨,٣ ٨٠,٥ ٧٦,٠ الثاني
 ٨٤,٩ ٨٥,٩ ٨٣,٧ ٨٥,٩٨٧,٦٨٦,٨ ٨٩,١ ٨٨,٢٨٩,٩ ٨٠,٩ ٨٠,٣ ٨١,٧ الثالث
طة الرابع

وس
لمت
ا

 ٥٩,٧٦٢,٩٦١,٤ ٦٦,٢ ٦٤,٠٦٨,٠ ٦١,٨ ٦٢,٥ ٦١,٠ 

م  
ليــ
لتع
ا

سي
سا
األ

 

٧٤,٧ ٧٦,٥ ٧٢,٧ 
 ٨٥,٠ ٨٤,٥ ٨٥,٥ ٨٤,٤٨٥,٦٨٥,١ ٨٦,٤ ٨٤,٠٨٨,٣ ٧٤,٧ ٧٨,٣ ٧٠,٥ األول
 ٩١,٧ ٩٣,٠ ٩٠,٠ ٩٠,١٩٢,٤٩١,٤ ٩١,٩ ٩٣,٠٩١,٠ ٨٤,٧ ٨٥,٣ ٨٤,٠ الثاني
ویة الثالث

ثان
ال

يم     
تعل
ال

وي
ثان
ال

    

 

 
 
 
 



 )٤٩جدول رقم ( اإلعادة _٣
 

الدراسـة توضـح التشـابه التراتبـي      إن دراسة تطور مؤشر اإلعادة خالل األربع سنوات التي اعتمدت في            
 . والمستمر من سنة ألخرى من حيث توزع نسب اإلعادة على الصفوف في المراحل التعليمية 

 ٩,٦١( تسجل النسبة األدنى لإلعادة في الصف األول بالنسبة لباقي صفوف المرحلـة              :في المرحلة االبتدائية  
دأ هذه النسبة باالرتفاع في الصفوف الالحقة       ، ثم تب   )٢٠٠١_٢٠٠٠لسنة   % ٤,٦٨ و ١٩٩٨_١٩٩٧لسنة  % 

والسـنة السادسـة     % ) ١١,٣٣ ( ١٩٩٨_١٩٩٧السنة الخامسة لسنة    : لتنخفض في آخر صف من المرحلة     
  % ) ٧,٤٨(٢٠٠١_٢٠٠٠سنة 

 ١٩٩٨_١٩٩٧لسـنة   % ١٨,٣٤(تسجل النسبة األعلى لإلعادة  في الصـف األول   : في المرحلة المتوسطة  
( ، وتنخفض بنسب متفاوتة في باقي صفوف المرحلة حتى آخـر صـف              )٢٠٠١_٢٠٠٠لسنة   % ١١,٠٨و

 ).٢٠٠١_٢٠٠٠لسنة % ١,٨٨ و١٩٩٨_١٩٩٧لسنة  % ١٣,٩٤

 ، وقد يكون السبب هـو       ٢٠٠١_٢٠٠٠وتظهر هنا نسبة إعادة ضئيلة جدا  في الصف التاسع أساسي ، سنة              
 . االنتقال من المنهج القديم إلى المنهج الجديد 

 % ١,٠٥ و١٩٩٨_١٩٩٧لسنة  % ٦,٨٩(  تسجل النسبة األدنى  لإلعادة في الصف الثاني:الثانويةفي المرحلة 
 .والنسبة األعلى في الصف الثالث من المرحلة الثانوية ) ٢٠٠١_٢٠٠٠لسنة 

 أن الذكور يعيدون الصف بنسبة أعلى من اإلناث فـي جميـع             وإذا أخذنا باالعتبار متغير الجنس يتضح هنا      
 .جميع السنواتالصفوف وفي 

 
 ٠١_٠٠ و ٩٨_٩٧نسبة المعيدين حسب الصف والجنس ما بين : ٤٩جدول رقم 
المرحلة الصف ٢٠٠١ _٢٠٠٠ ٢٠٠٠ _١٩٩٩ ١٩٩٩ _١٩٩٨ ١٩٩٨ _١٩٩٧

مجموع إناثذآورالمرحلةمجموع إناثذآورمجموع إناثذآورمجموع إناث ذآور
 ٤٫٧ ٤,٠ ٥,٣ ٣٫٩ ٣,٢ ٤,٥ ٧,٣ ٦,١ ٨,٤ ٩٫٦ ١٠,٩٨,١ األول
 ٦,١ ٤,٩ ١٠,٠٧,٢ ١٠,٤١١,٧٨,٢ ١٢,٦١٢,٠٨,٧ ١٤,٢١٠,٨ الثاني
 ٧,٢ ٥,٥ ١٠,٨٨,٨ ١٠,٦١٢,٢٩,٢ ١٣,٨١٢,٢٨,٧ ١٥,٤١٢,٠ الثالث
 ٩,٣ ١٠,٨٧,٧ ٨,٨ ١٠,٠٧,٥ ٧,٨ ٦,١ ١٤,٦٩,٣ ١٥,٨١٣,٢ الرابع
الخامس

ية
دائ
البت
ا

 

٧,٥ ٦,٢ ٨,٧ ٧,٩ ٦,٨ ٩,٠ ٩,٢ ٨,٤ ١١,٣٩,٩ ١٢,٣١٠,٣ 
 ٦,٩ ٥,٩ ١٠,١١٧,١١٥,٧١٦,٤٧,٩ ١٩,٠١١,٠٩,٢ ١٩,٦١٨,٣ األول
١١,١ ١١,٦١١,٥١١,٥١٢,١١٠,١ ٥,٩ ٥,٢ ١٣,٠٦,٧ ١٣,٦١٢,٤ الثاني
١٠,٣ ١٠,٦٩,٩ ٦,٠ ٥,٩ ١٠,٢٦,١ ١٢,٩١٠,٠١٠,٤ ١٢,٩١٣,٠ الثالث
 الرابع

طة
وس
لمت
ا

 ١٠,٠١٠,٣١٢,٤١١,٥ ١٠,٦ ١٣,٩٩,٢ ١٢,٥١٥,١

م  
ليــ
لتع
ا

سي
سا
األ

 

١,٩ ١,٧ ٢,١ 
 ٧,٨ ٧,٣ ٨,٤ ٦,١ ٦,٤ ٥,٧ ٥,٨ ٥,١ ٦,٧ ٩,٨ ١٠,٣٩,٣ األول
 ١,١ ٠,٥ ١,٧ ١,٥ ٠,٨ ٢,٤ ٥,١ ٤,٤ ٦,٠ ٦,٩ ٦,٠ ٨,٠ الثاني
ویة الثالث

ثان
ال

يم ١٣,٦ ١٨,٣٩,٧ ٨,٤ ١٥,٤١١,٢٥,٩ ٢٠,٨١٠,٤ 
تعل
ال

وي
ثان
ال

 ١,٩ ٠,٧ ٣,٢ 

 
 



 
 
 
 )٥٠جدول رقم ( التسرب _٤

تسجل النسبة األكبر من تسرب التالمذة في آخر صف من كل مرحلة من المراحل التعليمية، وخاصة في آخر 
 ١٩٩٨_١٩٩٧في العام الدراسي % ٢٤,٢٤صف من المرحلة المتوسطة حيث سجلت هذه النسبة 

 . ٢٠٠١_٢٠٠٠في العام الدراسي % ٢٣,٣٧و

لم التعليمي الجديد بعد أن أضيفت سنة سادسة الى المرحلة االبتدائية أنه أدى إلى تحسن  ويتبين جدوى الس
 .٢٠٠١_٢٠٠٠سنة  % ٢,٥٧ إلى ١٩٩٨_١٩٩٧سنة % ٤,٥١نسبة التسرب في الصف الخامس من 

ناول تالمذة التعليم العام فقط ،وهذا يضخم من المؤشر إذ أن وتجدر المالحظة أن احتساب نسب التسرب ت
التالميذ المتسربين من التعليم العام في المرحلة المتوسطة ربما التحقوا بالتعليم المهني والتقني وما زالوا 

 .منتسبين إلى النظام التعليمي

 فبلغت مثال في آخر صف من ونشير أيضا إلى أن نسب التسرب عند الذكور هي أعلى مما هي عند اإلناث ،
 .٢٠٠١_٢٠٠٠لإلناث وذلك لسنة  % ٢١,٨٣للذكور و % ٢٥,٢٠المرحلة المتوسطة 

كما أن التسرب كما هو محتسب ال يأخذ بعين االعتبار التالمذة الذين خرجوا من المدارس في لبنان والتحقوا 
أما التدني في التسرب . ن يكونفي مدارس أخرى خارج لبنان لذا فهو بشكل عام أعلى مما هو مقدر له أ

 .  فقد يعود إلى التناقص في الهجرة وإلى اعتماد المناهج التعليمية الجديدة٢٠٠١_٢٠٠٠الذي نالحظه سنة 
 
 
 
 
 
 



 ٠١_٠٠ و ٩٨_٩٧نسبة المتسربين حسب الصف والجنس ما بين : ٥٠جدول رقم 
المرحلة الصف ٢٠٠١ _٢٠٠٠ ٢٠٠٠ _١٩٩٩ ١٩٩٩ _١٩٩٨ ١٩٩٨ _١٩٩٧

مجموع إناثذآورالمرحلةمجموع إناثذآورمجموع إناثذآورمجموع إناث ذآور
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  االنتقال من مرحلة إلى أخرى_٥
 .يعنى مؤشر االنتقال باحتساب نسبة التالمذة الذين انهوا بنجاح مرحلة تعليمية معينة وانتقلوا إلى مرحلة أعلى

 
 )٥١جدول رقم : ( االنتقال إلى الصف األول متوسط١_٥

 االبتدائية إلى الصف األول من المرحلة المتوسطة في التعلـيم العـام تتزايـد               إن نسبة االنتقال من المرحلة    
من تالمذة الصف الخامس ابتـدائي إلـى        %  ٨٣,٧ انتقل   ١٩٩٩_١٩٩٨سنة  . تدريجياً على مستوى لبنان   

سنة % ٨٩,٤ لتصل إلى    ٢٠٠٠_١٩٩٩سنة  % ٨٥,٤الصف األول متوسط ، ثم ارتفعت نسبة االنتقال إلى          
 .يث تّم  في تلك السنة تطبيق المناهج الجديدة  ح٢٠٠١_٢٠٠٠

والالفت أن جميع المحافظات تشهد ارتفاعاً في نسبة االنتقال إلى المرحلة المتوسطة ما عدا محافظة بيـروت                 
، بينما ارتفعت فـي     ٢٠٠١_٢٠٠٠سنة% ٨٨,٢ إلى   ١٩٩٩_١٩٩٨سنة  % ٩٢,٢حيث تدنت هذه النسبة من      

 بعـد أن كانـت      ٢٠٠١_٢٠٠٠عام  %  ٩٥,٦حافظة النبطية وقد بلغت     باقي المحافظات وكان أقصاها في م     
 .١٩٩٩_١٩٩٨عام % ٧٨,٢

لسـنة  % ٨٥: أما على صعيد الجنس، فإن نسبة انتقال اإلناث إلى  المرحلة المتوسطة تفوق نسـبة الـذكور                
عـام  % ٨٧ و   ١٩٩٩_١٩٩٨عـام   % ٨٢,٥ لالناث مقابـل     ٢٠٠١_٢٠٠٠لسنة  % ٩١,٨ و ١٩٩٩_١٩٩٨
 .لذكور ل٢٠٠١_ ٢٠٠٠



 ٠١_٠٠ و ٩٨_٩٧نسبة االنتقال إلى الصف األول متوسط بحسب الجنس والمحافظة ما بين : ٥١جدول رقم 
٢٠٠١_٢٠٠٠ ٢٠٠٠_١٩٩٩ ١٩٩٩_١٩٩٨* 

تالمذة خامس   الجنس المحافظة
 أولتالمذة ٩٧/٩٨ابتدائي 

 متوسط
 أولمعيدین 

 توسطم
نسبة 
% االنتقال

تالمذة خامس  
 أولتالمذة ٩٨/٩٩ابتدائي 

 متوسط
 أولمعيدین 
 متوسط

نسبة 
% االنتقال

 أساسيتالمذة سادس 
 أولتالمذة  ٩٩/٠٠

 متوسط
 أولمعيدین 
% نسبة االنتقال متوسط

 ٨٥٫٧ ٢٩١ ٣٤٨٣ ٣٧٢٥ ٩٢٫٣ ٤٠٢ ٣٧٢٥ ٣٦٠٠ ٩٢٫٨ ٣٢١ ٣٧٤٧ ٣٦٩٠ ذآور
 بيروت ٩٠٫٦ ٢٦٧ ٣٧١٨ ٣٨٠٨ ٩٢٫٨ ٣٨٦ ٣٨٠٨ ٣٦٨٨ ٩١٫٥ ٣٢٠ ٣٥٨٧ ٣٥٧٠ إناث

 ٨٨٫٢ ٥٥٨ ٧٢٠١ ٧٥٣٣ ٩٢٫٥ ٧٨٨ ٧٥٣٣ ٧٢٨٨ ٩٢٫٢ ٦٤١ ٧٣٣٤ ٧٢٦٠ مجموع
 ٨٨٫٩ ١٠٧٥ ١٢٦٩٣ ١٣٠٦٧ ٨٩٫٩ ١٥٩١ ١٣٠٦٧ ١٢٧٦٨ ٨٦٫٣ ١٠٣٠ ١٢١٩٤ ١٢٩٣٢ ذآور
 جبل لبنان ٩٢٫٠ ٨٣٩ ١٢٣٠٤ ١٢٤٦٦ ٩٤٫٤ ١١٩٧ ١٢٤٦٦ ١١٩٣٥ ٨٩٫٣ ٧٩٩ ١١٥٤١ ١٢٠٢٨ إناث

 ٩٠٫٤ ١٩١٤ ٢٤٩٩٧ ٢٥٥٣٣ ٩٢٫١ ٢٧٨٨ ٢٥٥٣٣ ٢٤٧٠٣ ٨٧٫٨ ١٨٢٩ ٢٣٧٣٥ ٢٤٩٦٠ مجموع
 ٨٣٫٢ ٩٦٣ ٨٠٣٢ ٨٤٩٤ ٧٤٫٦ ١٦٢٠ ٨٤٩٤ ٩٢١٦ ٨٠٫٠ ١١٠٨ ٧٣٣٣ ٧٧٨١ ذآور
 الشمال ٨٩٫٥ ٩١٢ ٩٣٤٠ ٩٤١٧ ٨٠٫١ ١٧٨٠ ٩٤١٧ ٩٥٣٩ ٨٠٫٤ ١٠٦٠ ٧٤٦٢ ٧٩٥٩ إناث

 ٨٦٫٥ ١٨٧٥ ١٧٣٧٢ ١٧٩١١ ٧٧٫٤ ٣٤٠٠ ١٧٩١١ ١٨٧٥٥ ٨٠٫٢ ٢١٦٨ ١٤٧٩٥ ١٥٧٤٠ مجموع
 ٨٣٫٩ ٥٤٨ ٥٢٤٨ ٥٦٠٤ ٧٨٫٦ ٩٦٠ ٥٦٠٤ ٥٩٠٨ ٧٣٫٨ ٥٧٧ ٤٧٧٣ ٥٦٨٨ ذآور
 البقاع ٩٠٫٧ ٤٩٩ ٥٤٠٢ ٥٤٠٨ ٨٣٫٧ ٧٩٩ ٥٤٠٨ ٥٥٠٩ ٧٩٫٠ ٤٤٢ ٤٥٦٦ ٥٢٢٢ إناث

 ٨٧٫٢ ١٠٤٧ ١٠٦٥٠ ١١٠١٢ ٨١٫٠ ١٧٥٩ ١١٠١٢ ١١٤١٧ ٧٦٫٣ ١٠١٩ ٩٣٣٩ ١٠٩١٠ مجموع
 ٨٩٫٩ ٤٥٤ ٤٤٧٨ ٤٤٧٦ ٨٠٫٩ ٧٥٤ ٤٤٧٦ ٤٦٠٠ ٨١٫٩ ٦٤٠ ٣٩٨٣ ٤٠٨٤ ذآور
 الجنوب ٩٤٫٩ ٣٨٢ ٤٦٣٢ ٤٤٧٨ ٨٦٫١ ٦١٢ ٤٤٧٨ ٤٤٩٢ ٨٦٫٠ ٤٨٦ ٣٨٩٦ ٣٩٦٤ إناث

 ٩٢٫٤ ٨٣٦ ٩١١٠ ٨٩٥٤ ٨٣٫٥ ١٣٦٦ ٨٩٥٤ ٩٠٩٢ ٨٣٫٩ ١١٢٦ ٧٨٧٩ ٨٠٤٨ مجموع
 ٩٣٫٠ ٢٣٢ ٢٨١٢ ٢٧٧٣ ٨٣٫١ ٥٤٨ ٢٧٧٣ ٢٦٧٧ ٧٦٫٤ ٣٣٨ ٢٢٤١ ٢٤٩٢ ذآور
 النبطية ٩٨٫٢ ١٩٩ ٢٩١٠ ٢٧٦١ ٨٨٫٤ ٤٤٠ ٢٧٦١ ٢٦٢٧ ٨٠٫١ ٢٧٢ ٢٢٠٨ ٢٤١٨ إناث

 ٩٥٫٦ ٤٣١ ٥٧٢٢ ٥٥٣٤ ٨٥٫٧ ٩٨٨ ٥٥٣٤ ٥٣٠٤ ٧٨٫٢ ٦١٠ ٤٤٤٩ ٤٩١٠ مجموع
 ٨٧٫٠ ٣٥٦٣ ٣٦٧٤٦ ٣٨١٣٩ ٨٣٫٢ ٥٨٧٥ ٣٨١٣٩ ٣٨٧٦٩ ٨٢٫٥ ٤٠١٤ ٣٤٢٧١ ٣٦٦٦٧ ذآور
 المجموع ٩١٫٨ ٣٠٩٨ ٣٨٣٠٦ ٣٨٣٣٨ ٨٧٫٧ ٥٢١٤ ٣٨٣٣٨ ٣٧٧٩٠ ٨٥٫٠ ٣٣٧٩ ٣٣٢٦٠ ٣٥١٦١ إناث

 ٨٩٫٤ ٦٦٦١ ٧٥٠٥٢ ٧٦٤٧٧ ٨٥٫٤ ١١٠٨٩ ٧٦٤٧٧ ٧٦٥٥٩ ٨٣٫٧ ٧٣٩٣ ٦٧٥٣١ ٧١٨٢٨ مجموع
 

 .نهاية مرحلة االبتدائية) أول متوسط في المناهج القديمة( باعتبار الصف السادس أساسي سنة البدء* 



 
 
 )٥٢جدول رقم : ( االنتقال إلى الصف الثانوي األول٢_٥

، ٢٠٠١_٢٠٠٠ و١٩٩٩ _١٩٩٨ تصاعدياً ما بين األعوام      حًىإن االنتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي أخذ من       
من تالمذة الرابع متوسط فـي لبنـان        % ٦٦,٢فبعد أن كانت نسبة االنتقال إلى الصف الثانوي األول تشكل         

 %.٧٤,٧ إلى ٢٠٠١_٢٠٠٠ارتفعت عام 
ـ            دد الثانويـات  هذا التحسن الملموس شمل جميع المحافظات دون استثناء، ونشير إلى ارتباط هذا المؤشر بع

 .المتواجد في المحافظة
ففي بيروت ورغم تفردها في تدني نسبة االنتقال إلى المرحلة المتوسطة سجلت أعلى نسـبة انتقـال إلـى                   

من مجموع مدارسـها وهـي النسـبة         % ٣٥,٨المرحلة الثانوية وذلك يعود إلى كون الثانويات فيها تشكل          
سر هذه الظاهرة؟ انخفاض في حجـم المرحلـة المتوسـطة           كيف تف .األعلى مقارنة مع المحافظات األخرى    

وزيادة في حجم المرحلة الثانوية ، نزوح تالمذة المرحلة المتوسطة من بيروت إلى خارجها؟ توافد تالمـذة                 
المرحلة الثانوية عليها من المناطق ؟هنا يكمن دور الخريطة المدرسية التي تعتمد مجموعة متغيرات ومـن                

 .ميذ بمكان المدرسة بينها ربط سكن التال
     وبالنسبة إلى الجنس فقد شهد هو أيضا تطورا إيجابيا إال أن نسبة انتقال اإلناث الى الصـف االول ثـانوي                   

 %).٧٢,٧( تفوق نسبة انتقال الذكور  %) ٧٦,٥( 
 



 ٠١_٠٠ و٩٨_٩٧نسبة االنتقال إلى الصف األول ثانوي بحسب الجنس والمحافظة ما بين : ٥٢جدول رقم 
 

٢٠٠١_٢٠٠٠ ٢٠٠٠_١٩٩٩ ١٩٩٩_١٩٩٨ 
تالمذة رابع  الجنس محافظةال

 أولتالمذة ٩٧/٩٨متوسط 
 ثانوي

 أولمعيدین 
 ثانوي

نسبة 
% االنتقال

تالمذة رابع 
 أولتالمذة ٩٨/٩٩متوسط 

 ثانوي
 أولمعيدین 
 ثانوي

 نسبة االنتقال
% 

أساسي تالمذة تاسع 
 أولتالمذة  ٩٩/٠٠

 ثانوي
 أولمعيدین 
 ثانوي

 نسبة االنتقال
% 

 ٨٩٫٣ ١٥١ ٢٩٦١ ٣١٤٨ ٧٨٫٢ ١٠٢ ٢٣٤٩ ٢٨٧٢ ٧٥٫٩ ١٣٠ ٢٤٤٩ ٣٠٥٥ ذآور
 ٩٠٫٢ ١٣٨ ٣٣١٤ ٣٥٢١ ٧٧٫٩ ١٧١ ٢٦٩٦ ٣٢٤١ ٧٧٫٩ ١٤٦ ٢٧٢٠ ٣٣٠٦ إناث

 بيروت

 ٨٩٫٨ ٢٨٩ ٦٢٧٥ ٦٦٦٩ ٧٨٫١ ٢٧٣ ٥٠٤٥ ٦١١٣ ٧٦٫٩ ٢٧٦ ٥١٦٩ ٦٣٦١ مجموع
 ٧١٫٢ ٤٢٣ ٧٩٤٤ ١٠٥٦٧ ٥٦٫٦ ٢٥٣ ٥٧٣٠ ٩٦٨٤ ٦١٫١ ٣٢٢ ٥٩٩٧ ٩٢٨٩ ذآور
 ٧١٫١ ٣٦٧ ٨٦١٠ ١١٥٩٥ ٦١٫٢ ٣٥٢ ٦٨١٨ ١٠٥٦٤ ٦٨٫١ ٢٥٧ ٧٥٦٦ ١٠٧٣٣ إناث

جبل لبنان

 ٧١٫١ ٧٩٠ ١٦٥٥٤ ٢٢١٦٢ ٥٩٫٠ ٦٠٥ ١٢٥٤٨ ٢٠٢٤٨ ٦٤٫٨ ٥٧٩ ١٣٥٦٣ ٢٠٠٢٢ مجموع
 ٧٠٫٠ ٢٦٤ ٣٥٧٤ ٤٧٢٦ ٥٨٫٠ ٢٠٥ ٢٦٦٧ ٤٢٤٢ ٦٢٫٨ ١٤٥ ٢٤١٠ ٣٦٠٨ ذآور
 ٧٦٫٤ ٢٨٠ ٤٩٣٤ ٦٠٩٤ ٥٩٫٤ ١٨٧ ٣٦٧١ ٥٨٦٢ ٦٠٫٦ ١٧٢ ٣٠٠٢ ٤٦٧١ إناث

 الشمال

 ٧٣٫٦ ٥٤٤ ٨٥٠٨ ١٠٨٢٠ ٥٨٫٨ ٣٩٢ ٦٣٣٨ ١٠١٠٤ ٦١٫٥ ٣١٧ ٥٤١٢ ٨٢٧٩ مجموع
 ٦٦٫٧ ٢٥٤ ٢٥٩١ ٣٥٠٤ ٥٤٫٠ ١٦٨ ١٩٩٧ ٣٣٨٩ ٦٠٫٤ ١١٧ ١٨٣٥ ٢٨٤٣ ذآور
 ٧٥٫٦ ٣١٤ ٣٧٠٦ ٤٤٨٨ ٥٧٫١ ٢٤٠ ٢٦٣٢ ٤١٨٧ ٦٦٫١ ١٥٥ ٢٥٢٩ ٣٥٩٠ إناث

 البقاع

 ٧١٫٧ ٥٦٨ ٦٢٩٧ ٧٩٩٢ ٥٥٫٧ ٤٠٨ ٤٦٢٩ ٧٥٧٦ ٦٣٫٦ ٢٧٢ ٤٣٦٤ ٦٤٣٣ مجموع
 ٧٨٫١ ١٠٥ ٢١٤٩ ٢٦١٨ ٦٢٫٩ ٩٠ ١٤٢١ ٢١١٧ ٦٩٫٨ ١٥٦ ١٥١٦ ١٩٤٨ ذآور
 ٨٣٫٧ ٢١٣ ٣٠٢٨ ٣٣٦٤ ٦٩٫٤ ٢٢٦ ٢١٢٠ ٢٧٢٩ ٧٥٫١ ١٤٣ ٢٠٥١ ٢٥٤١ إناث

 الجنوب

 ٨١٫٢ ٣١٨ ٥١٧٧ ٥٩٨٢ ٦٦٫٥ ٣١٦ ٣٥٤١ ٤٨٤٦ ٧٢٫٨ ٢٩٩ ٣٥٦٧ ٤٤٨٩ مجموع
 ٦٢٫٨ ٤٣ ١١١٥ ١٧٠٧ ٥٦٫٩ ٣٤ ٦٨٥ ١١٤٥ ٥٨٫٢ ١١٤ ٧٥٨ ١١٠٧ ذآور
 ٧٣٫٩ ٧٥ ١٦٢٣ ٢٠٩٥ ٦٠٫٣ ٣٣ ١٠٢٨ ١٦٥١ ٦١٫٢ ٣٧ ٩٩٠ ١٥٥٧ إناث

 النبطية

 ٦٨٫٩ ١١٨ ٢٧٣٨ ٣٨٠٢ ٥٨٫٩ ٦٧ ١٧١٣ ٢٧٩٦ ٥٩٫٩ ١٥١ ١٧٤٨ ٢٦٦٤ مجموع
 ٧٢٫٧ ١٢٤٠ ٢٠٣٣٤ ٢٦٢٧٠ ٥٩٫٧ ٨٥٢ ١٤٨٤٩ ٢٣٤٤٩ ٦٤٫٠ ٩٨٤ ١٤٩٦٥ ٢١٨٥٠ ذآور
 ٧٦٫٥ ١٣٨٧ ٢٥٢١٥ ٣١١٥٧ ٦٢٫٩ ١٢٠٩ ١٨٩٦٥ ٢٨٢٣٤ ٦٨٫٠ ٩١٠ ١٨٨٥٨ ٢٦٣٩٨ إناث

 المجموع

 ٧٤٫٧ ٢٦٢٧ ٤٥٥٤٩ ٥٧٤٢٧ ٦١٫٤ ٢٠٦١ ٣٣٨١٤ ٥١٦٨٣ ٦٦٫٢ ١٨٩٤ ٣٣٨٢٣ ٤٨٢٤٨ مجموع
 


