
  معدل التالمذة للمعلم الفعلي_٣
 ٢٥ إلى   ١٦"للمعلم الواحد بالحصة األكبر في لبنان، تليها فئة من          "  تلميذاً ١٥ إلى   ٦"تحظى فئة من  

جميع القطاعات التعليميـة وجميـع المحافظـات ولجميـع     وتحتل المرتبة الثانية وذلك في     " تلميذاً
 .السنوات المعتمدة في هذه الدراسة

 
 )٤٤جدول ( تطور توزع المدارس بحسب معدل التالمذة للمعلم الفعلي والقطاع ١_٣

 

مـن مجمـوع      %  ٦٢للمعلـم الواحـد     "   تلميذاً ١٥ إلى   ٦" شكلت فئة   : في القطاع الرسمي  
أي أن . للسـنة نفسـها   % ٢٣"   تالميذ٥صفر إلى "وبلغت  فئة  ،  ١٩٩٨_٩٩٧المدارس سنة   

من مجموع المـدارس الرسـمية لسـنة         % ٨٥للمعلم قد بلغت    "  تلميذاًَ ١٥فئة صفر إلى    "معدل
١٩٩٨_١٩٩٧. 

 ٦"، يتبين أن فئة     ٢٠٠١ _٢٠٠٠وعند دراسة تطور هذه النسب بعد أربع سنوات، أي في سنة            
 ١٩إلى  " تالميذ٥صفر إلى   "، بينما  تراجعت فئة      % )٣ % ( + ٦٥تزايدت إلى   "  تلميذاً ١٥إلى  
 ٨٤ويبقى مجموع هاتين الفئتين مرتفع جدا وال يشكل تغيرا ملحوظا إذ يسـجل               %) ٤ _% (
ورغم التطور والتغير الضئيلين في هذه المعطيات، ال بد من اإلشارة إلى التوجه اإليجـابي        %. 

 .للمعلم الفعلي"  تالميذ٥من صفر إلى"عدل األدنى أي إلى الم في تقلص عدد المدارس بالنسبة

للمعلم "  تلميذا١٥ً إلى ٦"يرتفع عدد المدارس المندرجة تحت فئة : في القطاع الخاص المـدفوع    
 ٣٨نسبة "  تلميذاً ٢٥ إلى ١٦" وتشكل فئة من ١٩٩٨_١٩٩٧من المجموع لسنة  % ٥٣ إلى الواحد

 .فقط % ٤" ميذ تال٥ إلى ٠"بينما تبلغ نسبة فئة من % 

 ١٥ إلـى    ٦"  يتبين تزايد في حجم المدارس بالنسـبة لفئـة           ٢٠٠١_٢٠٠٠وبالمقارنة مع سنة    
 ٢٧إلى  "  تلميـذاً   ٢٥ إلى   ١٦" ، بينمـا تراجعـت فئـة من       %)١٠ % (+ ٦٣إذ بلغ   " تلميذاً
) %_ ١١.(%  

حد عن قطاعي التعليم    يختلف توزع فئات معدل التالميذ للمعلم الوا      : في القطاع الخاص المجاني   
 إلى  ٦"الرسمي والخاص المدفوع، إذ إن الفئة التي تميزت بحجمها في القطاعين المذكورين من              

 بينما انحصـر  ١٩٩٨_١٩٩٧لسنة  % ١٦تراجعت في التعليم الخاص المجاني إلى     "  تلميذاً ١٥
"  تلميـذاً  ٣٥ى   إل ٢٦"تلته فئة من    % ٤٩وشكل  "  تلميذاً ٢٥ إلى   ١٦"العدد األكبر ضمن فئة من      

  %.٢٩وبلغت 

كذلك اختلف التطور بعد أربع سنوات عن التطور الذي شهده القطاعين األخيرين إذ أن النسـبة                
"  تلميـذاً  ٢٥ إلى   ١٦"راوحت مكانها، بينما سجل تزايداً لفئة       "  تلميذاً ١٥ إلى   ٦"العائدة لفئة من    

 .٢٠٠١_٢٠٠٠لسنة  %) ٤ % (+ ٥٣وارتفع إلى 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ٠١_٠٠ و٩٨_٩٧توزع عدد ونسبة المدارس بحسب معدل التالمذة للمعلم والقطاع التعليمي ما بين : ٤٤جدول رقم 
 المجموع مدفوع مجاني رسمي

السنة
 

القطاع
 ذمعدل التالمي

%  النسبة العدد%  النسبة العدد %النسبة العدد % النسبة العدد   للمعلم

١٢٫٤ ٣٣٧ ٣٫٥ ٣٥ ٠٫٣ ١ ٢٢٫٦ ٣٠١ ٥_٠ 
٥٢٫١ ١٤١٢ ٥٣٫٢ ٥٢٥ ١٦٫٤ ٦٥ ٦١٫٩ ٨٢٢ ١٥_٦ 
٢٨٫٣ ٧٦٨ ٣٨٫١ ٣٧٦ ٤٨٫٦ ١٩٣ ١٥٫٠ ١٩٩ ٢٥_١٦ 
٥٫٨ ١٥٧ ٣٫٧ ٣٦ ٢٩٫٢ ١١٦ ٠٫٤ ٥ ٣٥_٢٦ 

 ١٫٣ ٣٤ ١٫٤ ١٤ ٥٫٠ ٢٠ ٠٫٠  ٣٥اآثر من 
 ٠٫١ ٤ ٠٫٠  ٠٫٥ ٢ ٠٫٢ ٢ غيره

١٩
٩٧

_
١٩
٩٨

 ١٠٠ ٢٧١٢ ١٠٠ ٩٨٦ ١٠٠ ٣٩٧ ١٠٠ ١٣٢٩ المجموع 
١١٫٢ ٢٩٩ ٤٫١ ٣٩ ٠٫٥ ٢ ١٩٫٣ ٢٥٨ ٥_٠ 
٥٧٫٦ ١٥٣٨ ٦٣٫٤ ٦٠٨ ١٥٫٩ ٦٠ ٦٥٫٢ ٨٧٠ ١٥_٦ 
٢٤٫٧ ٦٥٩ ٢٧٫٣ ٢٦٢ ٥٣٫٣ ٢٠١ ١٤٫٧ ١٩٦ ٢٥_١٦ 
٥٫٧ ١٥٢ ٤٫٧ ٤٥ ٢٦٫٥ ١٠٠ ٠٫٥ ٧ ٣٥_٢٦ 

 ٠٫٧ ٢٠ ٠٫٥ ٥ ٣٫٧ ١٤ ٠٫١ ١ ٣٥اآثر من 
 ٠٫١ ٣ ٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٢ ٣ غيره

٢٠
٠٠

_
٢٠
٠١

 ١٠٠ ٢٦٧١ ١٠٠ ٩٥٩ ١٠٠ ٣٧٧ ١٠٠ ١٣٣٥ المجموع 

 

 
 
 

 
 



 )٤٥جدول رقم ( تطور توزع المدارس بحسب معدل التالمذة للمعلم الفعلي في المحافظة٢_٣
المحافظات تميزت بيروت بأعلى نسبة والتي  للمعلم الواحد بين"  تلميذا١٥ًى  إل٦"لدى مقارنة فئة 

وتظّل  % ٥٩ النسبة من مجموع مدارس بيروت، تليها محافظة جبل لبنان حيث تبلغ % ٦٨تبلغ 
في  % ٤٦تتناقص في باقي المحافظات لتصل إلى أدناها في ضواحي بيروت والشمال حيث تبلغ 

أما بالنسبة للفئة التي تليها أهمية وحجما والذي يتراوح فيها  متوسط التالميذ . منهماكل 
ثم )  %٣٨(فقد بلغت أقصاها في ضواحي بيروت "  تلميذاً ٢٥ إلى ١٦"للمعلم ما بين 

 ٢٨وتابعت التناقص لتصل إلى  % ٣٠تراجعت في كل من محافظتي الشمال والجنوب إلى 
في جبل لبنان وذلك لسنة  % ١٨في بيروت و % ٢١في النبطيه،  % ٢٥في البقاع، % 

١٩٩٨_١٩٩٧. 

 لتبيان التطور الذي حصل بالنسبة إلى هذا المؤشر الذي يوزع ٢٠٠١_٢٠٠٠وبالمقارنة مع سنة 
قد ارتفعت في أكثرية "  تلميذا١٥ً إلى ٦"ميذ على المعلمين الفعليين، يتبين أن فئة من عدد التال

، %٥٣، الشمال %٦١، جبل لبنان %٥٦، ضواحي بيروت  %٧٥بيروت : المحافظات كالتالي
وبالمقارنة أيضا  %. ٥٤أما في محافظة النبطيه فقد انخفضت إلى % ٥٦، البقاع %٦٠الجنوب 
: في أكثرية المحافظات كالتالي"  تلميذا٢٥ً إلى ١٦" فقد تراجعت فئة ١٩٩٨_١٩٩٧مع سنة 
،  %٢٤، البقاع  %٢٩، الشمال  %١٤، جبل لبنان  %٢٨، ضواحي بيروت  %١٧بيروت 
  %.٢٨، بينما ارتفعت في النبطيه إلى  %٢٦الجنوب 

ل األعلى في جميع للمعلم الفعلي الواحد هو المعد"  تلميذا١٥ً إلى ٦"إن معدل عدد التالميذ من 
وهذا يفسر غياب التخطيط والترشيد . المحافظات وفي قطاعي التعليم الرسمي والخاص المدفوع

 .في توظيفات المعلمين وما قد يتأتى عنه من نتائج سلبية كالهدر مثالً

بمؤشر معدل التالميذ للمعلم الفعلي ) القطاع والمحافظة والمرحلة(وعند ربط مختلف المتغيرات 
خمس "من المدارس االبتدائية الرسمية يبلغ معدل التالميذ للمعلم  % ٢٨احد  يتضح أن في الو

خمس " من المدارس المتوسطة، وعند توزيع هذه الفئة أي  % ٢٢وكذلك بالنسبة إلى " تالميذ واقل
 % ٣٥على المحافظات تحظى عندها المدارس الرسمية في الشمال بأعلى نسبة وهي " تالميذ واقل

 .١٩٩٨_١٩٩٧ك لسنة وذل

للمعلم الواحد فقد تراجع حجمه في " خمس تالميذ واقل" وبالنسبة إلى معدل ٢٠٠١_٢٠٠٠ سنةوفي 
وكذلك بالنسبة للمدارس المتوسطة الرسمية وبلغ  %) ٦ _ % (٢٢المدارس االبتدائية الرسمية وبلغ 

  %).٦ _ % (٢٩ إلى ، كما انخفض هذا المعدل في الشمال، في القطاع الرسمي، %)٣ _ % (١٩
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٠١_٠٠ و٩٨_٩٧توزع نسبة المدارس حسب معدل التالميذ للمعلم الفعلي والمحافظة ما بين : ٤٥جدول رقم 

المحافظةالسنة
 ذمعدل  التالمي
 للمعلم الفعلي

 المجموع النبطية الجنوب البقاع الشمالجبل لبنان ضواحي بيروت

١٢,٤ ١١,٨ ٨,٧ ١١,٠ ١٦,٩ ٢٠,٢ ٦,٧ ٦,٧ ٥_٠ 
٥٢,١ ٥٥,٢ ٥٤,٣ ٥٠,٦ ٤٦,٣ ٥٩,٠ ٤٦,١ ٦٨,١ ١٥_٦ 
٢٨,٣ ٢٤,٩ ٢٩,٧ ٢٨,٥ ٣٠,٠ ١٨,١ ٣٧,٩ ٢١,٠ ٢٥_١٦ 
٥,٨ ٥,٩ ٦,٢ ٨,٢ ٥,١ ٢,٧ ٧,١ ٤,٣ ٣٥_٢٦ 

 ١,٣ ٢,٣ ١,١ ١,٢ ١,٥ ٠,٠ ٢,١ ٠,٠ ٣٥اآثر من 
 ٠,١ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٦ ٠,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ غيره

١٩
٩٧

_
١٩
٩٨

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع 
١١,٢ ١٢,٦ ٧,٢ ١١,٠ ١٢,٣ ٢١,٨ ٦,٦ ٤,٠ ٥_٠ 
٥٧,٦ ٥٤,٣ ٥٩,٩ ٥٦,٠ ٥٢,٩ ٦٠,٩ ٥٥,٨ ٧٥,١ ١٥_٦ 
٢٤,٧ ٢٧,٨ ٢٦,٢ ٢٤,٤ ٢٨,٧ ١٤,٣ ٢٨,١ ١٧,٤ ٢٥_١٦ 
٥,٧ ٤,٥ ٦,٨ ٧,٢ ٤,٩ ٢,٨ ٨,٢ ٣,٥ ٣٥_٢٦ 

 ٠,٧ ٠,٩ ٠,٠ ١,٢ ٠,٨ ٠,٣ ١,٣ ٠,٠ ٣٥اآثر من 
 ٠,١ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ رهغي

٢٠
٠٠

_
٢٠
٠١

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع 

 
 )٤٦جدول (تطور توزع المدارس في لبنان بحسب معدل التالمذة للمعلم الفعلي وفئات حجم المدرسة   ٣_٣

 أن العالقة وثيقة بين حجم المدرسـة ومعـدل          ٤٦، يتبين من الجدول رقم      ١٩٩٨_١٩٩٧سنة  
يذ للمعلم، إذ انه كلما صغر حجم المدرسة كلما انخفض معدل التالميذ للمعلـم، فالمدرسـة                التالم

للمعلـم  " خمس تالميذ واقل  "من مجموع فئة     % ٥١تستحوذ على   )  تلميذاً ٥١اقل من   (الصغيرة  
. من مجمـوع الفئـة نفسـها       % ٣١على  "  تلميذ ١٠٠ إلى   ٥١من  "وتحصل المدرسة التي تضم     

من مجموع فئة    % ٥٠تستحوذ على   "  تلميذ ٤٠٠ إلى   ٢٠١من  "رسة المتوسطة   بالمقابل فان المد  
 .للمعلم"  تلميذا٣٥ًاكثر من "من مجموع فئة  % ٤٤للمعلم و"  تلميذا٣٥ً_٢٦"

 لم يطرأ تغير ملحوظ على هذا الواقع الـذي          ٢٠٠١_٢٠٠٠سنة  وخالل السنوات التالية وحتى     
أو كبر حجم المدرسة والذي يحمل داللة واضـحة         يرسم تفاوتا ملحوظا لهذا المؤشر سواء صغر        

 .يمكن االرتكاز عليها في التخطيط وترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية

بالنتيجة، يتبين من حركة تطور معدل التالمذة للمعلم الواحد، انه لم يحصل تغيير كبير في قيمته                
ير نحو انخفاض بسـيط بالنسـبة لفئـة         المعيارية إال أن المنحى الذي يتخذه هو إيجابي كونه يس         

 .وخاصة في المدارس الرسمية" خمسة تالمذة للمعلم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توزع نسبة المدارس بحسب حجم المدرسة وفئات معدل التالمذة للمعلم الفعلي : ٤٦جدول رقم 
 ٠١_٠٠ و٩٨_٩٧ما بين 

 فئات معدل التالميذ للمعلم الفعلي
 حجم المدرسةالسنة

  المجموع غيره ٣٥< ٣٥_٢٦ ٢٥_١٦ ١٥_٦ ٥_٠
 ١٠٫٤ ١٠٠ ٢٫٩  ٠٫٧ ٧٫٠ ٥١٫٠  تلميذ٥١اقل من 
١٢٫٧  ٢٫٩ ١٫٩ ٣٫٠ ١٥٫٠ ٣١٫٢ ١٠٠_٥١ 
٢٤٫٣  ٢٣٫٥ ١٥٫٩ ٢٠٫٢ ٢٩٫٦ ١٥٫٤ ٢٠٠_١٠١ 
٢٨٫٤  ٤٤٫١ ٥٠٫٣ ٣١٫٣ ٣٠٫٢ ٢٫٤ ٤٠٠_٢٠١ 
١٢٫٠  ١٤٫٧ ١٨٫٥ ١٩٫٠ ١٠٫٣  ٦٠٠_٤٠١ 
٤٫٥  ٨٫٨ ٧٫٠ ٩٫١ ٢٫٨  ٨٠٠_٦٠١ 
 ٧٫٨  ٢٫٩ ٦٫٤ ١٦٫٨ ٥٫١   تلميذ٨٠٠اآثر من 

١٩
٩٧

_
١٩
٩٨

 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع
 ٨٫٣ ١٠٠ ٥٫٠ ٠٫٧ ١٫١ ٤٫٨ ٤٥٫٥  تلميذ٥١اقل من 
١٢٫٤   ١٫٣ ٣٫٥ ١٢٫٨ ٣٦٫٨ ١٠٠_٥١ 
٢٣٫٩  ١٠٫٠ ١٥٫١ ١٨٫٧ ٢٨٫٨ ١٥٫٧ ٢٠٠_١٠١ 
٢٩٫٥  ٤٥٫٠ ٤٤٫٧ ٣٤٫٣ ٣١٫٢ ٢٫٠ ٤٠٠_٢٠١ 
١٢٫١  ١٠٫٠ ٢١٫١ ١٨٫٥ ١٠٫٩  ٦٠٠_٤٠١ 
٦٫٣  ١٥٫٠ ١١٫٢ ١٠٫٥ ٥٫١  ٨٠٠_٦٠١ 
 ٧٫٥  ١٥٫٠ ٥٫٩ ١٣٫٥ ٦٫٤  تلميذ ٨٠٠ اآثر من

٢٠
٠٠

_
٢٠
٠١

 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 
 


