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يحرص المركز التربوي للبحوث واإلنماء على الوفاء بالتزامه إنجاز التقرير التحليلي العام لالمتحانات الرسمية 

للعام الفائت 2018/ 2019 وإصداره ، ليكون  أداة مستندة إلى اإلحصاء العلمي فاعلة في قراءة مخرجات 

التعليم/التعلّم في لبنان، ومدى تعبيرها عن المنشود في  مكتسبات التعلّم، ومستوى التحصيل الدراسي، 

لواقع  رسم صورة صادقة  يمكننا  الدقيق،  العلمي  التقرير  هذا  إلى  وباالستناد  المرجّوة.  األهداف  وتحقيق 

أدائنا التربوي في مواطن نجاحه، كما في مواطن خلله وتعثّره، بغية المبادرة إلى العمل على تحسين األداء 

وتجويده، في مواجهة التحّديات الملّحة الحاضرة، وفي استشراف مستقبل مناهجنا التربوية وآفاق تطويرها.

لتصحيح  الالزمة  الراجعة  التغذية  أيدينا  بين  الموثّق  التقرير  هذا  يضع  الحاضرة،  التحديات  مستوى  على 

األداء، من حيث األهداف على المستوى الوطني والمستوى الدولي، وبخاّصة الهدف الرابع من خطّة التنمية 

التعليم.  المساواة في فرص  وتأمين  والشامل،  والمنصف  الجيد  التعليم  المتعلق بضمان  المستدامة 2030 

وعلى الرغم من إبراز معّدالت مرتفعة في المواد وفي الفروع تشهد لوجود مستوى تعليم جيّد، نشهد في 

في  التشّدد  بسبب  السابقين،  العامين  مع  بالمقارنة  النجاح  في نسب  تراجعي  لمنحى  الفتا  التقرير رصدا 

المراقبة والحّد من الغّش، ورصدا لمؤّشرات اتساع الفوارق في مستوى التحصيل ومعّدل العالمات بين مدارس 

الريف والمدينة بسبب االفتقار إلى التجهيزات والبنية التحتية، وبين قطاعي التعليم الرسمي والخاص لصالح 

الخاص بسبب الخلل في عدد أيام التدريس المتدنّي في القطاع الرسمي. وفي استنتاجات التقرير وتوصياته 

دعوة إلى معالجة أسباب تدنّي المستوى في بعض المواد األساسية،  وتحديث طرائق التعلّم/التعليم وتعديل 

نظام التقويم و أساليبه ووضعياته، وإلى تفعيل إعداد المعلمين وتدريبهم، وإطالق عمل التوجيه واإلرشاد، 

وتطبيق المساءلة التربوية.

أما على مستوى استشراف المستقبل، فتضع هذه الدراسة المنهجية الموثّقة والدقيقة بين أيدي المسؤولين 

التربوية  واإلدارة  التنفيذي   العمل  مستويات  على  والخاص،  العام  بقطاعيه  التربوي  الشأن  في  والعاملين 

والتخطيط والتطوير، وسائل علمية ونتائج مفّصلة يمكن أن نضيفها إلى قاعدة البيانات التي توّصل إليها المركز 

التربوي، من خالل الدراسات واألبحاث واإلحصاءات. إلى هذه القاعدة الثابتة والمتجّددة، نستند في ورشة 

تطوير مناهجنا التربوية، وتحديثها وعصرنتها وترشيقها، لتتالءم مع سمات المواطن اللبناني الذي نطمح إليه، 

والكفايات المتطّورة  والمهارات  العليا التي نتطلّع إلى تسلّحه بها، تماشيا مع التغيّر المتسارع لمالمح سوق 

العمل وإليقاع العصر الرقمي التفاعلي الذي نعيش فيه. فإن تحسين أداء المنظومة التربوية المستدام ضمانة 

النهوض بنظامنا التعليمي، ليكون متقّدماً ورائداً، يُحتذى به، ويحفظ للبنان مكانته اإلقليمية والدولية المميّزة.

أهّنئ كّل المشاركين في هذه الدراسة المهّمة والمفيدة، وأدعوهم إلى مواصلة الجهود البحثيّة، كما أدعو كّل 

المعنيين بالشأن التربوي إلى االستفادة من معطياتها وتثميرها في ورشة  التطوير التربوي التي نخوضها مًعا.

وبالتربية نبني مًعا.

رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف

الدكتورة ندى عويجان

مقدمة 
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تمهيد
املستدامة  التنمية  تحقيق  عوامل  من  قوي  عامل  مبعايري جيدة، وهو  له  تأمينه  يجب  اإلنسان،  من حقوق  التعليم حّق 

وبناء السالم. وقد أُسندت إىل منظمة اليونسكو التابعة لألمم املتحدة مهّمة متابعة شؤون التعليم من مختلف الجوانب، 

والعمل عىل تعزيز النظم التعليمية يف أنحاء العامل كافة، من خالل التعاون مع الحكومات والعديد من الرشكاء، بغية توجيه 

السياسات الرتبوية بهدف تحويل االلتزامات إىل قدرات.

 كام أُسند اليها الدور الرئييس يف جدول أعامل التعليم العاملي، حتى 2030 ، عرب الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 

الذي ينّص عىل »ضامن التعليم الجيّد املنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع،« ما ميّكن الناس 

بفعل ما يقّدمه التعليم من معارف ومهارات، من بناء حياتهم والعيش بكرامة، ولعب دور فّعال ومؤثّر يف مجتمعاتهم.

انطالقاً من ذلك، تعمل اليونسكو عىل تطوير التعليم يف مختلف مراحله، بدءاً بالتعليم ما قبل الجامعي وانتهاًء بالتعليم 

العايل، مبا فيه التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، والتعليم غري النظامي ومحو األمية. كام تعترب هذه املنظّمة أن 

الحكومات تتحّمل املسؤولية األساسية للتنفيذ الناجح واملراجعة واملتابعة.

كام نّص الهدف الرابع من خطة التنمية املستدامة  )2030(عىل ضامن التعليم الجيّد املنصف والشامل للجميع، وتعزيز 

فرص التعلم للجميع. إذ انطوى تحقيق هذا الهدف عىل تأمني الضامنات التالية: ضامن متتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم 

ابتدايئ وثانوي مّجاين ومنصف وجيّد، ما يؤّدي إىل تحقيق نتائج تعليمية وتعلّمية فعالة، بحلول عام 2030، وضامن تكافؤ 

فيهم ذوو  لتطوير قدراته، مبن  باملتابعة  كافة،  املستهدفة  للفئات  املهني  والتدريب  التعليم  إىل مستويات  الوصول  فرص 

الذين يعيشون يف ظّل أوضاع هّشة، بحلول عام 2030، والقضاء عىل  الخاّصة، والشعوب األصلية، واألطفال  االحتياجات 

التفاوت بني الجنسني يف التعليم والتعلّم، وضامن اكتساب جميع املتعلّمني املعارف واملهارات الالزمة، لدعم تنمية مستدامة  

تتحّقق من خالل معالجة جملة من األسباب،  يف رأسها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة، واتّباع أساليب العيش املستدامة، 

وتأمني حقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني، والرتويج لثقافة السالم ونبذ العنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنّوع الثقايف، 

وتقدير مساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة بحلول عام 2030. 

لبنان، يف  يف  العام  التعليم  نظام  العاّمة هم مخرجات  والثانوية  املتوسطة  الشهادتني  الرسمية يف  لالمتحانات  فاملرّشحون 

مؤّسساته التعليمية الرسمية والخاصة، وهم الكائنات البرشية، وبينهم الطفل الذكر واألنثى، وذو الحاجة الخاصة، تحمي 

التنمية املستدامة. اللبناين، وتستهدف تأمينه للجميع خطط  التعليم اإلعالنات واملواثيق الدولية والدستور  حّقهم يف 
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أوالً- األهداف، اإلشكالية والمنهجية المعتمدة
يسعى هذا التقرير، للسنة الثالثة عىل التوايل، إىل قياس مدى تأمني فرص تعلّم وتعليم متساوية ومنصفة للمتعلّمني، تنعكس 

يف تأمني املساواة يف تحصيلهم التعلّمي، وكل ذلك يف سبيل استثامر النتائج يف تطوير مناهج تعليمية فعالة وقادرة عىل توفري 

اإلنصاف والشفافية، مبا يتوافق مع املتطلّبات االقتصادية واالجتامعية للبالد.

ويندرج هذا التقرير يف سياق االلتزامات العاملية الخاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، وبالتايل يف سياق 

الجهود الوطنية الرامية إىل تطوير التعليم، األمر الذي يتطلّب وضع مؤّشات وطنية لكّل غاية من الغايات املنوي بلوغها، 

ومن ضمنها تقييم نتائج التعلّم، من خالل قياس املعارف واملهارات والكفايات، وذلك يف إطار الرتكيز عىل التعليم الفّعال. 

فضال عن ذلك، ينّص العرض التفصييل للهدف الرابع، يف إحدى غاياته، عىل أهمية تنظيم عملية وطنية لتقييم التعلّم، يف نهاية 

كّل مرحلة دراسية، مبا فيها مرحلة التعليم الثانوي. كام ميكن اعتبارها جزءاً من رصد التقّدم املُحَرز نحو تحقيق هذا الهدف.

 األهداف. 1

يهدف هذا التقرير إىل:

التقّص عن مدى تحّقق مبدأ املساواة يف فرص التعليم،  باالستناد إىل نتائج الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة، ـ 

إضافة إىل الفرع الدرايس يف الثانوية العاّمة يف العام الدرايس 2018-2019، ومن خالل مقارنة نسب النجاح للمتعلّمني، 

بحسب متغرّيات عّدة )املادة التعليمية والجنس والقطاع التعليمي واملحافظة ولغة التعليم ونوع املدرسة: ما إذا 

كانت تنتمي إىل التعليم االبتدايئ أو إىل التعليم الثانوي(  

التقّص عن مدى تحّقق مبدأ املساواة، باالستناد إىل نتائج الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة، إضافة إىل الفرع ـ 

التعلّمي  التحصيل  مقارنة  خالل  من   ،2019-2018 الدرايس  العام  يف  العادية  للدورة  العاّمة  الثانوية  يف  الدرايس 

للمتعلمني )معّدل العالمات املسّجل للمتعلّمني(، بحسب متغرّيات عّدة )املادة التعليمية والجنس والقطاع التعليمي 

واملحافظة ولغة التعليم ونوع املدرسة: ما إذا كانت تنتمي إىل التعليم االبتدايئ أو إىل التعليم الثانوي(

التقّص حول جودة التعليم ونوعيته يف املحافظات املختلفة، باالستناد إىل نتائج الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة، ـ 

إضافة إىل الفرع الدرايس يف الثانوية العاّمة للدورة العادية يف العام الدرايس 2018-2019، وذلك من خالل مقارنة 

نوع الدرجات ونسبة كّل منها للمتعلمني، بحسب متغرّي املحافظات، وبالرجوع إىل معّدل العالمات. 

كام يهدف هذا التقرير إىل اإلشارة إىل نسب النجاح، ومعّدل العالمات، للدورة االستثنائية لنتائج الشهادتني املتوسطة ـ 

والثانوية العاّمة يف العام الدرايس 2019-2018.

ومن خالل هذه املقارنات، يسعى التقرير إىل:

رصد الثغرات، ونقاط الضعف، ومكامن الفشل التي ميكن ان تعكسها نتائج االمتحانات الرسمية، والتي تحول دون ـ 

تحقيق جودة التعليم للجميع.

إعادة النظر يف توصيف االختبارات، ويف أسس التقييم املعتمدة يف االمتحانات الرسمية، يف ضوء هذه النتائج، وبالتايل ـ 

جعل دورات اإلعداد والتدريب للمعلّمني والجهاز اإلداري أكرث فعالية، لتحسني جودة التعليم.
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نتائج ـ  تُظهرها  أن  التي ميكن  أسباب اإلخفاق  التساؤل والتقّص  حول  إىل  املحلية واملركزية  الرتبوية  دفع األجهزة 

أدائها. تحسني  بهدف  والنواحي،  النقاط  بعض  يف  الرسمية  االمتحانات 

إعادة النظر يف مقاربة طرح املحتوى واملواضيع، وذلك يف إطار تطوير املناهج.ـ 

 اإلشكالية والفرضيات. 2

باالستناد إىل الدستور اللبناين، واملواثيق واالتفاقيات واإلعالنات الدولية، التي أكّدت حّق الجميع بالتعليم ينطلق التقرير 

لإلجابة عن اإلشكالية اآلتية:

التعلّمي،  التحصيل  ومبستوى  بالتعليم،  املتعلّمني  حّق  يف  املساواة  مببدأ  لبنان  يف  املتعلّمون جميعهم  ينعم  مدى  أي  إىل 

؟  2019-2018 الدرايس  العام  يف  العادية  للدورة  العاّمة  والثانوية  املتوسطة  الشهادتني  نتائج  إىل  باالستناد 

ويتفّرع من هذه اإلشكالية األسئلة اآلتية:

هل تُظهر نسب النجاح احرتاًما ملبدأ مساواة املتعلّمني يف التعليم، باالستناد إىل نتائج الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة 

للدورة العادية يف العام الدرايس 2018-2019 ؟

هل يكشف مستوى التحصيل التعلّمي عن احرتام مبدأ مساواة املتعلّمني يف مستوى التعليم، باالستناد إىل نتائج الشهادتني 

املتوسطة والثانوية العاّمة للدورة العادية يف العام الدرايس 2018-2019؟

هل تكشف نسب الدرجات والتقدير)mentions( مستوى جودة التعليم يف املحافظات املختلفة؟

انطالقًا من السؤال األسايس واألسئلة الفرعية، يأيت هذا التقرير ليؤكّد أو يدحض الفرضيات اآلتية:

يُظهر مّعدل/متوسط العالمات اختالفًا دااًل، بحسب املاّدة التعليمية، يف الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة. ـ 

يُظهر معّدل/متوسط العالمات اختالفًا  دااًل، بحسب الجنس )ذكور، إناث(، يف الشهادة املتوسطة ويف كّل من فروع ـ 

الشهادة الثانوية العاّمة.

اإلنكليزية،  ـ  )اللغة  األوىل  األساسية  األجنبية  والتعلّم  التعليم  للغة  وفًقا  دااًل،  اختالفًا  العالمات  يبنّي معّدل/متوسط 

العاّمة. والثانوية  املتوسطة  الشهادتني  كّل من  الفرنسية(، يف  اللغة 

يُكشف معّدل/متوسط العالمات اختالفًا دااًل، تبًعا للقطاع التعليمي )رسمي، خاص غري مجاين(، يف كّل من فروع ـ 

العاّمة.  والثانوية  املتوسطة  الشهادتني 

-يُظهر معّدل/متوسط العالمات اختالفًا دااًل، بحسب املحافظة )بريوت، جبل لبنان، النبطية، الجنوب، الشامل، البقاع، ـ 

وبعلبك الهرمل(، يف كّل من فروع الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة.

الحياة، ـ  الثانوية )اجتامع واقتصاد، علوم  الشهادة  تِبًعا الختالف فروع  العالمات اختالفًا دااًل،  يُظهر معّدل/متوسط 

وإنسانيات(. آداب  عاّمة،  علوم 

ضمن ـ  أو  متوسطة  مدرسة  ضمن  التاسع  الصف   ( املدرسة  نوع  بحسب  اختالفًا،  العالمات  معّدل/متوسط  يُظهر 

املتوسطة.  الشهادة  يف  متوسطة-ثانوية( 

تظهر نسب الدرجات اختالفا يف  مستوى جودة التعليم يف املحافظات املختلفة.ـ 
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 المنهجية المعتمدة. 3

نعتمد، يف هذا التقرير، املنهج الوصفي التحلييل الذي يستند إىل إطار نظري، يعود إىل ما تضّمنه الدستور اللبناين من تأكيد 

حّق التعليم واملساواة بني اللبنانيني يف الحقوق والواجبات، وما تنّص عليه االتفاقيات واملواثيق والقرارات الدولية، لجهة 

الحّق يف التعليم وضامن الحصول عليه للجميع، من دون أي متايز يف ما بينهم، إضافة إىل التقرير التحلييل العام، والتقارير 

املتخّصصة يف املواد كافّة، لنتائج الشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة يف الدورة العادية للعام الدرايس 2016-2017. ويف 

اإلطار امليداين، يجري العرض والتحليل لنتائج عيّنة البحث املمثّلة باملتعلّمني املشرتكني من املرشحني لالمتحانات الرسمية 

للدورتني العادية واالستثنائية يف العام الدرايس 2017-2018 لكّل من الشهادتني املتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة.

وقد توزّعت عيّنة البحث عىل النحو املبنّي يف الجدول اآليت:

 جدول رقم )1(- توزع العّينة )مرشحون ومشرتكون وناجحون(

يف الشهادة املتوسطة وفروع شهادة الثانوية العامة )الدورة العادية 2019-2018(

املتوسطة
الثانوية العامة

اجتامع واقتصادآداب وإنسانياتعلوم عامةعلوم الحياة

60468144266094205118597مرشح

59090136265451187517783مشرتك

71.24 %76.11 %87.45 %86.25 %74.28 %ناجح

وتتمثّل أدوات البحث باملسابقات الرسمية التي أعّدتها لجان لكّل من املواد التعليمية، يف املرحلة املتوسطة، وفروع الشهادة 

الثانوية العاّمة للدورتني العادية واالستثنائية، يف العام الدرايس 2018-2019، ونتائج الناجحني فيها.

املوزّعة عىل  التصحيح  مراكز  العالمات يف  إدخال  بعملية  بدأت  فقد  املعلومات  املستخدمة يف جمع  البحث  تقنيات  أّما 

املحافظات، ومن ثّم تجّمعت العالمات، من خالل النسخ اإللكرتونية، يف املركز الرئيس يف منطقة بريوت، حيث جرى إدخالها 

باستخدام برنامج خاص بوزارة الرتبية والتعليم العايل.

املتعلقة  للفرضيات  أفضل  يؤّمن فهاًم  املتغرّي  اختبار طبيعة  إّن  إذ  املعلومات،  لتحليل  املعتمدة  البحث  تقنيات  وتنّوعت 

بالبيانات، ويساعد عىل تصميم مسار تحليل البيانات، كأن نحاول التحليل، عىل سبيل املثال، باستخدام اختبارات بارامرتية 

)parametric tests( أو اختبارات غري بارامرتية)non-parametric tests(  )ديفيليس، 2003(.

 Kolmogrov-smirnov Test of(املتغرّي، اختبار كوملوغوروف–سمرينوف نعتمد يف تقريرنا هذا، من أجل فحص طبيعة 

normality(، فإذا ما تمَّ رفض فرضية التوزّع الطبيعي للمتغرّي، عندها، سيكون »سيغ« )أي قيمة االحتامل »p«( أقّل من 

0.05 )مبعنى أن لالختبار قيمًة دالًّة عند الحد الذي تنخفض فيه قيمة االحتامل عن 0.05  أو p<0.05(. ويف حال تمَّ قبول 

، فإن »سيغ«  سيكون يف هذه الحالة، أكرب من 0.05 )أي أن p>0.05(. ويرجع ذلك إىل أن اختبار  فرضية طبيعة املتغريِّ

كوملوغوروف-سمرينوف )ك/س( يتحّقق من الفرضية الفارغة التي تقول إن توزيع البيانات يساوي التوزيع الطبيعي )لوند 

ريزارتش لت، 2013(، وإن رفض فرضية العدم  )Null Hypothesis( يعني أن توزيع البيانات ليس مساويًا للتوزيع الطبيعي.

فإذا تّم توزيع البيانات بطريقة التوزّع الطبيعي )normally distribution(، فإنه يتّم استخدام االختبارات البارامرتية )والش، 

1952(. وإذا مل يتّم توزيع البيانات بطريقة التوزّع الطبيعي، يتم ّاللجوء، عادة يف هذه الحالة، إىل استخدام اختبارات غري 

بارامرتية/غري حدية )غاسيمي وزاهيدياسل، 2012(. فنحن نجري هذا االختبار لكّل متغرّي مرتي، عند التحّقق من الفرضيات، 
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لتأكيد اختيار االختبارات. ويف الحالة التي بني أيدينا، فإن املتغرَي الوحيد الذي سيتّم اختباره، سيكون متغرّي معّدل/متوسط 

الطالب )بو نادر،2017(. وقد أثبتت التجربة، عند تطبيق اختبار »كوملوغوروف-سمرينوف« لـ »معّدل/متوسط املتعلّمني«، 

وفًقا ملختلف املتغرّيات املستقلّة )الجنس، وفرع الصف، واملنطقة، واللغة األساسية(، أن هذا املعّدل ال يتبع التوزّع الطبيعي 

 Mann Whitney-U(ومن هنا كان اختيار االختبارات غري البارامرتية لـِ مان-ويتني يو  ،)not normally distributed(

ملقارنة   )Kruskall Wallis( واليس  كروسكال  واختبار  مستقلتني،  مجموعتني  بني  املتوسطات/املعّدالت  ملقارنة   ،  )Test

املتوسطات/املعّدالت ألكرث من مجموعتني مستقلتني.

 ثانيا- نتائج الشهادة المتوسطة في االمتحانات الرسمية
)الدورة العادية 2019-2018(

ميثّل هذا التقرير القسم األّول من مجموعة تقارير أخرى :تقرير االمتحانات الرسمية للمتّعلمني ذوي االحتياجات الخاصة ، 

والتقارير التحليلية املتخّصصة يف املواد التعليمية كافّة.

يتناول التقرير التحلييل العام نتائج االمتحانات الرسمية للشهادتني املتوسطة والثانوية العاّمة، يف الدورة العادية من العام 

2018-2019، مع اإلشارة إىل نتائج الدورة االستثنائية يف العام ذاته. ينطلق هذا التقرير من مقّدمة، ويتوزّع عىل مبحثني 

أساسيني. يرتبط املبحث األول بنتائج الشهادة املتوّسطة، وفقاً ملتغرّيات املاّدة التعليمية، والجنس، واللغة األجنبية األساسية، 

والقطاع التعليمي، واملحافظة، ونوع املدرسة )متوسطة ومتوسطة-ثانوية( ، وتوزيع الدرجات والتقدير )mentions( بحسب  

املحافظات، واملبحث الثاين يهتّم بنتائج الشهادة الثانوية العاّمة، وفًقا للمتغرّيات املذكورة، إضافة إىل الفرع الدرايس. وقد 

انتهى كّل من املبحثني بإشارة إىل  نتائج الدورة االستثنائية، ومقارنتها بالدورة العادية للشهادتني. وينتهي بخامتة، تسلّط 

الضوء عىل أبرز النتائج، وتقّدم التوصيات.

العادية(،  )الدورة   2019-2018 الدرايس  للعام  الرسمية  االمتحانات  يف  املتوسطة،  الشهادة  نتائج  القسم،  هذا  يف  نعرض، 

بحسب متغرّيات املادة التعليمية، والجنس، واللغة األجنبية األساسية األوىل، والقطاع التعليمي، واملحافظة، ونوع املدرسة 

نتائج  ثانوية( وتوزيع الدرجات والتقدير )Mentions( بحسب املحافظات، كام سنعرض  الرسمية )متوسطة أو متوسطة 

االستثنائية. الدورة 

جدول رقم )2(- توزع أعداد املرشحني واملشرتكني ونسبة النجاح يف امتحانات الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

الشهادة املتوسطة

نسبة الناجحنيعدد املشرتكنيعدد املرشحني

6046859090% 74.28

بلغ عدد املرشحني يف هذا العام )60468( مرشحاً يف الدورة العادية، بزيادة قدرها )1.7 %( عن العام السابق، و)1.87 %( 

عن العام األسبق. أما عدد املشرتكني فقد بلغ )59090( مشرتكا،ً بزيادة بلغت )1.71 %( عن العام السابق، و)3.17 %( 

عن العام األسبق.

وتُظهر النتائج تراجعاً يف نسبة الناجحني، إذ بلغت هذا العام )74.28 %(، مقابل )82.3 %( يف العام املايض، بفارق قدره 

)8.02 %( عن العام السابق، و)%7.53( عن العام األسبق، حيث بلغت )81.81 %(. 
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 النتائج بحسب متغّير المادة التعليمية. 1

 نسب النجاح بحسب متغّي املادة التعليمية، يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018( - 1 - 1

رسم بياين رقم )1(- نسب النجاح بحسب متغي املادة التعليمية يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

76.80% 75.50% 75.10% 74%
67.70% 67.20%

61%
57.40%

49.80%

Mathematics Geography Physics Civics Biology History Chemistry Arab
language

1st foreign
language

مع  باملقارنة  النسبة،  هذه  تراجع  من  الرغم  عىل   ،)%  76.80( النجاح  نسب  يف  األوىل  املرتبة  الرياضيات  مادة  احتلت 

العامني املاضيني، حيث كانت يف املرتبة الثانية يف العام السابق بنسبة )84 %(، ويف املرتبة الخامسة يف العام األسبق بنسبة 

)78.59 %(. ويف مقارنٍة بني األعوام الثالثة، ميكننا أن نالحظ تراجع نسب نجاح مختلف املواد يف العام الحايل، باستثناء مادة 

الفيزياء التي حلّت يف املرتبة الثالثة )75.1 %(، بعد أن كانت يف املرتبتني الثامنة )62 %( والسادسة )73.57 %( يف العامني 

السابقني. باملقابل، تراجعت مادة التاريخ إىل املرتبة السادسة )67.2 %(، بعد أن كانت يف املرتبتني الرابعة )78 %( والثالثة 

)79.69 %( يف العامني املاضيني.

التوايل  عىل  الثالث  للعام  األخرية،  الثالث  املراتب  ضمن  األم-  اللغة  العربية-وهي  اللغة  مادة  حلول  االنتباه  يلفت  كام 

)تراجعت بنسبة 8.6 % عن العام السابق و14.53 % عن العام األسبق(، كذلك حلول اللغة األجنبية يف املرتبة األخرية، طيلة 

األعوام الثالثة، لكن مع نسبة نجاح سلبية هذا العام، حيث بلغت )49.80 %(، مقابل )54 %( يف العام املايض. لقد شّكلت 

اللغة األجنبية عىل الدوام- خصوصاً يف القطاع العام- نقطة ضعف أساسية يف نتائج االمتحانات، إن املدرسية او الرسمية.

إن الرتاجع، يف نسب نجاح مختلف املواد، ميكن إرجاعه إىل اإلجراءات املشّددة وغري املسبوقة التي اتخذتها وزارة الرتبية 

للحّد من الغش، بدون أن نهمل عامل االضطراب الذي شهده العام الدرايس، بفعل اإلرضابات املتكّررة يف القطاع الرتبوي.



12

نتائج معّدل العالمات - 2 - 1

رسم بياين رقم )2(- معدل العالمات بحسب متغي املادة التعليمية يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

12.97 12.79
12.09 11.92 11.78 11.43 10.95

10.25
9.58

Mathematics Physics History Civics Geography Biology Chemistry Arab
language

1st foreign
language

بالنسبة إىل معّدل العالمات بحسب متغرّي املادة التعليمية، ميكننا أن نالحظ وجود تناغم بني هذا املتغرّي ومتغري نسب 

النجاح، خصوصاً يف مادة الرياضيات )املرتبة األوىل يف املتغرّيين(، ويف ماديت اللغة العربية واللغة األجنبية )املرتبتان األخريتان 

يف املتغريين أيضاً(، كذلك يف مادة الفيزياء التي عرفت وحدها ارتفاعاً يف املتغرّيين دون بقية املواد، مقارنة بالعام السابق. 

وباملقارنة مع العامني املاضيني، نجد تراجعاً واضحاً يف معّدل العالمات، يف مختلف املواد )باستثناء الفيزياء(، وبشكٍل متناغم 

مع الرتاجع يف نسب النجاح.

 النتائج بحسب متغّير الجنس. 2

نتائج نسب النجاح - 1 - 2

رسم بياين رقم )3(- نسب النجاح بحسب متغي الجنس يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

68.6%

76.1%

Male Female
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جاءت نتيجة نسب النجاح، يف الشهادة املتوسطة، بحسب متغرّي الجنس، -كام يف العامني السابقني- لصالح اإلناث، بنسبة 

بنسبة  ارتفاعاً  الفارق  )76.1 %(، مقابل )68.6 %( للذكور، أي بفارق بلغ )7.5 %(. وباملقارنة مع املايض، فقد شهد هذا 

)1.7 %(، بعد أن كان قد تراجع يف العام األسبق، بنسبة )0.8 %(.

والواقع أن تفّوق اإلناث عىل الذكور، يف قطاع التعليم، ليس ظاهرة محلية بل عاملية، وتعود أسبابه لجملة عوامل اجتامعية 

وثقافية، منها الرتبية األرسية املتشّددة تجاه اإلناث، والتي تقوم عىل احرتام القواعد، وااللتزام باألنظمة والسلوك املتزن، عىل 

عكس الذكور األكرث تحّرراً وتفلّتاً من األنظمة، ما يؤثّر عىل مردودهم الرتبوي.

نتائج معّدالت النجاح  - 2 - 2

جدول رقم )3(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي الجنس يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلالجنس

10.993.41ذكور

11.793.19إناث

رسم بياين رقم )4(- معّدل العالمات بحسب متغّي الجنس يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

10.99
11.79

Male Female

يُظهر الرسم البياين أعاله أن معّدل العالمات، بحسب متغرّي الجنس يف الشهادة املتوسطة، هو أعىل لدى اإلناث )11.79( 

منه لدى الذكور )10.99(، وبفارق )0.8( لصالح اإلناث. وتُظهر األرقام، يف العامني السابقني، أن هذا املعّدل كان دوماً لصالح 

اإلناث، مع فارق تراوح بني )0.77( و)0.89(. 

وتُظهر املعالجة اإلحصائية U=3.80×108; p<0.01( Mann-Whitney U( ملعّدالت النجاح فروقاً ذات داللة إحصائية، يف 

الشهادة املتوسطة، لصالح اإلناث، ما يثبت صّحة فرضيتنا بأن نتائج معّدالت النجاح، يف هذه الشهادة، تتاميز بني الجنسني.
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 النتائج بحسب متغير لغة التعليم والتعّلم األجنبية األساسية األولى. 3

نتائج نسب النجاح - 1 - 3

 رسم بياين رقم )5(- نسب النجاح بحسب متغي لغة التعليم والتعلم األجنبية األساسية األوىل

يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

76.7%

68.1%

French English

سّجلت اللغة الفرنسية، للعام الثالث عىل التوايل، نسبة نجاح أعىل من اللغة اإلنكليزية كلغة تعليم وتعلّم أجنبية أساسية: 

)76.7 %( للفرنسية، مقابل )68.1 %( لإلنكليزية، أي بفارق )8.6 %(، بينام كان يف العام السابق )3.5 %( ، ما يعني أن 

هامش الفارق بني اللغتني، وفق هذا املتغرّي، قد اتسع لصالح اللغة الفرنسية.

نتائج معدالت النجاح - 2 - 3

 جدول رقم )4(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي لغة التعليم والتعلم األجنبية األساسية األوىل

يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلاللغة

11.663.11الفرنسية

11.153.51اإلنكليزية

 رسم بياين رقم )6(- معّدل العالمات بحسب متغّي لغة التعليم والتعلم األجنبية األساسية األوىل

يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

11.66
11.15

French English
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نالحظ أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، لدى املتعلّمني الّذين يعتمدون الفرنسية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة، 

يبلغ )11.66(،  بينام يبلغ )11.15( لدى املتعلّمني الذين يعتمدون اإلنكليزية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة، بفارق )0.51( 

لصالح اللغة الفرنسية. وباملقارنة مع العامني السابقني، يتبني لنا أن الفارق كان دامئاً لصالح اللغة الفرنسية: )0.4( يف العام 

السابق، و)0.61( يف العام األسبق. كام شهد هذا املعّدل خطاً انحدارياً للغتني األجنبيتني عىل السواء، عىل امتداد األعوام 

11.66 يف اللغة الفرنسية، ومن 11.85 إىل 11.95 فـ 11.15 يف اللغة اإلنكليزية(،  ما يتطلّب  الثالثة، )من 12.46 إىل 12.34 فــ 

بذل املزيد من الجهود، ملعالجة مكامن الضعف، بالنسبة إىل هذا املتغرّي.    

ويسمح اختبار )Mann-Whitney U: )U=4.01×108; p<0.01 بالتحّقق من أن الفارق دال بني معّدل العالمات تبًعا للغة 

التعليم والتعلّم األجنبيّة األساسيّة  يف الشهادة املتوسطة.

 النتائج بحسب متغّير القطاع التعليمي. 4

نتائج نسب النجاح - 1 - 4

رسم بياين رقم )7(- نسب النجاح بحسب متغّي القطاع التعليمي، يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

79.9%

61.4%

8.8%

Private Public Free Candidate

كام يف العامني السابقني، بيّنت النتائج، بالنسبة إىل هذا املتغري، تفّوق القطاع الخاص )79.9 %( عىل القطاع العام )61.4 %( 

يف نسب النجاح، أي بفارق بلغ )18.5 %(، وهو أعىل فارق، باملقارنة مع العام السابق، حيث بلغ )14.5 %(، والعام األسبق، 

حيث بلغ )15.09 %(، ما يطرح مسألة أساسية، وهي مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني املتعلّمني. 

إن توافر بنى تحتية ووسائل تعلّمية، عىل نطاق أوسع يف القطاع الخاص منه يف القطاع العام، وخضوع الجسم التعليمي، 

يف القطاع الخاص، ملبدأ املساءلة، باإلضافة إىل أن عدد أيام التدريس فيه يفوق عدد أيام التدريس يف القطاع العام )بدء 

التدريس يف مطلع شهر أيلول، عدد أيام اإلرضاب أقل...(، أسس التقييم فيه أكرث كثافة...كل هذه األسباب قد تفّس تقّدم 

القطاع الخاص عىل القطاع العام، وفق هذا املتغرّي.

أما بالنسبة إىل املشرتكني يف االمتحانات الرسمية بطلبات حرة، فنالحظ تراجعاً كبرياً وملفتاً يف نسبة النجاح، حيث بلغت 

)8.8 %( ، بينام كانت يف العام املايض )21.1 %(، أي برتاجع )12.3 %(. إن اإلجراءات املتشّددة التي اتخذتها وزارة الرتبية، 

يف مراقبة االمتحانات الرسمية، قد ساهمت، بال شك، يف تراجع هذه النسبة.
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نتائج معّدالت النجاح - 2 - 4

جدول رقم )5(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي القطاع التعليمي، يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلالقطاع التعليمي

12.123.29الخاص

10.202.79الرسمي

5.563.31طلب حر

رسم بياين رقم )8(- معّدل العالمات بحسب متغّي القطاع التعليمي يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

12.12

10.20

5.56

Private Public Free Candidate

نالحظ أن معّدل العالمات بالنسبة إىل متغرّي القطاع التعليمي، عىل املستوى الوطني، يبلغ )10.20( لدى املتعلّمني يف القطاع 

العام، و)12.12( لدى املتعلّمني يف القطاع الخاص، أي بفارق )1.92( عالمة، بينام كان هذا الفارق يف العام املايض )2.08(، 

ويف العام األسبق )2.14(، ما يدّل عىل أن هامش هذا الفارق يضيق بني القطاعني. إن دورات اإلعداد والتدريب التي يقوم 

بها املركز الرتبوي قد تفّس هذه النتيجة. أما بالنسبة إىل املرشحني بطلبات حرة، فقد بلغ معّدل العالمات )5.56(، برتاجع 

بلغ )0.66( عن العام املايض.

إن اختبار H)2(=6629; p<0.01 : Kruskal-Wallis  يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق، يف معّدالت العالمات، دال 

بني القطاعات املختلفة.

وملزيد من الدقة، استخدمنا معامل تصحيح »بونفروين Bonferroni« الذي بنّي أن هناك فروقات دالّة بني القطاعني الرسمي 

والخاص )p < 0.01(، كام بني املرشحني بطلبات حرة وطالب القطاع الخاص )p < 0.01( ، وبني مرشحي القطاع الرسمي 

.)p < 0.01( ومرشحي الطلبات الحرّة
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 النتائج بحسب متغير المحافظة. 5

نتائج نسب النجاح - 1 - 5

رسم بياين رقم )9(- نسب النجاح بحسب متغي املحافظة يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

78.2% 77.1%
72.2% 71.8%

67.8% 65.5% 63.6%

Nabatiye Mount Lebanon Beirut North South Bekaa Baalbeck-Hermel

لعّل أول ما يلفت االنتباه، بالنسبة إىل هذا املتغرّي، هو التطابق الكامل بني نتائج العام الحايل ونتائج العام السابق، بالنسبة 

إىل تراتبية املحافظات، إذ حلّت محافظات النبطية )78.2 %( وجبل لبنان )77.1 %( وبريوت )72.2 %( يف املراتب الثالث 

األوىل، للعام الثاين، وبالرتتيب عينه، ومحافظات الجنوب )67.8( والبقاع )65.5 %( وبعلبك-الهرمل )63.6 %( يف املراتب 

الثالث األخرية، وحافظت محافظة الشامل عىل املرتبة الرابعة )71.8 %(. كام ينسجم هذا الرتتيب يف نسب النجاح، بحسب 

املحافظة، إىل حد بعيد مع العام األسبق أيًضا.

ويف مقارنة مع العام السابق، ميكن أن نالحظ أيًضا تراجًعا الفتًا يف نسب النجاح، يف جميع املحافظات. أما أعىل نسبة تراجع، 

فقد عرفتها محافظة البقاع )14.9 %(، تلتها محافظة الجنوب )13.4 %(، فمحافظة بعلبك-الهرمل )10.8 %(، وتراوحت 

نسبة تراجع النجاح، يف باقي املحافظات بني )7.4 %( و)9.8 %(.
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نتائج معّدالت النجاح - 2 - 5

جدول رقم )6(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي املحافظة يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلاملحافظات

11.423.48بريوت

11.133.02الشامل

10.923.58الجنوب

11.833.31جبل لبنان

11.933.16النبطية

11.373.21البقاع

10.693.49بعلبك-الهرمل

رسم بياين رقم )10(- معّدل العالمات بحسب متغّي املحافظة يف الشهادة املتوسطة )الدورة العادية 2019-2018(

 

11.93 11.83
11.42 11.37 11.13 10.92 10.69

Nabatiye Mount Lebanon Beirut Bekaa North South Baalbeck-Hermel

يلفت االنتباه، بالنسبة إىل هذا املتغري، التقّدم الحثيث الذي حققته محافظة النبطية: من املرتبة الثالثة يف العام األسبق، 

فاملرتبة الثانية يف العام السابق، وصوال إىل املرتبة األوىل يف العام الحايل. أما محافظة جبل لبنان، فقد تراجعت إىل املرتبة 

الثانية، بعد أن كانت قد احتلت املرتبة األوىل، طيلة العامني السابقني. وحافظت بريوت عىل املرتبة الثالثة، معظم األحيان.

باملقابل، يُسجل تراجع ملحافظة الجنوب إىل املرتبة ما قبل األخرية، وتنّقلت محافظة الشامل بني املراتب الثالث األخرية. أما 

بالنسبة إىل محافظة البقاع، فقد حلّت يف املرتبة األخرية، يف العام األسبق، وبعد فصلها عن محافظة بعلبك-الهرمل، تقّدمت 

إىل املرتبة الخامسة، فاملرتبة الرابعة يف العام الحايل. ومام ال شك فيه، أن الحرمان الشديد الذي تعاين منه منطقة بعلبك-

الهرمل، وعىل مختلف الصعد، مبا فيها الرتبوية، هو الذي كان يقف وراء حلول محافظة البقاع يف املرتبة األخرية، قبل فصل 

املحافظتني بعضهام عن البعض اآلخر، وهذا ما يفّس أيضا استمرار حلول محافظة بعلبك-الهرمل يف هذه املرتبة، ما يطرح 

تساؤالت هامة، حول مبدأ املساواة  وتكافؤ الفرص يف التعليم، بني سائر املحافظات اللبنانية.

إن اختبار H)6(=945.7; p<0.01: Kruskal-Wallis  يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق، يف معّدل العالمات لهذه 

الشهادة، داّل ، بني املحافظات املختلفة.

من خالل مقارنة الفوارق بني املناطق، واستخدام معامل تصحيح »بونفروين Bonferroni« نالحظ عىل سبيل املثال، أن 
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الفرق داّل، يف املعّدالت، بني محافظتي بريوت والجنوب )p < 0.01(، وبني محافظتي الجنوب والشامل )p < 0.01( ، وبني 

.)p < 0.01( محافظتي جبل لبنان وبريوت

من ناحية أخرى، نالحظ  أن الفروقات غري دالّة، بني معّدالت محافظتي بريوت والبقاع )p>0.05(، وبني جبل لبنان والنبطية 

 .)p>0.05(

 النتائج: توزيع الدرجات والتقدير)Mentions( بحسب متغّير المحافظات. 6
جدول رقم )7(- نسب الدرجات والتقدير )Mentions( يف الشهادة املتوسطة بحسب املحافظة )الدورة العادية 2019-2018(

نسب الدرجات والتقدير يف الشهادة املتوسطة

عدد- نسبالدرجات
املحافظات

لبنان
بعلبك-الهرملالبقاعالنبطيةجبل لبنانالجنوبالشاملبيوت

ناجح بدون 
درجة

37241106259991519732293673349846382العدد

76.7 %82.1 %78.1 %72.7 %72.2 %79.1 %82.3 %74.5 %النسبة )%(

 ناجح 
بدرجة جيد

8451644100138127336645139212العدد

15.2 %12.0 %14.1 %16.5 %18.1 %13.2 %12.2 %16.9 %النسبة )%(

ناجح بدرجة 
جيد جدا

42873858520274793682484873العدد

8.1 %5.8 %7.8 %10.8 %9.6 %7.7 %5.5 %8.6 %النسبة )%(

ناجح
49971344475852103644414705425960467العدد

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة )%(

جداً(  وجيد  )جيد  والتقدير  الدرجات  نسبة  يف  األوىل،  املرتبة  احتلت  لبنان  جبل  محافظة  أن  أعاله  الجدول  لنا  يُظهر 

النبطية  تلتها محافظة  املحافظة،  االمتحانات يف هذه  إىل  املتقدمني  )27.7 %( من مجموع  بلغت  والتي   ،  )Mentions(

)27.3 %(، بفارق طفيف بلغ )0.4 %(. وميكننا أن نستنتج أن محافظتَي جبل لبنان والنبطية تتاميزان من حيث نوعية 

املتوسطة. الشهادة  صف  إىل  بالنسبة  وجودته  التعليم 

باملقابل، حلّت محافظتي الشامل وبعلبك-الهرمل يف املرتبتني األخريتني بحسب هذا املتغرّي، بفارق يبلغ حوايل )10 %(، عن 

محافظة جبل لبنان وحوايل )9.5 %( عن محافظة النبطية، األمر الذي يطرح تساؤالت عديدة حول مبدأي املساواة وتكافؤ 

الفرص بني املتعلّمني يف سائر املحافظات اللبنانية 
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 النتائج بحسب نوع المدرسة في القطاع العام )متوسطة ومتوسطة-ثانوية(. 7
 رسم بياين رقم )11(- نسب النجاح يف الشهادة املتوسطة،

بحسب متغّي نوع املدرسة يف القطاع العام )متوسطة ومتوسطة-ثانوية( )الدورة العادية 2019-2018(

 

64.1%
61.6%

متوسطة ثانوية-متوسطة 

يتبنّي من الرسم البياين أعاله أن املتعلّمني، يف القطاع العام، الذين تقّدموا إىل الشهادة املتوسطة، وتلّقوا علومهم يف مدارس 

متوسطة ، كانت نسبة النجاح لديهم أعىل من املتعلّمني يف القطاع العام الذين تلّقوا علومهم يف ثانويات، تضّم صفوف 

يف   )% 61.6( مقابل  املتوسطة،  املدارس  يف   )% 64.1( بنسبة  النتيجة  وجاءت  الثانوية.  املرحلة  وصفوف  الثالثة  الحلقة 

الثانويات، أي بفارق )2.5 %( لصالح املتوسطات، األمر الذي ال يتوافق مع فرضيّتنا بأن نتائج نسب النجاح، يف الشهادة 

املتوسطة ملتعلمي القطاع العام، يف الثانويات، هي أعىل منها يف املدارس املتوسطة.
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ثالثًا- مقارنة نتائج نسب النجاح في الشهادة المتوسطة لالمتحانات 
الرسمية للدورتين العادية واالستثنائية 2019-2018

رسم بياين رقم )12(- توّزع نسب النجاح يف الشهادة املتوسطة يف الدورتني العادية واالستثنائية )2019-2018(

 

74.28%

13.24%

1rst session 2nd session

بلغت نسبة النجاح يف الدورة االستثنائية )13.24 %(، مقابل )11.78 %( يف العام املايض، أي بزيادة بلغت )1.46 %(، خالفاً 

لالتجاه العام لنسب النجاح يف الدورة العادية الذي شهد انخفاضاً، ليس فقط يف الشهادة املتوسطة،  بل يف الشهادة الثانوية 

أيضاً، وبفروعها كافة، كام سيتبنّي لنا الحقاً.
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رابًعا- نتائج الشهادة الثانوية العامة لالمتحانات الرسمية )الدورة 
العادية 2019-2018(

جدول رقم )8(- توّزع العّينة )مرشحني ومشرتكني وناجحني( يف فروع شهادة الثانوية العامة )الدورة العادية 2019-2018(

الثانوية العامة

اجتامع واقتصادآداب وإنسانياتعلوم عامةعلوم الحياة

144266094205118597مرشح

136265451187517783مشرتك

71.24 %76.11 %87.45 %86.25 %ناجح

بلغ عدد املرشحني لنيل شهادة الثانوية العامة، بفروعها كافة، 41168 مرشحاً، توزّعوا كاآليت: )45.17 %( يف فرع االجتامع 

واالقتصاد، )35.04 %( يف فرع علوم الحياة، )14.8 %( يف فرع العلوم العامة، و)4.98 %( يف فرع اآلداب واإلنسانيات. أما 

عدد الذين تقّدموا إىل االمتحانات، فقد بلغ 38735 مشرتكاً، فتكون نسبة املشرتكني )94.09 %(، ونسبة الغياب )5.9 %(.

وباملقارنة مع العامني السابقني، بلغت نسبة املشرتكني )94.71 %( يف العام السابق، بزيادة بلغت )0.62 %(، بينام بلغت يف 

العام األسبق )91.12 %(، أي أقّل بـ )2.97 %( عن العام الحايل.

الرتاجع  هذا  نسبة  بلغت  وقد  املايض،  العام  مع  باملقارنة  الفروع  مختلف  يف  الناجحني  نسب  يف  تراجعاً  النتائج  وتُظهر 

)9.16 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد، )7.69 %( يف فرع اآلداب واإلنسانيات، )6.55 %( يف فرع علوم الحياة و)4.25 %( 

العامة. العلوم  يف فرع 

تجدر اإلشارة إىل أن تحليل النتائج، وفق مختلف املتغرّيات، يرتكز بطبيعة الحال عىل أعداد املشرتكني، أي الذين تقّدموا إىل 

االمتحانات الرسمية، وشاركوا فيها.
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 النتائج بحسب متغّير المادة التعليمية. 1

نتائج نسب النجاح - 1 - 1

فرع علوم الحياة - 1 - 1 - 1

رسم بياين رقم )13(- نسب النجاح بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع علوم الحياة  )الدورة العادية 2019-2018(

90.30%
86% 83.60% 82.40% 81.50% 80.30% 77.50% 76.30% 75.30%

63.10%

Civics General
Philosophy

History Arabic
Literature

Physics Biology Chemistry 1st Foreign
Language

Geography Mathematics

احتلت مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية، يف فرع علوم الحياة، املرتبة األوىل، يف نسب النجاح )90.30  %(، للعام الثالث 

عىل التوايل، كام يُظهر الرسم البياين أعاله، ولكن برتاجع )2.02 %( عن العام املايض. وميكننا أن نالحظ ارتفاع نسبة النجاح، 

يف مادة الفلسفة العامة، بشكل الفت، حيث قفزت إىل املرتبة الثانية )86 %( بعد أن كانت يف املراتب األخرية، يف العامني 

السابقني: )77.3 %( يف العام السابق، مقابل )66.36 %( يف العام األسبق.

أما بالنسبة إىل مادة علوم الحياة ذات التثقيل األعىل يف هذا الفرع، فيتبنّي لنا تراجع نسبة النجاح فيها )10.4 %(، مقارنة 

مع العام املايض، وهي نسبة تراجع مرتفعة والفتة، وميكن مالحظة ذلك بسهولة، إذ تراجعت من املرتبة الثانية يف العام 

املايض )90.7 %( إىل املرتبة السادسة يف العام الحايل )80.3 %(. لكنها تبقى نتائج جيدة، إذا ما قورنت بالعام األسبق، حيث 

احتلت هذه املادة األساسية املرتبة األخرية، بنسبة نجاح )51.08 %(. 

وما يثري االنتباه ايضاً، وعىل نحٍو سلبي، الرتاجع الكبري يف مادة الرياضيات، مقارنة بني العام الحايل، حيث احتلّت املرتبة 

األخرية )63.1 %(، والعام السابق، حيث احتلّت املرتبة السادسة )84.2 %(، بفارق )21.1 %(، وهو فارق شديد االرتفاع، 

ما يدّل عىل أنه مثة مشكلة، بالنسبة إىل مادة الرياضيات، يف فرع علوم الحياة، تستدعي البحث عن أسبابها ومعالجتها.

ويف مقارنة أخرى مع فرع العلوم العامة، ميكننا أن نالحظ، بشكل الفت لالنتباه، تفاوتاً واضحاً يف نسبة النجاح لصالح فرع 

علوم الحياة، يف مادة التاريخ، يف العام الحايل، حيث بلغ الفارق بني الفرعني )16 %(، بينام كان يف العام املايض )4.7 %(، 

و)5.52 %( يف العام األسبق.



24

فرع العلوم العامة - 2 - 1 - 1

ارتفعت نسبة النجاح يف فرع العلوم العاّمة يف خالل العام الحايل )91.7 %( بشكل طفيف مقارنة بالعام املايض )90.57 %(.

رسم بياين رقم )14(- نسب النجاح بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

 

87.3% 86.1% 85.7%
80.7%

76.8% 75.0% 73.2% 72.3%
67.6%

Civics Physics Mathematics General
Philosophy

Chemistry Geography Arabic
Literature

1st Foreign
Language

History

يُظهر الرسم البياين أعاله احتالل مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية املرتبة األوىل، يف نسب النجاح )87.3 %(، يف فرع 

العلوم العامة، للعام الثاين عىل التوايل، تلتها مادة الفيزياء بنسبة )86.1 %(، لتحّل مادة اختصاص الفرع ذات التثقيل األعىل 

بني املواد -أي الرياضيات- يف املرتبة الثالثة )85.7 %(، يف حني أنها كانت يف املرتبة الثانية، يف العام املايض بنسبة )91.6 %(، 

املرتبة األخرية  التاريخ إىل  العام األسبق، بنسبة )80.24 %(. كام ياُلحظ، بشكل الفت، تراجع مادة  الخامسة، يف  واملرتبة 

)67.6 %(، وهو تراجع ميكن تلّمسه، بشكل واضح، بدءاً من العامني املاضينَي. إالّ أن ما يثري االنتباه، عىل نحو إيجايب، التقّدم 

الحثيث واملستمر يف نسب نجاح مادة الفلسفة العامة: من املرتبة األخرية يف العام الدرايس 2016-2017، إىل املرتبة ما قبل 

األخرية يف العام السابق 2017-2018، فاملرتبة الرابعة يف العام الحايل 2018-2019، ما يُعترب قفزة كبرية تستحق التوقّف 

عندها. 

إن التقّدم الالفت، يف نسب النجاح يف مادة الفلسفة، ميكن إرجاعه إىل الخطوات التي اعتُمدت يف ضبط أسس التقييم، ما 

حدَّ من االستنسابية يف وضع العالمات، إضافة إىل تعاطي معلمي هذه املادة بشكل أفضل مع التوصيف الجديد الذي بدأ 

العمل به، منذ سنتني. 

ر مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية املراتب األوىل، يف نسب النجاح يف فرعي علوم الحياة والعلوم العامة، فيعود  أما تصدُّ

إىل اعتامد منط األسئلة املغلقة وشبه املغلقة، يف مجال الكفايات األول األعىل تثقيالً، وضحالة محتوى املستندات واألسئلة 

املطروحة عليها، يف املجال الثاين.



25

فرع االجتامع واالقتصاد - 3 - 1 - 1

رسم البياين رقم )15(- نسب النجاح بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع االجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

88.4% 83.10%

74.80%

67.60%
64.70%

59.90% 59.60%
57.10%

53.10%

47.30%
44% 42.80%
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and
Literature

Economics

لعّل أول ما يلفت االنتباه، يف الرسم البياين أعاله، حلول مادة االقتصاد يف املرتبة األخرية، بالنسبة إىل متغرّي نسب النجاح 

الذي جاء سلبياً )42.80 %(، وهي مادة أساسية يف هذا الفرع، ما يطرح تساؤالت عديدة حول هذه النتيجة، مع العلم 

أن هذه املادة كانت قد شهدت، يف العامني السابقني، تقّدماً ملحوظا، إذ انتقلت من املرتبة السادسة، يف العام األسبق، إىل 

املرتبة الثالثة، يف العام املايض. ويف ما يتعلّق مبادة االجتامع )وهي أيضا مادة رئيسية(، ميكننا مالحظة استمرار تقّدم نسب 

النجاح فيها -، خالفاً ملادة االقتصاد- ، حيث احتلّت املرتبة الثانية )83.1 %(، يف العام الحايل، بعد أن كانت يف مرتبة متأخرة، 

يف العام األسبق.

مثّة مالحظات أخرى ميكن التوقف عندها، وهي: حلول نسب النجاح يف مادة الفلسفة والحضارات، عىل امتداد األعوام 

الثالثة األخرية، يف املراتب األخرية، بدون أي تقّدم يُذكر، مع العلم أن هذه املادة شهدت قفزة كبرية، يف فرعي العلوم العامة 

وعلوم الحياة، واألمر عينه، بالنسبة إىل مادة الجغرافيا، التي شهدت مزيداً من الرتاجع، يف فرع االجتامع واالقتصاد. ومام 

يلفت االنتباه أيضا،ً يف هذا الفرع، حلول مواد علمية، مثل )الفيزياء بشكل خاص والكيمياء، وأحيانا علوم الحياة( يف املراتب 

األوىل ، خالل األعوام الثالثة، وهي مواد غري أساسية فيه! 



26

فرع اآلداب واإلنسانّيات - 4 - 1 - 1

رسم بياين رقم )16(- نسب النجاح بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

78.80% 77.80% 76.40% 74.20%
70.10%
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55.40% 55.20%
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ميكننا أن نالحظ، من خالل الرسم البياين أعاله،  أن نسبة النجاح يف مادة اللغة العربية يف هذا الفرع -وهي مادة أساسية- 

بلغت )55.20 %(، محتلًة بذلك املرتبة الثامنة، بني سائر املواد األخرى. كذلك، ياُلَحظ أن مادة اللغة األجنبية، وهي أيضاً 

مادة أساسية، قد حلّت يف املرتبة األخرية، بالنسبة إىل نسب النجاح، وبشكل سلبي، أي دون معّدل النجاح )38.04 %(. 

وإذا أجرينا مقارنًة بني نسب النجاح يف هاتني املادتني، صاحبتي التثقيل األعىل يف فرع اآلداب واإلنسانيات، عىل امتداد 

األعوام الثالثة الفائتة، يتبنّي لنا أن هناك تراجعاً مخيفاً يف هذه النسب: من )81.78 %( يف مادة اللغة العربية، يف العام 

األسبق، إىل )73.2 %(، يف العام السابق، ثم )55.20 %( يف العام الحايل. 

أما بالنسبة إىل مادة اللغة األجنبية، فقد جاءت نسب الرتاجع كاآليت: من )51.8 %(، إىل )48.2 %( فـ  )38.40 %(، هذا 

الرتاجع الخطري، يف نسب هاتني املادتني، يستدعي البحث، بشكل جدي ومعّمق، عن أسبابه.

ويف ما يتعلّق مبسابقتي الفلسفة العربية والفلسفة العامة، وهام أيضا صاحبتا تثقيل مرتفع، يلفت االنتباه احتالل مادة 

املاضيني. كذلك ميكن  العامني  الثالثة يف  املرتبة  بنسبة نجاح )78.80 %(، بعد أن كانت يف  املرتبة األوىل  العامة  الفلسفة 

إىل   )% 58.78( األخرية: من  الثالثة  األعوام  امتداد  العربية، عىل  الفلسفة  مادة  نجاح  الحثيث، يف نسب  التقّدم  مالحظة 

.)% 76.4( فـ   )% 76(

يلفت االنتباه أيضا الرتاجع الكبري يف مادة الجغرافيا: من املرتبة األوىل، يف العام املايض )79.7 %(، إىل املرتبة ما قبل األخرية ، 

يف هذا العام، مع نتيجة سلبية )42.20 %(، ويبدو أن مواد االجتامعيات بشكل عام )تاريخ وجغرافيا وتربية وطنية وتنشئة  

مدنية( تحتّل مراتب غري متقّدمة، يف االمتحانات الرسمية يف هذا الفرع، عىل الرغم من أن عالمات تثقيلها مجتمعة تفوق 

عالمة تثقيل املواد األساسية.
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نتائج معّدالت النجاح - 2 - 1

فرع علوم الحياة - 1 - 2 - 1

رسم بياين رقم )17(- معدل العالمات بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

14.32 14.03 13.87 13.76
13.09 12.92

12.03 11.77 11.58 11.30
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بالنسبة إىل معّدل العالمات، بحسب متغرّي املادة التعليمية ، يتبنّي لنا حلول بعض مواد العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف 

املراتب األوىل، وهي مواد غري أساسية، يف هذا الفرع ) عىل الرغم من تراجع معّدالتها بشكل عام، مقارنة مع العام املايض(، 

يف حني أن املادة األساسية، وهي علوم الحياة، قد حلّت يف املرتبة السادسة، مبعّدل )12.92(، برتاجع يبلغ )1.24( عن العام 

املايض، حيث بلغ معّدل العالمات )14.16(. 

إضافًة إىل تراجع معّدل عالمات مادة علوم الحياة، ميكن مالحظة تراجع معّدل عالمات مختلف املواد العلمية: الفيزياء، 

الكيمياء، والرياضيات بشكل الفت.
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فرع العلوم العامة - 2 - 2 - 1

رسم بياين رقم )18(- معدل العالمات بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(
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يتبنّي من الرسم البياين أن مادة الفيزياء احتلت املرتبة األوىل، يف معّدل العالمات )14.64( يف هذا الفرع، بينام كانت، يف 

العام املايض، يف املرتبة الرابعة، مبعّدل عالمات )13.79(. باملقابل، تراجع معّدل الكيمياء بشكل الفت: من )14.04( يف العام 

املايض، إىل )12.75( يف العام الحايل، فانتقلت هذه املادة، وفق هذا املتغرّي، من املرتبة الثانية إىل املرتبة الخامسة. أما املادة 

األساسية يف الفرع املذكور، وهي الرياضيات، فقد تراجع معّدل عالماتها من )15.43( يف العام املايض، إىل )13.92( يف العام 

الحايل. كام ياُلحظ تراجع معدل عالمات كافة مواد االجتامعيات )تاريخ، جغرافيا وتربية( عن العام السابق، وإن بشكل 

متفاوت. واألمر عينه، بالنسبة إىل اللغة العربية.

باملقابل، يالحظ وجود تناغم بني نسب النجاح، ومعّدل العالمات، بالنسبة إىل املواد الثالث )الفيزياء، الرياضيات والرتبية 

الوطنية والتنشئة املدنية( التي توزّعت بني املراتب الثالث األوىل.

 فرع االجتامع واالقتصاد - 3 - 2 - 1

رسم بياين رقم )19(- معدل العالمات بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع اإلجتامع واإلقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

14.18
12.97

11.55 11.23 11.07 10.84 10.82
10.10 10.05 9.57 9.25 9.09

Physics Sociology Life Science Civics Chemistry History Mathematics General
Philosophy

and
Civilization

Arabic
Language

and
Literature

Geography Economics 1st foreign
language

and
Literature



29

من خالل مقارنة الرسمني البيانيني رقم )19( و)15(، نالحظ أن هناك تناغامً شديداً بني نسب النجاح، ومعّدل العالمات، 

بحسب متغري املادة التعليمية، يف هذا الفرع . وكام يف الفروع األخرى، فإن معدل العالمات، يف فرع االجتامع واالقتصاد، قد 

تراجع يف معظم املواد، ال سيام يف مادة االقتصاد: من )12.99( يف العام املايض، إىل )9.25( يف العام الحايل، أي بفارق )3.74(، 

وهو تراجع دخل مرتبة سلبية الفتة، يف حني أن معّدل الرتاجع يف عالمة مادة االجتامع مل يتجاوز )0.53(.

فرع اآلداب واإلنسانيات - 4 - 2 - 1

رسم بياين رقم )20(- معدل العالمات بحسب متغي املادة التعليمية يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(
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language

and
Literature

ميكن، من خالل الرسم البياين أعاله والرسم البياين رقم )16(، مالحظة وجود تناغم إىل حد بعيد بني معدل العالمات، ونسب 

الجغرافيا إىل ما دون  تراجع معّدل عالمات مادة  االنتباه  الحياة. ويلفت  باستثناء مادة علوم  املواد،  النجاح، يف مختلف 

مستوى النجاح، حيث بلغ )9.54(، بعد أن كان يف العام املايض )11.7(، أما مادة اللغة األجنبية التي كان معّدل العالمات 

فيها عىل الدوام سلبياً ودون 10/20 ، فقد عرف هذا املعّدل املزيد من الرتاجع، خالل العامني األخريين: من )9.43( إىل 

.)8.87(

أما املواد التي عرف فيها معّدل العالمات بعض التقّدم، فهي أربع:  الفلسفة العامة، والفيزياء، والرياضيّات وعلوم الحياة 

التي انتقلت من معّدل عالمات سلبي )8.19( إىل معّدل عالمات إيجايب )11.61(. 

تجدر اإلشارة إىل أن أعىل معّدل العالمات يف فرع اآلداب واإلنسانيات بلغ )12.50( يف مادة الفلسفة العامة، أما يف الفروع 

الثالثة األخرى، فقد جاوز الـ )14(، اثنان منها يف مواد غري أساسية.
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 النتائج بحسب متغير الجنس. 2

نتائج نسب النجاح - 1 - 2

رسم بياين رقم )21(- نسب النجاح بحسب متغي الجنس والفرع الدرايس )الدورة العادية 2019-2018(

 

81.2% 85.6%

63.7% 65.7%

89.6% 90.6%

77.0% 78.9%

Life Sciences General Sciences Economics and
Sociology

Humanities

Male Female

يتبني لنا، من خالل الرسم البياين أعاله، استئثار اإلناث بنسب النجاح األعىل، يف مختلف الفروع، وقد بلغت أعىل نسبة نجاح لإلناث 

يف فرع العلوم العامة )90.6 %(، تالها فرع علوم الحياة بنسبة )89.6 %(، ثم فرع اآلداب واإلنسانيات بنسبة )78.9 %(، وأخريًا 

فرع االجتامع واالقتصاد بنسبة )77 %(.

االجتامع  فرع  معكوسة:  برتاتبية  جاءت  والذكور  اإلناث  بني  النجاح  نسب  يف  الفارق  نتائج  أن  نالحظ  أن  ميكننا  باملقابل،  لكن 

واالقتصاد )13.3 %(، تاله  فرع اآلداب واإلنسانيات )13.2 %( ، ثم فرع علوم الحياة )8.4 %(، وأخريا فرع العلوم العامة )5 %(. 

هذه النتيجة ، يف تراتبية الفارق، تتطابق بشكل مثري لالهتامم مع نتائج العام الدرايس السابق، والعام الدرايس األسبق، ما يدفعنا 

إىل االستنتاج أن الفروع التي تحوي مواد دراسية ترتكز أكرث من غريها عىل التذكّر، هي التي عرفت الفوارق األعىل بني الجنسني، 

يف نسب النجاح. إن منط الحياة االجتامعية، يف مجتمع محافظ إىل حّد ما، قد يفّس انكباب اإلناث، أكرث من الذكور عىل الدراسة، 

وإيالئها هامشا أوسع من الوقت، يف ظّل نظام عائيل، يعطي الذكور هامش حرية أوسع، يف القيام بأنشطة ترفيهية واجتامعية، 

والتي غالبا ما تكون عىل حساب الدراسة.
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نتائج معّدالت النجاح - 2 - 2

فرع علوم الحياة - 1 - 2 - 2

جدول رقم )9(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي الجنس يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلالجنس

12.103.14ذكور

13.182.83إناث

رسم بياين رقم )22(- معّدل العالمات بحسب متغّي الجنس يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

 

12.10
13.18

Male Female

بلغ معّدل العالمات، بحسب متغرّي الجنس يف فرع علوم الحياة )13.18( لدى اإلناث، مقابل )12.10( لدى الذكور، أي بفارق 

)1.08( لصالح اإلناث. وباملقارنة مع العام املايض، ميكننا أن نالحظ اتساع هذا الفارق بني الجنسني، إذ كان يف العام املايض 

)0.91(. كام ميكن مالحظة تراجعاً عاماً يف معّدل العالمات، بحسب هذا املتغرّي، لدى الفئتني عىل السواء، قدره )0.85( لدى 

الذكور، مقابل )0.68( لدى اإلناث.

وقد أظهرت املعالجة اإلحصائية U=1.77×108; p<0.01( Mann-Whitney U( ملعّدالت النجاح فروقاً ذات داللة إحصائية، 

النجاح يف هذه  نتائج معدالت  بأن  يثبت صحة فرضيتنا  ما  اإلناث،  لصالح  الحياة  العامة فرع علوم  الثانوية  الشهادة  يف 

الشهادة  تتاميز بني الجنسني.
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فرع العلوم العامة - 2 - 2 - 2

جدول رقم )10(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي الجنس يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلالجنس

12.823.12ذكور

13.712.96إناث

رسم بياين رقم )23(- معّدل العالمات بحسب متغّي الجنس يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

 

12.82
13.71

Male Female

العالمات )13.71 مقابل 12.81(، أي بفارق )0.89( لصالح  الذكور، يف معّدل  لدى اإلناث عىل  البياين تفّوقاً  الرسم  يُظهر 

اإلناث، يف حني كان هذا الفارق )0.9( عالمة يف العام السابق. 

وتُظهر املعالجة اإلحصائية U=2.85×106; p<0.01( Mann-Whitney U( ملعّدالت النجاح فروقاً ذات داللة إحصائية، يف 

الشهادة الثانوية العامة فرع العلوم العامة لصالح اإلناث، ما يبنّي صحة فرضيتنا بأن نتائج معّدالت النجاح يف هذه الشهادة، 

تتاميز بني الجنسني.
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فرع االجتامع واالقتصاد - 3 - 2 - 2

جدول رقم )11(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي الجنس يف فرع االجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلالجنس

10.052.86ذكور

11.142.48إناث

رسم بياين رقم )24(- معّدل العالمات بحسب متغّي الجنس يف فرع االجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

 

10.05

11.14

Male Female

اإلناث  لدى  بلغ  واالقتصاد،  االجتامع  فرع  يف  الجنس،  متغري  حسب  الوطني،  املستوى  عىل  العالمات،  معّدل  أن  نالحظ 

)11.14( ، مقابل ) 10.05( لدى الذكور، أي بفارق )1.09( لصالح اإلناث. وباملقارنة مع العام املايض، يتبني لنا أن الفارق 

اإلناث. لصالح  أيضا   )1.02( كان 

وتُظهر املعالجة اإلحصائية U=3.04×107; p<0.01( Mann-Whitney U( ملعّدالت النجاح فروقاً ذات داللة إحصائية، يف 

الشهادة الثانوية العامة فرع االجتامع واالقتصاد  لصالح اإلناث، ما يثبت صحة فرضيتنا بأن نتائج معّدالت النجاح يف هذه 

الشهادة تتاميز بني الجنسني.
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فرع اآلداب واإلنسانيات - 4 - 2 - 2

جدول رقم )12(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي الجنس يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلالجنس

9.792.56ذكور

10.942.20إناث

رسم بياين رقم )25(- معّدل العالمات بحسب متغّي الجنس يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

 

9.79

10.94

Male Female

نالحظ بالنسبة إىل فرع اآلداب واإلنسانيات أن معّدل العالمات، بحسب متغرّي الجنس، عىل املستوى الوطني، قد بلغ لدى 

اإلناث )10.94(،  مقابل ) 9.79( لدى الذكور، أي بفارق )1.15( لصالح اإلناث، وهو أعىل فارق بني الجنسني يف مختلف 

الفروع. إن اتساع الفارق يف هذا الفرع بالتحديد يصب يف االستنتاج الذي أوردناه، يف تحليلنا للرسم البياين الخاص بنسب 

النجاح، بحسب متغري الجنس والفرع الدرايس، حيث تبنّي لنا تفّوق اإلناث، بشكل خاص يف الفرع الذي يحوي مواد 

معرفية ترتكز عىل التذكّر. 

وتُظهر املعالجة اإلحصائية U=2.15×105; p<0.01( Mann-Whitney U( ملعّدالت النجاح فروقاً ذات داللة إحصائية، يف 

الشهادة الثانوية العامة فرع اآلداب واإلنسانيات لصالح اإلناث، ما يثبت صحة فرضيتنا بأن نتائج معّدالت النجاح يف هذه 

الشهادة، تتاميز بني الجنسني.
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 النتائج بحسب متغير لغة التعليم والتعّلم األجنبية األساسية األولى. 3

نتائج نسب النجاح - 1 - 3

رسم بياين رقم )26(–  نسب النجاح بحسب متغي لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل )الدورة العادية 2019-2018(

 

86.4% 86.1%

71.6%
77.0%

86.2% 89.8%

71.0% 74.6%

Life Sciences General Sciences Economics and Sociology Humanities

French English

يُظهر الرسم البياين أعاله تفّوقاً  لصالح اللغة الفرنسية كلغة تعليم وتعلّم أجنبية أساسية أوىل، يف نسب النجاح يف جميع 
الفروع ، باستثناء فرع العلوم العامة، حيث هو لصالح اللغة اإلنكليزية بنسبة )89.8 %(، مقابل )86.1 %( للغة الفرنسية، 
أي بفارق )3.7 %(، وهو أعىل فارق يف الفروع األربعة، ما  يدعو إىل االستغراب، بعض اليشء، ذلك أن املواد الدراسية يف 
هذا الفرع ال تتطلّب قدرات لغوية، كام يف فرع اآلداب واإلنسانيات، عىل سبيل املثال، الذي يتطلّب أكرث من الفروع األخرى 

امتالك اللغة األجنبية وإتقانها، بسبب طبيعة املواد املعرفية يف هذا الفرع.

وإذا ما أجرينا مقارنة مع العام السابق، يتبنّي لنا، وبشكل الفت، تقلّص الفارق بني اللغتني يف جميع الفروع، باستثناء فرع 
العلوم العامة أيضاً، ما يعني تقّدماً حثيثاً لصالح اإلنكليزية عىل الفرنسية، فقد تراجع هذا الفارق من )1.8 %(، إىل )0.2 %( 
يف فرع علوم الحياة، ومن )4.8 %( إىل )2.4 %( يف فرع اآلداب واإلنسانيات، ومن )1.7 %( إىل )0.6 %( يف فرع االجتامع 

واالقتصاد، أما يف فرع العلوم العامة، فقد اتسع هذا الفارق من )1.8 %( إىل )3.7 %(.
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نتائج معّدل العالمات - 2 - 3

فرع علوم الحياة - 1 - 2 - 3

 جدول رقم )13(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل

يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلاللغة

12.703.03الفرنسية

12.822.97اإلنكليزية

نالحظ أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، لدى املتعلّمني الّذين يعتمدون الفرنسية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة 

يبلغ )12.70(، بينام يبلغ )12.82( لدى املتعلّمني الذين يعتمدون اإلنكليزية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة. ويسمح اختبار 

)Mann-Whitney U: )U=2.27×108; p>0.05 بالتحّقق من أن الفارق غي دال بني معّدل العالمات، تبًعا للغة التعليم 

والتعلّم األجنبيّة االساسيّة، يف الشهادة الثانوية العامة فرع علوم الحياة. 

إن غياب اختالٍف داٍل بني معّدل العالمات، وفق متغري لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل، يعني من جملة ما 

يعني وجود تكافؤ يف فرص التحصيل التعلّمي، بحسب هذا املتغري. مع العلم أنه يف العام املايض، جاء هذا االختبار داالًّ 

لصالح املتعلّمني الذين يقّدمون االمتحانات الرسمية باللغة األساسية اإلنكليزية، وبداللة إحصائية يف معّدل عالماتها، مقارنًة 

باللغة األجنبية األساسية الفرنسية.
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فرع العلوم العامة - 2 - 2 - 3

 جدول رقم )14(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل

يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلاللغة

12.973.11الفرنسية

13.453.03اإلنكليزية

رسم بياين رقم )27(- معّدل العالمات بحسب لغة التعليم والتعلم األجنبية األساسية األوىل يف فرع العلوم العامة

 

12.97
13.45

French English

االمتحانات  إىل  املتعلّمون  بها  يتقّدم  أجنبية  تدريس  كلغة  املعتمدة  اللغة  متغرّي  بحسب  العالمات،  معّدل  إىل  بالنسبة 

الرسمية، يتبنّي لنا يف فرع العلوم العامة تقّدم اللغة اإلنكليزية )13.45( عىل حساب اللغة الفرنسية )12.97(، بفارق )0.48( 

عالمة، يف حني كان هذا الفارق يف العام السابق )0.54( عالمة، ما يعني أن هامش متغري اللغة قد ضاق، وإن بشكل محدود، 

باملقارنة بني العامني.

ويسمح اختبار )Mann-Whitney U: )U=3.07×108; p>0.05 بالتحّقق من أن الفارق دال بني معّدل العالمات تبًعا للغة 

التعليم والتعلّم األجنبيّة األساسيّة،  يف الشهادة الثانوية العامة فرع العلوم العامة.
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فرع االجتامع واالقتصاد - 3 - 2 - 3

 جدول رقم )15(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل

يف فرع االجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلاللغة

10.672.62الفرنسية

10.682.79اإلنكليزية

نالحظ أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، لدى املتعلّمني الّذين يعتمدون الفرنسية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة 

يبلغ )10.67(، بينام يبلغ )10.68( لدى املتعلّمني الذين يعتمدون اإلنكليزية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة. ويسمح اختبار 

)Mann-Whitney U: )U=3.91×107; p>0.05 بالتحّقق من أن الفارق غري دال بني معّدل العالمات تبًعا للغة التعليم 

والتعلّم األجنبيّة األساسيّة  يف الشهادة الثانوية العامة فرع االجتامع واالقتصاد. 

إن غياب اختالٍف داٍل بني معّدل العالمات وفق متغري لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل للعام الثاين عىل التوايل 

يف هذا الفرع، يعني من جملة ما يعني وجود تكافؤ يف فرص التحصيل التعلّمي بحسب هذا املتغري.

فرع اآلداب واإلنسانيات  - 4 - 2 - 3

 جدول رقم )16(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي لغة التعليم والتعلّم األجنبية األساسية األوىل

يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعدلاللغة

10.782.30الفرنسية

10.552.37اإلنكليزية

نالحظ أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، لدى املتعلّمني الّذين يعتمدون الفرنسية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة 

يبلغ )10.78(، بينام يبلغ )10.55( لدى املتعلّمني الذين يعتمدون اإلنكليزية كلغة تدريس أجنبية أساسيّة.

ويسمح اختبار )Mann-Whitney U: )U=3.83×105; p>0.05 بالتحّقق من أن الفارق غري دال بني معّدل العالمات تبًعا 

للغة التعليم والتعلّم األجنبيّة األساسيّة   يف الشهادة الثانوية العامة فرع اآلداب واإلنسانيات، ما يعني وجود تكافؤ يف فرص 

التحصيل التعلّمي وفق هذا املتغرّي.

لكن ما يلفت االنتباه يف هذا الفرع املعّدل املتديّن للغتني األجنبيتني األساسيتني عىل السواء والذي يالمس معّدل النجاح، مع 

ما لذلك من تأثري حتمي عىل استيعاب املواد التي تُدرّس بهذه اللغة، ويطرح بالتايل صعوبة يف معالجة املواضيع املطروحة 

يف االمتحانات بإحدى هاتني اللغتني األجنبيتني.
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 النتائج بحسب متغير قطاع التعليم. 4

نتائج نسب النجاح - 1 - 4

رسم بياين رقم )28(- نسب النجاح بحسب متغّي القطاع التعليمي والفرع الدرايس )الدورة العادية 2019-2018(

 

80.2% 80.2%
73.3%

80.1%

93.7% 93.7%

75.1%
82.7%

26.4% 26.4%
21.2%

28.7%

Life Sciences General Sciences Economics and Sociology Humanities

Public Private Free Candidate

يظهر الرسم البياين تراجعاً مقلقاً للقطاع العام يف نسب النجاح يف جميع فروع الشهادة الثانوية العامة، وهي املرة األوىل 

التي يعرف فيها القطاع العام مثل هذه النتيجة السلبية، ففي العام السابق متّكن من الحلول يف املرتبة األوىل يف فرعي 

االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات، ويف العام األسبق يف فرعي علوم الحياة واآلداب واإلنسانيات، أما يف العام الدرايس 

الحايل فقد تفّوق عليه القطاع الخاص يف الفروع األربعة كافة.

ولعل أكرث ما يثري االنتباه اتساع الفارق بني القطاعني، باملقارنة مع العام املايض، وبشكل كبري يف فرعي علوم الحياة والعلوم 

العامة حيث بلغ )13.5 %( يف كليهام بعد أن كان )2.8 %( يف األول و)9 %( يف الثاين يف العام السابق. كام ارتفع بشكل 

طفيف يف فرع االجتامع واالقتصاد، من )2.1 %( إىل )2.6 %( لكنه تراجع يف فرع اآلداب واإلنسانيات من )2.5 %( إىل 

بلغ هذا  النجاح تراجعاً خطريا مقارنة مع املايض، وقد  املتقّدمني بطلب حّر فقد عرفت نسبة  بالنسبة إىل  أما   .)% 1.8(

الرتاجع )33.5 %( يف فرع علوم الحياة، )23.1 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد، )10.4 %( يف فرع العلوم العامة و)6 %( يف 

فرع اآلداب واإلنسانيات.

مع العلم أن مقارنًة للنتائج بني العام السابق والعام األسبق تبنّي ميالً واضحاً نحو تقلّص هذا الفارق بني القطاعني العام 

والخاص واملتقّدمني بطلبات حرّة أيًضا، ويف أغلبية الفروع.

وال نعرف يف الواقع مدى التأثري الذي ميكن أن تكون قد أحدثته موجات اإلرضاب املتالحقة التي شهدها القطاع الرتبوي 

الرسمي يف العامني املاضيني، يف حصول مثل هذه النتيجة، لكن هذا العامل يجب أالّ يغيب عن بالنا.
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نتائج معّدالت النجاح - 2 - 4

فرع علوم الحياة - 1 - 2 - 4

جدول رقم )17(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلالقطاع التعليمي

13.242.95الخاص
12.292.81الرسمي

7.363.44طلب حر

رسم بياين رقم )29(- معّدل العالمات بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

 

13.24
12.29

7.36

Private Public Free Candidate

نالحظ أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، يبلغ )12.29( لدى املتعلّمني يف القطاع الرسمي و)13.24( لدى املتعلّمني 

يف القطاع الخاص و )7.36( بالنسبة للمرشحني بطلبات حرة.

وقد بلغ الفارق يف معّدل العالمات بني القطاعني العام والخاص )0.95( لصالح هذا األخري بينام كان يف العام املايض )1.06( 

أيضاً لصالح القطاع الخاص.

وباملقارنة أيضاً مع العام املايض يتبنّي أن معّدل العالمات، بالنسبة إىل هذا املتغري ويف هذا الفرع،  قد تراجع يف القطاعني 

العام والخاص عىل السواء بفارٍق بلغ )0.77( عالمة يف القطاع الخاص، )0.66( يف القطاع العام و)2.33( بالنسبة إىل املرشحني 

بطلبات حرة.

إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=742; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدالت العالمات دال بني 

القطاعات املختلفة.

وملزيد من الدقّة استخدمنا معامل تصحيح »بونفروين Bonferroni« الذي بنّي أن هناك فروقاً دالّة بني القطاعني الرسمي 

والخاص )p < 0.01(، كام بني املرشحني بطلبات حرة واملتعلّمني يف القطاع الخاص )p<0.01( ، وبني مرشحي القطاع الرسمي 

.)p<0.01( ومرشحي الطلبات الحرّة
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فرع العلوم العامة - 2 - 2 - 4

جدول رقم )18(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلالقطاع التعليمي

13.892.71الخاص
12.253.19الرسمي

6.943.41طلب حر

رسم بياين رقم )30(- معّدل العالمات بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

13.89

12.25

6.94

Private Public Free Candidate

نالحظ أن معّدل العالمات عىل املستوى الوطني يبلغ )12.25( لدى املتعلّمني يف القطاع العام، و)13.89( لدى املتعلمني يف القطاع 

الخاص، و )6.94( بالنسبة إىل املرشحني بطلبات حرة.

إن الفرضية التي تّم طرحها حول وجود هذه الفروقات الدالّة يُظهرها بوضوح الرسم  البياين أعاله، إذ جاءت نتائج معّدالت 

النجاح يف القطاع التعليمي لصالح القطاع الخاص بفارق )1.64(، وما يلفت االنتباه اتساع هذا الفارق بني القطاعني، مقارنة بالعام 

السابق )خالفاً للنتائج يف فرع علوم الحياة( حيث بلغ )1.57( عالمة. كام يالحظ يف السياق عينه انخفاض معّدل العالمات يف هذا 

الفرع يف القطاعني العام والخاص عىل السواء: من )14.38( إىل )13.89( يف القطاع الخاص أي بفارق )0.49(، ومن )12.81( إىل 

)12.25( يف القطاع العام بفارق )0.56(، ومن )8.11( إىل )6.94( بفارق )1.17( بالنسبة إىل الطلبات الحرة. 

إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=470; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدالت العالمات داّل بني 

املختلفة. القطاعات 

وملزيد من الدقّة استخدمنا معامل تصحيح »بونفروين Bonferroni« الذي بنّي أن هناك فروقاً دالّة بني القطاعني الرسمي والخاص 

)p < 0.01(، كام بني املرشحني بطلبات حرة ومرشحي القطاع الخاص )p<0.01(، وبني مرشحي القطاع الرسمي ومرشحي الطلبات 

.)p<0.01( الحرّة
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فرع االجتامع واالقتصاد  - 3 - 2 - 4

جدول رقم )19(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع االجتامع واالقتصاد)الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلالقطاع التعليمي

10.952.62الخاص
10.842.39الرسمي

6.833.19طلب حر

رسم بياين رقم )31(- معّدل العالمات بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع االجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

 

10.95 10.84

6.83

Private Public Free Candidate

نالحظ يف هذا الفرع أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، يبلغ ) 10.84( لدى املتعلّمني يف القطاع العام و) 10.95( لدى 

املتعلمني يف القطاع الخاص، أي بفارق يبلغ )0.11( لصالح القطاع الخاص، يف حني بلغ هذا الفارق يف العام املايض )0.05(، ما 

يعني اتساع هذا الفارق يف فرع االجتامع واالقتصاد، ويف فرع العلوم العامة كام تبنّي لنا أعاله. أما بالنسبة إىل املرشحني بطلبات 

حرة فقد بلغ املعّدل )6.83( بفارق )1.54( لصالح العام املايض. 

إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=1324; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدالت العالمات دال بني 

القطاعات املختلفة يف الشهادة الثانوية العامة فرع االجتامع واالقتصاد  

وملزيد من الدقّة، استخدمنا معامل تصحيح »بونفروين Bonferroni« الذي بنّي أن هناك فروقاً دالة بني القطاعني الرسمي 

الرسمي  القطاع  الخاص )p<0.01(، وبني مرشحي  القطاع  املرشحني بطلبات حرة ومرشحي  والخاص )p < 0.01(،  كام بني 

.)p < 0.01( الطلبات الحرّة ومرشحي 
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فرع اآلداب واإلنسانيات - 4 - 2 - 4

جدول رقم )20(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع اآلداب واإلنسانيات)الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلالقطاع التعليمي

11.352.16الخاص

10.901.89الرسمي

7.533.21طلب حر

رسم بياين رقم )32(- معّدل العالمات بحسب متغّي القطاع التعليمي يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

 

11.35
10.90

7.53

Private Public Free Candidate

نالحظ أن معّدل العالمات، عىل املستوى الوطني، يبلغ ) 10.90( لدى املتعلّمني يف القطاع العام و) 11.35 ( لدى املتعلّمني 
بالنسبة إىل املرشحني بطلبات حرة فقد بلغ هذا املعّدل  أما  القطاع الخاص.  القطاع الخاص أي بفارق )0.45( لصالح  يف 
)7.53(. وباملقارنة مع العام املايض، يتبنّي لنا أن القطاع التعليمي الخاص قد حافظ عىل املعّدل عينه تقريباً، بينام تراجع يف 
القطاع التعليمي الرسمي )0.25( عالمة، و)0.44( عالمة بالنسبة إىل مرشحي الطلبات الحرة، األمر الذي يستدعي بذل املزيد 

من الجهود يف القطاع الرسمي لرفع هذا املعّدل.

إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=216.5; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدالت العالمات دال 
بني القطاعات املختلفة يف الشهادة الثانوية العامة فرع اآلداب واإلنسانيات.

وملزيد من الدقة، استخدمنا معامل تصحيح »بونفروين Bonferroni« الذي بنّي أن هناك فروقاً دالّة بني القطاعني الرسمي 
والخاص )p < 0.01(، كام بني املرشحني بطلبات حرة ومرشحي القطاع الخاص )p < 0.01( ، وبني مرشحي القطاع الرسمي 

.)p < 0.01( ومرشحي الطلبات الحرّة

ويف املحّصلة، ميكن القول إن هذا التفّوق لصالح القطاع الخاص يف معّدل العالمات، ويف جميع الفروع، قد يجد تفسريه يف 
السياسات الرتبوية التي تعتمدها املؤّسسات الرتبوية يف هذا القطاع، والتي تقوم عىل »الفرز القسي« للمتعلّمني، بدءا 
من السنة الثانوية الثانية وفق عالماتهم -خاصًة يف املواد العلمية- لتحديد خيارات توزيعهم عىل الفروع األربعة يف السنة 
الثانوية الثالثة استناداً إىل هذه العالمات، يف حني أن مثل هذه اإلجراءات يف القطاع العام تقترص فقط عىل إسداء النصائح 
للمتعلّمني يف عملية االختيار هذه. أضف إىل ذلك أن البنى التحتية من تجهيزات تعليمية وغريها متوافرة بشكل أفضل يف 

القطاع الخاص عموماً رغم عدم تجانسه. 

ويجب أالّ يغيب عن بالنا أن عدد أيام التدريس يف القطاع الخاص تفوق عدد أيام التدريس يف القطاع العام، لجملة أسباب منها: 
بدء الدراسة يف القطاع الخاص يف مطلع شهر أيلول، عدد أيام اإلرضاب عن التدريس يف املدارس الرسمية هو أكرث منه يف املدارس 

الخاصة... فضالً عن أن نظام التقييم املعتمد يف غالبية مدارس القطاع الخاص هو أكرث كثافة منه يف مدارس القطاع العام.
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 النتائج بحسب متغّير المحافظة. 5

نتائج نسب النجاح - 1 - 5

رسم بياين رقم )33(- توزع نسب النجاح يف شهادة الثانوية العامة بحسب املحافظة والفرع الدرايس )الدورة العادية 2019-2018(

 

82.5% 80.6% 64.4% 67.2%

87.0% 82.3% 73.9% 71.2%

88.6% 89.8% 69.6% 83.0%

85.9% 90.0% 71.3% 78.6%

88.8% 90.1% 76.8% 77.9%

85.0% 90.1% 73.4% 77.0%

85.1% 91.3% 70.1% 82.5%

Life Sciences General Sciences Economics and Sociology Humanities

Beirut North South Mount Lebanon Nabatiye Bekaa Baalbeck-Hermel

فرع علوم الحياة - 1 - 1 - 5

احتلّت محافظة النبطية املرتبة األوىل يف نسب النجاح، يف فرع علوم الحياة للمرة األوىل )88.8 %(، عىل الرغم من تراجع هذه 

النسبة )5.6 %( عن العام السابق، تلتها محافظة الجنوب بنسبة نجاح )88.6 %( بعد أن كانت يف املرتبة األوىل طيلة العامني 

السابقني. ويلفت االنتباه الرتاجع الكبري يف هذا الفرع، يف كّل من محافظة بريوت )من املرتبة الثالثة يف العام السابق إىل املرتبة 

األخرية يف هذا العام( ومحافظة بعلبك-الهرمل )من املرتبة األوىل التي كانت قد تقاسمتها مع محافظة الجنوب يف العام املايض، 

إىل املرتبة الخامسة( برتاجع بلغ )10.5 %(. أما بالنسبة إىل بقية املحافظات فليس من تغرّيات تستحق املناقشة.

فرع العلوم العامة - 2 - 1 - 5

من  كّل  وتقاسمت   ،)% 91.3( التوايل  عىل  الثالث  للعام  الفرع  هذا  يف  األوىل  باملرتبة  بعلبك-الهرمل  محافظة  احتفظت 

محافظة البقاع ومحافظة النبطية املرتبة الثانية )90.1( بفارق ال يذكر عن محافظة جبل لبنان التي حلّت يف املرتبة الثالثة 

)90 %( بعد أن كانت يف املرتبة الرابعة، وامللفت تراجع محافظة الجنوب إىل املرتبة الرابعة )89.8 %( بعد أن كانت قد 

حلّت يف املرتبني الثانية واألوىل يف العامني السابقني. وبقيت  محافظة بريوت يف املرتبة األخرية، برتاجع بلغ )5.4 %( عن العام 

السابق، كذلك بقيت محافظة الشامل من ضمن املراتب األخرية.

فرع االجتامع واالقتصاد - 3 - 1 - 5

يُظهر الرسم البياين رقم )33(، بعد مقارنته بنتائج العامني السابقني، ما ييل: احتفاظ محافظة النبطية باملرتبة األوىل للعام 

م  الثالث عىل التوايل )76.8 %(، كذلك احتفاظ محافظة الشامل باملرتبة الثانية للعام الثالث أيضاً بنسبة )73.9 %(، وتقدُّ

محافظة البقاع إىل املرتبة الثالثة بعد أن كانت يف املرتبة السادسة، كام حافظت محافظة جبل لبنان عىل املرتبة الرابعة، 

كام يف العامني السابقني، وبقيت محافظة بعلبك-الهرمل يف املرتبة الخامسة، وتراجعت محافظة الجنوب إىل املرتبة ما قبل 

األخرية، واستمرت محافظة بريوت يف املرتبة األخرية )64.4 %( كام يف العام السابق.
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فرع اآلداب واإلنسانيات - 4 - 1 - 5

حلّت محافظة الجنوب يف املرتبة األوىل وللمرة األوىل، بنسبة نجاح بلغت )83 %(، تلتها محافظة بعلبك-الهرمل )82.5 %(، 
وُسّجل تراجع كبري ملحافظة النبطية يف هذا الفرع )من املرتبة األوىل إىل املرتبة الرابعة(. واستمرّت محافظة البقاع  والشامل 

يف املراتب األخرية ومحافظة بريوت يف املرتبة األخرية. 

تجدر اإلشارة إىل أن جميع نسب النجاح، يف جميع الفروع ويف مختلف املحافظات، قد شهدت هذا العام تراجعاً ملحوظا،ً 
باستثناء محافظة الشامل )فرع االجتامع واالقتصاد( الذي عرف تقّدماً يكاد ال يذكر بلغ 0.4 %.
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نتائج معّدالت العالمات - 2 - 5

فرع علوم الحياة - 1 - 2 - 5

جدول رقم )21(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي املحافظة، يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلاملحافظات

12.363.34بريوت
12.682.86الشامل
12.972.86الجنوب

12.713.07جبل لبنان
13.082.92النبطية
12.892.93البقاع

12.753.00بعلبك-الهرمل

رسم بياين رقم )34(- معّدل العالمات بحسب متغّي املحافظة يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

 

13.08 12.97 12.89 12.75 12.71 12.68 12.36

Nabatiye South Bekaa Baalbeck-Hermel Mount Lebanon North Beirut

يُظهر الرسم البياين أن أعىل معّدل للعالمات عرفته محافظة النبطية )13.08(، تلتها محافظة الجنوب )12.97(، فمحافظة 

البقاع التي حلّت يف املرتبة الثالثة )12.89( محّققًة قفزة الفتة بعد أن كانت قد حلّت يف املرتبة ما قبل األخرية يف العام 

املايض. أما الالفت، وعىل نحٍو سلبي، فهو الرتاجع الخطري الذي شهدته محافظة بريوت: من املرتبة الثانية يف العام السابق 

إىل املرتبة األخرية يف العام الحايل. كام ياُلحظ أن محافظة جبل لبنان قد حافظت عىل املرتبة الخامسة لعامني عىل التوايل.

مثّة ما يلفت االنتباه أيضا بالنسبة إىل محافظة البقاع: هل إن فصل هذه املحافظة إىل محافظتني يف إحصاء العامني األخريين 

البقاع إىل  للعام األسبق، يُفّس تقّدم محافظة  البقاع من جهة أخرى( خالفاً  )محافظة بعلبك-الهرمل من جهة ومحافظة 

املراتب األوىل يف معّدل العالمات، يف فرعي العلوم العامة )املرتبة األوىل( وفرع علوم الحياة )املرتبة الثالثة(؟ إذا صّحت هذه 

الفرضية ميكننا أن نستنتج أن املستوى التعليمي يف البقاع األوسط والغريب وراشيا هو أعىل منه يف بعلبك والهرمل، وهام 

منطقتان تعانيان من اإلهامل والحرمان، عىل مختلف الصعد، ما يطرح تساؤالً حول مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص يف التعليم.

تجدر اإلشارة أيضاً إىل أن معّدل العالمات وفق متغرّي املحافظة قد شهد تراجعاً عاماً يف جميع املحافظات، يف فرَعي علوم 

الحياة والعلوم العامة عىل السواء.
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إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=36.04; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدل العالمات لهذه 

الشهادة داّل بني املحافظات املختلفة.

فوارق  معظم  أن  نالحظ   ،»Bonferroni »بونفروين  تصحيح  معامل  واستخدام  املناطق،  بني  الفوارق  مقارنة  ومن خالل 

 ،)p<0.01( املعّدالت غري دالّة بني املحافظات. ولكن تبقى بعض فوارق املعّدالت دالّة، كام بني محافظتي بريوت والجنوب

لبنان  جبل  محافظتي  وبني   .)p<0.01( وبريوت  لبنان  جبل  محافظتي  وبني   ،)p<0.01( والنبطية  بريوت  محافظتي  بني 

.)p<0.01( والنبطية 
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فرع العلوم العامة - 2 - 2 - 5

جدول رقم )22(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي املحافظة يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلاملحافظات

12.363.68بريوت

12.583.11الشامل

13.332.91الجنوب

13.393.02جبل لبنان

13.632.98النبطية

13.682.75البقاع

13.442.81بعلبك-الهرمل

رسم بياين )35(-  معّدل العالمات بحسب متغّي املحافظة يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

 

13.68 13.63 13.44 13.39 13.33
12.58 12.36

Bekaa Nabatiye Baalbeck-Hermel Mount Lebanon South North Beirut

تراوح معّدل العالمات بحسب متغرّي املحافظة يف فرع العلوم العامة بني )13.68( كحّد أعىل نالته محافظة البقاع، و)12.36( 

كحّد أدىن عرفته محافظة بريوت أي بفارق )1.32( عالمة. إن أكرث ما يلفت االنتباه يف هذه النتائج هو حلول محافظة بريوت 

يف املرتبة األخرية ويف املرتبة ما قبل األخرية يف العام السابق. 

كام يلفت االنتباه يف هذا الفرع تراجع معّدل العالمات يف محافظة الجنوب من املرتبة الثانية يف العام  السابق إىل املرتبة 

الخامسة يف العام الحايل، وعىل العكس من ذلك تقّدمت محافظة النبطية إىل املرتبة الثانية، بعد أن كانت قد حلّت يف املرتبة 

الخامسة يف العام املايض.

إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=100.5; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدل العالمات لهذه 

الشهادة داّل بني املحافظات املختلفة.

املثال  سبيل  عىل  نالحظ   ،»Bonferroni »بونفروين  تصحيح  معامل  واستخدام  املناطق،  بني  الفوارق  مقارنة  خالل  ومن 

الجنوب والشامل )p<0.01(، وبني  املعّدالت بني محافظتي بريوت والجنوب )p<0.01(، بني محافظتي  الفرق داّل يف  أن 

.)p<0.01( وبريوت  لبنان  جبل  محافظتي 

من ناحية أخرى، نالحظ  أن الفروقات غري دالّة بني معّدالت محافظتي بريوت والشامل )p>0.05( بني جبل لبنان والبقاع 

 .)p>0.05(
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فرع االجتامع واالقتصاد - 3 - 2 - 5

جدول رقم )23(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي املحافظة يف فرع االجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلاملحافظات

11.132.52النبطية

10.962.48البقاع

10.832.38الشامل

10.662.82جبل لبنان

10.572.54بعلبك-الهرمل

10.572.69الجنوب

10.153.02بريوت

رسم بياين رقم )36(- معّدل العالمات بحسب متغّي املحافظة يف فرع اإلجتامع واإلقتصاد )الدورة العادية 2019-2018( 

 

11.13 10.96 10.83 10.66 10.57 10.57
10.15

Nabatiye Bekaa North Mount Lebanon Baalbeck-Hermel South Beirut

حافظت النبطية عىل املرتبة األوىل يف معدل العالمات )11.13( للعام الثاين عىل التوايل. ويالحظ تقّدم الفت ملحافظة البقاع التي 

حلّت يف املرتبة الثانية )10.96( ، بعد أن كانت يف املرتبة ما قبل األخرية يف العام املايض. باملقابل تراجعت محافظة الجنوب إىل 

املرتبة األخرية  املايض، يف  العام  الثانية. وحلّت محافظة بريوت، كام يف  املرتبة  أن كانت يف  بعد  ما قبل األخرية )10.57(،  املرتبة 

)10.15(. مع اإلشارة إىل أن الفارق بني أعىل معّدل وأدىن معّدل، وفق املحافظة، بقي هو نفسه تقريباً: )0.98( عالمة مقابل )0.99(.

أما بقيّة املحافظات )الشامل، جبل لبنان وبعلبك الهرمل( فقد حافظت عىل املراتب عينها التي عرفتها يف العام املايض، وهي 

عىل التوايل: الثالث والرابع والخامس.

إن اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=104.36; p<0.01 يجعل من املمكن التحّقق من أن الفارق يف معّدل العالمات لهذه 

الشهادة داّل بني املحافظات املختلفة يف الشهادة الثانوية العامة فرع االجتامع واالقتصاد.

املثال  سبيل  عىل  نالحظ   ،»Bonferroni »بونفروين  تصحيح  معامل  واستخدام  املناطق،  بني  الفوارق  مقارنة  خالل  ومن 

الجنوب والشامل )p<0.01(، وبني  املعّدالت بني محافظتي بريوت والجنوب )p<0.01(، بني محافظتي  الفرق داّل يف  أن 

.)p<0.01( وبريوت  لبنان  جبل  محافظتي 

من ناحية أخرى، نالحظ  أن الفروقات غري دالّة بني معدالت محافظتي جبل لبنان والشامل )p>0.05( بني الشامل والبقاع 

 .)p>0.05(
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فرع اآلداب واإلنسانيات - 4 - 2 - 5

جدول رقم )24(- املعالجات اإلحصائية بحسب متغّي املحافظة يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

االنحراف املعيارياملعّدلاملحافظات

10.352.86بريوت

10.332.19الشامل

11.522.45الجنوب

10.782.31جبل لبنان

10.632.08النبطية

11.022.25البقاع

10.742.40بعلبك-الهرمل

رسم بياين رقم )37(- معّدل العالمات بحسب متغّي املحافظة يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

 

11.52
11.02 10.78 10.74 10.63 10.35 10.33

South Bekaa Mount Lebanon Baalbeck-Hermel Nabatiye Beirut North

متغرّي  بحسب   ،)11.52( العالمات  معدل  األوىل يف  املرتبة  الجنوب يف  محافظة  البياين، حلول  الرسم  لنا، من خالل  يتبنّي 

م محافظة البقاع من املرتبة السادسة، يف  املحافظة يف فرع اآلداب واإلنسانيات، بعد أن كانت يف املرتبة الثالثة، كذلك تقدُّ

العام املايض، إىل املرتبة الثانية. أما األكرث إثارة لالهتامم فهو الرتاجع الخطري ملحافظة بريوت التي انتقلت من املرتبة األوىل، 

يف العام املايض، إىل املرتبة السادسة. كام يلفت االنتباه حلول محافظة الشامل يف املرتبة األخرية لعامني متتاليني.  وقد تراوح 

معّدل العالمات هذا بني )11.52( يف حّده األعىل و)10.33( يف حّده األدىن أي بفارق )1.19( عالمة، بينام كان يف العام 

املايض )0.97( عالمة ما يدّل عىل اتساع هامش هذا املعّدل بني املحافظات، وبالتايل االتجاه نحو غياب تكافؤ الفرص يف 

التعليم وفق متغرّي املحافظات.

لهذه  العالمات  الفارق يف معّدل  أن  التحّقق من  املمكن  اختبار Kruskal-Wallis: H)2(=54.7; p<0.01 يجعل من  إن 

واإلنسانيات. اآلداب  فرع  العامة  الثانوية  الشهادة  املختلفة، يف  املحافظات  بني  داّل،  الشهادة 

املثال،  سبيل  نالحظ عىل   ،»Bonferroni »بونفروين  تصحيح  معامل  واستخدام  املناطق،  بني  الفوارق  مقارنة  ومن خالل 

الجنوب والشامل )p<0.01(، وبني  املعّدالت بني محافظتي بريوت والجنوب )p<0.01(، بني محافظتي  الفرق داّل يف  أن 

.)p<0.01( والجنوب  لبنان  جبل  محافظتي 
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من ناحية أخرى، نالحظ  أن الفروقات غري دالّة بني معّدالت محافظتي جبل لبنان وبريوت )p>0.05( بني الشامل و النبطية 

 .)p>0.05(

له يف أن العديد من  إن حلول محافظة بريوت يف املراتب األخرية، طيلة األعوام الثالثة يف نسب النجاح، قد يجد تفسرياً 

متعلّمي هذه املحافظة يتقّدمون إىل االمتحانات الرسمية غري اللبنانية كالبكالوريا الفرنسية، عىل سبيل املثال، والتي تصدر 

نتائجها قبل نتائج الشهادة اللبنانية الرسمية، ما يؤّدي بالعديد من الناجحني فيها إىل إهامل الربنامج اللبناين. يعّزز مثل هذا 

التفسري النتائج الجيدة التي عرفتها هذه املحافظة يف نسب النجاح، ويف معّدل العالمات يف الشهادة املتوسطة، حيث حلّت 

يف املرتبة الثالثة يف كليهام.

 النتائج بحسب متغّير الفرع الدراسي. 6

نتائج نسب النجاح - 1 - 6

رسم بياين رقم )38(– نسب النجاح يف شهادة الثانوية العامة بحسب متغّي الفرع الدرايس )الدورة العادية 2019-2018(

 

87.5% 86.3%

76.1%
71.3%

General Sciences Life Sciences Humanities Economics and
Sociology

حّل فرع العلوم العامة يف املرتبة األوىل يف نسب النجاح )87.5 %(،  ويعود ذلك، عىل األرجح، إىل نسب النجاح املرتفعة 

أن  الرغم من  )86.3 %(، عىل  بنسبة نجاح  الحياة  املرتفع، تاله فرع علوم  التثقيل  )الرياضيات( ذات  األساسية  املادة  يف 

املادة األساسية يف هذا الفرع )مادة علوم الحياة( قد شهدت تراجعاً ملحوظاً عن العام املايض، يف نسب النجاح فيها، كام 

رأينا سابقاً. إن نسب النجاح املرتفعة يف العديد من املواد غري األساسية كالرتبية والفلسفة والتاريخ واللغة العربية يف هذا 

الفرع -والتي يبلغ مجموع تثقيلها ضعفاً ونصف ضعف املادة األساسية- قد تفّس حلول هذا الفرع يف املرتبة الثانية. أما يف 

املرتبة الثالثة فقد حّل فرع اآلداب واإلنسانيات )76.1 %(. ويبدو أن نسبة الرسوب املرتفعة يف مادة االقتصاد والتي بلغت 

)57.2 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد هي التي تقف وراء حلوله يف املرتبة األخرية )71.3 %(.

تجدر اإلشارة إىل أن نسب النجاح قد تراجعت يف كافة الفروع، مقارنة مع العام السابق، وقد بلغت نسبة هذا الرتاجع 

)12.5 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد، وهي األعىل، و)6.5 %( يف فرع علوم الحياة،  و)4.3 %( يف فرع اآلداب واإلنسانيات، 

و)4.2 %( يف فرع العلوم العامة. مع العلم أن نسب النجاح يف العام السابق كانت أعىل من العام األسبق ويف كافة الفروع.
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نتائج معّدالت النجاح - 2 - 6

رسم بياين رقم )39(–  معّدل العالمات يف شهادة الثانوية العامة بحسب متغّي الفرع الدرايس )الدورة العادية 2019-2018(

 

13.15 12.76

10.70 10.68

General Sciences Life Sciences Humanities Economics and
Sociology

بالنسبة إىل معّدل العالمات وفق متغرّي الفرع الدرايس، فقد تصّدر فرع العلوم العامة املرتبة األوىل )13.15( عالمة، تاله 

فرع علوم الحياة )12.76(، ثم فرع اآلداب واإلنسانيات )10.70( ففرع االجتامع واالقتصاد )10.68(، يف تناغم كامل وواضح 

مع تراتبية نسب العالمات يف كافة الفروع. تجدر اإلشارة إىل أن جميع معّدالت عالمات الفروع هذه-كام نسب النجاح- قد 

عرفت تراجعاً عن العام املايض تراوح بني )0.74( يف فرع علوم الحياة وهو أعىل تراجع، و)0.21( يف فرع اآلداب واإلنسانيات 

وهو أدىن تراجع. 
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 النتائج: توزيع الدرجات  والتقدير)Mentions( بحسب متغير المحافظات. 7
جدول رقم )25(-  نتائج متغّي الدرجات والتقدير بحسب املحافظات يف فرع العلوم العامة )الدورة العادية 2019-2018(

العلوم العامة

عدد- نسبالدرجات
املحافظات

لبنان
بعلبك-الهرملالبقاعالنبطيةجبل لبنانالجنوبالشاملبيوت

ناجح من 
دون درجة

49886926516032011701203726العدد

61.1 %56.3 %52.1 %49.0 %59.8 %57.1 %65.3 %74.3 %النسبة )%(

 ناجح 
بدرجة جيد

10426811259311193451326العدد

21.8 %21.1 %28.5 %27.1 %22.1 %24.1 %20.1 %15.5 %النسبة )%(

ناجح بدرجة 
جيد جدا

68194874849863481042العدد

17.1 %22.5 %19.3 %23.9 %18.1 %18.8 %14.6 %10.1 %النسبة )%(

ناجح
670133146426804103262136094العدد

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة )%(

جدول رقم )26(-  نتائج متغّي الدرجات والتقدير بحسب املحافظات يف فرع علوم الحياة )الدورة العادية 2019-2018(

علوم الحياة

عدد- نسبالدرجات
املحافظات

لبنان
بعلبك-الهرملالبقاعالنبطيةجبل لبنانالجنوبالشاملبيوت

ناجح من 
دون درجة

9121745109137206327645409404العدد

65.2 %62.4 %62.6 %60.0 %66.2 %62.3 %66.0 %71.5 %النسبة )%(

 ناجح 
بدرجة جيد

20655338011602452681913003العدد

20.8 %22.1 %22.0 %23.3 %20.6 %21.7 %20.9 %16.2 %النسبة )%(

ناجح بدرجة 
جيد جدا

1573452807381761881342018العدد

14.0 %15.5 %15.4 %16.7 %13.1 %16.0 %13.1 %12.3 %النسبة )%(

ناجح
12752643175156181053122086514425العدد

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة )%(
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جدول رقم )27(- نتائج متغّي الدرجات والتقدير بحسب املحافظات يف فرع اإلجتامع واالقتصاد )الدورة العادية 2019-2018(

اإلجتامع واالقتصاد

املحافظاتعدد- نسبالدرجات
لبنان

بعلبك-الهرملالبقاعالنبطيةجبل لبنانالجنوبالشاملبيوت

ناجح من 
دون درجة

20193099228964201252100078516864العدد

90.7 %92.1 %89.4 %88.0 %90.0 %91.6 %91.3 %92.9 %النسبة )%(

 ناجح 
بدرجة جيد

136261182614148104631508العدد

8.1 %7.4 %9.3 %10.4 %8.6 %7.3 %7.7 %6.3 %النسبة )%(

ناجح بدرجة 
جيد جدا

19352810222144224العدد

1.2 %0.5 %1.3 %1.5 %1.4 %1.1 %1.0 %0.9 %النسبة )%(

ناجح
21743395249971361422111885218596العدد

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة )%(

جدول رقم )28(- نتائج متغّي الدرجات والتقدير بحسب املحافظات يف فرع اآلداب واإلنسانيات )الدورة العادية 2019-2018(

اآلداب واإلنسانيات

املحافظاتعدد- نسبالدرجات
لبنان

بعلبك-الهرملالبقاعالنبطيةجبل لبنانالجنوبالشاملبيوت

ناجح من 
دون درجة

1695671414821662461661937العدد

%94.5%95.4%93.5%96.5%94.3%86.0%96.6%94.4النسبة )%(

 ناجح 
بدرجة جيد

72022255178104العدد

%5.1%4.6%6.5%2.9%4.9%13.4%3.4%3.9النسبة )%(

ناجح بدرجة 
جيد جدا

30141009العدد

%0.4%0.0%0.0%0.6%0.8%0.6%0.0%1.7النسبة )%(

ناجح
1795871645111722631742050العدد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة )%(

يتبني لنا من خالل الجداول األربعة اعاله استئثار محافظة النبطية باملرتبة األوىل بالنسبة إىل متغري الدرجات والتقدير )جيد 

وجيد جدا( )Mentions(، يف ثالثة فروع من اصل اربعة وهي: فرع العلوم العامة بنسبة بلغت )51 %(، اي ان اكرث من 

نصف املتقدمني إىل االمتحانات يف هذا الفرع يف املحافظة املذكورة قد نالوا تقديراً -وهي نسبة تستدعي التوقف عندها 

طويالً- و فرع علوم الحياة حيث بلغت النسبة )40 %(، وفرع اإلجتامع واإلقتصاد بنسبة )11.9 %(. اما بالنسبة إىل املرتبة 

االوىل يف فرع اآلداب واإلنسانيات فقد نالتها محافظة الجنوب بنسبة )14 %(.

 هذه النتيجة املتقدمة ملحافظة النبطية تتوافق إىل حد بعيد مع نتائج امتحانات الشهادة املتوسطة بالنسبة إىل هذا املتغري 

حيث حلت هذه املحافظة يف املرتبة الثانية بفارق طفيف جدا عن محافظة جبل لبنان بلغ )0.4 %(. وميكننا ان نستنتج 

متايُز محافظة النبطية عن غريها من املحافظات بنوعية التعليم وجودته، وال منلك يف الواقع اية معطيات أخرى تتيح لنا 

الذهاب بعيداً يف اعطاء تفسريات أخرى.
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باملقابل، يلفت االنتباه حلول محافظة البقاع يف املرتبة الثانية بالنسبة إىل متغري الدرجات والتقدير يف ثالثة فروع ايضاً من 

أصل أربعة وهي: فرع العلوم العامة )47.8 %(، وهي نسبة شديدة االرتفاع، فرع االجتامع واالقتصاد )10.6 %(، وفرع 

اآلداب واإلنسانيات بنسبة )6.5 %(.

أما بالنسبة إىل املحافظات التي نالت أدىن نسبة بالدرجات والتقدير فيمكن مالحظة حلول محافظة بريوت يف املرتبة االخرية 

يف ثالثة فروع من أصل أربعة وهي: فرع العلوم العامة )25.6 %(، فرع علوم الحياة )28.5 %( وفرع االجتامع واالقتصاد 

.)% 7.2(

اما بالنسبة إىل املرتبتني االخريتني فقد جاءت النتيجة كاآليت: محافظة الشامل يف فرعي العلوم العامة واآلداب واالنسانيات، 

محافظة جبل لبنان يف فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة، محافظة بعلبك-الهرمل يف فرعي االجتامع واالقتصاد واآلداب 

املتعلّمني ويف  بني  التعليم ونوعيته  الفرص يف مستوى  املساواة وتكافؤ  مبدأ  ما يطرح تساؤالت كبرية حول  واالنسانيات، 

كافة. املحافظات 
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خامًسا- مقارنة نتائج نسب النجاح في شهادة الثانوية العامة 
لالمتحانات الرسمية للعام الدراسي 2018-2019 للدورتين العادية 

واالستثنائية.
 رسم بياين رقم )40(- نسب النجاح يف شهادة الثانوية العامة بحسب متغّي الفرع الدرايس

يف الدورتني العادية واالستثنائية )2019-2018(

 

86.25% 87.45%

76.11%
71.24%

30.31%
23.33%

41.81%

29.58%

Life Sciences General Sciences Humanities Economics and socoiology

1rst session 2nd session

بنسبة  الحياة  علوم  فرع  تاله   ،)% 87.45( األوىل  الدورة  يف  النجاح  نسب  يف  األوىل  املرتبة  يف  العامة  العلوم  فرع  حّل 

املرتبة  بنسبة )76.11 %(، ويف  الثالثة فقد حّل فرع اآلداب واإلنسانيات  املرتبة  أما يف  بلغ )1.2 %(،  بفارق   )% 86.25(

.)% 71.24( واالقتصاد  االجتامع  فرع  األخرية 

إن القفزة التي عرفتها نسب النجاح، يف الفروع  كافة بني العام األسبق )2016-2017( والعام السابق )2017-2018(، عادت 

لترتاجع بشكل ملموس هذا العام، خاصًة يف فرع االجتامع واالقتصاد الذي عرف أعىل نسبة تراجع بلغت )9.16 %(. إن 

نسبة الرسوب املرتفعة )57.2 %( يف مادة االقتصاد، وهي مادة أساسية، تفّس إىل حّد بعيد هذا الرتاجع. كام أن الرتاجع 

امللفت واملستمر يف ماديَت اللغة العربية واللغة األجنبية )باإلضافة إىل مادة الجغرافيا( يف فرع اآلداب واإلنسانيات يقف وراء 

انخفاض نسب النجاح يف هذا الفرع والذي بلغ )7.69 %(. أما فرع علوم الحياة فقد تراجعت نسبة النجاح فيه )6.55 %(، 

ويعود ذلك عىل األرجح إىل انخفاض نسبة النجاح  يف مادتني أساسيّتني فيه، هام مادتَا علوم الحياة والرياضيات، ويف ما 

يتعلّق بفرع العلوم العامة فقد تراجعت نسبة النجاح )4.25 %(.

أما بالنسبة إىل الدورة الثانية فقد عرف فرع اآلداب واإلنسانيات نسبة نجاح مرتفعة، مقارنة بالفروع األخرى، حيث بلغت 

هذه النسبة )41.81 %(، مقابل )30.31 %( يف فرع علوم الحياة، و)29.58 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد، وحّل أخرياً فرع 

العلوم العامة بنسبة بلغت )23.33 %(. هذه النسب شهدت تراجعاً كبرياً ويف الفروع كافة، باملقارنة مع العام املايض، حيث 

بلغت أعىل نسبة تراجع )31.12 %( يف فرع العلوم العامة، و)25.91 %( يف فرع علوم الحياة، و)22.05 %( يف فرع اآلداب 

واإلنسانيات، و)14.25 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد. إن السمة العامة للخط االنحداري لنسب النجاح، يف مختلف الفروع 

يف الدورة العادية، يجد صداه أيضاً يف نتائج الدورة االستثنائية.
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استنتاجات وتوصيات
االستنتاجات

بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة
ميكن إيراد االستنتاجات اآلتية:

تراجع نسب النجاح ومعّدالت العالمات للمواد كافة، مقارنة بالعامني السابقني، باستثناء مادة الفيزياء التي عرفت ـ 

تقّدماً الفتاً وحثيثاً.

حلول مادة الرياضيات يف املرتبة األوىل يف نسب النجاح، ويف معّدل العالمات، عىل الرغم من الرتاجع يف نتائج هذين ـ 

املتغرّيين، باملقارنة مع العامني املاضيني.

حلول مادة اللغة العربية، يف نسب النجاح، ضمن املراتب الثالث األخرية للعام الثالث عىل التوايل.ـ 

حلول مادة اللغة األجنبية يف نسب النجاح، ويف معّدل العالمات، يف املرتبة األخرية للعام الثالث عىل التوايل، مع نتيجة ـ 

سلبية )دون املعّدل( لهذا العام.

خط انحداري للغتني األجنبيتني يف معّدل العالمات، عىل امتداد األعوام الثالثة.ـ 

تراجع الفت يف نسب نجاح مادة التاريخ، مقارنة بالعامني السابقني.ـ 

تفّوق لصالح اإلناث يف نسب النجاح ويف معّدل العالمات، للعام الثالث عىل التوايل، واتساع فارق متغرّي نسب النجاح ـ 

بني الجنسني، مقارنة مع العامني املاضيني، وميل متغرّي معّدل العالمات بني الجنسني نحو الثبات.

اتساع هامش الفارق بني اللغتني اإلنكليزية والفرنسية كلغة تعليم وتعلّم أجنبية أساسية لصالح هذه األخرية.ـ 

تفّوق القطاع الخاص عىل القطاع العام يف نسب النجاح ويف معّدل العالمات، ما يطرح مسألة أساسية وهي مبدأ ـ 

املساواة وتكافؤ الفرص بني املتعلّمني. 

تراجع الفت يف نسب النجاح يف جميع املحافظات، وأعىل نسبة تراجع عرفتها محافظة البقاع.ـ 

حلول محافظة بعلبك-الهرمل التي تعاين من إهامل وحرمان شديدين، يف املرتبة األخرية، طيلة األعوام الثالثة، ما ـ 

يطرح أيضاً مسألة تكافؤ الفرص يف التعليم بني سائر املحافظات اللبنانية.

تقّدم حثيث ملحافظة البقاع عىل سلّم نسب النجاح ومعّدل العالمات،  بعد فصلها عن محافظة بعلبك-الهرمل )بدءاً ـ 

من العام املايض(، عىل  الرغم من أنها عرفت أعىل نسبة تراجع هذا العام يف نسب النجاح.

تقّدم مستمر ملحافظة النبطية، وصوالً إىل املرتبة األوىل، يف نسب النجاح ويف معّدل العالمات، وتراجع الفت ملحافظة ـ 

الجنوب نحو املراتب األخرية.

جداً( ـ  وجيد  )جيد  والتقدير  بالدرجات   األعىل  بالنسبة  النبطية  محافظة  جانب  إىل  لبنان  جبل  محافظة  استئثار 

وحلول  وجودته،  التعليم  بنوعية  األخرى  املحافظات  سائر  عىل  املحافظتني  هاتني  تفّوق  يعني  ما   ،)Mentions(

محافظتي الشامل وبعلبك-الهرمل يف املرتبة األخرية، بالنسبة إىل هذا املتغرّي، ما يطرح مدى احرتام مبدأ املساواة 

املحافظات. سائر  بني  وجودته  التعليم  نوعية  يف  الفرص  وتكافؤ 



58

بالنسبة إلى شهادة المرحلة الثانوية
ميكن إيراد االستنتاجات اآلتية:

تراجع عام يف نسب النجاح ومعّدل العالمات، يف معظم املواد ويف مختلف الفروع، ويعود السبب، عىل األرجح، إىل ـ 

اإلجراءات املشّددة التي اتخذتها وزارة الرتبية يف مراقبة االمتحانات والحّد من الغّش، باإلضافة إىل العام الدرايس 

املضطرب الذي تخلّلته سلسلة من اإلرضابات واالعتصامات.

أعىل نسبة تراجع يف نسب النجاح عرفها فرع االجتامع واالقتصاد، أما أعىل نسبة تراجع يف معدل العالمات فقد عرفها ـ 

فرع علوم الحياة.

حلول مواد أساسية ذات تثقيل مرتفع وفق كل فرع، يف مراتب وسطية أو دنيا يف نسب النجاح، مثل مادة علوم ـ 

الحياة يف فرع علوم الحياة )املرتبة السادسة(، مادة االقتصاد يف فرع االجتامع واالقتصاد )املرتبة األخرية(، مادة اللغة 

العربية يف فرع اآلداب واإلنسانيات )املرتبة الثامنة(، ومادة اللغة األجنبية )املرتبة األخرية(، ومادة الرياضيات يف فرع 

العلوم العامة )املرتبة الثالثة(. 

حلول مواد أساسية ذات تثقيل مرتفع وفق كل فرع، يف مراتب وسطية أو دنيا، يف معّدل العالمات مثل ماديت علوم ـ 

الحياة والرياضيات يف فرع علوم الحياة )املرتبتان السادسة واألخرية(، وماديت االقتصاد والرياضيات يف فرع االجتامع 

واالقتصاد )املرتبة ما قبل األخرية واملرتبة السابعة(، وماديت اللغة األجنبية األوىل ومادة اللغة العربية )املرتبة األخرية 

واملرتبة السابعة(.

أيضاً، حلول مواد غي أساسية ذات تثقيل أقّل من املواد األساسية يف كّل فرع، ضمن املراتب الثالث األوىل يف نسب ـ 

النجاح، مثل مواد الرتبية والفلسفة العامة والتاريخ يف فرع علوم الحياة )احتلّت املراتب الثالث األوىل(، ومادة الرتبية 

األوىل  )املرتبتان  االجتامع واالقتصاد  الحياة يف فرع  الفيزياء وعلوم  األوىل(، وماديت  )املرتبة  العامة  العلوم  يف فرع 

والثالثة(، ومادة علوم الحياة يف فرع اآلداب واإلنسانيات )املرتبة الثانية(.

معّدل ـ  األوىل يف  الثالث  املراتب  فرع، ضمن  كّل  األساسية يف  املواد  أقّل من  تثقيل  ذات  أساسية  مواد غي  حلول 

العالمات يف بعض الفروع، كامديَت التاريخ والرتبية يف فرع علوم الحياة )املرتبتان األوليان(، ومادة الرتبية يف فرع 

العلوم العامة )املرتبة األوىل(، وماديَت الفيزياء وعلوم الحياة يف فرع االجتامع واالقتصاد )املرتبتان األوىل والثالثة(، 

الثالثة(. )املرتبة  اآلداب واإلنسانيات  الفيزياء يف فرع  ومادة 

الفروع، )باستثناء فرع االجتامع ـ  العالمات، يف مختلف  النجاح ومعّدل  العامة يف نسب  الفلسفة  ملادة  قفزة كبرية 

واالقتصاد(، وخصوصاً يف فرع اآلداب واإلنسانيات، حيث احتلّت املرتبة األوىل، مقارنًة مع العامني السابقني، ويعود 

السبب إىل ضبط أسس التقييم بشكل فّعال، ما حدَّ من االستنسابية يف وضع العالمات، إضافة إىل تعاطي معلّمي 

هذه املادة، بشكل أفضل، مع التوصيف الجديد الذي بدأ العمل به منذ سنتني.

حلول مادة االقتصاد يف املرتبة األخرية يف نسب النجاح يف فرع االجتامع واالقتصاد وهي مادة أساسية يف هذا الفرع، ـ 

بخالف مادة االجتامع التي عرفت تقّدماً. 

ر مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية املراتب األوىل يف نسب النجاح ومعّدل العالمات، يف فرعي علوم الحياة ـ  تصدُّ

والعلوم العامة، ويعود السبب إىل اعتامد منط األسئلة املغلقة وشبه املغلقة، يف مجال الكفايات األول األعىل تثقيالً، 

وضحالة محتوى املستندات واالسئلة املطروحة عليها يف املجال الثاين.
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حلول مادة اللغة األجنبية يف املرتبة األخرية، أو ما قبل األخرية يف معّدل العالمات يف مختلف الفروع، وكذلك يف ـ 

نسب النجاح إىل حّد بعيد. لقد شّكلت هذه املادة، عىل الدوام، »عقب آخيل« يف القطاع العام بشكل خاص، وبات 

من امللّح والرضوري اتخاذ خطوات فّعالة، ملعالجة نقطة الضعف هذه يف التعليم الرسمي التي تُكبّد األهايل أمواال 

طائلة، بتحّولهم إىل القطاع الخاص جرّاءها.

معّدل عالمات ونسبة نجاح سلبّيان يف مادة الجغرافيا، يف فرعي االقتصاد واالجتامع واآلداب واإلنسانيات. ـ

غياب أي معّدل عالمات أو نسبة نجاح سلبيّني يف املواد كافة، يف فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة.ـ 

التفّوق املستمّر لإلناث يف نسب النجاح ومعّدل العالمات، للعام الثالث عىل التوايل يف مختلف الفروع، وخصوصاَ يف  ـ

فرع اآلداب واإلنسانيات الذي عرف أكرب فارق بني الجنسني يف هذين املتغرّيين. إن ارتكاز معظم مواد هذا الفرع 

عىل التذكّر، وانصياع اإلناث أكرث من الذكور لسلطة األبوين، حول الواجبات املدرسية يف مجتمع محافظ إىل حّد ما، 

قد يفّس هذا الفارق. 

إن تفّوق اإلناث عىل الذكور ال يعود إىل قدرات خارقة ألحد الجنسني، بل هو يف النهاية نتاج ملجهود شخص، فضالً ـ 

عن أن طبيعة الرتبية التي تتلّقاها اإلناث )والتي تختلف بشكل جذري عن الذكور( تجعل الفتيات أكرث انضباطاً من 

الذكور، من الناحية السلوكية يف املدرسة. ويعيد البعض ذلك إىل عوامل سوسيو-ثقافية، وما ميكن تسميته بـ«الحافز 

الالشعوري«، بحثاً عن مكانة مرموقة يف املجتمع، مع العلم أن ظاهرة التفّوق هذه هي ظاهرة عاملية، وليست فقط  

محلية.

تقلّص الفارق يف نسب النجاح بني اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية، لصالح هذه األخرية كلغة تعليم وتعلّم أجنبية  ـ

أساسية أوىل، يف مختلف الفروع )باستثناء فرع العلوم العامة(، وبشكل خاص يف فرع اآلداب واإلنسانيات. أما بالنسبة 

إىل معّدل العالمات فقد تبنّي أن ال دالالت يف مختلف الفروع، باستثناء فرع العلوم العامة، حيث هو داّل لصالح 

اللغة اإلنكليزية.

األوىل  ـ املرة  وهي  العامة،  الثانوية  الشهادة  فروع  جميع  يف  النجاح،  نسب  يف  العام  للقطاع  مقلق  تراجع 

املرتبة  يف  الحلول  من  متّكن  السابق،  العام  ففي  السلبية،  النتيجة  هذه  مثل  العام  القطاع  فيها  يعرف  التي 

واآلداب  الحياة  علوم  فرعي  يف  االسبق،  العام  ويف  واإلنسانيات،  واآلداب  واالقتصاد  االجتامع  فرعي  يف  األوىل 

كافة.  األربعة  الفروع  يف  الخاص  القطاع  عليه  تفّوق  فقد  الحايل،  الدرايس  العام  يف  أما   واإلنسانيات، 

ما  التوايل،  عىل  الثالث  وللعام  أيضاً،  العالمات  معّدل  يف  العام  القطاع  عىل  الخاص  القطاع  َق  تفوَّ كام 

العام. القطاع  يف  منه  أفضل  هي  تجانسه،  عدم  من  الرغم  عىل  القطاع،  هذا  يف  التعليم  نوعية  أن   يعني 

باملقارنة  الخاص،  القطاع  لصالح  العالمات،  معّدل  ويف  النجاح  نسب  يف  الفارق  اتساع  االنتباه  يثري  ما  أكرث  ولعّل 

العام  بني  للنتائج  مقارنًة  أن  العلم  مع  العامة،  والعلوم  الحياة  علوم  فرعي  يف  كبري  وبشكل  املايض،  العام  مع 

الفروع. أغلبية  والخاص، ويف  العام  القطاعني  بني  الفارق  تقلّص هذا  نحو  ميالً واضحاً  تبنّي  األسبق  والعام   السابق 

تفسرياً  نجد  قد  الفروع،   جميع  يف  العالمات  معّدل  ويف  النجاح  نسب  يف  الخاص  القطاع  لصالح  التفّوق  هذا 

للمتعلّمني،  القسي«  »الفرز  عىل  تقوم  والتي  الخاص،  القطاع  يعتمدها  التي  الرتبوية  السياسات  يف  له 

عىل  توزيعهم  خيارات  لتحديد  العلمية-،  املواد  يف  -خاصًة  عالماتهم  وفق  الثانية،  الثانوية  السنة  من  بدءاً 

يف  اإلجراءات،  هذه  مثل  أن  حني  يف  العالمات،  هذه  إىل  استناداً  الثالثة،  الثانوية  السنة  يف  األربعة  الفروع 

البنى  أن  ذلك  إىل  أضف  هذه.  االختيار  عملية  يف  فقط  للمتعلّمني  النصائح  إسداء  عىل  تقترص  العام،  القطاع 

تجانسه.  عدم  من  الرغم  عىل  الخاص،  القطاع  يف  أفضل  بشكل  متوافرة  وغريها،  تعليمية  تجهيزات  من   التحتية، 
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العام،  القطاع  التدريس، يف  أيام  الخاص، تفوق عدد  القطاع  التدريس، يف  أيام  بالنا أن عدد  أاّل يغيب عن  ويجب 

لجملة أسباب منها: بدء الدراسة يف القطاع الخاص يف مطلع شهر أيلول، عدد أيام اإلرضاب عن التدريس، يف املدارس 

الرسمية، هو أكرث منه يف املدارس الخاصة... فضالً عن أن نظام التقييم املعتمد يف غالبية مدارس القطاع الخاص هو 

أكرث كثافة منه يف مدارس القطاع العام.

استئثار محافظة بعلبك-الهرمل باملرتبة األوىل يف نسب النجاح، يف فرع العلوم العامة، للعام الثالث عىل التوايل، وأيضاً  ـ

استئثار محافظة النبطية باملرتبة األوىل، لثالثة أعوام متتالية، يف فرع االجتامع واالقتصاد، وكذلك محافظة الشامل، يف 

الفرع عينه، إمنا يف املرتبة الثانية، وتراُجع محافظة الجنوب من املراتب األوىل يف نسب النجاح، يف العامني السابقني، 

يف فرع العلوم العامة، إىل املرتبة الرابعة، لكنها متيُّزت، يف فرع علوم الحياة، باحتاللها املراتب األوىل للعام الثالث. 

أما محافظة جبل لبنان فقد متايزت عن غريها من املحافظات، يف فرع اآلداب واإلنسانيات، بدون أن تتّمكن من 

املحافظة عىل املرتبة األوىل، ورمبا يعود متايزها، يف هذا الفرع، إىل ارتفاع مستوى اللغات األجنبية فيها أكرث من غريها، 

كون الفرع املذكور يتطلّب، أكرث من غريه، إتقان اللغة األجنبية، إضافة إىل العربية، نظرا لطبيعة املواد األدبية فيه.

العام، ومن  لهذا  كافة  الفروع  النجاح، يف  نسب  األخرية يف  املرتبة  محافظة بيوت يف  االنتباه حلول  يلفت  ما  أكرث  ولعّل 

ضمن املراتب األخرية يف العامني السابقني، كذلك حلولها يف املرتبة األخرية يف معّدل العالمات يف ثالثة فروع، ويف املرتبة ما 

قبل األخرية، يف الفرع الرابع لهذا العام. هذه الظاهرة الالفتة قد نجد تفسرياً لها يف أن العديد من متعلّمي هذه املحافظة 

يتقّدمون إىل االمتحانات الرسمية غري اللبنانية،  كالبكالوريا الفرنسية مثالً، والتي تصدر نتائجها قبل نتائج الشهادة اللبنانية 

الرسمية، ما يؤّدي بالعديد من الناجحني فيها إىل إهامل الربنامج اللبناين. يعّزز مثل هذا التفسري النتائج الجيدة التي عرفتها 

هذه املحافظة، يف نسب النجاح ويف معّدل العالمات، يف الشهادة املتوسطة، حيث حلّت يف املرتبة الثالثة يف كليهام.

تجدر اإلشارة أيضاً إىل أن نسب النجاح ومعّدل العالمات وفق متغرّي املحافظة، قد شهدا تراجعاً عاماً يف جميع املحافظات 

ويف مختلف الفروع، مع العلم أن محافظة البقاع بدأت تشهد تقّدماً الفتاً يف نسب النجاح، بعد فصلها عن محافظة بعلبك-

الهرمل.

احتالل محافظة النبطية املرتبة األوىل يف نوعية التعليم وجودته، بحيث استأثرت هذه املحافظة بالنسبة األعىل من ـ 

الحياة،  العامة، علوم  )العلوم  أربعة  الدرجات والتقدير )جيد وجيد جدا( )Mentions(، يف ثالثة فروع من اصل 

االجتامع واالقتصاد(. باملقابل حلّت محافظة بريوت يف املرتبة األخرية يف ثالثة فروع من أصل أربعة وهي: فرع العلوم 

العامة، فرع علوم الحياة وفرع االجتامع واالقتصاد، ما يطرح تساؤالً جوهرياً حول مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص يف 

نوعية التعليم وجودته بني املحافظات. وال منلك يف الواقع أية معطيات تتيح لنا الذهاب بعيداً يف تفسري أسباب تفوق 

ومتايز محافظة النبطية عىل سائر املحافظات األخرى بالنسبة إىل متغري الدرجات والتقدير. أما بالنسبة إىل محافظة 

بريوت فيعود السبب عىل  األرجح إىل أن العديد من متعلّمي هذه املحافظة يتقّدمون إىل االمتحانات الرسمية غري 

اللبنانية كالبكالوريا الفرنسية، عىل سبيل املثال، والتي تصدر نتائجها قبل نتائج الشهادة اللبنانية الرسمية، ما يؤّدي 

عرفتها هذه  التي  الجيدة  النتائج  التفسري  مثل هذا  يعّزز  اللبناين.  الربنامج  إهامل  إىل  فيها  الناجحني  من  بالعديد 

املحافظة يف نسب النجاح، ويف معّدل العالمات يف الشهادة املتوسطة، حيث حلّت يف املرتبة الثالثة يف كليهام.

نسبة نجاح املتقّدمني إىل الشهادة املتوسطة، يف القطاع العام يف التكميليات الرسمية، هي أعىل منها يف الثانويات ـ 

الرسمية، وإن بفارق غري كبري.
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التوصيات
ونخلص، يف النهاية، إىل التوصيات، وأبرزها:

االستمرار يف سياسة التشّدد يف مراقبة االمتحانات، للحّد من أعامل الغّش، والتي كانت، عىل ما يبدو، شديدة الفعالية. ـ 

إن نسب النجاح املرتفعة التي شهدتها األعوام السابقة، وبشكل خاص العام املايض –باملقارنة مع العام الحايل- ال 

تعني بالرضورة أن املستوى التعليمي مرتفع،  فقد تكون غري معرّبة بفعل الغش.

إيالء اللغات األجنبية التي تشهد تراجعاً مطّرداً، اهتامماً شديداً، يف مختلف مراحل التعليم، بدءاً من مرحلة الروضة ـ 

وصوالً إىل املرحلة الثانوية.

االهتامم باملدارس والثانويات، يف األطراف بشكل خاص، حيث نسب النجاح ومعّدالت العالمات أقّل، انطالقاً من ـ 

مبدأي املساواة  وتكافؤ الفرص يف التعليم.

التعلّمية ـ  والوسائل  بالتجهيزات  العام بشكل خاص، وتزويدها  القطاع  وثانويات  التحتية، يف مدارس  البنى  تحسني 

الرضورية.

وضع خطّة توجيه فّعالة، إلرشاد املتعلّمني يف اختيار الفروع التي تتالءم مع معّدالت نجاحهم.ـ 

املنهج ـ  إلنجاز  العام-  القطاع  يف  -خصوصاً  الدرايس  العام  خالل  املطلوبة  التدريس  أيام  عدد  تنفيذ  عىل  التشديد 

وفّعال. تام  بشكل  املطلوب، 

لناحية ـ  إدخال التعديالت املطلوبة عىل نظام التقييم املعتمد يف املدارس والثانويات، ليصبح أكرث فاعلية، خصوصاً 

تنفيذ التقييم التكوينّي،  قبل الدخول يف التقييم التحصييل.

فرع ـ  يف  الحياة  علوم  مادة  مثل  االختصاص،  يف  األساسية  املواد  من  عدد  يف  النجاح،  نسب  تديّن  أسباب  معالجة 

علوم الحياة، ومادة االقتصاد يف فرع االجتامع واالقتصاد، ومادة اللغة العربية ومادة اللغة األجنبية يف فرع اآلداب 

واإلنسانيات. 

تطبيق آليات املساءلة  الرتبوية، حيث يجب، وعىل املستويات كافة. ـ 

يف النهاية، قد يكون التقرير العام اقترص عىل املتغريات الكمية التي أعلنها والتزمها إطارا لدراسته، تاركا للتقارير ـ 

املستقلّة املكّملة بحسب املواد والشهادة مهّمة الدخول يف نوعية األسئلة املطروحة وأمناطها، ويف ربطها بسلم بلوم، 

وتوزيعها بني املستويات الستة،  ال عىل  املراتب الثالث الدنيا وتحايش الثالث العليا.
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