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ور الكفاايت لتقومي تطالإعالن عن نتاجئ ادلراسة ادلولية  2017 دجنرب 05 مت يوم الثالاثء
ترشف علهيا امجلعية ادلولية لتقومي الأداء الرتبوي  ويه دراسة دورية. PIRLS 2016القراءاتية

"International Association for the Evaluation of Educational Achievement" ،
  .2001س نوات ويشارك فهيا املغرب للمرة الرابعة منذ انطالقها س نة  مخسجترى لك 

 

هذه ادلراسة برصد أأداء املنظومات الرتبوية عىل املس توى ادلويل يف جمال القراءة مبس توى وتعىن 
العوامل ذات الصةل ابملناجه الوطنية املعمتدة يف  تقاطعات أأداء ادلول املشاركة معرصد و الرابع ابتدايئ 

ية وممارساهتم التدريس ية، ، وابملدرسني وجانبياهتم املعرفية واملهن الأرسية وابلتالميذ وخلفياهتم القراءة
وابلوسائل ادليداكتيكية املس تعمةل، وكذا خبصوصيات الإطار املدريس اذلي جترى فيه أأنشطة التعمل، 

ىل تطوير أأداء  من مرتكزات وذكل بغية متكني الأنظمة الرتبوية لوضع الس ياسات واخلطط الهادفة اإ
 التالميذ يف جمال القراءة.

 

ىل جان شارك املغرب يف هذه ادلوقد  دوةل من أأوراب الغربية وأأرواب الرشقية ودول  50 راسة اإ
 جنوب رشق أ س يا وأأمرياك الشاملية، تصنف أأغلهبا مضن مجموعة ادلول ذات انجت داخيل خام مرتفع

 تلميذ وتلميذة.  319000 بلغ جحم العينة ادلولية لدلراسة فامي ،تربوية متقدمة ومنظومة
 

مس توى الرابع ابتدايئ بعينات متثيلية  2016دورة  ادلراسة برمسهذه  املغرب يف ومشلت مشاركة
، كام وتلميذة تلميذ 11000 هذه املشاركةفاقت ، حيث وعىل املس توى الوطين عىل مس توى اجلهات

 أأس تاذا وأأس تاذة ملاّدة اللغة العربية. 360مدرسة ابتدائية و 360ادلراسة ذات  مشلت
 

وذكل  ،حتس نا همام يف الأداء العام للتالميذ املغاربة كورةلدلراسة املذ 2016PIRLS وجسلت دورة
ىل  310ابلبتدايئ من  القراءةانتقل املعدل الوطين العام يف  وهكذا ؛2011مقارنة مع أأداهئم يف دورة  اإ

جيايب جسل دلى ادلول املشاركة اليت عرف أأداؤها حتس نا  ،نقطة 48بزايدة نقطة  358 وهو أأعىل فارق اإ
 . يف هذه ادلورة

ىلواستنادا  املعلوماتية النصوص الإخبارية و أأداء التالميذ املغاربة يف  فقد حقق هذه ادلراسة، اإ
 نقط. 6، بفارق نقطة 353بلغ  ياذلاحلاكئية والأدبية مه يف النصوص ءأأدا فوقوهو ينقطة  359
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    299من النصوص احلاكئية/الأدبية، فقد انتقل املعدل الوطين العام يف 2011ومقارنة مع دورة 
ىل  داء يف النصوص 54نقطة بزايدة وازنة بلغت  353اإ  نقطة. ومت تسجيل نفس املنحى ابلنس بة للأ

ىل  321حيث انتقل املعدل الوطين من ،الإخبارية/املعلوماتية ويه  نقطة، 38 بزايدة هامة بلغت 359اإ
 . ل املشاركةالفروق الإجيابية الأعىل املسجةل عىل مس توى ادلو 

 

 تفسري الأفاكر وتركيهباهمارة القيام ابس تنتاجات مبارشة واس تخراج املعلومات و همارة وخبصوص 
يف  نقطة 336ونقطة  364التالميذ املغاربة يف املهارة الأوىل بلغ  أأداءأأن ، فقد أأابنت ادلراسة والتقومي

  .املهارة الثانية
                                 

: الأداء املنخفض  حس  مس توايت الأداء ادلوليةنس  املصنفني من التالميذ املغاربة  فتكام عر 
الأداء املتقدم، حتس نا ملحوظا. وقد بلغ ذكل التحسن أأعىل درجاته  -الأداء العايل  -الأداء املتوسط  -

 %2ـ مضن املس توى املتوسط وب %7و بـ  ،%15بزايدة نس بة املصنفني مضن املس توى املنخفض بـ 
 ابلنس بة للمس توى العايل. 

 

نقطة ابلنس بة ملهارة  39بلغ اذلي جسلت نتاجئ ادلراسة حتس نا يف أأداء التالميذ املغاربة كام 
 تفسري الأفاكر وتركيهبا والتقومي،نقطة ابلنس بة ملهارة  48و القيام ابس تنتاجات مبارشةاس تخراج املعلومات و 

  .هذه ادلورة د ادلول املشاركة يفويه أأعىل درجات التحسن املسجةل عىل صعي
 

ىل التحسن البني ملؤرشات الأداء الوطين العام يف القراءة يف دورة  مقارنة مع  2016واستنادا اإ
( اليت عرف أأداؤها العام 18صنف التقرير ادلويل لدلراسة املغرب مضن ادلول الامثنية عرش )، 2011دورة 

  .حتس نا فعليا
 

ن ، ورةالوطين يف هذه ادل لأداءعىل مس توى معدل اوالهام  ورمغ هذا التحسن الإجيايب كل مل ذفاإ
حيث حقق املغرب تقدما بدرجتني  ،ادلويل ميكن من التقدم بنفس ادلرجة عىل مس توى سمل الرتتي 

لتقليص الفارق بني مس توى اجلهات وطنيا وعىل  ببذل املزيد من اجلهود مطال فاملغرب  ،كلذل .فقط
نتاجئ التحليل ادلقيق ملعطيات و  ، وذكل من خاللذ املغاربة ومتوسط الأداء ادلويلمتوسط أأداء التالمي

خطط وبرامج يف وضع  الإجيايبواستامثرها النتاجئ  تكلل احملددة املفرسة و  وقوف عىل العوامللل ادلراسة
 .لتحسني رشوط وطرق متكني التالميذ من همارات القراءة


