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"."The PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESEMENT
وتجري دورات هذا البرانمج مرة كل  3س نوات بمشاركة عدد من الدول ،بلغ عددها في هذه الدورة  92دولة،
تحت اإشراف منظمة التعاون والتنمية القتصادية " "OCDEوبمشاركة عدد من الهيئات والمنظمات ومراكز البحث
العلمي.
ويعنى هذا البرانمج بتقويم أداء المنظومات التربوية على المس توى الدولي من خالل رصد أداء تالميذ الفئة
العمرية  01س نة في مجالت ثالثة وهي القراءة والرايضيات والعلوم ،وذلك بغض النظر عن السلك أو المس توى الدراسي
أو المسار التكويني الذي يسايرون به دراس تهم أو تكوينهم.
ويعتبر المغرب البلد الفريقي الوحيد وسادس بلد عربيي (اإلى جانب الإمارات العربية المتحدة ،قطر ،السعودية،
الردن ،لبنان) ،الذي يشارك في هذا البرانمج الدولي لتقويم التالميذ برسم دورة  ،9102وهي دورة تروم تقويم أداء
التالميذ في القراءة كمجال رئيسي ،ابلإضافة اإلى مجال الرايضيات ومجال العلوم و "الكفاايت الكونية" كمجال جديد،
وذلك اإلى جانب  92دولة تمثل مختلف القارات.
وقد بلغ حجم العينة الدولية للدراسة  011 111تلميذ وتلميذة ،فيما بلغ حجم العينة الوطنية  0206تلميذا
وتلميذة ينتمون اإلى  092مؤسسة ابلسلكين الثانوي ا إلعدادي والثانوي التأهيلي ،موزعين على الكاديميات الجهوية للتربية
المدرسين والمدرسات المشاركين في هذه الدراسة .3691
والتكوين .وبلغت عينة ّ
وقد تميزت مشاركة المغرب في هذه الدورة برفعه لول مرة لتحدي اإجراء الدراسة ابلصيغة الرقمية للتقويم
» . « Computer-based- assesment
أما على مس توى النتائج الجزئية للدراسة ،فقد اس تقر المعدل الوطني في مجال القراءة في  312نقطة ،مقابل
معدل دولي بلغ  629نقطة ،في حين بلغ أعلى معدل على مس توى الدول المشاركة في الدراسة  555نقطة سجلته الصين
الشعبية .أما المعدل الدنى دوليا فقد اس تقر في  361نقطة سجل ابلفليبين .وحصل التالميذ المغاربة في هذه الدراسة
على رتبة أفضل من الفلبين وجمهورية الدومينكان ولبنان وكوسوفو.
وبلغ المعدل الوطني في مجال الرايضيات  302نقطة مقابل معدل دولي بلغ  622نقطة .وحققت الصين الشعبية
مرة أخرى أعلى أداء على مس توى الدول المشاركة والذي بلغ  120نقطة مقابل معدل أدنى سجل ابلدومينيكان والذي لم
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يتجاوز  391نقطة .واحتل المغرب في هذا المكون من الدراسة رتبة أفضل من الفلبين وجمهورية الدومينكان وبناما
وكوسوفو.
أما في مجال العلوم ،فقد حقق التالميذ المغاربة معدل وطنيا أعلى من معدل أدائهم في مجالي القراءة والرايضيات،
حيث بلغ  399نقطة ،مقابل المعدل الدولي الذي اس تقر في  622نقطة .وقد بلغ الداء العلى على مس توى الدول
المشاركة  121نقطة وحققه تالمذة الصين الشعبية .أما المعدل الدنى والذي سجل في صفوف تالميذ جمهورية
الدومينيكان ،فلم يتجاوز  330نقطة .وتبوأ المغرب في هذا المكون رتبة أفضل من كوسوفو وابانما والفلبين وجمهورية
الدومينكان.
كما أابنت الدراسة أن الوسط السوس يو اقتصادي التي ينتمي اإليه التلميذ ليس دائما قدرا حتميا ول محددا
للنتائج اإذ أن حوالي  ٪03من التالميذ المغاربة ،رغم انتمائهم لوسط سوس يو اقتصادي هش ،فقد تمكنوا من الحصول
على معدلت صنفتهم في المس توى العلى في القراءة ،في حين لم تتجاوز هذه النس بة في بلدان منظمة التعاون القتصادي
والتنمية عند أقرانهم من نفس الوسط .٪ 00
أما ابلنس بة للنتائج حسب النو ،،فقد سجلت ا إلانث نتائج مماثلة للذكور في الرايضيات بفارق نقطة مئوية
واحدة ابلنس بة للعينة الوطنية ،وهو أقل من متوسط الفجوة بين الجنسين في الرايضيات في دول منظمة التعاون
القتصادي والتنمية والذي اس تقر في  1نقاط ،في حين تفوقت الفتيات على الذكور في العلوم حيث بلغ الفارق بين
الجنسين  2نقاط ابلنس بة للمغرب ونقطتان في المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية القتصادية .ويتسع هذا الفرق
في مجال القراءة اإلى  90نقطة ابلنس بة للمغرب و 31نقطة ابلنس بة لبلدان منظمة التعاون والتنمية القتصادية.
إواذ تحرص الوزارة على وضع الرأي العام الوطني في صورة أداء التالميذ المغاربة في البرانمج الدولي لتقويم
التالميذ  PISA2018ابلستناد اإلى النتائج الجزئية التي توصلت بها .وفي انتظار اكتمال صورة تلك النتائج ومعطياتها
لإنجاز التحليالت التكميلية الضرورية ،فاإنها تشير اإلى ضرورة قراءة وتفسير أداء التالميذ المغاربة في هذه الدورة من
البرانمج مقارنة بنتائج الدول المشاركة ابس تحضار متغير توزيع تالميذ العينة الوطنية على المس توايت الدراس ية للسلكين
الإعدادي والثانوي ،ذلك لن الدراسة  PISAل تأخذ بعين العتبار المس توى الدراسي لعينة التالميذ .وقد أابنت
المقارانت المنجزة بهذا الخصوص أن  %99من تالميذ العينة الوطنية كانوا يسايرون دراس تهم وقت اجتيازهم لالختبارات
الخاصة ابلبرانمج بمس توييي الولى والثانية اإعدادي مقابل  % 9في الصين الشعبية ،وأن  %16من تالميذ العينة
الوطنية كانوا يسايرون دراس تهم ابلسلك الإعدادي مقابل  %61كأعلى نس بة تم تسجيلها ابلدول ذات الداء المتقدم.
ابلإضافة اإلى كل ذلك ،فأغلب الدول ذات الداء الجيد كانت ممثلة بتالميذ مسجلين ابلمس توى العاشر (المقابل لمس توى
الجذ ،المشترك) ومس توى الحادية عشرة (المقابل للس نة الولى بكالوراي) ،وهي كلها معطيات تس تدعي تعميق تحليل
النتائج الوطنية.
كما تهيب الوزارة بكل الطراف المعنية وبكل المتدخلين المعنيين ابلتعامل الإيجابيي وبمنظور تطويري مع نتائج
أول مشاركة للتالميذ المغاربة في هذه الدراسة ،ومع محصلة خوضهم لول تمرين دولي في اإطار أهداف ومقارابت جديدة
ومتطورة للتعلم ولمطالب تقويمه ،وذلك إابنجاز التحليالت الثانوية الضرورية للوقوف على المحددات المدرس ية المسؤولة
عن النجاحات والإخفاقات في هذا المجال واعتمادها في بناء الخطط التطويرية.
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