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تقديم
يثــر نــر نتائــج األبحــاث الدوليــة حــول تقييــم مكتســبات
التالمــذة ،دامئــا ،رد فعــل إعالمــي يركــز عــى املرتبــة التــي
يحتلهــا املغــرب يف الرتتيــب الــدويل وفــق نتائــج ذلــك التقييــم.
لكــن مــا يهــم أكــر مــن اإلعــان عــن النتائــج التــي حصــل
عليهــا املغــرب ،والتــي تبعــث عــى القلــق ،هــو مســاءلة
نتائــج تلــك األبحــاث بالتفصيــل ،وتحليــل واقــع املكتســبات
والتعلــات ومحدداتهــا مــن خــال معطياتهــا ،ومــا تقولــه
لنــا تلــك األبحــاث حــول مكتســبات التالمــذة ،وحــول جوانــب
النقــص التــي يجــب تداركهــا بهــدف تحســن أداء املنظومــة
الرتبويــة.
وينــدرج هــذا التقريــر يف هــذا اإلطــار ،إذ يرمــي إىل تحليــل
نتائــج دراســة ( PIRLSالدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم
القراءاتيــة)؛ وهــي تقييــم دويل ملســتوى الكفايــات يف القـراءة،
تنجــزه الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل الرتبــوي ()IEA
كل خمــس ســنوات ،وذلــك منــذ ســنة  .2001ويهــدف هــذا
البحــث إىل تقديــم املعلومــات الكفيلــة مبســاعدة السياســات
الرتبويــة عــى تحســن التعليــم والتعلــم ،ومســاعدة التالمــذة
عــى أن يصــروا ق ـراء جيديــن ومســتقلني.
بالنســبة للبلــدان املشــاركة ،تشــكل دراســة  PIRLSأساســا
ملقارنــة أداء التالمــذة يف القــراءة .ومتكــن ،كذلــك ،مــن تتبــع
تطــور هــذا األداء عــر الزمــان .وتنــدرج ،ضمــن العــدة املنهجية
لهــذه الدراســة ،زيــادة عــى االختبــارات ،اســتامرات موجهــة
ملديــري املــدارس واملدرســن والتالمــذة ،واســتامرة تتعلــق بـــ
«تعلــم القــراءة» موجهــة آلبــاء التالمــذة أو أوليــاء أمورهــم.
وتوفــر تلــك االســتامرات معلومــات قيمــة حــول الســياقات
العائليــة واملدرســية التــي يتعلــم فيهــا التالمــذة القــراءة.
ويقــدم  PIRLSمــن منظــور املقارنــة الدوليــة للبلدان املشــاركة
فرصــة ملقارنــة نتائجهــا مــع نتائــج األنظمــة الرتبويــة األخــرى.
كــا متكــن غـزارة املعطيــات املحصــل عليهــا مــن خــال محتوى
اســتامرات الســياق مــن تجــاوز الرتتيــب االختـزايل بــن البلــدان،
وتعميــق التحليــل مــن خــال فحــص العالقــة بــن أداء التالمــذة
ومميزاتهــم الشــخصية والعائليــة ومحيــط القســم واملدرســة.
إن النتائــج املســتخلصة مــن مثــل هــذه األبحــاث تســاعد
الفاعلــن الرتبويــن عــى تحســن التعلــات وعــى تتبــع تقــدم

التالمــذة .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن اليونيســكو يســتخدم نتائــج
 PIRLSلقيــاس بلــوغ أهــداف التنميــة البرشيــة املســتدامة
 2030يف مجــال الرتبيــة ( )ODD4والهادفــة إىل «ضــان تربيــة
دامجــة وعادلــة وتعزيــز التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع»(((.
ويشــارك املغــرب منــذ  1999يف بحــث  ،TIMSSومنــذ  2001يف
بحــث  ،PIRLSغــر أن تلــك األبحــاث «تبقــى يف نظــر الفاعلــن
الرتبويــن أنشــطة معزولــة تســمح فقــط بتقييــم بَعــدي للنظــام
الرتبــوي»((( .لقــد أصبــح اســتغالل نتائــج تلــك األبحــاث رضوريا
أكــر مــا مــى ،بهــدف تحســن نظــام التقييــم الوطنــي،
والــذي يعتــر تقييــم املكتســبات مــن بــن أبــرز مكوناتــه.
وانطالقــا مــن اقتنــاع الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بــأن األبحــاث
التقييميــة املمعــرة للمكتســبات لهــا دور كبــر يف تحســن
تعلــات التالمــذة ،وبالتــايل تأهيــل مدرســة جيــدة كــا تــويص
بذلــك الرؤيــة االســراتيجية ،فقــد اتخــذت املبــادرة لتحليــل
مردوديــة التالمــذة املغاربــة يف األبحــاث الدوليــة ،وهــو مــا
يســاير توصيــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة التــي
تلــح عــى رضورة إنجــاز تقاريــر وطنيــة تســلط الضــوء عــى
نتائــج املغــرب يف  PISAوTIMSSو(((.PIRLS
ويف إطــار تتبــع تنزيل وتطبيــق الرؤية االسـراتيجية ،2015-2030
التزمــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بإنتــاج تقاريــر وطنيــة حــول
 ،PIRLSكلــا نــرت الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل
املــدريس نتائجهــا ،وذلــك بهــدف تقييــم التقــدم املحقــق منــذ
آخــر بحــث أجــري ســنة  ،2011والوقــوف عــى التقــدم املحــرز
يف هــذا املجــال ،والتعــرف عــى النواقــص التــي يتعــن تداركهــا
لتحقيــق أهــداف الرؤيــة االســراتيجية املتمثلــة يف إرســاء
الجــودة مــن خــال التحســن التدريجــي ملكتســبات التالمــذة.
ويطمــح هــذا التقريــر الــذي يعتمــد عــى معطيــات
 PIRLS-2016ألن يكــون مرجعــا لتقييــم منتظــم ،كل خمــس
ســنوات ،للتقــدم الــذي أحــرزه التالمــذة يف الق ـراءة ،وبالتــايل،
ملردوديــة املدرســة وللسياســة العموميــة التــي تقــود اإلصــاح
يف أفــق  .2030ويعــد تقييــم مســتوى التالمــذة املغاربــة يف
القــراءة أساســيا لتوفــر املعلومــات حــول مســتوى التمكــن
مــن التعلــات ،وحــول اإلنصــاف والجــودة ،وهــا الركيزتــان
األساســيتان اللتــان تقــوم عليهــا الرؤيــة االســراتيجية.

1. UNESCO et IEA, 2017
2. Maghnouj et al. 2018
3 . Ibid
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تقــوم دراســة  PIRLSبتقييــم تعلــم القـراءة والفهــم يف الســنة
الرابعــة مــن التعليــم االبتــدايئ ،وهــي مرحلــة دراســية يفــرض
أن يكــون التلميــذ قــد اكتســب فيهــا مهــارة قـراءة نــص مكتوب
وفهمــه .ويكتــي تقييــم مكتســبات التالمــذة يف القـراءة أهمية
بالغــة يف عمليــة اكتســاب التعلــات .ذلــك أن التمكــن مــن
الق ـراءة يــري لغــة املتعلــم مبفــردات جديــدة ،ويغنــي فهمــه
للنصــوص املكتوبــة ،ويســاعده ،تبعــا لذلــك ،عــى التمكــن مــن
اللغــة «التــي تشــكل مدخــل االندمــاج والتكيــف االجتامعيــن
للفــرد» .وتبــن األدبيــات التــي تناولــت هــذا املوضــوع أن
اكتســاب مهــارة القـراءة يســاعد عــى التمــدرس وعــى االندماج
االجتامعــي .فلــي يقــرأ الفــرد ،وينمــي تذوقــه للقـراءة ،يجــب
عليــه ،قبــل ذلــك ،أن يتعلــم القـراءة يف املدرســة .وعــاوة عــى
ذلــك ،فــإن فهــم النصــوص املكتوبــة هــو «أســاس التعلــم يف كل
املــواد التعليميــة»((( حتــى بالنســبة لتعلــم الرياضيــات.

وليســت الغايــة مــن هــذا التقريــر هــي تأكيــد واقــع املســتوى
الضعيــف للتالمــذة املغاربــة يف الق ـراءة ،وإمنــا القيــام بتحليــل
موضوعــي للمعطيــات حتــى تكــون أساســا للتفكــر يف
السياســات الرتبويــة العموميــة املتعلقــة بطــرق التدريــس ،ويف
املداخــل املمكنــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى تحقيــق
قفــزة نوعيــة تفــي إىل تعلــم تالمذتنــا بشــكل أفضــل.
ينتظــم هــذا التقريــر يف أربعــة أجــزاء ،يُعــ ِّرف الجــزء األول
بالدراســة ومنهجيتهــا؛ ويصــف الجــزء الثــاين أداء التالمــذة يف
إطــار مقــارن؛ بينــا يتطــرق الجــزء الثالــث إىل تحليــل ثنــايئ
املتغـرات لنتائــج التالمــذة يف عالقــة مــع املتغـرات الســياقية.
ويف األخــر يتطــرق الجــزء الرابــع لتحليــل متعــدد املســتويات
ميكّــن مــن التعــرف عــى العوامــل األساســية التــي تتدخــل
بشــكل دال يف تعلــم القــراءة.

إن االهتــام بالق ـراءة يســاعد عــر هــذا النــوع مــن األبحــاث
عــى التعــرف عــى صعوبــات التعلــم التــي يواجههــا املتعلمــون
يف ســلك التعليــم االبتــدايئ .وكــا تبــن ذلــك األدبيــات التــي
تناولــت هــذا املوضــوع ،فــإن النقــص الــذي يعــاين منــه تالمــذة
الســلك االبتــدايئ يف القـراءة يؤثــر ســلبا يف الحافزيــة الدراســية.
فهــو يولــد اإلحبــاط لــدى التالمــذة أمــام التعلــم ،ويعرضهــم
لخطــر االنقطــاع عــن الدراســة(((.
ويبــن هــذا التقريــر أن تحســنا طفيفــا قــد طــرأ عــى نتائــج
التالمــذة املغاربــة بــن ســنتي  2011و .2016ويطابــق هــذا
التحســن الفــرة التــي تزايــد فيها الضغــط االجتامعــي واإلعالمي
عــى املدرســة؛ مــا دفــع الســلطات العموميــة إىل بــذل املزيــد
مــن الجهــود مــن أجــل تطبيــق اإلصالحــات .ومــع ذلــك ،فــإن
اإلنجــازات املحققــة بقيــت ضئيلــة أمــام أوجــه العجــز التــي
يتعــن ســدها لتقليــص الفــوارق التــي تفصــل النظــام الرتبــوي
املغــريب عــن نظــم أغلبيــة البلــدان الخمســن التــي تشــارك يف
هــذه األبحــاث عــى املســتوى الــدويل ،والتــي يحصــل تالمذتهــا
عــى نتائــج أحســن مــن نتائــج التالمــذة املغاربــة.

4. Pelletier, M Apprendre à lire. Action concertée pour le soutien à la recherche en lecture, Québec, Ministère de l’éducation, du loisir
et du sport. 2005
5 . Janosz, M. S.Pascal, L. Belleau, I. Archambault, S.Patent et L.Pagan. « Les élèves du primaire à risque de décrocher au secondaire :
caractéristiques à 12 ans et prédicteurs à 7 ans », Etude longitudinale du développement des enfants, Institut de statistiques du Québec,
vol.7fascicule 2. 2013.
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الفصل األول.
اإلطار المنهجي للبحث
 .1البحث والمستويات المستهدفة

يف ســنة  ،2016أنجــزت الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل
الرتبــوي اإلصــدار الرابــع مــن دراســة  PIRLSالتــي متثــل املعيار
الــدويل لفهــم النــص املكتــوب يف مســتوى الســنة الرابعــة مــن
التعليــم االبتــدايئ .ومــوازاة مــع ذلــك ،أنجــزت ،وألول مــرة،
دراســتني أخريــن هــا  PIRLS Littératieو.ePIRLS
وتعتــر دراســة  PIRLS Littératieصيغــة أقــل صعوبــة مــن
 ،PIRLSوضعــت لقيــاس الكفايــات األساســية يف القـراءة التــي
تعــد رشطــا أساســيا للنجــاح يف  .PIRLSوميكــن لبلــد مــا أن
يختــار ،حســب مســتوى تطــور نظامــه التعليمــي ،وحســب
مســتوى تالمذتــه يف القـراءة ،املشــاركة يف  PIRLSأو يف PIRLS
.Littératie

وبوســع أي بلــد أن يشــارك يف  PIRLS Littératieيف الســنة
الرابعــة ،ويف  PIRLSيف الســنة السادســة .وحتــى يتســنى
ربــط نتائــج تقييــم  PIRLS Littératieبنتائــج تقييــم ،PIRLS
واملقارنــة بينهــا مبــارشة ،ميكــن االعتــاد عــى فقـرات القـراءة
واألســئلة املشــركة بــن التقييمــن.

أمــا  ،ePIRLSفهــو تقييــم مبتكــر للقــراءة عــن طريــق
اإلنرتنيــت ،يقــوم عــى اســتعامل مواقــع اإلنرتنيــت الحقيقيــة
أساســا لخلــق فضــاء إنرتنيــت مغلــق .وهــذا مــا ميكــن البلــدان
املشــاركة((( مــن معرفــة إىل أي حــد يســتطيع تالمذتهــا يف
الســنة الرابعــة مــن التعليــم االبتــدايئ ق ـراءة املعلومــات عــر
اإلنرتنيــت وفهمهــا وتأويلهــا ،واســتعامل هــذه األداة يف ســياق
مــدريس.
مل يشــارك املغــرب يف  ،ePIRLSولكنــه شــارك يف ،PIRLS
و PIRLS Littératieاللذيــن ُج ِّم َعــت نتائجهــا يف
 ،PIRLS-2016و ُحلِّلَــت يف هــذا التقريــر.
 .2البلدان المشاركة

عــرف تقييــم  PIRLS-2016مشــاركة  50بلــدا ،ينتمــي أغلبهــا
للقارتــن األوروبيــة واألســيوية .وقــد شــاركت يف التقييــم ثالثــة
بلــدان إفريقيــة هــي مــر ،وجنــوب إفريقيــا ،واملغــرب .حيــث
شــارك هــذا األخــر يف كل إصــدارات  PIRLSالســابقة ،واملنجــزة
عــى التــوايل ســنوات  ،2001و ،2006و .2011وهــو مــن ضمــن
البلــدان العربيــة الثامنيــة التــي شــاركت يف .PIRLS 2016

شكل  .1خريطة البلدان املشاركة يف PIRLS-2016

1. 14 pays et deux entités de référence ont pris part à l’évaluation ePIRLS : Canada, Taipei Chinois, Danemark, Géorgie, Irlande, Israël,
Italie, Norvège, Portugal, Singapour, Slovénie, Suède, Emirats Arabes Unis, Etats Unis, Abu Dhabi et Dubaï
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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جدول  .1الدول املشاركة يف PIRLS-2016
آسيا

أوروبا

أمريكا

إفريقيا

أستراليا  /أوقيانوسيا

جنوب إفريقيا

أستراليا
نيوزيلندا

ألمانيا

التفيا

المملكة العربية
السعودية

كندا

إنجلترا

مالطا

أذربيجان

تشيلي

مصر

النمسا

النرويج

البحرين

الواليات المتحدة

المغرب

بلجيكا (اإلقليم الفالماني)

هولندا

اإلمارات العربية
المتحدة

ترينيداد وتوباغو

بلجيكا (اإلقليم الوالوني)

بولندا

جورجيا

بلغاريا

البرتغال

هونغ كونغ

الدنمارك

روسيا

إيران

إسبانيا

سلوفاكيا

إسرائيل

فنلندا

التشيك

كازاخستان

فرنسا

سلوفينيا

الكويت

هنغاريا

السويد

ماكاو

إيرلندا

عمان

إيرلندا الشمالية

قطر

إيطاليا

سنغافورة

ليتوانيا

تايبيه الصينية

وزيــادة عــى هــذه البلــدان ،شــاركت يف هــذا التقييــم  .3 11العينة

إن املســتهدفني يف دراســة  PIRLSهــم التالمــذة الذيــن
راكمــوا أربــع ســنوات مــن الدراســة ،وذلــك يف أغلبيــة البلــدان
املشــاركة .ولكــن ،ونظ ـرا ملــا تســتلزمه الق ـراءة مــن متطلبــات
لغويــة ومعرفيــة ،فــإن دراســة  PIRLSتتفــادى تقييــم التالمــذة
صغــري الســن جــدا .وهكــذا ،تــويص البلــدان املشــاركة يف هذه
االختبــارات بتقييــم تالمــذة الســنة الخامســة ،إذا كان متوســط
ســن تالمــذة الســنة الرابعــة يقــل عــن  9,5ســنوات عنــد تاريــخ
إج ـراء االختبــار.

جهــة بصفــة مشــاركني مرجعيــن .وتتكــون هــذه الجهــات مــن
هيئــات ومناطــق جغرافيــة أو ثقافيــة داخــل البلــد الواحــد.
فهــي تتوفــر عــى نظامهــا الرتبــوي الخــاص ،وتشــارك بعينــة
ممثلــة مــن التالمــذة ،وميكــن أن تعامــل كبلــدان متميــزة .فهــي
تتبــع نفــس اإلج ـراءات ،ومتتَ ِثــل لنفــس املعايــر التــي متتثــل
لهــا البلــدان املشــاركة ،وتقــدم نتائجهــا منفصلــة يف التقريــر
الــدويل الــذي تعــده الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل
الرتبــوي .ولإلشــارة فــإن هــذا التقريــر ال يتطــرق ملعطيــات
هــؤالء املشــاركني املرجعيــن.
بالنســبة للمغــرب ،اســتهدفت دراســة  PIRLSتالمــذة الســنة
الرابعــة .وكــا هــو الحــال بالنســبة للدراســة الدوليــة للتوجهات
جدول  .2املشاركون املرجعيون
يف تدريــس الرياضيــات والعلــوم ( ،)TIMSSفــإن العينــة
جنوب إفريقيا ()5
بوينس ايروس ،األرجنتين
املعتمــدة يف دراســة  ،PIRLSهــي عينــة طبقيــة عــى مرحلتــن:
األندلس ،إسبانيا
انتاريو ،كندا
مدريد ،إسبانيا
كيبيك ،كندا
يف املرحلــة األوىل ،تــم اختيــار عينــة مــن املؤسســات التعليميــة
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
الدنمارك ()3
بعــد ترتيبهــا يف طبقــات وفــق معايــر تختلــف مــن بلــد آلخــر.
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
النرويج ()4
وميكــن لهــذه الطبقيــة أن تتخــذ شــكلني :طبقيــة رصيحــة،
موسكو ،روسيا
وطبقيــة ضمنيــة .تتمثــل الطبقيــة الرصيحــة يف إنشــاء قاعــدة
( )3شارك الدمنارك يف  PIRLS Littératieبتالمذة السنة الثالثة.
إحصائيــة خاصــة بــكل طبقــة مــن الطبقــات التــي تتكــون منهــا
( )4اختــارت الرنويــج تقييــم الســنة الخامســة للحصــول عــى مقارنــة أفضـ
ـل الفئــة املســتهدفة بالدراســة ،ثــم اختيــار عينــة مــن املؤسســات
مــع الســويد وفنلنــدا ،كــا شــاركت يف تقييــم الســنة الرابعــة وذلــك
للمحافظــة عــى االتجاهــات الســابقة.
التعليميــة داخــل كل واحــدة منهــا .أمــا الطبقيــة الضمنيــة،
( )5أمــا جنــوب إفريقيــا ،فقــد اختــارت ،زيــادة عــى الســنة الرابعــة،
تقييـــة،ـم فتتمثــل يف ســحب ،وذلــك ضمــن كل طبقــة رصيحــة ،مجموعــة
تالمــذة الســنة الخامســة يف املــدارس التــي تســتعمل اللغــة اإلنجليزي
ولغتــي األفريكانــس ( )L’afrikaansوالزولــو (.)Zoulou
مــن املؤسســات وفــق متغـرات أخــرى للطبقيــة .ولقــد اختريت
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املؤسســـات التعليميـــة ،يف املـــرحلة األوىل ،وفق سحب عشوايئ  -القراءة من أجل التجربة األدبية؛
منتظم مع احتمـــال يتنـــاسب وحجـــمها.
 القراءة من أجل اكتساب املعلومة واستعاملها.فـــي املـــرحلة الثـانيـــة ،تم ،ضمن كل مؤسســة من املؤسســات
يتطابــق هــذان الهدفــان مــع نوعــن مــن النصــوص التــي
املختــارة يف املرحلــة األوىل ،انتقــاء قســم أو قســمني كاملــن
تغطــي جــزءا كبــرا مــن قــراءات التالمــذة داخــل القســم
للســنة الرابعــة بواســطة ســحب عشــوايئ بســيط .وبالنســبة
الــدرايس وخارجــه ،أي النصــوص األدبيــة والنصــوص اإلعالميــة
لألقســام التــي يقــل عــدد تالمذتهــا عــن العــدد املطلــوب ،فقــد
أو اإلخباريــة.
تــم تجميعهــا يف مــا يشــبه األقســـام ،وذلــك قبــل عمليــة اختيار
العينــة .ويشــارك يف التقييــم جميــع تالمــذة القســم الــذي • النصوص األدبية
يدخــل ضمــن العينــة.
أثنــاء ق ـراءة النصــوص األدبيــة ،ينخــرط القــارئ يف األحــداث
يف املغــرب ،اعتمــدت الطبقيــة الرصيحــة عــى الجهــات والســياقات ،واألفعــال والنتائــج ،والشــخصيات والعواطــف
(وعددهــا  16حســب التقييــم القديــم) ونوعيــة التعليــم واألفــكار .ويــؤدي بــه ذلــك إىل االســتمتاع باللغــة ذاتهــا
(عمومــي وخــاص) ،إذ تــم تصنيــف املــدارس عــى هذا األســاس؛ وتقديرهــا.
وهــو مــا أعطــى  18طبقــة رصيحــة .يف جهــة وادي الذهــب
النصــوص املســتعملة عبــارة عــن قصــص أو حكايــات خياليــة
لكويــرة((( ،شــاركت كل املــدارس العموميــة يف الدراســة .ويف
يف أغلبهــا .ونظ ـرا للفــوارق املوجــودة بــن املناهــج الدراســية
هــذه الفئــة الشــاملة ،انتقــي قســان مــن كل مدرســة عــوض
وثقافــات البلــدان املشــاركة ،كان مــن الصعــب إدمــاج بعــض
قســم واحــد كــا يف الجهــات األخــرى.
أشــكال النصــوص األدبيــة .فقــد كان مــن الصعــب ،مثــا،
عــى املســتوى الــدويل ،شــارك يف دراســة  PIRLS-2016ترجمــة النصــوص الشــعرية ،كــا أن النصــوص املرسحيــة ال
 319.000تلميــذ وتلميــذة ،موزعــن عــى  12.000مدرســة أمــا تُــد َّرس عــى نطــاق واســع يف أقســام التعليــم االبتــدايئ.
يف املغــرب ،فقــد شــارك  10.942تلميــذ وتلميــذة ،موزعــن عــى
• النصوص اإلخبارية
 360مدرســة عموميــة وخاصــة.
ميكــن للوثائــق ذات الطابــع اإلخبــاري أن تــروم تحقيــق
 .4اإلطار المرجعي وخصائص االختبارات
أهــداف مختلفــة حتــى لــو كانــت وظيفتهــا األساســية هــي
ت ُع ـ ِّرف دراســة  PIRLSالق ـراءة بوصفهــا «القــدرة عــى فهــم توفــر املعلومــات .وإذا كان العديــد مــن النصــوص اإلخباريــة
واســتعامل األشــكال اللغويــة املكتوبــة التــي يتطلبهــا املجتمــع عبــارة عــن رسد بســيط للوقائــع ،كالســر الذاتيــة ،مثــا ،فــإن
و/أو التــي يقدرهــا الفــرد» .ووفــق هــذا التعريــف ،ميكــن بعضهــا اآلخــر ينقــل أحداثــا ،ووقائــع ،وتفســرات بواســطة
للقــراء أن يبنــوا دالالت ومعــاين انطالقــا مــن نصــوص ذات ملخــص وصفــي ،أو محاولــة أدبيــة مقنعــة ،أو حجــة متوازنــة.
أشــكال مختلفــة .فهــم يقــرؤون لــي يتعلمــوا ،ولــي يشــاركوا
ولتقديــم األهــداف املختلفــة لهــذا النــوع مــن النصــوص بشــكل
يف مجتمــع القـراء يف املدرســة ،ويف الحيــاة اليوميــة ،ومــن أجــل
أفضــل ،ميكــن تقديــم املعلومــة بشــكل مغايــر ،وذلــك بتغيــر
املتعــة.
املحتــوى ،والتنظيــم ،والشــكل .وبهــذا املعنــى ،ميكــن عــرض
الوثائــق اإلخباريــة عــى أشــكال مختلفــة :عــى شــكل لوائــح
 .1.4اإلطار المرجعي
لوضــع األســئلة التــي يتكــون منهــا االختبــار ،اعتمــدت دراســة ورســوم بيانيــة ،وعــى شــكل مخططــات بيانيــة وجــداول
 PIRLSعــى إطــار مرجعــي نُظــم حــول هدفــن للقــراءة وصــور .وميكــن لهــذه الصيــغ املختلفــة لعــرض محتويــات
النــص أن تتطلــب مــن القــارئ عمليــات فهــم مختلفــة.
وأربــع عمليــات للفهــم.
 .1.1.4أهداف القراءة

 .2.1.4عمليات الفهم

نظــم اإلطــار املرجعــي الــذي اعتمدتــه دراســة  PIRLSحــول بالنســبة لــكل نــوع مــن أنــواع النصــوص ،تــم تقييــم أربــع
عمليــات يف ســرورة فهــم املقــروء :العثــور عــى املعلومــات
هدفــن أساســيني يحــددان الفهــم يف عمليــة الق ـراءة:
 . 2الغايــة التــي مــن أجلهــا شــاركت جميــع املــدارس بجهــة وادي الذهــب لكويــرة بقســمني هــي تأمــن التمثيليــة داخــل الجهــة نظ ـرا لصغرهــا باملقارنــة مــع
الجهــات األخــرى.
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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الواضحــة الــواردة يف النــص واســتخراجها منــه ،والقيــام
باســتقراءات أو اســتنتاجات بســيطة ،وتفســر وتركيــب األفــكار
واملعلومــات .وأخــرا ،تقييــم املحتــوى والعنــارص النصيــة
ونقدهــا.
اســتعملت عمليــات الفهــم األربــع هــذه بوصفهــا أساســا
لوضــع أســئلة الفهــم املتعلقــة بــكل فقــرة أو مبجموعــة مــن
فقــرات النــص موضــوع القــراءة.

▪▪استنتاج أن حادثا معينا هو سبب حادث آخر؛
▪▪استخالص الحجة الرئيسية ضمن مجموعة من الحجج؛
▪▪التعرف عىل التعميامت الواردة يف النص؛
▪▪وصــف العالقــة بــن شــخصيتني مــن الشــخصيات الــواردة
يف النــص.
• تفسري وتركيب األفكار واملعلومات

أكيــد أنــه يوجــد تفاعــل جوهــري بــن طــول النــص وتعقيــده
القــارئ القــادر عــى تأويــل املعلومــات وإدماجهــا هــو القــارئ
وتعقيــد العمليــات التــي يتطلبهــا فهمــه .وهكــذا ،ميكــن أن
القــادر ليــس عــى وضــع العالقــات بــن األحــداث والوقائــع
تؤثــر طبيعــة النــص عــى صعوبــة الســؤال املطــروح مــن خــال
الضمنيــة الــواردة يف النــص فحســب ،وإمنــا ،أيضــا ،بــن تلــك
األنــواع األربعــة لعمليــات الفهــم وداخلهــا.
التــي ميكــن تأويلهــا مــن منظــوره الخــاص .وبوســع هــذا
القــارئ أن يبنــي فهــا أكــر خصوصيــة ،وأكــر اكتــاال للنــص
• إيجاد واستخراج معلومات واضحة
بإدمــاج معارفــه وتجاربــه الشــخصية يف املعنــى الكامــن يف
ال تتطلــب هــذه العمليــة إال القليــل مــن التأويــل واالســتنتاج،
النــص .وتســتدعي هــذه العمليــة قــدرة التالمــذة عــى:
ولكنهــا تســتلزم فهــا واضحــا ومبــارشا للمعلومــات الــواردة
يف النــص ميكــن مــن التعــرف عــى صالحيــة املعلومــة بالنســبة ▪▪التعرف عىل الفكرة العامة الواردة يف النص؛
للســؤال املطــروح .فهــي تتطلــب الرتكيز عــى الكلمــة ،والعبارة،
▪▪تصور بديل ألفعال الشخوص التي جاءت يف النص؛
والجملــة لبنــاء املعنــى .وميكــن أن تتطلــب مــن القــارئ كذلــك،
اســتعادة املعلومــات الصــادرة عــن عــدة مواقــع .وتخــص ▪▪املقارنــة بــن املعلومــات الــواردة يف النــص وبيــان الفــوارق
والتعــارض املوجــود بينهــا؛
األســئلة املتعلقــة بهــذه العمليــات عــادة ،املهــام التاليــة:
▪▪التعــرف عــى املعلومــات املتعلقــة مبوضــوع القــراءة
الخــاص؛
▪▪البحث عن األفكار الخاصة؛

▪▪تأويــل التطبيقــات املمكنــة ملعلومــات النــص يف العــامل
الحقيقــي.

▪▪البحث عن تعريف الكلامت والعبارات؛

• تقييم ونقد محتوى النص وعنارصه

▪▪التعــرف عــى ســياق قصــة أو حكايــة (الزمــان واملــكان عــى
ســبيل املثال)؛

يق ِّيــم القــراء املنخرطــون يف هــذه العمليــة محتــوى النــص
وعنــارصه ،وتنظيمــه ،واللغــة املســتعملة فيــه ،ويقومــون
بانتقــاده مــن منظــور شــخيص ،أو برؤيــة موضوعيــة .ويســتلزم
منهــم ذلــك اإلدالء بحكــم مــرر اعتــادا عــى فهمهــم للنــص
بالنســبة إىل معارفهــم الخاصــة املتعلقــة بالنــوع املعنــي،
وبالنســبة إىل بنيــة اللغــة ومواضعاتهــا .ويقومــون بذلــك،
أيضــا ،اعتــادا عــى فهمهــم وتأويلهــم للعــامل .فبوســعهم مثــا،
معارضــة أو تأييــد األفــكار أو املعلومــات املوجــودة يف النــص،
أو مقارنتهــا مــع األفــكار أو املعلومــات املوجــودة يف مصــادر
أخــرى .وتعتــر ســعة التجربــة القرائيــة الســابقة ،واالســتئناس
باللغــة أساســيني لــكل عنــر مــن عنــارص هــذه العمليــة التــي
تتطلــب القيــام باملهــام التاليــة:

▪▪البحــث عــن الجملــة أو الفكــرة األساســية للموضــوع (عنــد
اإلعــان عنهــا بوضــوح).
• القيام باستنتاجات بسيطة
تتطلــب هــذه العمليــة أكــر مــن مجــرد فهــم الكلمــة أو
العبــارة أو الجملــة .فهــي تركــز عــى الداللــة الخاصــة الكامنــة
يف جــزء مــن النــص ،أو الداللــة الشــمولية للنــص يف كليتــه.
وزيــادة عــى ذلــك ،فقــد تتطلــب بعــض االســتنتاجات أن يقــوم
القــارئ بالربــط بــن الــدالالت الخاصــة والــدالالت الكليــة أو
الشــمولية .ومهــام القـراءة التــي ميكــن أن توضــح هــذا النــوع
مــن العمليــات هــي:
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▪▪استنتاج مزاج أو نربة القصة؛
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▪▪الحكــم عــى شــمولية املعلومــة املتضمنــة يف النــص
ووضوحهــا؛

▪▪تقييــم احتــال وقــوع الحــادث الــوارد يف النــص بالفعــل
يف الواقــع؛

واملجــاز ،ونربتــه؛
▪▪تحديد وجهة نظر الكاتب حول املوضوع األسايس.

▪▪تقييــم احتــال تغيــر حجــة الكاتــب لتفكــر النــاس
ورغــم كــون أهــداف القـراءة وعمليــات الفهــم األربعــة ،ســالفة
وأفعالهــم؛
الذكــر ،هــي أســاس الدراســة  ،PIRLSوكــذا دراســتي PIRLS
▪▪الحكــم عــا إذا كان عنــوان النــص يعكــس جيــدا موضوعــه  littératieو ،ePIRLSفإنــه توجــد بعــض الفــوارق يف األهميــة
املعطــاة لــكل هــدف مــن أهــداف القـراءة ،ولــكل عمليــة مــن
العام؛
عمليــات الفهــم.
▪▪وصــف تأثــر الخصائــص اللغويــة للنــص ،كاالســتعارة
جدول  .3توزيع األسئلة حسب أهداف القراءة وعمليات الفهم
PIRLS

أهداف القراءة

50%

نصوص أدبية

نصوص إخبارية

PIRLS Littératie
50%

ePIRLS
0%

50%

50%

100%

إيجاد واستخراج معلومات واضحة

20%

50%

20%

تفسير وتركيب األفكار والمعلومات

30%

عمليات الفهم

30%

القيام باستنتاجات بسيطة

20%

تقييم ونقد محتوى النص وعناصره

25%
25%

30%

30%
20%

املرجعPIRLS 2016, assessment framework, 2nd Edition :

 .2.4خصائص الروائز

يجــري أطفــال الســنة الرابعــة املغاربــة الروائــز باللغــة العربيــة
الفصحــى .ومــن ناحيـــة أخـــرى ،ينبغــي التذكيـــر بـــأن اختيــار
النصــوص يف الروائــز الدوليــة يخضــع ملعايــر ترتبــط بــرورة
ترجمتهــا إىل عــدة لغــات .وهكــذا يتــم اختيــار النصــوص القابلة
للرتجمــة دون املســاس بوضــوح معناهــا ،أو دون التأثــر يف
إمكانـــات انخـراط التالمــذة فيهــا .وقــد حظــي مشــكل التحيــز
الثقـــايف ،كذلــك ،باهتمـــام خـــاص .ولهــذا أقصيــت النصـــوص
التــي يتـــوقف فهمهـــا بشكـــل قـــوي عــى املعــارف الخاصــة
بثقافــة معينــة دون أخــرى .وقــد أخــذ انتقــاء النصــوص بعــن
االعتبــار ،كذلــك ،مشــكلة اإلنصــاف ،وحساســية االعتبــارات
الجنســية (النــوع) ،والعرقيــة ،واإلثنيــة ،والدينيــة .وتــم تحديــد
مــدى مالءمــة النصــوص ومقروئيتهــا لتقييــات  PIRLSأساســا،
بعــد فحوصــات متكــررة قــام بهــا املدرســون واملختصــون يف
املناهــج الدراســية يف البلــدان املشــاركة.

الكتيبــات عــى التالمــذة وفــق إجــراء التدويــر العشــوايئ.
يتطلــب كل ســؤال مــن أســئلة  ePIRLSالعمــل عــى حــوايل
ثالثــة مواقــع ويــب مختلفــة ،أي مــا مجموعــه حــوايل خمس إىل
عــر صفحــات مــن الويــب .وتتكــون النصــوص التــي يتضمنهــا
كل متريــن مــن متاريــن  ePIRLSمــن  1000كلمــة يف املعــدل.
ومل يتمكــن التالمــذة املغاربــة مــن اجتيــاز اختبــارات ePIRLS
ألســباب لوجيســتيكية تتعلــق بولوجهــم اإلنرتنيــت.
األســئلة املعتمــدة يف تقييــات  PIRLSنوعــان :أســئلة متعــددة
االختيــارات ،وأســئلة مفتوحــة .للجــواب عــى النــوع األول مــن
تلــك األســئلة ،يتعــن عــى التلميــذ أن يختــار جوابــا واحــدا
ضمــن أربعــة أجوبــة مقرتحــة ،ويتعــن عليــه أن يحــرر جوابــا
عــى كل ســؤال مــن األســئلة املفتوحــة .وتصحــح تلــك األجوبــة
وفــق معايــر دقيقــة متكــن مــن منــح نقطــة عــى كل جــواب
وفــق تعليــات الرتميــز.

وانســجاما مــع الفــرق يف الصعوبــة املوجــودة بــن تقييــات

 ،PIRLSوتقييــات  ،PIRLS Litteratieيتكــون كل نــص  .5االستمارات

أو وثيقــة مــن حــوايل  800كلمــة يف التقييــم األول ،وحــوايل
 400كلمــة يف التقييــم الثــاين .ومــن ناحيــة أخــرى ،يقــوم كال
التقييمــن عــى  12فقــرة ( 6منهــا أدبيــة ،و 6إعالميــة) وحــوايل
 180ســؤال موزعــة يف  12كُتَ ِّيبــا مختلفــا .وقــد وزعــت تلــك

إن مردوديــة التالمــذة يف فهــم النصــوص املكتوبــة هــي نتيجــة
أنشــطة التعلــم والتجــارب التــي يكتســبونها يف ســياقات
مختلفــة :الســياق الجامعــايت ،والعائــي ،وســياق املدرســة
والقســم الــدرايس .وترتبــط تلــك املردوديــة كذلــك ،بســلوكيات
التالمــذة ومواقفهــم إزاء القــراءة.
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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تجمــع دراســة  PIRLSاملعلومــات حــول تلــك الســياقات
بواســطة اســتامرات موجهــة للتالمــذة املشــاركني وآلبائهــم أو
أوليــاء أمورهــم ومدرســيهم ،وكذلــك إىل مديــري املؤسســات
التعليميــة التــي يدرســون فيهــا .ويعبــئ التالمــذة املشــاركون
يف  ePIRLSاســتامرة قصــرة إضافيــة تركــز عــى اســتعامل
الحاســوب .وزيــادة عــى ذلــك ،يعبــئ منســقو البلــدان
املشــاركة اســتامرة تتعلــق باملناهــج الدراســية يف بلدانهــم.
وتوفــر هــذه االســتامرة معلومــات مهمــة حــول السياســة
الرتبويــة يف كل بلــد مــن البلــدان املشــاركة ،وحــول بنيــة
نظامــه الرتبــوي ،وبرنامجــه الخــاص بتعليــم وتعلــم القـراءة يف
االبتــدايئ ،ومامرســات التقييــم ،وكذلــك حــول االســتلزامات يف
مجــال تكويــن املدرســن.
تحيــط تلــك االســتامرات بالوســط الــذي يتعلــم فيــه التالمــذة
مــن خــال خمســة جوانــب هــي:
• السياق الوطني والجامعايت
عــى الصعيــد الوطنــي أو الجامعــايت ،تؤثــر العوامــل الثقافيــة
واالجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة يف مكتســبات التالمــذة
يف الق ـراءة والكتابــة .فالسياســة الرتبويــة الفعالــة هــي التــي
تنجــح يف وضــع املنهــاج الــدرايس وتنفيــذ الربامــج الدراســية،
آخــذة تلــك العوامــل الســياقية بعــن االعتبــار .ولتقييــم هــذه
العوامــل تجمــع دراســة  PIRLSاملعلومــات املتعلقــة مبــا يــي:

▪▪املوارد السوسيو-اقتصادية والرتبوية املتوافرة يف البيت؛
▪▪انتظــارات اآلبــاء يف مجــال تعليــم أبنائهــم ،واألهميــة التــي
يولونهــا لهــا؛
▪▪األنشطة املبكرة يف القراءة والكتابة؛
▪▪دعم الوالدين ملامرسة القراءة يف البيت.
• سياق املدرسة
ميكــن للعوامــل املرتبطــة باملدرســة أن تؤثــر يف مكتســبات
التالمــذة .وتعطــي دراســة  PIRLSأهميــة خاصــة ملحيــط
املدرســة وتنظيمهــا مــن خــال الجوانــب التاليــة:
▪▪الرتكيبــة االجتامعيــة للمدرســة وفــق الســياق السوســيو
اقتصــادي للتالمــذة؛▪▪تأثري االفتقار إىل املوارد يف عملية التعليم والتعلم؛
▪▪الظــروف التــي يشــتغل فيهــا املدرســون ومــدى رضاهــم
عــن مهنتهــم؛
▪▪الدور القيادي للمدير؛
▪▪األهمية املعطاة للنجاح الدرايس؛
▪▪األمن والنظام واالنضباط داخل املدرسة؛

▪▪املــوارد االقتصاديــة والخصائــص الدميغرافيــة والجغرافيــة • سياق القسم
للســكان؛
القســم هــو املــكان الــذي تجــري فيــه أنشــطة التعليــم

▪▪تنظيم النظام الرتبوي وبنيته؛
▪▪مسار التالمذة؛

▪▪برنامج القراءة يف التعليم االبتدايئ؛
▪▪املدرسون وتكوينهم؛
▪▪اإللحاح عىل القراءة؛
▪▪تتبع تطبيق املنهاج الدرايس.
• السياق العائيل

والتعلــم .وتتوقــف مكتســبات التالمــذة عــى محيطــه ،واملنــاخ
الــذي يســوده ،وعــى املامرســات البيداغوجيــة .وتقارب دراســة
 PIRLSهــذه الجوانــب مــن خــال:
▪▪تكوين وتجربة هيئة التدريس؛
▪▪املوارد البيداغوجية والوسائل التكنولوجية؛
▪▪الوقت املخصص للتعليم؛
▪▪االسرتاتيجيات واألنشطة البيداغوجية؛
▪▪تعليم القراءة عرب اإلنرتنت؛

لفهــم تأثــر الســياق العائــي وتــوارث اإلملــام بالقـراءة والكتابــة
مــن جيــل لجيــل ،جمــع  PIRLSاملعطيــات بواســطة اســتامرة
موجهــة للتالمــذة ،وأخــرى حــول القــراءة يعبئهــا آباؤهــم أو • خصائص التالمذة ومواقفهم إزاء التعلم والقراءة
أوليــاء أمورهــم .وتتعلــق املعلومــات الــواردة بهاتني االســتامرتني ميكــن أن توجـــد عالقـــات بــن مواقــف التالمــذة إزاء مــادة من
بالنقــط التاليــة:
▪▪التقييم داخل الفصل الدرايس.
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املــواد التعليميــة وإنجازاتهــم يف تلــك املـــادة .ولهــذا ميكــن
لحـافـــزية التالمــذة والتزامهــم ،وثقتهــم يف قدراتهــم أن تســاعد
عــى النجــاح املــدريس .ولإلحاطــة بالعالقــة بــن هــذه املتغـرات
وكفايــة القـراءة ،تقــدم دراســة  PIRLSاملعلومــات املتعلقــة ب:
▪▪قدرة التالمذة عىل التعلم؛
▪▪حـافـزية التالمذة؛
▪▪ثقة التالمذة يف أنفسهم.

وتحيــل هــذه الجوانــب عــى مفاهيــم يصعــب غالبــا مالحظتهــا
وقياســها مبــارشة ،ولذلــك تتــم مقاربتهــا مــن خــال مجموعــة
مــن األســئلة موجهــة للتالمــذة أو آبائهــم أو أوليــاء أمورهــم،
أو أســاتذتهم أو مديــري املــدارس .ويتــم دمــج األجوبــة عــى
األســئلة املتعلقــة بــكل جانــب أو مفهــوم مــن املفاهيــم ســالفة
الذكــر يف مــؤرش ،وذلــك باالســتعانة بنظريــة اإلجابــة عــى
البنــود ( ،)Modèles de réponse aux itemsثــم يتــم توزيــع
التالمــذة حســب هــذا املــؤرش عــى ثالثــة مســتويات :عــال
ومتوســط وضعيــف.

وقــد تــم تحليــل هــذه املعلومــات الســياقية يف عالقتهــا
مبردوديــة التالمــذة .ومتكــن املقارنــة بــن البلــدان املشــاركة مــن
إعطــاء صــورة عــن االســراتيجيات الرتبويــة الفعالــة لتطويــر ولدراســة العالقــة بــن هــذه املــؤرشات ونتائــج التالمــذة يف
تعليــم وتعلــم القــراءة وتحســينه.
الق ـراءة ،تــم يف مرحلــة أوىل القيــام بتحليــل ثنــايئ املتغ ـرات
مــن خــال دراســة التقاطــع بــن كل مــؤرش عىل حــدة ومعدالت
 .6بعض العناصر المنهجية
التالمــذة يف القـراءة ،وذلــك دون أخــذ املــؤرشات األخــرى بعــن
• املؤرشات املركبة
االعتبــار .ولتجــاوز ذلــك ،تــم يف مرحلــة ثانيــة تبنــي مقاربــة
املواضيــع التــي تــم التطــرق إليهــا يف اســتامرات الســياق تتعلــق متعــددة املتغــرات ،وذلــك باالعتــاد عــى التحليــل متعــدد
بالجوانــب التــي أثبتــت األبحــاث يف مجــال الرتبيــة عالقتهــا املســتويات .وينــدرج هــذا األخــر ضمــن تقنيــات تحليــل
االنحــدار التــي تتناســب واملعطيــات ذات الطابــع الرتاتبــي
الوطيــدة بالنجــاح الــدرايس؛ وهــي عــى الخصــوص:
التــي تتميــز بكــون البيانــات تنتمــي إىل مســتويات متداخلــة،
▪▪مواقــف التالمــذة إزاء القـراءة (حــب القـراءة ،االنخـراط يف وهــو الحــال بالنســبة للمعطيــات املعالجــة يف هــذا التقريــر ،إذ
دروس القـراءة ،الثقــة يف النفــس)
إن التلميــذ ينتمــي إىل قســم ينتمــي بــدوره إىل مدرســة.
▪▪متثالت ومواقف اآلباء إزاء املدرسة؛
• املقارنة بني النتائج الوطنية واملستوى الدويل
• التحليل ثنايئ املتغريات والتحليل متعدد املستويات

▪▪االنخــراط األرسي يف األنشــطة القراءاتيــة قبــل بدايــة تن َجــز املقارنــات بــن نتائــج املغــرب (املســتوى الوطنــي)
التمــدرس؛
واملعــدل يف الــدول املشــاركة (املســتوى الــدويل) ،وذلــك ســواء
تعلــق األمــر مبعــدالت التحصيــل أو مبــؤرشات الســياق.
▪▪الرتكيبة السوسيو-اقتصادية للمؤسسة؛
▪▪املكتســبات القبليــة للتالمــذة يف القراءاتيــة قبــل دخــول
الســلك االبتــدايئ؛
▪▪اإللحاح عىل النجاح؛
▪▪الرضا الوظيفي لألساتذة؛
▪▪مشاكل االنضباط يف املؤسسة؛
▪▪النظام واألمن باملؤسسة؛
▪▪مشــاكل التخويــف واإلهانــة التــي يتعــرض لهــا التالمــذة يف
املؤسســة؛
▪▪الشعور باالنتامء إىل املدرسة.
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الفصل الثاني.
أداء التالمذة المغاربة والمقارنة الدولية
متكــن املشــاركة يف الدراســة الدوليــة  2016-PIRLSاملغــرب
مــن تقييــم متوقعــه بالنســبة للبلــدان املتقدمــة ،والبلــدان ذات
املســتوى االقتصــادي املامثــل التــي شــاركت يف نفــس الدراســة.
ومتكنــه ،كذلــك ،مــن تقديــر التطــور املحــرز عــى مســتوى
تعلــات التالمــذة املغاربــة يف مجــال القــراءة منــذ دراســة
.PIRLS-2011
 .1تموقع المغرب على الصعيد الدولي

مــن بــن البلــدان الخمســن التــي شــاركت يف ،PIRLS-2016
حصــل  34بلــدا عــى نتائــج تفــوق بشــكل دال املعــدل الــدويل
( .((()500ويتعلــق األمــر أساســا بالبلــدان األوروبيــة والبلــدان
األســيوية واألمريكيــة .وتـراوح النتائــج املتوســطة لتلــك البلدان
بــن  581نقطــة ،حصلــت عليهــا روســيا ،و 511نقطــة مســجلة
يف فرنســا.
أمــا عــدد البلــدان التــي مل تتمكــن مــن تخطــي املعــدل الــدويل
فهــو  16بلــدا .جــاء اإلقليــم الوالــوين يف بلجيــكا عــى رأس قامئــة
تلــك البلــدان بنتيجــة ( )497نقطــة ،وهــي نتيجــة ال تختلــف
بشــكل دال عــن املعــدل الــدويل .وتنتمــي البلــدان العربيــة
الثامنيــة التــي شــاركت ،بدورهــا ،يف هــذه الدراســة لهــذه الفئة،
بنتائــج تقــل بشــكل بــارز عــن هــذا املعــدل .وتـراوح نتائجهــا
بــن  450نقطــة ،حصلــت عليهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
و 330نقطــة ،حصلــت عليهــا مــر .وتقــدم املغــرب مــر
بحصولــه عــى معــدل  358نقطــة .وجــاءت جنــوب إفريقيــا يف
مؤخــرة الرتتيــب مبعــدل بلــغ  320نقطــة.
جدول  .4معدالت تحصيل الدول املشاركة يف PIRLS-2016
الداللة اإلحصائية بالنسبة
للمعدل الدولي

إيرلندا الشمالية

565

النرويج

559

تايبيه الصينية

559

إنجلترا

559

التفيا

558

السويد

555

هنغاريا

554

بلغاريا

552

الواليات المتحدة

549

ليتوانيا

548

إيطاليا

548

الدنمارك

547

ماكاو

546

هولندا

545

أستراليا

544

التشيك

543

كندا

543

سلوفينيا

542

النمسا

541

ألمانيا

537

كازاخستان

536

سلوفاكيا

535

إسرائيل

530

البرتغال

528

إسبانيا

528

بلجيكا (اإلقليم الفالماني)

525

نيوزيلندا

523

فرنسا

511

معدل التحصيل الدولي

500

بلجيكا (اإلقليم الوالوني)

497

تشيلي

494
488

البلد

معدل التحصيل

روسيا

581

سنغافورة

576

جورجيا

هونغ كونغ

569

ترينيداد وتوباغو

479

إيرلندا

567

أذربيجان

472

فنلندا

566

مالطا

452

بولندا

565

اإلمارات العربية المتحدة

450

البحرين

446

 .1وضعت النتائج عىل سلم من  0إىل  1000نقطة مع معدل  500نقطة ،بانحراف معياري قدره  100نقطة.
12

PIRLS 2016

البلد

معدل التحصيل

قطر

442

المملكة العربية السعودية

430

إيران

428

عمان

418

الكويت

393

المغرب

358

مصر

330

جنوب إفريقيا

320

الداللة اإلحصائية بالنسبة
للمعدل الدولي

ورغــم كــون النتائــج التــي حصــل عليهــا املغــرب تنبــئ بتطــور
إيجــايب نحــو تحســن نتائــج تالمذتــه يف الق ـراءة ،فإنــه يتعــن
عليــه بــذل مجهــودات مســتدامة لتــدارك النقــص املرتاكــم.
 .3توزيع التالمذة المغاربة وفق
المستويات الدولية لألداء

املصدر :نتائج .PIRLS-2016
معدل تحصيل يفوق ،بشكل دال ،املعدل الدويل
معدل تحصيل يقل ،بشكل دال ،عن املعدل الدويل

وتجــدر اإلشــارة إىل أن عــددا قليــا مــن البلــدان الســائرة يف
طريــق النمــو هــي التــي تشــارك يف دراســة  ،PIRLSوأن أغلبيــة
البلــدان املتقدمــة تشــارك فيهــا بانتظــام ،ويحصــل تالمذتهــا
عــى أحســن النتائــج.
 .2تطور مستوى اإلنجاز في القراءة بين
 2011و2016

يتضــح مــن خــال فحــص تطــور معــدالت تحصيــل البلــدان
املشــاركة يف هــذه الدراســة أن  18بلــدا قــد تحســنت نتائجهــا
بشــكل دال بــن ســنة  2011وســنة  .2016ويــأيت املغــرب عــى
رأس قامئــة تلــك البلــدان ،إذ انتقلــت النتائــج التــي حصــل
عليهــا مــن  310نقطــة ســنة  2011إىل  358نقطــة ســنة ،2016
أي بزيــادة  48نقطــة .ومــن جهــة أخــرى ،عرفــت  10بلــدان
انخفاضــا داال يف معدالتهــا ،يـراوح بــن  29نقطــة يف إيـران ،و5
نقــط يف كنــدا.

صنــف التالمــذة يف دراســة  PIRLSحســب أربعــة مســتويات
مــن األداء :متقــدم ،وعــال ،ومتوســط ،ومنخفــض .وتطابــق
تلــك املســتويات النتائــج التــي تفــوق أو تســاوي عــى التــوايل،
 ،625و ،550و ،475و 400نقطــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن تلــك
املســتويات تراكميــة ،وهــو مــا يعنــي أن التلميــذ الــذي وصــل
مســتوى معينــا قــد تخطــى بالــرورة املســتويات الدنيــا.
ويبــن توزيــع التالمــذة وفــق هــذه املســتويات أن نســبة
التالمــذة الذيــن بلغــوا مســتوى األداء املتقــدم تــكاد تكــون
منعدمــة يف املغــرب ،يف الوقــت الــذي بلغــت  10%عــى
الصعيــد الــدويل .وال يشــمل املســتويان العــايل واملتوســط
بدورهــا عــددا كبـرا مــن التالمــذة املغاربــة ( 3%يف املســتوى
العــايل ،و 14%يف املســتوى املتوســط) ،وذلــك عكــس مــا لوحــظ
عــى الصعيــد الــدويل ( 47%يف املســتوى العــايل ،و 82%يف
املســتوى املتوســط) .وخالفــا لذلــك ،تبقــى نســبة التالمــذة
املغاربــة الذيــن مل يصلــوا حتــى مســتوى األداء املنخفــض
مهمــة ،إذ تصــل  .64%وهــذا مــا يضــع املغــرب ضمــن البلــدان
الثالثــة التــي ال ميتلــك تالمذتهــا الكفايــات األوليــة يف مجــال
فهــم النصــوص املكتوبــة ،مــع كل مــن مــر ( )69%وجنــوب
أفريقيــا (.)78%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻋﻤﺎﻥ
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎ��ﺎ
ﺃﺳﺘ�ﺍﻟﻴﺎ
ﻗﻄﺮ
ﻫﻨﻐﺎ��ﺎ
ﺇﻳ�ﻟﻨﺪﺍ
ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
�ﻭﺳﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

ﻛﻨﺪﺍ
ﻣﺎﻟﻄﺎ
ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻧﻴﻮ��ﻠﻨﺪﺍ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ)ﺍﻹﻗﻠﻴﻢﺍﻟﻮﺍﻟﻮﻧﻲ(

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺇﺳ�ﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
ﺇﻳ�ﺍﻥ

ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

شكل  .2الدول التي سجلت فيها معدالت التحصيل تغريا داال
ما بني سنتي  2011و2016

ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻟﻨ�ﻭﻳ�
ﺇﻧﺠﻠﺘ�ﺍ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺗﺎﻳ�ﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
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جدول  .5نسب التالمذة حسب مستويات التحصيل الدولية لسنتي  2011و2016
2011

المغرب

المعدل الدولي

2016

2011

2016

0

0

8

10

عال ()550

1

3

44

47

متوسط ()475

7

14

80

82

منخفض ()400

21

36

95

96

أقل من المستوى المنخفض ()>400

79

64

5

4

متقدم ()625

املرجع :نتائج  PIRLS-2011و PIRLS-2016

ومــع ذلــك ،فــإن املقارنــة بــن النتائــج التــي حصــل عليهــا رسم بياين  .1معدالت التحصيل لدى التالمذة املغاربة حسب
نوعية النص وعمليات الفهم
املغــرب ســنة  2011و ،2016تبــن بعــض التحســن ،وإن كان
متواضعــا .وهــذا التحســن دال عــى مســتوى نســب التالمــذة
2016
2011
الذيــن بلغــوا املســتويني املتوســط واملنخفــض :فقــد انتقلــت
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
358
310
تلــك النســب مــن  7%إىل  14%بالنســبة للمســتوى األول (أي
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺧﺒﺎ��ﺔ
359
321
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩ�ﻴﺔ
353
299
املســتوى املتوســط) ومــن  21%إىل  36%بالنســبة للمســتوى
ﺍﻻﺳﺘﺨ�ﺍﺝ/ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ
364
الثــاين (أي املســتوى املنخفــض) .وبذلــك تكــون نســبة التالمــذة
325
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ
288
336
املغاربــة الذيــن يفتقــرون إىل الكفايــات األوليــة الرضوريــة
املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم ،انطالقا من معطيات  PIRLS -2011و .PIRLS - 2016
لفهــم النصــوص املكتوبــة قــد تقلصــت بـــ  15نقطــة مئويــة
بــن الســنتني.
تــم تقديــم النتائــج حســب عمليــات الفهــم األربــع املحــددة
أعــاه بتجميــع العمليتــن األقــل تعقيــدا يف مــؤرش واحــد
 .4نتائج التالمذة المغاربة تبعا لنوعية
ســمي «االســتخراج واالســتنتاج» والعمليتــن األكــر تعقيــدا يف
النص وعمليات الفهم
مــؤرش آخــر ســمي «التفســر والتقييــم» .وتبــن نتائــج التالمــذة
يف ســنة  ،2011كانــت نتائــج التالمــذة املغاربــة تختلــف تبعــا املغاربــة حســب هذيــن املؤرشيــن أن أداءهــم وفــق املــؤرش
لنوعيــة النــص ،إذ كانــت النتائــج التــي حصلــوا عليهــا يف األول أفضــل مــن إنجازهــم حســب املــؤرش الثــاين ،مبعــدل
النصــوص اإلخباريــة تفــوق النتيجــة اإلجامليــة بـــ  11نقطــة ،يف تجــاوز املعــدل اإلجــايل بـــ خمــس عــرة ( )15نقطــة ســنة
الوقــت الــذي تقــل النتائــج املحصــل عليهــا يف النصــوص األدبيــة  ،2011وبســت نقــط ( )6ســنة  .2016وخالفــا لذلــك ،يالحــظ أن
عــن تلــك النتيجــة( ،أي النتيجــة اإلجامليــة) بـــ  11نقطــة .وقــد إنجازاتهــم ضعيفــة نســبيا حســب املــؤرش الثــاين الــذي يســتلزم
تقلصــت هــذه الفــوارق ســنة  .2016وهكــذا حصــل التالمــذة كفايــات فهــم أكــر تقدمــا .ويصــح هــذا عىل ســنة  2011وســنة
املغاربــة يف النصــوص اإلخباريــة عــى نتيجــة تعــادل النتيجــة  ،2016بفــارق عــن املعــدل اإلجــايل بلــغ  22نقطــة ،يف كلتــا
اإلجامليــة ( 359نقطــة مقابــل  358نقطــة كنتيجــة إجامليــة) ،الســنتني؛ وهــو لصالــح هــذا املعــدل .وهــذا الفــارق هــو أعــى
يف الوقــت الــذي حصلــوا يف مجــال النصــوص األدبيــة عــى فــارق ســجل يف كل البلــدان املشــاركة عــى اإلطــاق.
نتيجــة تقــل بـــ  5نقــط فقــط عــن تلــك النتيجــة اإلجامليــة.
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الفصل الثالث.
التحليل ثنائي المتغيرات لنتائج التالمذة
المغاربة تبعا للمتغيرات السياقية
ميكــن التحليــل ثنــايئ املتغــرات لنتائــج دراســة  PIRLSمــن
وصــف العالقــة بــن كل متغــر مــن املتغ ـرات أعــاه ونتائــج
التالمــذة قصــد تقييــم العالقــات األكــر داللــة إحصائيــا.
 .1الخصائص الشخصية والمدرسية للتالمذة
 .1.1النوع

يبــن توزيــع تالمــذة الســنة الرابعــة ســنة  2016أن 49%
منهــم إنــاث ،و 51%ذكــور .وهــذا التوزيــع هــو نفــس التوزيــع

املالحــظ عــى الصعيــد الــدويل .ويبــن تحليــل أداء التالمــذة أن
اإلنــاث يحصلــن عــى نتائــج أعــى بشــكل ملحــوظ مــن نتائــج
الذكــور ،وذلــك يف كل البلــدان املشــاركة تقريبــا .ويف املغــرب
الفــارق املســجل بينهــا بلــغ  28نقطــة .وهــذه النتائــج هــي
نفســها املســجلة ســنة  ،2011وذلــك ســواء فيــا يخــص توزيــع
التالمــذة حســب النــوع أو فيــا يخــص النتائــج التــي حصلــوا
عليهــا.

رسم بياين  .2نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب النوع
2016

2011
520

520

504

501

372

326

344

296
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
49%

48%

ﺇﻧﺎﺙ

51%

52%

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺫﻛﻮﺭ

49%

49%

ﺇﻧﺎﺙ

51%

51%

ﺫﻛﻮﺭ
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تعتــر التلميــذات أعــى إنجــازا مــن الذكــور .وهــو مــا يفــر
بالتاميـزات يف الرتبيــة العائليــة حســب النــوع يف ســياق مغــريب.
ذلــك أن ضغــط الوالديــن ميــارس أكــر عــى الفتيــات مقارنــة
بالذكــور .وتقــي الفتيــات وقتــا أطــول داخــل املنــزل وبالتــايل
يقضــن وقتــا أقــل يف اللعــب خــارج املنــزل .والنتيجــة أن نتائــج
الرتبيــة الصارمــة لآلبــاء لبناتهــم تنعكــس عــى متدرســهن .وهــو
مــا يجعــل الفتيــات ،حــن يتمكــن مــن الوصــول إىل املدرســة،
يحققــن نتائــج دراســية أحســن مــن تلــك التــي يحققهــا الذكور.

 .2.1السن

ي ـراوح متوســط عمــر التالمــذة املشــاركني عنــد تاريــخ إج ـراء
الدراســة بــن  9.6و 10.9ســنوات .التالمــذة الكويتيــون هــم
األصغــر ســنا مبعــدل  9.6ســنوات ،ونجــد إىل جانبهــم تالمــذة
أربــع دول بـــ  9.7ســنوات كســن متوســط :يتعلــق األمــر بعامن،
ومالطــا ،وجورجيــا ،وإيطاليــا .وعــى عكــس ذلك ســجل التالمذة
الليتوانيــون معــدل الســن األكــر ارتفاعــا (10.9ســنوات).
والــيء نفســه بالنســبة لروســيا ،فنلنــدا ،الرنويــج ،الدمنــارك،
ليتوانيــا وبلغاريــا ( 10.8ســنوات).

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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املصدر :نتائج دراسة PIRLS-2016

معــدل ســن التالمــذة املغاربــة هــو  10,2ســنوات ،وهــو ال فيــا يخــص األداء ،حصــل التالمــذة الذيــن مل يســجلوا أي تأخــر
يختلــف كثـرا عــن املعــدل الــدويل وعــن الســن القانــوين الــذي يف دراســتهم عــى نتائــج أفضــل مــن رفاقهــم الذيــن يوجــدون
يف وضعيــة تأخــر درايس .وقــد وصــل الفــارق بــن املجموعتــن
يجــب أن يكــون لديهــم يف الســنة الرابعــة ابتــدايئ.
 73نقطــة ســنة  2016لصالــح املجموعــة األوىل ،وهــو فــارق
 .3.1التأخر الدراسي
دال إحصائيــا.
يف ســنة  ،2011بلغــت نســبة التالمــذة املتأخرين مدرســيا ،48%
وذلــك بســبب ولوجهــم املتأخــر الســنة األوىل مــن التعليــم لقــد ســاهمت املجهــودات التــي تقــوم بهــا الســلطة العموميــة
االبتــدايئ أو بســبب التكــرار ،أو لهذيــن الســببني مجتمعــن .مــن أجــل الحــد مــن التأخــر الــدرايس للتالمــذة ،نســبيا ،يف
وقــد تقلصــت نســبة هــؤالء التالمــذة بـــ  15نقطــة ســنة  2016تراجــع نســبة التالمــذة املتأخريــن دراســيا ،ويف تحســن أدائهــم
الــدرايس.
لتصــل إىل .33%
رسم بياين  .4نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم
حسب التأخر الدرايس
2016

2011

48%
286

334
52%

ﺗﻼﻣﺬﺓ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺗﺄﺧﺮ ﺩ�ﺍﺳﻲ
ﺗﻼﻣﺬﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺗﺄﺧﺮ ﺩ�ﺍﺳﻲ

382

67%

309
33%

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم ،انطالقا من معطيات  PIRLS -2011و .PIRLS - 2016

16

PIRLS 2016

 .4.1التعليم األولي

يوفــر التعليــم األويل امتيــازا عىل مســتويي املكتســبات واملســار
الــدرايس يف آن واحــد .وبالفعــل ،فــإن مســتوى املكتســبات
يــزداد ارتفاعــا كلــا كانــت مــدة التعليــم األويل أطــول .وزيــادة
عــى ذلــك ،فــإن االســتفادة مــن التعليــم األويل تقلــص مــن
احتــال التك ـرار.
عــى الصعيــد الــدويل ،مل يســعف الحــظ  11%مــن التالمــذة
للــردد عــى التعليــم األويل .وهــي نســبة تفــوق الثلــث يف ثالثة
بلــدان هــي أذربيجــان ( )55%واململكــة العربيــة السعـــودية
( )45%واملغـــرب ( )35%الــذي عـــرف ،مقارنــة مــع ،2011
زيــادة نســبة أولئــك التالمــذة بـــ  13نقطــة .وعــى املســتوى

الــدويل ،ميثــل التالمــذة الذيــن اســتفادوا مــن التعليــم األويل
ملــدة تفــوق أو تعــادل ثــاث ســنوات  59%أي ضعــف النســبة
املســجلة لــدى التالمــذة املغاربــة ( )27%بزيــادة قدرهــا 5
نقــط مقارنــة مــع ســنة .2011

 2011وســنة  .2016وهكــذا ،نجــد أن التالمــذة األكــر أداء هــم
التالمــذة الذيــن قضــوا يف التعليــم األويل ثــاث ســنوات أو أكــر.
يف ســنة  ،2016وقــد فاقــت معــدالت تحصيــل هــذه الفئــة
مــن التالمــذة معــدالت تحصيــل أولئــك الذيــن مل يســبق لهــم
أن تــرددوا عــى التعليــم األويل بـــ  73نقطــة .وتفــوق هــؤالء
التالمــذة ،كذلــك ،عــى أقرانهــم ممــن اســتفادوا مــن التعليــم
األويل ملــدة ســنتني فقــط ،وعــى أولئــك الذيــن تــرددوا عليــه
ملــدة تقــل عــن ســنة واحــدة أو تعادلهــا بـــ  12و 45نقطــة عىل
التــوايل.

ومــن ناحيــة أخــرى ،يوجــد ارتبــاط إيجــايب ودال إحصائيــا بــن
عــدد الســنوات التــي يقضيهــا املتعلــم يف التعليــم األويل وأدائــه
املــدريس ،ذلــك أن معــدل تحصيــل التالمــذة يرتفــع كلــا زادت
املــدة التــي يقضونهــا يف التعليــم األويل .ويصــح هــذا عــى
املســتويني الوطنــي والــدويل عــى حــد ســواء؛ كــا صــح يف ســنة
رسم بياين  .5نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب مدة متدرسهم بالتعليم األويل
2016

12% 11%

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

18%

520

59%

ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ
ﺳﻨﺘﺎﻥ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

507
498
472
397

35%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

16%

22%

27%

385
352
324

2011

22%

17%

22%

39%

324

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

339
298
293
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تبــن هــذه املعطيــات أنــه كلــا زاد عــدد الســنوات التــي عــن تلــك املســجلة عــى الصعيــد الــدويل .إذ رصح حــوايل
يقضيهــا الطفــل يف التعليــم األويل ،كلــا زادت نتائجــه تحســنا .ســبعة ( )7تالمــذة مــن عــرة أنهــم مل يســبق لهــم «أبــدا»
وتؤكــد نتائــج العديــد مــن الدراســات هــذه النتيجــة ،إذ أن تغيبــوا عــن الدراســة أو تغيبــوا «نــادرا» مقابــل  5%الذيــن
برهنــت عــى أهميــة التعليــم األويل ،وعــى تأثــره اإليجــايب يف رصحــوا بأنهــم يتغيبــون مــرة واحــدة كل أســبوعني ،وذلــك عــى
الصعيديــن الوطنــي والــدويل .يف حــن بلغــت نســبة التالمــذة
بقــاء التالمــذة يف املدرســة.
املغاربــة الذيــن يتغيبــون مــرة يف الشــهر حــوايل  ،14%مقابــل
 .5.1التغيب الدراسي
 17%عــى املســتوى الــدويل؛ بينــا ميثــل الذيــن يتغيبــون مــرة
ال تختلــف درجــة تفــي ظاهــرة التغيــب بــن التالمــذة املغاربة يف األســبوع  12%مقابــل .10%
رسم بياين  .6نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب وترية التغيب
521

509

372

476

340

459

321

325

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
69%

68%
14%

ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻭ ﺗﻘ��ﺒﺎ ﺃﺑﺪﺍ

17%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ

5%

5%

12%

ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

10%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم اعتامدا عىل معطيات PIRLS-2016
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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عــى مســتوى األداء ،يالحــظ أن التالمــذة املغاربــة الذيــن
رصحــوا بأنهــم ال يتغيبــون «أبــدا» أو «نــادرا» عــن الدراســة
يحصلــون عــى نتائــج أحســن مــن نتائــج أقرانهــم الذيــن دأبــوا
عــى التغيــب .وقــد لوحظــت الفــوارق األكــر داللــة بــن نتائــج
التالمــذة الذيــن يتغيبــون مــرة كل أســبوع والذيــن ال يتغيبــون
إطالقــا مــن جهــة ،وبــن هــؤالء وبــن التالمــذة الذيــن أكــدوا
أنهــم يتغيبــون مــرة واحــدة كل أســبوعني مــن جهــة ثانيــة.
وقــد بلغــت تلــك الفــوارق عــى التــوايل  47و 51نقطــة .أمــا
الفــوارق األخــرى ،الدالــة إحصائيــا فهــي أقــل شــدة ،وت ـراوح
بــن  15و 32نقطــة.

الصعيــد الوطنــي ( .)5%ومــن ناحيــة أخــرى ،نســبة التالمــذة
املغاربــة الذيــن رصحــوا بأنهــم يحبــون القـراءة «إىل حــد مــا» هي
تقريبــا نفس النســبة املســجلة عــى الصعيــد الــدويل ( 39%مقابل
.)41%

بالنســبة إىل االنخـراط يف دروس القـراءة ،رصح جــزء مهــم مــن
التالمــذة بأنهــم منخرطــون جــدا يف هــذه الــدروس ،أي 60%
كمعــدل دويل .املغــرب هــو أحــد البلــدان الثالثــة والعرشيــن
الذيــن تجــاوزوا هــذا املعــدل ،وذلــك بنســبة قدرهــا  .69%يف
حــن بلغــت نســبة الذيــن رصحــوا بأنهــم « منخرطــون إىل حــد
مــا»  29%يف املغــرب مقابــل معــدل دويل قــدره  .35%وعــى
العكــس مــن ذلــك ،يبقــى التالمــذة األقــل انخراطــا يف الق ـراءة
 .6.1مواقف التالمذة إزاء القراءة
تــم تنــاول مواقــف التالمــذة إزاء القــراءة مــن خــال ثالثــة أقليــة عــى املســتويني الوطنــي والــدويل ( 2%مقابــل .)5%
مــؤرشات هــي حــب القــراءة ،واالنخــراط يف دروس القــراءة ،وعــى عكــس املؤرشيــن األولــن ،لوحــظ أن نســبة التالمــذة الذيــن
والثقــة يف النفــس.
أظهــروا موقفــا ســلبيا بخصــوص ثقتهــم يف أنفســهم جــد مهمــة.
بخصــوص املــؤرش األول ،جــاء املغــرب ضمــن البلــدان الســتة فعــى الصعيــد الــدويل ،أظهــر  21%مــن التالمــذة عــدم ثقتهــم يف
عــر التــي أكــر مــن نصــف تالمذتهــا يحبــون الق ـراءة كث ـرا ،قدرتهــم عــى تعلــم القـراءة .وقــد تجــاوز  21بلــدا هــذا املعــدل
يف الوقــت الــذي يقتــر املعــدل الــدويل عــى  .43%بينــا بنســب ت ـراوح بــن  22%و .47%أمــا يف املغــرب ،فيمثــل هــؤالء
التالمــذة الذيــن أظهــروا اتجاهــا معاكســا ميثلــون  16%عــى التالمــذة  ،27%يف الوقــت الــذي ميثــل «الواثقــون جــدا» ،يف
الصعيــد الــدويل ،أي ثالثــة أضعــاف النســبة املســجلة عــى أنفســهم و«الواثقــون إىل حــد مــا» عــى التــوايل  31%و 42%عــى
الصعيــد الوطنــي ،مقابــل  45%و 35%عــى الصعيــد الــدويل.
جدول  .6نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب مواقفهم إزاء القراءة
المغرب

حب القراءة

المعدل الدولي

االنخراط في دروس القراءة

المغرب

المعدل الدولي
المغرب

الثقة في النفس

المعدل الدولي

%

معدل التحصيل

%

معدل التحصيل

%

56

380

39

333

5

345

2

43
69

60
31
45

يحبون كثيرا

منخرطون جدا

واثقون جدا

523
366

516
416
545

يحبون إلى حد ما

507

41

منخرطون إلى حد ما

29

35
42

506

واثقون إلى حد ما

35

358
503

16

5

27
21

معدل التحصيل

ال يحبون

منخرطون قليال

غير واثقين

306
486
~

490
296
455

~  :ال ميكن حساب معدل التحصيل بالنسبة لهذه الفئة نظرا لقلة عدد التالمذة املنتمني إليها
املصدر :نتائج الدراسة PIRLS-2016

وبخصــوص معــدالت التحصيــل ،كلــا كانــت مواقــف التالمــذة  .2الوسط العائلي

إزاء القــراءة إيجابيــة ،كلــا كانــت نتائجهــم أحســن .ويف
املغــرب ،تعتــر الفــوارق بــن النتائــج حســب الفئــات املختلفــة
دالــة إحصائيــا .فالفــوارق األكــر حــدة هــي تلــك امللحوظــة
بــن التالمــذة ذوي املواقــف «اإليجابيــة جــدا» والتالمــذة ذوي
املواقــف «الســلبية جــدا» .وتصــل تلــك الفــوارق  74نقطــة
بالنســبة للمــؤرش األول ،و 120نقطــة بالنســبة للمــؤرش الثالــث.
أمــا بالنســبة للمــؤرش الثــاين ،فــإن ذلــك الفــارق ضئيــل ،إذ
يصــل إىل  21نقطــة بــن التالمــذة املنخرطــن جــدا يف دروس
الق ـراءة والتالمــذة املنخرطــن فيهــا « إىل حــد مــا».
18
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 .1.2المستوى التعليمي آلباء التالمذة أو أولياء أمورهم

ظــل أعــى مســتوى تعليمــي آلبــاء التالمــذة أو أوليــاء أمورهــم
متواضعــا ســنة  ،2016فهــو مل يتجــاوز الثانــوي اإلعــدادي
بالنســبة لـــ  74%مــن التالمــذة .علــا أن مــن أنهــى أحــد أبويــه
هــذا الســلك الــدرايس ال ميثلــون ســوى  ،11%يف حــن أن 63%
منهــم مل ينــه آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم هــذا الســلك ،أو مل
ينهــوا تعليمهــم االبتــدايئ ،أو مل يتمدرســوا قــط .وعــى العكــس
مــن ذلــك ،فــإن نســبة التالمــذة الذيــن حصــل أحــد أبويهــم
أو مــن يتــوىل أمرهــم عــى اإلجــازة أو املاســر أو الدكتــوراه ال

يتجــاوز  .8%وقــد عــرف املســتوى التعليمــي لآلبــاء انخفاضــا
مهــا باملقارنــة مــع نتائــج ســنة  .2011وبالفعــل ،إن نســبة
التالمــذة الذيــن يتوفــر أحــد آبائهــم أو أوليــاء أمورهــم عــى
مســتوى تعليمــي جامعــي قــد انخفــض ( 11%مقابــل  )8%يف
الوقــت الــذي ارتفعــت نســبة التالمــذة الذيــن يتوفــر آباؤهــم
أو أوليــاء أمورهــم عــى مســتوى تعليمــي متواضــع ،أو هــم
أميــون ( 42%ســنة  2011و 63%ســنة .)2016

2016

ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻗﻂ

ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ/ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ

340

63%

27%
69%

74%
42%

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم ،انطالقا من معطيات  PIRLS -2011و .PIRLS - 2016

يبــن تحليــل أداء التالمــذة أنــه كلــا ارتفــع املســتوى التعليمــي
لآلبــاء أو أوليــاء األمــور كلــا كانــت نتائــج التالمــذة أفضــل.
ويف هــذا االتجــاه ،يحصــل التالمــذة الذيــن يتمتــع آباؤهــم أو
أوليــاء أمورهــم بأعــى املســتويات التعليميــة (اإلجــازة ،املاســر،
أو الدكتــوراه) عــى نتائــج أحســن بكثــر مــن نتائــج باقــي
التالمــذة .والفــرق بــن نتائــج هــؤالء التالمــذة ونتائــج التالمــذة
الذيــن يوجــد آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم يف وضعيــة األميــة ،أو
مل يتمكنــوا (أي اآلبــاء واألوليــاء) مــن إنهــاء التعليــم االبتــدايئ أو
اإلعــدادي مهــم جــدا ،ويبلــغ  112نقطــة.
 .2.2المستوى المهني آلباء التالمذة أو أولياء أمورهم

يتبــن مــن تحليــل هــذا املــؤرش أن نســبة التالمــذة الذيــن يعمل
آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم بوصفهــم عــاال مؤهلــن((( ،أو غــر
مؤهلــن((( ،أو مل يســبق لهــم أن اشــتغلوا عــى اإلطــاق ،نســبة

ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ

374

11%

337

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﻫﻞ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

408

10%

ﻣﻮﻇﻒ/ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮ��ﺎ

417

6%

22%

7%

36%

8%

9%

11%

ﻣﺎﻟﻚﻣﻘﺎﻭﻟﺔ/ﻣﺘﺠﺮ
ﺻﻐﻴﺮ

ﺇﺟﺎﺯﺓ/ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ/ﺩﻛﺘﻮ�ﺍﻩ

452

8%

11%

15%

9%

27%

17%

15%

9%

ﻣﻬﻨﻲ

2016

2011

2011

رسم بياين  .7نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم
حسب أعىل مستوى تعليمي آلبائهم أو أولياء أمورهم

مهمــة ،وصلــت  65%ســنة  .2016ويتــوزع باقــي التالمــذة،
حســب مهنــة األب أو ويل األمــر ،عــى الفئــات األخــرى بنســبة
 8%بالنســبة للمســتخدمني أو املوظفــن((( ،و 9%بالنســبة إىل
مالــي مقــاوالت صغــرة((( ،و 11%بالنســبة للمهنيــن((( .بينــا
يف ســنة  ،2011كانــت تلــك النســب عــى التــوايل  ،51%و،17%
و ،15%و.9%
رسم بياين  .8نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم
حسب أعىل مستوى مهني آلبائهم أو أولياء أمورهم

351

356

388

377

448

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم ،انطالقا من معطيات  PIRLS -2011و .PIRLS - 2016

عــى مســتوى األداء ،يالحــظ أن التالمــذة الذيــن يتوفــر آباؤهــم
أو أوليــاء أمورهــم عــى تأهيــل ضعيــف ،أي الذيــن ينتمــون إىل
الفئــات الثــاث األوىل ،يحصلــون عــى نتائــج أقــل مقارنــة مــع
باقــي رفاقهــم ،وذلك بفــارق دال بلغ  19نقطة بــن الفئة األوىل،
(أي التالمــذة الذيــن مل يســبق آلبائهــم أو أوليــاء أمورهــم أن
اشــتغلوا أبــدا) والفئــة الثالثــة( ،أي أبنــاء «العــال املؤهلــن»).
وقــد ســجل هــؤالء التالمــذة فــوارق دالــة تـراوح بــن  21نقطة
و 111نقطــة مقارنــة مــع التالمــذة الذيــن ينحــدرون مــن أرس
محظوظــة فيــا يخــص املســتوى السوســيو-مهني آلبائهــم أو
أوليــاء أمورهــم .هــذه الفئــات مــن التالمــذة تحصــل عــى نتائج
أفضــل بكثــر ،وخاصــة منهــا أولئــك الذيــن ينتمــي آباؤهــم أو
أوليــاء أمورهــم إىل فئــة املهنيــن ،والذيــن تفوقــوا بشــكل دال
عــى نظرائهــم مــن أبنــاء املوظفني-املســتخدمني أو املالكــن
ملقــاوالت ،بـــ  60و 71نقطــة عــى التــوايل.

 .1عامــل مؤهــل :ويشــمل العاملــن املحرتفــن يف مجــال الزراعــة أو األســاك (املزارعــن وعــال الغابــات وعــال األســاك والصياديــن)؛ والعاملــن يف املهــن
الحرفيــة أو التجاريــة (البنائــن والنجاريــن والســباكني والكهربائيــن وعامــي املعــادن وامليكانيكيــن وعامــي الحــرف اليدويــة)؛ ومشّ ــغيل مصنــع أو آلــة (عــال
تشــغيل األجهــزة واملصانــع ومشــغيل خطــوط وســائقي املركبــات).
 . 2عامــل غــر مؤهــل :ويشــمل املســاعدين املنزليــن وعــال النظافــة وحــرس البنايــات واملراســلني والبوابــن والعاملــن يف امل ـزارع واألســاك وعــال البنــاء
والزراعــة.
 . 3موظــف أو مســتخدم :ويشــمل العاملــن يف قطــاع الخدمــات أو املبيعــات (موظفــي األســفار وموظفــي املطاعــم وموظفــي الخدمــات الخاصــة وموظفــي
خدمــات حاميــة العــال وصغــار الرواتــب يف الجيــش أو الرشطــة ومنــدويب املبيعــات)؛ والعاملــن باملكاتــب (موظفــي املكاتــب والكاتبــات والراقنــات ومدخــي
البيانــات وموظفــي خدمــة الزبنــاء).
 . 4مالك :يشمل ماليك املقاوالت الصغرية (أقل من  25مستخدم) مثل محالت البيع بالتقسيط والخدمات واملطاعم.
 .5مهني :ويشمل املدراء العامني أو املوظفني رفيعي املستوى؛ واملهنيني املتخصصني؛ والتقنيني أو تقنيي املهن املساعدة.
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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 .3.2الموارد التربوية المتوافرة في المنزل

تــم تنــاول املــوارد الرتبويــة املتوافــرة يف املنــزل مــن خــال عــدد
الكتــب ،وتوفــر التلميــذ عــى غرفــة مســتقلة ،وتوفــره عــى
حاســوب ،ومكتــب ،وربــط باإلنرتنــت.
فيمـــا يخــص وجـــود الكتـــب يف املنــزل ،وحســب ترصيحــات
اآلبــاء أو أوليــاء األمــور يف دراســة  ،PIRLS-2016فـــإن ثلثــي
التالمــذة املغـــاربة ( )68%يتوفــرون عــى أقــل مــن عــرة
كتــب يف منازلهــم .و 20%منهــم ميلكــون بــن  11و 25كتابــا،
بينــا يتوفــر  12%عــى  26كتابــا عــى األقــل(((.

يرتبــط التوفــر عــى مــا يكفــي مــن املــوارد الرتبويــة يف املنــزل
بتحقيــق أحســن النتائــج يف القـراءة .ذلــك أن التالمــذة الذيــن
يعيشــون يف وســط أرسي مالئــم يحصلــون عــى نتائــج أفضــل
مــن التالمــذة الذيــن ينتمــون لــأرس املحرومــة .وبالفعــل ،إن
معــدالت تحصيــل التالمــذة الذيــن ميلكــون  11كتابــا عــى
األقــل يف منزلهــم أعــى بكثــر مــن نتائــج أولئــك الذيــن ال
ميلكــون أي كتــاب يف منزلهــم ،أو الذيــن ميلكــون أقــل مــن ذلــك
العــدد (أي  11كتابــا) .وتـراوح الفــوارق بــن املجموعتــن بــن
 43و 79نقطــة.

يتوفــر ثلــث املشـاركيـــن عــى غرفــة شــخصية ومستقـــلة داخل أمــا فيــا يتعلــق بباقــي املــوارد ،فــإن الفــوارق يف األداء بــن
املنــزل ،ويتوفـــر  37%منهــم عــى مكتــب للدراســة يف البيــت .التالمــذة الذيــن يتوفــرون عليهــا والذيــن يفتقــرون إليهــا
ومــن نـاحيـــة أخـــرى ،يتـوفـــر  43%مــن املشــاركني يف االختبار يــراوح بــن  61و 63نقطــة.
عــى حاســوب أو لـوحـــة إلكتـرونيـــة ،ويتـوفـــر  31%منهــم
عــى ربـــط باإلنتـــرنت .وتبيـــن مقـارنـــة هـــذه اإلحصائيــات  .4.2مواقف آباء التالمذة أو أولياء أمورهم إزاء المدرسة
بإحصائيــات  2011تراجــع نســبة التالمــذة الذيــن يتوفــرون تــم قيــاس درجــة رضــا األبويــن أو أوليــاء األمــور بخصــوص
عــى أكــر مــن عشـــرة كتــب ،وعــى مكتــب ،وعــى غرفــة مدرســة أبنائهــم ،بواســطة مــؤرش مبنــي عــى أســاس إجاباتهــم
مســتقلة ،وذلــك عــى التـــوايل بـــ  11و 5نقــط ونقطتــن .وعــى عــى ســتة أســئلة .وقــد بــن تحليــل هــذا املــؤرش أن والــدي 60%
العكــس مــن ذلــك ،زاد عــدد التالمــذة الذيــن يتوفــرون عــى مــن التالمــذة أكــدوا رضاهــم الكبــر عــن املدرســة التــي يــدرس
حاســوب يف املنــزل بـــ  8نقــط.
بهــا أبناؤهــم ،يف حــن أكــد آبــاء  6 %مــن التالمــذة أو أوليــاء
جدول  .7نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم حسب أمــور هــم عكــس ذلــك؛ ويصــح هــذا عــى الصعيديــن الوطنــي
املوارد الرتبوية املتوافرة يف املنزل
والــدويل عــى حــد ســواء.
2011
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املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات .PIRLS-2016

بينــت النتائــج وجــود ترابــط إيجــايب ودال بــن درجــة رضــا
اآلبــاء أو أوليــاء األمــور عــن املدرســة التــي يــدرس فيهــا أوالدهم
وأداء التالمــذة :فكلــا زاد رضــا هــؤالء اآلبــاء عــن املدرســة،
كلــا كانــت نتائــج أبنائهــم أفضــل .فاملعــدالت التــي حصــل
عليهــا التالمــذة الذيــن رصح آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم أنهــم
راضــون جــدا عــن املدرســة ،تفــوق بشــكل كبــر ودال معــدالت
نظرائهــم الذيــن رصح آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم أنهــم راضــون
إىل حــد مــا بـــ  39نقطــة ،كــا تفــوق نتيجــة التالمــذة الذيــن

 . 6يجــب توضيــح ترصيحــات التالمــذة حــول الكتــب ،فمصطلــح كتــاب بالنســبة لهــم يشــمل أيضــا الكتــب املدرســية املتوافــرة لــدى جميــع األرس التــي فيهــا
أطفــال متمدرســون ،واألنــواع األخــرى مــن الكتــب :قصــص ،روايــات ألــخ.
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ينتمــي آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم إىل الفئــة «راضــون قليــا» ،بـ
 66نقطــة .واملالحــظ أن هــذا الفــارق قــد تقلــص إىل  27نقطــة
بــن تالمــذة الفئتــن الثانيــة والثالثــة.
 .5.2االنخراط األسري في األنشطة القراءاتية قبل
بداية التمدرس

لبنــاء مــؤرش يقيــس درجــة انخ ـراط األرس يف تعلــم األطفــال،
وجهــت أســئلة إىل الوالديــن أو أوليــاء األمــور حــول تواتــر
مشــاركة األرس أبناءهــا يف األنشــطة املرتبطــة بالقـراءة والكتابــة
قبــل التحاقهــم باملدرســة االبتدائيــة مثــل :قــراءة الكتــب،
وروايــة القصــص ،والغنــاء ،واللعــب بالحــروف األبجديــة،
واللعــب بالكلــات ،وكتابــة األحــرف أو الكلــات ،إلــخ.

يف ســنة  ،2011رصح آبــاء  19 %مــن التالمــذة املغاربــة أو
أوليــاء أمورهــم بــأن أبناءهــم مل ينخرطــوا «أبدا/نــادرا» بشــكل
مبــارش يف أنشــطة متعلقــة بالقـراءة والكتابــة .ويف ســنة ،2016
عرفــت هــذه النســبة ارتفاعــا بعــر نقــط ،حيــث بلغــت ،29%
علــا بأنهــا ال تتجــاوز  3%عــى املســتوى الــدويل .وهــو مــا
يضــع املغــرب يف الصــف األول بخصــوص هــذا املعطــى ،متبوعــا
مبــر ( .)16%أمــا يف البلــدان األخــرى ،فــإن نســبة التالمــذة
غــر املنخرطــن مبك ـرا يف األنشــطة القراءاتيــة ،ال تتجــاوز .9%
ومــن جانــب آخــر ،فــإن التالمــذة املنخرطــن أحيانــا أو يف
الغالــب يف تلــك األنشــطة ميثلــون عــى التــوايل  60%و 12%يف
املغــرب ،مقابــل  58%و 39%عــى املســتوى الــدويل.

جدول  .8نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب مدى انخراطهم املبكر يف األنشطة القراءاتية
المعدل الدولي

المغرب
غالبا

أحيانا

أبدا /نادرا
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3
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3
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وعــى مســتوى النتائــج ،يالحــظ أن التالمــذة الذيــن غالبــا مــا
ينخرطــون يف هــذه األنشــطة ،يحصلــون عــى أداء أفضــل .فهــم
يتفوقــون بشــكل دال عــى أقرانهــم الذيــن مل يســبق لهــم
أبــدا أن انخرطــوا ،أو نــادرا مــا انخرطــوا ،بفــارق  58نقطــة.
أمــا تالمــذة هــذه الفئــة فقــد حصلــوا عــى أداء أقــل مــن
املنخرطــن أحيانــا ،وذلــك بفــارق  44نقطــة .وتتقلــص النتائــج
إىل  14نقطــة بــن التالمــذة املنتمــن إىل الفئتــن« :غالبــا»
و«أحيانــا» .وعــى املســتوى الــدويل تتســع هــذه الفــوارق أكــر،
حيــث تبلــغ عــى التــوايل  110و 86و 24نقطــة.
 .3المحيط المدرسي والتربوي
 .1.3وسط المؤسسة

تالمــذة مغاربــة مــن بــن عــرة ،يدرســون يف مؤسســات
تعليميــة توجــد مقراتهــا داخــل مناطــق حرضيــة ذات كثافــة
ســكانية عاليــة .ومل تعــرف هــذه النســبة تغــرات حقيقيــة
منــذ ســنة  .2011فنســبة التالمــذة املنتمــن إىل مــدارس تقــع
يف ضواحــي املــدن تراجعــت بثــان نقــط ،حيــث انتقلــت مــن
 19%ســنة  2011إىل  11%ســنة  ،2016يف حــن ارتفعــت نســبة
التالمــذة الذيــن يدرســون يف املناطــق القرويــة النائيــة بســت
نقــط ،حيــث بلغــت  .17%مــن جانــب آخــر ،مل يطــرأ تغيــر
كبــر عــى نســبة التالمــذة املتمدرســن يف املــدن الصغــرى أو
القــرى بــن ســنتي  )28%( 2011و .)30%( 2016كــا طــرأ
تغيــر طفيــف عــى نســبة تالمــذة املــدن املتوســطة أو الكــرى
( 11%مقابــل .)13%

يبــن توزيــع التالمــذة حســب وســط املدرســة أن حــوايل ثالثــة
رسم بياين  .10نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم حسب وسط املؤسسة التعليمية
398

369

350

339

315

2011
2016

31%

28%

29%
19%

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀ��ﺔ،
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ

11%

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

11%

30%

13%

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻛ�ﻴﺮﺓ

11%
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻗ��ﺔ

17%

ﻣﻨﻄﻘﺔ ��ﻔﻴﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات  ،PIRLS-2011و .PIRLS-2016
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واملالحــظ أن تالمــذة املؤسســات املوجــودة يف املناطق الحرضية
أو يف املــدن ذات الحجــم الكبــر أو املتوســط ،ســجلت أحســن
املعــدالت .فاملناطــق الواقعــة «بضواحــي املــدن» و«املــدن/
القــرى الصغــرة» توجــد يف املرتبــة الثانيــة ،لكــن ال يوجــد أي
اختــاف دال يف النتائــج بــن هاتــن املنطقتــن .وباملقابــل ،فــإن
تالمــذة املناطــق القرويــة النائيــة حصلــوا عــى أضعــف النتائــج
بفــارق دال بلــغ  83نقطــة مقارنــة مــع تالمــذة املناطــق
الحرضيــة.

رسم بياين  .11نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم
حسب نوع التعليم

85%
340

91%
299

15%
461

9%
425

 .2.3نوع التعليم

2011
2016

ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻲ

بخصــوص نــوع التعليــم ،بلغــت نســبة التالمــذة املغاربــة
املتمدرســن يف املؤسســات الخصوصيــة  15%ســنة .2016
املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم ،انطالقا من معطيات  PIRLS -2011و .PIRLS - 2016
واملالحــظ أن معــدل هــؤالء التالمــذة يفــوق معــدل أقرانهــم
املتمدرســن يف التعليــم العمومــي ،وذلــك بفــارق دال يبلــغ  .3.3 121التركيبة السوسيو-اقتصادية للمؤسسة
نقطــة .وقــد ظــل هــذا الفــارق هــو تقريبــا نفســه املســجل الرتكيبــة السوســيو-اقتصادية للمؤسســة مــؤرش يقيــس ،انطالقــا
ســنة  126( 2011نقطــة) ،علــا بــأن نســبة التالمــذة املنتمــن مــن اإلجابــات التــي أدىل بهــا مديــرو املــدارس ،نســبة التالمــذة
إىل املــدارس الخصوصيــة قــد ارتفعــت بســت نقــط ،حيــث املنحدريــن مــن أرس ميســورة أو معــوزة عــى املســتوى
السوســيو -اقتصــادي.
كانــت نســبتهم يف حــدود .9%
رسم بياين  .12نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب الرتكيبة السوسيو-اقتصادية للمؤسسة
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

2016

2016

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
84%
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘ�ﺍﺀ ﺃﻛﺒﺮ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘ�ﺍﺀ ﺃﻛﺒﺮ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﻘ�ﺍﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
13%

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺃﻛﺒﺮ

12%

33%

29%

ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﻘ�ﺍﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ

487
343
513
404

38%

2011

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺃﻛﺒﺮ
75%

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

8%

8%

530
434

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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بتســع نقــط ،يف حــن أن نســبة التالمــذة املنتمــن إىل املــدارس
التــي يفــوق فيهــا عــدد التالمــذة امليســورين عــدد التالمــذة
املعوزيــن انخفضــت بأربــع نقــط ،حيــث انتقلــت مــن 12%إىل
 8%مقابــل معــدل دويل بلغــت نســبته .38%

عــى املســتوى الــدويل ،فــإن نســبة التالمــذة الذيــن يدرســون
يف املــدارس التــي يفــوق فيهــا عــدد التالمــذة املعوزيــن عــدد
التالمــذة امليســورين ،تتحــدد يف  .29%غــر أن هــذه النســبة
تختلــف اختالفــا كثـرا مــن بلــد آلخر .فهــي توجــد يف أدىن مرتبة
بقيــم أقــل مــن  ،5%يف كل مــن مالطــا والســويد وروســيا .أمــا
واملالحــظ أن أداء هــؤالء التالمــذة أعــى ،يف املتوســط ،مــن أداء
املغــرب وجنــوب إفريقيــا والشــييل ،فتوجــد يف أعــى املراتــب،
تالمــذة الفئــة األوىل بفــارق دال قــدره  91نقطــة ،وهــو فــارق
حيــث تبلــغ نســبها عــى التــوايل 84%و 75%و .74%وباملقارنــة
يتقلــص عــى املســتوى الــدويل ليصــل إىل  43نقطــة.
مــع ســنة  ،2011ارتفعــت نســبة هــؤالء التالمــذة يف املغــرب
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 .4.3المكتسبات القبلية للتالمذة في القراءاتية قبل
دخول السلك االبتدائي

يتوفــر العديــد مــن التالمــذة عنــد ولوجهــم املدرســة االبتدائيــة،
عــى معــارف وكفايــات يف الق ـراءة والكتابــة تــم اكتســابها يف
املنــزل أو خــال مرورهــم بالتعليــم األويل .ويف هــذا اإلطــار،
قــدم مديــرو املــدارس نســبة التالمــذة الذيــن كانــوا يتوفــرون
عنــد التحاقهــم بالســنة أوىل ابتــدايئ ،عــى ســت كفايــات
أساســية وهــي :التعــرف عــى أغلــب حــروف األبجديــة ،قـراءة
بعــض الكلــات ،ق ـراءة الجمــل ،ق ـراءة قصــة ،كتابــة حــروف
األبجديــة وكتابــة بعــض الكلــات.

وقــد ســمحت أجوبــة املديريــن عــى األســئلة املتعلقــة
بالكفايــات الســت املذكــورة ،بحســاب مــؤرش مــن ثــاث فئــات،
ميكــن مــن قيــاس نســبة التالمــذة املتوفريــن عــى مكتســبات
قبليــة يف القراءاتيــة وهــي :أقــل مــن  ،25%مــا بــن 25%
و ،75%أكــر مــن  .75%ويبــن تحليــل هــذا املــؤرش أن أكــر
مــن نصــف التالمــذة املغاربــة ( )53%ينتمــون إىل مــدارس رصح
مديروهــا بــأن أقــل مــن  25%مــن تالمذتهــا كانــوا يتوفــرون عىل
مكتســبات يف القراءاتيــة عنــد التحاقهــم بالتعليــم االبتــدايئ ،علام
بــأن نســبة هــؤالء التالمــذة عــى املســتوى الــدويل هــي .31%

جدول  .9نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب تركيبة املؤسسة من حيث مكتسبات التالمذة القبلية يف القراءاتية
أقل من 25%

أكثر من 75%

بين  25%و%75

%

معدل التحصيل

%

معدل التحصيل

%

معدل التحصيل

المغرب

53

332

36

379

12

405

المعدل الدولي

31

491

47

512

22

516

املرجع :حساب الهيئة الوطنية للتقييم اعتامدا عىل معطيات PIRLS-2016

وتعتــر النتائــج التــي حصــل عليهــا هــؤالء التالمــذة ضعيفــة ،يف
املتوســط  332نقطــة ،مقارنــة بالتالمــذة املنتمــن إىل املــدارس
التــي ســبق ملــا بــن  25 %و 75 %أو أكــر مــن  75 %مــن
تالمذتهــا أن اكتســبوا مهــارات قبليــة ،وذلــك بفــوارق دالــة،
تبلــغ عــى التــوايل  47و 73نقطــة .وهنــاك أيضــا فــارق دال
قــدره  26نقطــة ،بــن التالمــذة املنتمــن إىل الفئــة الثانيــة
وتالمــذة الفئــة الثالثــة ،لصالــح تالمــذة هــذه الفئــة األخــرة.
 .5.3الموارد المتوافرة داخل المؤسسة

يف ســنة  ،2011ســجل املغــرب أعــى نســبة مــن بــن جميــع
البلــدان املشــاركة ،مــن حيــث نســبة التالمــذة الذيــن يدرســون
يف مؤسســات ال توجــد فيهــا مكتبــة ،حيــث بلغــت هــذه
النســبة  .70%وقــد حافــظ عــى نفــس الوضــع ســنة 2016
بنســبة  .63%مــن جانــب آخــر ،يــدرس  28%مــن التالمــذة يف
مــدارس تتوفــر عــى مكتبــة تشــتمل عــى  500كتــاب أو أقــل،
ويــدرس  9%منهــم فقــط يف مؤسســات تشــتمل مكتباتهــا عــى
أكــر مــن  500كتــاب .أمــا دوليــا ،فتبلــغ هــذه النســب عــى
التــوايل  13 %و 15 %و .72%وفضــا عــن ذلــك ،فــإن  6%مــن
التالمــذة املغاربــة ينتمــون إىل مــدارس تتوفــر عــى أكــر مــن
 30مجلــة ،وبإمــكان  29%منهــم اســتعارة الكتــب واملجــات.
وبالنســبة لنتائــج التالمــذة ،يتبــن أن الذيــن تضــع املؤسســة
مكتبــة رهــن إشــارتهم يحصلــون عــى معــدل تحصيــل أعــى بـــ
 56نقطــة ،مــن معــدل تحصيــل أقرانهــم الذيــن ال يســتفيدون
مــن هــذه الخدمــة.

أمــا بخصــوص الحواســيب ،فــإن  31%مــن التالمــذة املغاربــة مل
يكونــوا يتوفــرون عليهــا خــال ســنة  ،2011مــن أجل اســتعاملها
يف تعلمهــم .وقــد صــارت هــذه الوضعيــة أشــد حرجــا ســنة
 ،2016إذ تضاعفــت هــذه النســبة لتبلــغ  .67%وعــى املســتوى
الــدويل ،فــإن  41مــن بــن  50دولــة مشــاركة ،ســجلت نســبا ال
تتجــاوز املعــدل الــدويل وهــو .7%
مــن جانــب آخــر ،فــإن املــدارس املغربيــة التــي تتوفــر عــى
حواســيب مخصوصــة للتعليــم ،ال متلــك مــا يكفــي مــن هــذه
األخــرة .وهكــذا ،نجــد أن  22%مــن التالمــذة يدرســون يف
مؤسســات ال توفــر ســوى حاســوب واحد لســتة تالمــذة أو أكرث.
باملقابــل ،تبــدو نســبة التالمــذة الذيــن يدرســون يف املــدارس
التــي توفــر حاســوبا واحــدا لــكل  3إىل  5تالمــذة محــدودة جــدا
باملقارنــة مــع املســتوى الــدويل ( 6%مقابــل  .)23%كــا أن
نســبة التالمــذة املنتمــن إىل املــدارس التــي تضــع حاســوبا رهــن
إشــارة كل تلميــذ أو تلميذيــن تظــل دون املعــدل الــدويل( ،أي
 5%مقابــل  ،)51%يف حــن ت ـراوح هــذه النســبة يف  23بلــدا،
بــن  52%و .90%
وعــى مســتوى األداء ،فــإن التالمــذة املغاربــة الحاصلــن عــى
أفضــل النتائــج هــم التالمــذة الذيــن يدرســون يف املؤسســات
التــي تتوفــر عــى أكــر عــدد مــن الحواســيب بالنســبة إىل عــدد
التالمــذة ،أي املؤسســات القــادرة عــى توفــر حاســوب لــكل تلميذ
أو تلميذيــن .لكــن الفــارق األكــر داللــة هــو الفــارق املســجل بــن
هــذه الفئــة مــن التالمــذة ،وأولئــك الذيــن ال توفر لهم مؤسســتهم
أي حاســوب ،إذ بلــغ هــذا الفــارق  119نقطــة.
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية

23

جدول  .10نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم حسب تقريبــا يدرســون يف مؤسســات يعتــر مديروهــا اإللحــاح عــى
املوارد الرتبوية املتوافرة باملدرسة
النجــاح داخــل مدارســهم عاليــا ( )17%أو عاليــا جــدا (.)2%
2016
2011
واملالحــظ أن املغــرب هــو البلــد الــذي يســجل أضعــف نســبة
معدل التحصيل
%
%
بخصــوص هــذا الجانــب ،يف حــن يســجل  29بلــدا نســبا تتجاوز
مكتبة
املعــدل الــدويل (.)62%
337
63
70
ال
نعم

30

37

393

عدد التالمذة لكل
حاسوب
حاسوب غير موجود

31

67

339

حاسوب لكل 6
تالمذة أو أكثر

49

22

374

10

6

422

11

5

458

حاسوب لكل 5-3
تالمذة
حاسوب لكل 2-1
تالمذة
الولوج للكتب
اإللكترونية

وال تختلــف هــذه النتيجــة عــن تصــورات املدرســن ،عــى اعتبار
أن املغــرب هــو البلــد الثــاين بعــد الشــييل ،الــذي يتوفــر عــى
أقــل نســبة مــن التالمــذة الذيــن يــرى مدرســوهم أن اإللحــاح
عــى النجــاح يف مؤسســاتهم «إلحــاح عــال» أو «عــال جــدا».
ذلــك أن نســبتهم تبلــغ  26%مقابــل معــدل دويل قــدره .63%
جدول  .11نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب درجة
اإللحاح عىل النجاح
تمثالت المديرين

ال

-

93

354

نعم

-

7

423

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات  PIRLS-2011و .PIRLS-2016

دولي

المغرب

8%/ 531

~ 2% /

تمثالت األساتذة

دولي

المغرب

عال جدا

8% / 522

3% / 422

54%/ 518

17% / 429

عال

55% / 518

23%/ 412

38%/ 494

81% / 341

متوسط

37% / 497

74%/ 338

فيــا يتعلــق بالكتــب اإللكرتونيــة ،فــإن نســبة التالمــذة املغاربة
الذيــن ال يتوفــرون عــى إمكانيــة الحصــول عليهــا مرتفعــة
جــدا ،حيــث تبلــغ  .93%ومعــدل تحصيلهــم أقــل مــن معــدل مــن جانــب آخــر ،بينــت نتائــج التالمــذة يف االختبــار وجــود
تحصيــل التالمــذة الذيــن متنحهــم مدارســهم هــذه اإلمكانيــة .ارتبــاط بــن مســتوى مكتســباتهم واألهميــة التــي يعطيهــا
ويصــل الفــارق بــن هاتــن الفئتــن مــن التالمــذة إىل  69نقطــة .الفاعلــون الرتبويــون للنجــاح الــدرايس ،إذ يقــرن الرتكيــز العــايل
عــى النجــاح بارتفــاع أداء التالمــذة .وهكــذا فــإن تالمــذة
 .6.3اإللحاح على النجاح
املــدارس التــي ســجل فيهــا مســتوى عــال أو عــال جــدا مــن
يعتــر اإللحــاح عــى النجــاح الــدرايس للتالمــذة مــن العوامــل
هــذا الرتكيــز هــم الذيــن يحصلــون يف املتوســط ،عــى أفضــل
التــي ميكــن أن تؤثــر يف التعلــات .ولتقييــم هــذا الجانــب،
معــدالت التحصيــل .وتــراوح االختالفــات القامئــة يف املغــرب
قــدم مديــرو املــدارس ومدرســو التالمــذة ،املشــاركني يف هــذه
بــن تالمــذة هــذه املــدارس و تالمــذة املــدارس التــي يعتــر فيها
الدراســة ،تصورهــم حــول األهميــة التــي يوليهــا مختلــف
مســتوى الرتكيــز عــى النجــاح متوســطا ،بــن  74و 88نقطــة.
الفاعلــن الرتبويــن للتعليــم والنجــاح ،وذلــك عــر اإلجابــة عــى
اثنــي عــر ســؤاال .وتتعلــق هــذه األســئلة بتمكــن املدرســن  .4مناخ األمن واالنضباط داخل المدرسة
مــن أهــداف املنهــاج الــدرايس وتنفيــذه ،ومبنتظراتهــم بخصوص
 .1.4مشاكل االنضباط
مردوديــة التالمــذة ،وتعاونهــم مــع اإلدارة ،ومبــدى مشــاركة آباء
متــت اإلحاطــة باملشــاكل املرتبطــة باالنضبــاط مــن خــال
التالمــذة أو أوليــاء أمورهــم يف أنشــطة املؤسســة ،وكذلــك مبــدى
مــؤرش بنــي انطالقــا مــن إجابــات املديريــن عــى مجموعــة مــن
مشــاركة التالمــذة وتحفزهــم .وقــد وضــع مــؤرشان لقيــاس
األســئلة حــول التأخــر ،وظاهــرة الغيــاب ،والشــغب ،وأعــال
درجــة اإللحــاح عــى النجــاح انطالقــا مــن هــذه األســئلة.
التخريــب ،والرسقــة ،والغــش ،وكذلــك العنــف تجــاه التالمــذة
وهكــذا ،ارتكــز املــؤرش األول عــى أجوبــة املديريــن ،وارتكــز
واملدرســن.
الثــاين عــى أجوبــة املدرســن ،وتــم تصنيــف التالمــذة ،حســب
درجــة اإللحــاح :عــال جــدا ،أو عــال ،أو متوســط.
وقــد بــن تحليــل هــذا املــؤرش أن مشــاكل االنضبــاط ســنة
 ،2011كانــت حــارضة بقــوة يف املغــرب .وبالفعــل ،فــإن نســبة
بينــت النتائــج املحصــل عليهــا أن خمــس التالمــذة املغاربــة
التالمــذة املتمدرســن يف املــدارس التــي اعتــرت فيهــا هــذه
~  :ال ميكن حساب معدل التحصيل بالنسبة لهذه الفئة نظرا لقلة عدد التالمذة املنتمني إليها
املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات .2016-PIRLS
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PIRLS 2016

املشــكالت متوســطة أو كبــرة ،بلغــت ،63%مقابــل معــدل
دويل قــدره  .11%ولوحــظ نفــس التوزيــع بعــد مــرور خمــس
ســنوات ،حيــث ناهــزت تلــك النســبة  62%ســنة  ،2016علــا
بأنهــا تقــل عــن املعــدل الــدويل (وهــو  )8%يف  37بلــدا.
وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن نســبة التالمــذة املنتمــن إىل

وســط مــدريس تغيــب فيــه هــذه املشــكالت تقريبــا ،ال تبلــغ
الخمــس يف املغــرب ( ،)17%وذلــك مقابــل معــدل دويل قــدره
 .62%واملالحــظ أن تالمــذة هــذه الفئــة يتفوقــون عــى التالمذة
الذيــن يدرســون يف املؤسســات التــي تعــرف مشــاكل انضبــاط
ســواء كانــت تلــك املشــاكل بســيطة ،أو متوســطة أو كبــرة ،إال
أن الفــوارق املوجــودة بــن أدائهــم ليســت دالــة إحصائيــا.

رسم بياين  .13نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب مشاكل االنضباط
2016
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺃﻭ ﻛ�ﻴﺮﺓ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ

ﺗﻘ��ﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﺸﺎﻛﻞ

357
455

2011

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 62%
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

63%

8%

354

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 21%

503

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 30%

368

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 17%

518

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 62%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 11%ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
22%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 31%ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
14%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 58%ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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 .2.4النظام واألمن

عولــج هــذا الجانــب بواســطة مــؤرش مبنــي انطالقــا مــن أجوبــة
املدرســن عــى عــدد مــن األســئلة املتعلقــة بالنظــام واألمــن
داخــل املدرســة .وأظهــرت النتائــج أن أكــر مــن نصــف التالمــذة
يف أغلــب البلــدان يدرســون يف مؤسســات يعتربهــا املدرســون
آمنــة جــدا ويســود فيهــا النظــام بشــكل كبــر .وضمــن هــذه
البلــدان ،تجــاوز  28بلــدا املعــدل الــدويل املحــدد يف .62%
أمــا يف املغــرب ،فــإن نســبة التالمــذة الذيــن يدرســون يف هــذه
الفئــة مــن املــدارس ال تتجــاوز  .48%وميثــل التالمــذة الذيــن
يدرســون يف مؤسســات آمنــة ويســود فيهــا النظــام إىل حــد مــا
وتلــك التــي تتميــز بقلــة األمــن والنظــام ،عــى التــوايل 35%
و 3%دوليــا ،مقابــل  43%و 9%وطنيــا .ففــي املغــرب ،يعتــر
أداء التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل هاتــن الفئتــن األخريتــن،
أقــل مــن أداء تالمــذة الفئــة األوىل ،وذلــك بفــارق دال بلــغ 52
نقطــة.

رسم بياين  .14نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب
مناخ األمن والنظام باملدرسة
آمن ومنظم

آمن ومنظم إلى
حد ما

قليل األمن
والنظام

المغرب

48%

43%

9%

الدولي

62%

35%

3%

 %نسبة التالمذة

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات .PIRLS-2016

مــن جانــب آخــر ،بــن تحليــل تطــور األجوبــة عــى األســئلة
الخاصــة بهــذا املــؤرش((( بــن ســنتي  2011و  ،2016تحســنا
يف مختلــف الجوانــب التــي تعكــس النظــام واألمــن داخــل
املــدارس.

 . 7نظ ـرا لحصــول تغيــر عــى بعــض البنــود املكونــة ملــؤرش النظــام واألمــن ،مــا بــن ســنتي  2011و ،2016فــإن مقارنــة هــذا املــؤرش عــى مســتوى الســنتني
املذكورتــن ،تبــدو مســتحيلة .لذلــك ،ســتقترص املقارنــة عــى األســئلة الخمســة التــي مل يطــرأ عليهــا أي تغيــر.
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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جدول  .12نسب التالمذة املغاربة حسب مناخ األمن والنظام داخل املدرسة
أجوبة األساتذة
يحترم التالمذة أساتذتهم
يتصرف التالمذة باستقامة
سياسات وممارسات األمن بالمدرسة كافية
أحس باألمان داخل المدرسة
تقع المدرسة في محيط آمن

أوافق كثيرا

أوافق قليال

ال أوافق قليال

ال أوافق إطالقا

2011

40

50

6

4

2016

61

34

4

1

2011

20

56

17

8

2016

39

49

10

3

2011

27

27

20

26

2016

37

33

18

12

2011

54

29

7

10

2016

58

32

6

4

2011

42

35

9

14

2016

49

35

8

9
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وبالفعــل ،فــإن نســبة التالمــذة الذيــن يوافــق مدرســوهم متــام
املوافقــة عــى أن «التالمــذة يحرتمــون مدرســيهم» ،انتقلــت من
 40%ســنة  2011إىل  61%ســنة  .2016وقــد ســجل تحســن مــن
نفــس الحجــم بخصــوص الســؤال املتعلــق بانضبــاط التالمــذة،
أي  20 %مقابــل  .39%وبخصــوص النســبة املتعلقــة بسياســات
ومامرســات األمــن داخــل املدرســة ،فإنهــا انتقلــت مــن 27%
إىل  .37%و بخصــوص البنديــن األخرييــن وهــا« :أشــعر باألمــن
يف هــذه املدرســة» و«تقــع املدرســة داخــل وســط آمــن» ،فقــد
عرفــا تحســنا أقــل أهميــة ،إذ انتقلــت نســبة األول مــن 54%
إىل  58%والثــاين مــن  42%إىل .49%
 .3.4مشكالت التخويف واإلهانة

تشــكل أفعــال التخويــف واإلهانــة عامــا مشوشــا عــى التعلــم،
وميكــن أن تــؤدي إىل انخفــاض املردوديــة املدرســية لضحاياهــا.
وقــد متــت مقاربــة هــذه املشــكلة بواســطة مــؤرش يقيــس
مــدى تعــرض التالمــذة لســلوكات التخويــف أو اإلهانــة مــن
قبــل تالمــذة آخريــن داخــل املدرســة(((.
وقــد بــن تحليــل هــذا العامــل تشــابها تامــا ســنة  2016بــن
توزيــع التالمــذة املغاربــة وتوزيــع التالمــذة عــى املســتوى
الــدويل وفــق هــذا املــؤرش .ففــي هــذا اإلطــار ،أعلــن 57%
منهــم أنهــم ال يتعرضــون بتاتــا للتخويــف أو اإلهانــة يف
املدرســة ،ورصح  29%منهــم بأنهــم يتعرضــون لذلــك شــهريا،
وقــال  14%منهــم إنهــم عرضــة ألفعــال التخويــف أو اإلهانــة
أســبوعيا تقريبــا.

رسم بياين  .15نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب
وترية تعرضهم للتخويف واإلهانة
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29%

14%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

482

325

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات .PIRLS-2016

ويرتبــط أداء التالمــذة بشــكل ســلبي عــى مــا يبــدو ،مبــدى
تعرضهــم للتخويــف واإلهانــة .وبصيغــة أخــرى ،ينخفــض
معــدل التحصيــل بشــكل دال ،كلــا تكــرر التعــرض لهــذه
املشــاكل .ففــي املغــرب ،حصــل التالمــذة الذيــن كانــوا عرضــة
للتخويــف واإلهانــة عــى نتائــج تقــل بـــ  26إىل  48نقطــة
عــن نتائــج التالمــذة الذيــن مل يتعرضــوا لهــا .وت ـراوح هــذه
الفــوارق دوليــا ،مــا بــن  14و 39نقطــة.

 .8بنــي هــذا املــؤرش انطالقــا مــن أســئلة متعلقــة بالســخرية والرسقــة واإلقصــاء مــن اللعــب واألنشــطة وذيــوع الكــذب أو املعلومــات املحرجــة والتهديــد
واالعتــداء الجســدي.
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جدول  .13نسب التالمذة املغاربة حسب وترية تعرضهم ألعامل التخويف واإلهانة ،سنتي  2011و2016
السخرية
االستبعاد من األلعاب واألنشطة
نشر إشاعات كاذبة
السرقة
االعتداء الجسدي
اإلرغام على القيام بأشياء

مرة واحدة في
األسبوع على األقل

مرة واحدة أو
مرتين في الشهر

بعض المرات في
السنة

أبدا

2011

22

14

17

47

2016

15

7

13

65

2011

25

15

12

49

2016

14

10

13

64

2011

21

16

17

46

2016

13

10

15

62

2011

21

16

20

42

2016

14

10

19

57

2011

19

13

15

53

2016

11

9

13

67

2011

14

9

9

67

2016

7

6

8

80
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لقــد أظهــرت املقارنــة بــن األســئلة التــي تتعلــق بأفعــال
التخويــف أو اإلهانــة ســنة  2011وســنة  ،(((2016انخفاضــا يف
تكـرار تعــرض التالمــذة لهــذه الســلوكات .بالفعــل ،فــإن نســب
التالمــذة الذيــن تعرضــوا لهــذه األفعــال مــرة يف األســبوع عــى
األقــل ،تراوحــت ســنة  2011بــن  14%و ،25%بحســب نوعيــة
التخويــف أو اإلهانــة؛ يف حــن عرفــت ســنة  2016انخفاضــا يف
نســب التالمــذة الذيــن تعرضــوا لذلــك ،إذ تراوحــت بــن 7%
و .15%وكان أبــرز انخفــاض هــو الــذي عرفتــه نســبة االســتبعاد
مــن األلعــاب واألنشــطة .كــا تراجعــت نســب التالمــذة الذيــن
تعرضــوا للتخويــف واإلهانــة مــرة أو مرتــن يف الشــهر ،خصوصــا
يف مــا يتعلــق بســلوكات الســخرية.

التالمــذة للمدرســة .وقــد بنــي انطالقــا مــن أجوبتهــم عــى
خمســة أســئلة حــول مــا إذا كانــوا يحبــون التواجــد يف املدرســة،
وهــل هــم فخــورون بذلــك ،وهــل يشــعرون باألمــان ،وهــل
يعاملــون بإنصــاف.

دوليــا ،عــر عــدد كبــر مــن التالمــذة عــن شــعورهم القــوي
باالنتــاء إىل مؤسســاتهم ،وذلــك مبعــدل  .59%ويعتــر املغــرب
مــن بــن الــدول الخمــس األوائــل التــي تشــغل املراتــب األوىل
بنســبة  .82%ومــن جانــب آخــر ،فــإن التالمــذة الذيــن يبلــغ
شــعورهم باالنتــاء مســتوى متوســطا ،ميثلــون حــوايل 33%
دوليــا ،أي ضعــف مــا لوحــظ وطنيــا .أمــا التالمــذة الذيــن
يتســم شــعورهم باالنتــاء مبســتوى منخفــض ،فهــم قلــة،
وت ـراوح نســبتهم ،حســب البلــدان ،بــن  17%و .1%ويســجل
 .4.4الشعور باالنتماء إلى المدرسة
الشــعور باالنتــاء مــؤرش يعــر عــن املعنــى الــذي يعطيــه املغــرب نســبة ال تتجــاوز .2%
جدول  .14نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب الشعور باالنتامء إىل املدرسة
%

عال

متوسط

منخفض

معدل التحصيل

%

معدل التحصيل

%

معدل التحصيل

المغرب

82

362

16

345

2

~

المعدل الدولي

59

518

33

505

8

495

~  :ال ميكن حساب معدل التحصيل بالنسبة لهذه الفئة نظرا لقلة عدد التالمذة املنتمني إليها
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وهنــاك عالقــة إيجابيــة تربــط بــن األداء املــدريس للتالمــذة القــراءة .ويف املغــرب ،يتجــاوز هــؤالء التالمــذة بشــكل دال،
وشــعورهم باالنتــاء إىل املدرســة .حيــث إن التالمــذة أصحــاب أولئــك الذيــن يعــرون عــن شــعور متوســط باالنتــاء ،بفــارق
الشــعور القــوي باالنتــاء ،يحصلــون عــى أفضــل أداء يف  17نقطــة.
 .9ال ميكــن إج ـراء مقارنــة ملــؤرش التخويــف بــن  2011و ،2016بســبب اختــاف بعــض البنــود ضمــن الســنتني املذكورتــن .لهــذا ،ســتهم املقارنــة فقــط ،البنــود
املشــركة.
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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 .5الخصائص المهنية للمدرسين والمديرين
 .1.5المستوى التعليمي والتكوين األساس للمدرسين

نســبة كبــرة مــن التالمــذة املغاربــة يتوفــرون عــى مدرســن
مبســتوى تعليمــي أســايس ضعيــف باملقارنــة مــع البلــدان
األخــرى .وبالفعــل ،فــإن  44%منهــم يتتلمــذون عــى يــد
مدرســن ال يتجــاوز مســتواهم التعليمــي التعليــم الثانــوي
التأهيــي .وإذا اســتثنينا إيطاليــا التــي تتجــاوز فيهــا نســبة
املدرســن ذوي املســتويات التعليميــة املتدنيــة (وهــي ،)63%
النســبة املســجلة يف املغــرب ،فــإن باقــي البلــدان املشــاركة
ســجلت قيــا ضعيفــة ،وأحيانــا منعدمــة ،يف مــا يخــص هــذا
املــؤرش؛ مثلــا هــو الشــأن يف  29دولــة مشــاركة .ومــن جانــب
آخــر ،فــإن  42%مــن التالمــذة املغاربــة يتوفــرون عــل مدرســن
حاصلــن عــى اإلجــازة ،مقابــل  60%دوليــا .وقــد ظلــت هــذه

النســبة ثابتــة منــذ ســنة  ،2011حيــث بلغــت  .40%وعندمــا
يتعلــق األمــر بإحــراز املدرســن مســتويات تعليميــة أعــى
(«ماســر» ،و«دكتــوراه أو مــا يعادلهــا») ،فــإن املغــرب يحتــل
املرتبــة األخــرة بنســبة قريبــة مــن الصفــر ،علــا بــأن املتوســط
الــدويل يناهــز  ،26%وبــأن بعــض الــدول قــد حققــت نســبة
 100%مثــل بولنــدا ،أو نســبا قريبــة مــن  ،100%كــا هــو األمر
يف جمهوريــة ســلوفاكيا ( )98%وأملانيــا ( )90%وجمهوريــة
التشــيك ( )92%وفنلنــدا (.)92%
وتظهــر مقارنــة أداء التالمــذة املغاربــة بالفئتــن األكــر متثيليــة
أي الفئــة التــي يتوفــر مدرســوها عــى البكالوريــا والفئــة التــي
يتوافــر مدرســوها عــى اإلجــازة ،أن أداء تالمــذة الفئــة األوىل
أقــل بشــكل دال مــن أداء تالمــذة الفئــة الثانيــة ،بفــارق 22
نقطــة ،أي مبعــدالت قدرهــا  347نقطــة ،مقابــل  369نقطــة.

رسم بياين  .16نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب املستوى التعليمي للمدرسني
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بخصــوص التكويــن األســاس ،فــإن عــددا كب ـرا مــن التالمــذة وباملقارنــة مــع ســنة  ،2011فــإن هــذه النســب مل تتطــور كثـرا.
تعلمــوا عــى يــد مدرســن ،ركــز تكوينهــم عــى اللغــة ،والرتبيــة فقــد بلغــت يف املغــرب  81%و 66%و 40%يف املجــاالت التالية:
وتدريــس القــراءة .وتتجــاوز نســبة التالمــذة املغاربــة ،تلــك اللغــة ،والرتبيــة /تدريــس القـراءة ،ونظريــة القـراءة.
املســجلة دوليــا ،حيــث تبلــغ  85%مقابــل  70%بالنســبة
للمجــال األول و 74%مقابــل  64%بالنســبة للمجــال الثــاين.
باإلضافــة إىل ذلــك ،اســتفاد مدرســو نصــف التالمذة مــن تكوين
ركــز بشــكل كبــر عــى مجــال اآلداب .وتبقــى نســبة التالمــذة
الذيــن ركــز تكويــن مدرســيهم عــى نظريــة القـراءة منخفضــة
نســبياً 35% ،يف املغــرب و 32%عــى املســتوى الــدويل.
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رسم بياين  .17نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب املجاالت املركز عليها خالل التكوين األساس للمدرسني
2011

ﺩﻭﻟﻲ )(%

72

ﺍﻟﻟﻐﺔ

2016

2011

30

19

70

28
-

ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻳﺔ  /ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

62

64

33

32

67

15

50

-

36

50

66

74

40

35

34

68

2016
85

-

52

38

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

81

48

-

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ )(%

26
65

60
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وتختلــف معــدالت تحصيــل التالمــذة بحســب اعتبــار املجــال
عن ـرا رئيســيا يف التكويــن األســاس أو عــدم اعتبــاره كذلــك،
خصوصــا بالنســبة للمجــال املتعلــق بــاآلداب ،حيــث ُســجل
فــارق دال يبلــغ  23نقطــة لصالــح التالمــذة الذيــن ركــز تكويــن
مدرســيهم عــى هــذا املجــال.
 .2.5التكوين المستمر للمدرسين

تشــهد أجوبــة املدرســن املتعلقــة مبشــاركتهم خــال الســنتني
األخريتــن يف تكويــن مســتمر (ورشــات ،حلقــات دراســية،

تداريــب ،إلــخ ).يهــم الق ـراءة أو تعليمهــا ،عــى تنميــة مهنيــة
محــدودة يف املغــرب ،مقارنــة مــع البلــدان األخــرى .لهــذا ،فــإن
التالمــذة املغاربــة يحتلــون املرتبــة األوىل مــن بــن التالمــذة
الذيــن مل يشــارك مدرســوهم يف أي تكويــن يف هــذا املجــال،
وذلــك بنســبة  ،66%مقابــل  16%عــى املســتوى الــدويل .وال
تختلــف هــذه الوضعيــة ،بشــكل دال ،عــا كانــت عليــه ســنة
 ،2011وهــي الســنة التــي ســجل فيهــا املغــرب أعــى نســبة
بهــذا الخصــوص ،حيــث بلغــت .71%

رسم بياين  .18نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب مدة التكوين املستمر الذي استفاد منه مدرسوهم خالل السنتني
األخريتني ،يف مجال القراءة
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

2016
510

512

393

396

513

514

359

350

ﻻ ﺷﻲﺀ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  16ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

 16ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

7%

36%

 16ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

6%

27%

 15-6ﺳﺎﻋﺔ

21%

22%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ

66%

66%
71%
27%
24%
7%
4%

16%

ﻻ ﺷﻲﺀ

2011

2016
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وطنيــا ،يوجــد ترابــط إيجــايب ودال بــن التكويــن املســتمر حصــص التكويــن بــن  6و 15ســاعة ( 396نقطــة).
ومســتوى مكتســبات التالمــذة .فالتالمــذة الذيــن حصــل
 .3.5عدد سنوات التجربة لدى المدرسين
مدرســوهم عــى حصــص مــن التكويــن أعــى أو مســاوية
لســت ســاعات ،يقدمــون أداء أفضــل مــن التالمــذة الذيــن يشــكل التالمــذة الذيــن يتعلمــون عــى يــد مدرســن ذوي
شــارك مدرســوهم يف تكوينــات خــال مــدة أقــل ،أو مل يتلقــوا تجربــة كبــرة ،األغلبيــة .ففــي املغــرب ،بلغــت نســبة التالمــذة
أي تكويــن .وقــد لوحــظ أبــرز فــارق ،وهــو  46نقطــة ،بــن الذيــن مــارس مدرســوهم هــذه املهنــة خــال  20ســنة أو أكــر،
هــذه الفئــة األخــرة ( 350نقطــة) والفئــة التــي تراوحــت فيهــا 56%؛ وهــي نســبة أعــى مــن تلــك املســجلة دوليــا (.)42%
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية

29

وبخصــوص نســبة التالمــذة الذيــن راكــم مدرســوهم تجربــة مــا عــى الصعيــد الــدويل) .ومــن جانــب آخــر ،فــإن نســبة التالمــذة
بــن  10و  19ســنة ،فقــد لوحــظ العكــس ( 21%مقابــل  30%املغاربــة يف الفئــات األخــرى قريبــة مــن املتوســط الــدويل.
رسم بياين  .19نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب أقدمية املدرسني
505

510

511

513

383

369

364

346
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

56%
10%

13%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ

13%

15%

ﻣﺎ �ﻴﻦ  5ﻭ  9ﺳﻨﻮﺍﺕ

21%

42%

30%

ﻣﺎ �ﻴﻦ  10ﻭ  19ﺳﻨﺔ

 20ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
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رسم بياين  .20نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب
درجة رضا مدرسيهم عن مهنتهم

ويظهــر تقاطــع معــدالت التحصيــل مــع عــدد ســنوات التجربة،
زيــادة ضعيفــة يف األداء مــع زيــادة عــدد ســنوات التدريــس،
عــى املســتوى الــدويل ،وذلــك عكــس الحالــة املغربيــة التــي
525
508
513
اتســم فيهــا الرتابــط بــن تجربــة املدرســن ونتائــج تالمذتهــم
367
بالســلبية .وبهــذا املعنــى ،فــإن أداء التالمــذة الذيــن يتوفــر
339
333
مدرســوهم عــى تجربــة أقــل ،يعتــر أفضــل .وقــد لوحــظ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
اختــاف دال بلــغ  18نقطــة ،بــن تالمــذة الفئــة « 20ســنة أو
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
57%
73%
أكــر» وتالمــذة الفئــة «مــا بــن  10و 19ســنة» ،وذلــك لفائــدة
37%
24%
6%
الفئــة األخــرة .كــا لوحــظ اختــاف بلــغ  29نقطــة بــن تالمــذة
3%
�ﺍﺿﻮﻥ ﻗﻠﻴﻼ
�ﺍﺿﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
�ﺍﺿﻮﻥ ﺟﺪﺍ
الفئــة األوىل والتالمــذة الذيــن يتوفــر مدرســوهم عــى تجربــة
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أقــل أو مســاوية لتســع ســنوات ،وذلــك لفائــدة هــذه الفئــة
األخــرة.
ويف املغــرب يتوفــر  73%مــن التالمــذة عــى مدرســن راضــن
جــدا عــن مهنتهــم و 24%عــى مدرســن راضــن عنهــا إىل حــد
 .4.5الرضا الوظيفي للمدرسين
مــا .ويعتــر معــدل التحصيــل املســجل لــدى الفئــة األوىل ،أعــى
بنــي مــؤرش الرضــا الوظيفــي للمدرســن انطالقــا مــن أجوبتهــم
إحصائيــا مــن معــدل التحصيــل لــدى الفئــة الثانيــة (367
عــى خمســة أســئلة تتعلــق باالرتيــاح الناجــم عــن مامرســتهم
مقابــل  333نقطــة).
ملهنتهــم ،وبالفخــر واملعنــى املقرتنــن بهــا.
وقــد أظهــر فحــص هــذا املــؤرش عــى املســتوى الــدويل ،بــأن
نســبة هامــة مــن التالمــذة ،تتوفــر عــى مدرســن راضــن جــدا
( )57%أو راضــن إىل حــد مــا ( )37%عــن مهنتهــم .واملفارقــة
هنــا هــي أن البلــدان التــي برهــن تالمذتهــا عــى أضعــف أداء،
هــي التــي توجــد فيهــا أعــى نســب التالمــذة الذيــن يتتلمــذون
عــى يــد مدرســن راضــن جــدا عــى مهنتهــم .ويتعلــق األمــر
أساســا بإيــران ( )88%والشــييل ( )84%وأذربيجــان ()79%
والبلــدان العربيــة (بنســب تــراوح مــا بــن 87%و)73%
وجورجيــا ولكــن بنســبة أقــل (.)72%

30

PIRLS 2016

 .5.5التكوين األساس لمديري المؤسسات التعليمية

يناهــز املعــدل الــدويل املتعلــق بنســبة التالمــذة الذيــن
يدرســون يف مــدارس يتوفــر مديروهــا عــى مســتوى تعليمــي
معــادل للامســر أو الدكتــوراه .48% ،ويخفــي هــذا املعــدل
فــوارق كبــرة بــن البلــدان الخمســن املشــاركة .وبهــذا املعنــى،
فــإن  12بلــدا ســجلت نســبا تتجــاوز أو تقــارب  ،90%مــن بينهــا
 4بلــدان منتميــة إىل البلــدان العــرة األفضــل عــى مســتوى
أداء تالمذتهــا وهــي :روســيا ( ،)90%وفنلنــدا ( ،)89%وبولنــدا
( )99%وتايبيــه الصينيــة ( .)95%ومــن جانــب آخــر ،ســجلت
 28بلــدا نســبا أقــل مــن املعــدل الــدويل ،تراوحــت بــن  46%يف
أذربيجــان و 3%يف مــر واملغــرب.

هكــذا ،يشــكل التالمــذة املغاربــة الذيــن يتوفــرون عــى
مديريــن حاصلــن عــى شــهادة جامعيــة عليــا ،أقليــة .ومــن
جانــب آخــر ،فــإن  63%مــن بينهــم ينتمــون إىل مــدارس يتوفــر
مديروهــا عــى اإلجــازة .أمــا التالمــذة اآلخــرون ،الذيــن ميثلــون
 34%فيتوفــرون عــى مديريــن غــر حاصلــن عــى اإلجــازة.
وتفــوق هــذه النســبة املعــدل الــدويل الــذي ال يتجاوز عتبــة .7%

وتبقــى نســبة التالمــذة املغاربــة الذين يتوفــر مديرو مدارســهم
عــى تجربــة كبــرة يف هــذه املهنــة ،أي عــى  20ســنة أو أكــر،
ضعيفــة ،وهــي أقــل مــن املعــدل الــدويل ( 3%مقابــل .)14%
مــن جانــب آخــر ،فــإن أكــر مــن نصــف التالمــذة يتوفــرون
عــى مديريــن رصحــوا بأنهــم مارســوا هــذه املهنــة ،خــال فــرة
تـراوح بــن  10و 19ســنة ،مقابــل  31%عــى املســتوى الــدويل.

رسم بياين  .21نسب التالمذة حسب املستوى التعليمي
ملديري املؤسسات التعليمية

بخصــوص نســبة التالمــذة املنتمــن إىل فئــة «  9-5ســنوات»
فإنهــا شــبيهة باملعــدل الــدويل ،أي حــوايل ربــع التالمــذة.
وبالنســبة للتالمــذة الذيــن يتوفــر مديــرو مدارســهم عــى
تجربــة أقــل مــن ذلــك ،فهــم أقــل عــددا يف املغــرب مــن
نظرائهــم عــى املســتوى الــدويل ( 16%مقابــل .)28%

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
3%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
34%
48%

 .6محيط وأنشطة القسم الدراسي
 .1.6الوقت المخصص لتدريس اللغة والقراءة

45%
63%
7%

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮ�ﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﻤﺎ

يرتكــز تقديــر الوقــت املخصــص ،ســنويا ،لتعليم اللغــة والقراءة،
عــى عــدد الســاعات األســبوعية املخصصــة لهــذه األنشــطة
التــي أعلــن عنهــا املدرســون ،وأيضــا عــى عــدد أيــام الدراســة،
يف األســبوع ويف الســنة ،املعلــن عنهــا مــن قبــل املديريــن.

ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
وحســب النتائــج املســتخلصة مــن الجــدول أدنــاه ،فــإن الوقــت
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
الــذي يقضيــه التالمــذة يف تعلــم اللغــة والقراءة يختلف بشــكل
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كبــر مــن بلــد آلخــر ،وال يبــدو مرتبطــا بالنتائــج املحصلــة يف
هــذه البلــدان .وبالفعــل ،فليســت البلــدان األفضــل أداء ،والتــي
 .6.5عدد سنوات التجربة لدى مديري المدارس
يف املغــرب ،يتوفــر مديــرو املــدارس يف املتوســط ،عــى تجربــة نذكــر مــن بينهــا ،روســيا وســنغافورة ،هــي التــي تخصــص
مســاوية مــن حيــث عــدد الســنوات ،للتجربــة املســجلة دوليــا ،وقتــا أطــول لهــذه األنشــطة .وتشــهد حالــة بولنــدا عــى ذلــك
بوضــوح؛ فرغــم كونهــا تحتــل املرتبــة السادســة عــى مســتوى
أي  11ســنة مقابــل  10ســنوات.
النتائــج ،إال أنهــا توجــد يف املرتبــة األخــرة وفــق الوقــت الــذي
رسم بياين  .22نسب التالمذة حسب أقدمية مديري
تخصصــه لتعليــم اللغــة والق ـراءة.
املؤسسات التعليمية
بالنســبة للغــة ،فــإن املغــرب يخصــص لجميــع األنشــطة
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
املتعلقــة بهــا ،حصــة زمنيــة ســنوية أقــل مــن املعــدل الــدويل
25%
( 224ســاعة يف املغــرب مقابــل  242ســاعة دوليــا) ،أي 21%
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
مــن الوقــت الســنوي اإلجــايل املخصــص للتعليــم .وبالنســبة
27%
31%
للوقــت املخصــص للق ـراءة ،فقــد بلــغ يف املتوســط  156ســاعة
57%
عــر مجمــوع البلــدان املشــاركة ،مقابــل متوســط وطنــي قــدره
14%
28%
16%
 109ســاعة ،أي  11%مــن الوقــت اإلجــايل.
3%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﺎ �ﻴﻦ  5ﻭ  9ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﺎ �ﻴﻦ  10ﻭ  19ﺳﻨﺔ
 20ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
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نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية

31

جدول  .15عدد الساعات املخصصة سنويا لتعليم اللغة
والقراءة
عدد الساعات
المخصصة لتعليم
اللغة*

عدد الساعات
المخصصة لتعليم
القراءة (عبر مجاالت
)المنهاج

معدل
التحصيل

هولندا

363

205

545

ترنيتي وتوباكو

361

299

479

نيوزيلندا

340

215

523

أستراليا

336

199

544

فرنسا

330

165

511

قطر

327

182

442

بلجيكا (اإلقليم
الوالوني)

البلد

32

ماكاو

186

100

546

النرويج

186

134

559

فنلندا

186

122

566

السويد

185

101

555

جورجيا

185

132

488

ليتوانيا

183

144

548

المملكة العربية
السعودية

179

175

430

مالطا

178

83

452

الكويت

178

139

393

إيران

143

124

428

بولندا

140

33

565

320

247

497

الواليات المتحدة
األمريكية

301

327

549

*مبا يف ذلك أنشطة القراءة والكتابة والتعبري الشفاهي واآلدب وباقي الكفايات اللغوية.

مصر

297

161

330

كندا

292

206

543

 .2.6األنشطة المساعدة على الفهم

إيطاليا

290

148

548

البرتغال

288

301

528

هنغاريا

284

201

554

تشيلي

278

252

494

سنغافورة

278

124

576

إنجلترا

273

125

559

روسيا

263

171

581

النمسا

260

95

541

إيرالندا الشمالية

257

137

565

بلجيكا (اإلقليم
الفالماني)

248

84

525

التشيك

242

143

543

المعدل الدولي

242

156

جنوب أفريقيا

240

122

320

ألمانيا

239

87

537

إسرائيل

235

98

530

اإلمارات العربية
المتحدة

234

139

450

سلوفاكيا

233

180

535

الدنمارك

231

132

547

هونغ كونغ

226

128

569

أذربيجان

226

141

472

المغرب

224

109

358

كازاخستان

221

212

536

بلغاريا

213

247

552

إسبانيا

212

136

528

تايبيه الصينية

212

123

559

إيرالندا

206

150

567

البحرين

202

114

446

عمان

197

150

418

سلوفانيا

193

84

542

التفيا

193

184

558
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يتوفــر جميــع التالمــذة تقريبــا عــى مدرســن يطلبــون منهــم،
مــرة يف األســبوع عــى األقــل ،رصــد معلومــات يف النــص،
والتعــرف عــى أفــكاره الرئيســية ،وتفســر وتدعيــم فهمهــم ملــا
قــرؤوه .وينطبــق ذلــك عــى املســتويني ،الوطنــي والــدويل.
مــن جانــب آخــر ،تتوفــر نســبة مــن التالمــذة ،أقــل ارتفاعــا،
لكنهــا تظــل مهمــة ،عــى مدرســن ،يعلمونهــم مــرة يف األســبوع
عــى األقــل ،كيفيــة مقارنــة مــا قــرأوه بتجاربهــم أو قراءاتهــم
الســابقة .وينطبــق نفــس الــيء عــى األنشــطة املتمثلــة يف
القيــام بتعميــات واســتخالص اســتنتاجات .وباملقابــل ،هنــاك
نســبة أقــل مــن التالمــذة الذيــن يطلــب منهــم مدرســوهم
القيــام بأنشــطة تســاعدهم عــى التنبــؤ مبــا ســيحدث يف النــص،
ووصــف أســلوبه أو بنيتــه ،وتحديــد وجهــة نظــر املؤلــف أو
أهدافــه .وميثــل هــؤالء التالمــذة يف املغــرب  62%بالنســبة
للنشــاط األول ،و 66%بالنســبة للنشــاط الثــاين ،و 56%بالنســبة
للثالــث .غــر أن هــذه النســب تظــل دون املتوســط الــدويل
الــذي يعــادل  77%و 69%و 66%بخصــوص األنشــطة الثالثــة
عــى التــوايل ،علــا بــأن أكــر مــن عرشيــن بلــدا ،تتجــاوز هــذه
النســب.

رسم بياين  .23نسب التالمذة الذين يطلب منهم مدرسوهم القيام بأنشطة تساعد عىل الفهم ،مرة يف األسبوع عىل األقل
ﺭﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ

96%
99%

ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ

94%
97%

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻗ�ﺅﻭﻩ

95%
96%

ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗ�ﺅﻭﻩ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ً

82%
79%

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺎ ﻗ�ﺅﻭﻩ ﺑﺘﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

83%
77%
75%
72%
69%
66%

ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘ�ﺅﻭﻧﻪ ﻻﺣﻘﺎ

77%
62%
66%
56%

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺎ ﻗ�ﺅﻭﻩ ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻗ�ﺅﻭﻫﺎ
ﻭﺻﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘ�ﺅﻭﻥ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺃﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
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 .3.6تنظيم التالمذة من أجل أنشطة القراءة
واملالحــظ أن توزيــع التالمــذة عــى «مجموعــات منســجمة
يــرز الرســم البيــاين التــايل وتــرة لجــوء املدرســن إىل مختلــف املســتوى املهــاري» أو «مجموعــات ذات مســتويات مهاريــة
أمنــاط تنظيــم القســم للقيــام بأنشــطة الق ـراءة.
مختلفــة» ،ال يســتعمل كثـرا باملقارنــة مــع النمطــن الســابقني.
رسم بياين  .24نسب التالمذة بحسب منط تنظيم القسم خالل لهــذا ،فــإن نســبة التالمــذة الذيــن يســتخدم مدرســوهم هــذا
التوزيــع دامئــا أو تقريبــا دامئــا ،تــراوح مــا بــن 10%و12%
دروس القراءة
وطنيــا وبــن  11%و 13%دوليــا.
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺗﺪ��ﺲ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ
ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺤﺪﺩﺓ

ﻛﻨﺸﺎﻁ ﺻﻔﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ

10%

3%

14%

5%

52%

65%

61%

81%

38%

32%

25%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
10%

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
11%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
12%

14%
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
13%

71%

74%

68%

79%

20%
15%
ﺗﻜﻮ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺗﻼﻣﺬﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺃﺑﺪﺍ

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ

20%

8%

ﺗﻜﻮ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﻘ��ﺒﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ
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إن النمــط األول واألكــر اســتعامال يف املغــرب هــو « تدريــس
القـراءة كنشــاط صفــي جامعــي» .فنســبة التالمــذة الذيــن يتــم
تدريســهم دامئــا أو تقريبــا دامئــا بهــذه الطريقــة هــي .38%
وتصــل نســبة الذيــن يتــم تدريســهم بهــا غالبــا أو أحيانــا .52%
دوليــا ،ميثــل هــؤالء التالمــذة عــى التــوايل  32%و .65%أمــا
النمــط الثــاين األكــر اســتعامال فهــو «العمــل الفــردي وفــق
خطــة أو أهــداف محــددة» ،حيــث يشــتغل  25%مــن التالمــذة
املغاربــة دامئــا أو تقريبــا دامئــا بهــذه الطريقــة ،ويقــوم 61%
منهــم بهــذا العمــل يف الغالــب أو أحيانــا .أمــا دوليــا ،فتبلــغ
هــذه النســب عــى التــوايل  14%و.81%

وبخصــوص النتائــج ،فقــد ت َبــن غيــاب ترابــط بــن ،العمــل مــع
القســم برمتــه أو تكليــف التالمــذة مبهــام فرديــة؛ مــن جهــة،
ومــن جهــة أخــرى ،مســتوى املكتســبات يف القـراءة .وباملقابــل،
فــإن أداء التالمــذة الذيــن مل يســبق أبــدا توزيعهــم عــى
«مجموعــات منســجمة املســتوى» أفضــل ،بشــكل دال ،من أداء
التالمــذة الذيــن خضعــوا دامئــا أو تقريبــا دامئــا ،لهــذا التوزيــع.
كــا أن أداء التالمــذة الذيــن مل يســبق لهــم أبــدا أن اشــتغلوا
داخــل «مجموعــات ذات مســتويات مهاريــة مختلفــة» ،يعتــر
أفضــل بشــكل دال مــن أداء التالمــذة الذيــن يشــتغلون غالبــا،
أو أحيانــا ،بهــذه الطريقــة.
 .4.6التوفر على ركن للقراءة في القسم

يف ســنة  2016رصح مدرســو  72%مــن التالمــذة عــى املســتوى
الــدويل ،بتوفرهــم عــى ُركــن مخصــص للقـراءة بالقســم تضــم
كتبــا .وقــد تجــاوز  25بلــدا هــذا املتوســط .وهكــذا ،بلغــت
نســبة التالمــذة الذيــن أدىل مدرســوهم بهــذا الترصيــح  51%يف
املغــرب ،مــع العلــم بــأن تلــك النســبة مل تكــن تتجــاوز الثلــث
ســنة  .2011ومــع ذلــك ،نجــد أن  10%مــن التالمــذة فقــط
يدرســون يف أقســام يتجــاوز عــدد الكتــب فيهــا الخمســن.
ونــادرا مــا تتــم االســتفادة مــن املجــات ،إذ إن  14%مــن
التالمــذة ال يتوفــرون عليهــا يف أقســامهم ،وتتوفــر األقســام
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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التــي يــدرس بهــا  24%مــن التالمــذة عــى مجلــة إىل  5مجــات
بعناويــن مختلفــة ،و 13%فقــط عــى أكــر مــن  5عناويــن.
وبخصــوص اســتعامل ركــن القــراءة ،رصح  8%مــن التالمــذة
بــأن مدرســيهم يســمحون لهــم بهــذا االســتعامل يوميــا أو

يوميــا تقريبــا ،وبإمــكان  21%منهــم اســتعاملها مــرة أو مرتــن
يف األســبوع ،بينــا يســتعملها  20%منهــم مــرة أو مرتــن يف
الشــهر .وفضــا عــن ذلــك ،فــإن  40%مــن التالمــذة يســتطيعون
اســتعارة الكتــب مــن أجــل قراءتهــا يف املنــزل.

رسم بياين  .25نسب التالمذة املغاربة حسب توافر ركن للقراءة يف القسم

2016
2016

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
49%

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
51%

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
49%

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
51%

26-50

14%

51-100

7%

+100

3%

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ

0-25

27%
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
49%

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
51%

0

14%

1-2

12%

3-5

12%

+5

13%

2011

30%
70%

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐ

ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

21%

ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ

20%

ﺃﺑﺪﺍ
ﺃﻭ ﺗﻘ��ﺒﺎ ﺃﺑﺪﺍً

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
49%

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
51%

ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ

ﻛﻞ �ﻮﻡ ﺃﻭ
ﺗﻘ��ﺒﺎ ﻛﻞ �ﻮﻡ

8%

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻦ ﻟﻠﻘ�ﺍﺀﺓ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

2%

44%

7%
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بالنســبة لنتائــج التالمــذة ،نســجل أن أداء أولئــك الذيــن
يتوفــرون عــى ركــن مخصــص للقـراءة يف القســم ،أفضــل بداللة
إحصائيــة مــن أداء غــر املتوفريــن عليهــا .فقــد حصــل هــؤالء
عــى  343نقطــة ،يف حــن ســجل أولئــك الذيــن ال يتوفــرون
عليهــا  371نقطــة.
 .5.6أنواع النصوص المستخدمة في أنشطة القراءة

لفصــول أو مرسحيــات .ووفــق اإلجابــات املحصــل عليهــا ،فــإن
القصــص القصــرة هــي التــي تقــرأ بوتــرة أكــر .فعــى املســتوى
الــدويل ،لوحــظ أن  78%مــن التالمــذة يقومــون بهــذا النشــاط
مــرة يف األســبوع أو أكــر .وقــد أظهــرت بلــدان عديــدة23( ،
بلــدا) ،نســبا أعــى مــن املتوســط الــدويل ،بينــا اعتــرت نســبة
هــؤالء التالمــذة يف املغــرب هــي األدىن (.)42%

أمــا يف مــا يخــص القصــص الطويلــة املتضمنــة لفصــول ،فــإن
• النصوص األدبية
 41%مــن التالمــذة عــى املســتوى الــدويل ،يقرؤونهــا ،وذلــك
طلــب مــن املدرســن ذكــر عــدد امل ـرات التــي يطلبــون فيهــا مــرة واحــدة يف األســبوع عــى األقــل .وتتجــاوز عــدة بلــدان
مــن تالمذتهــم ،خــال أنشــطة القـراءة املربمجــة ،قـراءة نصوص ( 18بلــدا) هــذا املتوســط بنســب تـراوح مــا بــن  44%و95%؛
أدبيــة مــن جنــس القصــص القصــرة أو الطويلــة املتضمنــة أمــا يف باقــي البلــدان فتـراوح نســب هــؤالء التالمــذة بــن 8%
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و ،41%وتبقــى نســبة هــذه الفئــة مــن التالمــذة ضعيفــة يف واحــدة عــى األقــل يف األســبوع  9%فقــط مــن التالمــذة ،وذلــك
خــال دروس القـراءة .وال يبتعــد املغــرب عــن هــذه النســبة ،إذ
املغــرب حيــث تبلــغ .11%
يســجل  .8%غــر أنــه ال يوجــد ترابــط دال بــن نتائــج التالمــذة
أمــا املرسحيــات ،فنــادرا مــا يطلــب مــن التالمــذة قراءتهــا.
ونــوع النصــوص األدبيــة املقــروءة داخــل القســم.
فعــى املســتوى الــدويل ،يقــرأ هــذا النــوع مــن النصــوص مــرة
رسم بياين  .26نسب التالمذة حسب أنواع النصوص األدبية املقروءة داخل القسم

9%

ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺕ

91%

ﻗﺼﺺ ﻗﺼﻴﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻗﺼﺺ ﻃﻮﻳﻠﺔ

22%

41%

78%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

8%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

89%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

11%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

58%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

42%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

59%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

92%
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مــن جانــب آخــر ،لوحــظ أن املغــرب هــو البلــد الثــاين الــذي
• النصوص اإلخبارية
ســجلت فيــه أدىن نســبة مــن التالمــذة الذيــن يقــرؤون املقاالت
بخصــوص النصــوص ذات الخاصية اإلخبارية ،تســتهدف األســئلة
مــرة يف األســبوع عــى األقــل ،)15%( ،مقابــل معــدل دويل قدره
املوجهــة بصددهــا إىل املدرســن ثالثــة أنــواع مــن النصــوص
 .39%وتجــاوز حــوايل  19بلــدا هــذا املتوســط بنســب ت ـراوح
الواقعيــة (غــر الخياليــة) وهــي :الكتــب املدرســية ،والكتــب
مــا بــن  41%و.79%
الطويلــة املتضمنــة لفصــول ،واملقــاالت.
بخصــوص أداء التالمــذة يف الق ـراءة ،يوجــد فــارق دال مــن 22
دوليــا ،يتوفــر  71%مــن التالمــذة عــى مدرســن يطلبــون منهــم
نقطــة بــن التالمــذة الذيــن يطلــب منهــم مدرســوهم ق ـراءة
ق ـراءة كتــب أو كتــب مدرســية ،مــرة يف األســبوع عــى األقــل.
كتــب أو كتــب مدرســية مــرة يف األســبوع عــى األقــل (367
وتتجــاوز نســبة التالمــذة هــذه القيمــة ،يف  24بلــدا ،يف حــن
نقطــة) والتالمــذة الذيــن يطلــب منهــم مدرســوهم قراءتهــا
جــاء املغــرب يف املرتبــة الدنيــا بنســبة .57%
أقــل مــن مــرة يف األســبوع ( 345نقطــة) .لكــن ال يوجــد أي
وال تعتــر قــراءة الكتــب الطويلــة املتضمنــة لفصــول شــائعة فــارق دال بــن أداء التالمــذة الذيــن يتعاطــون لقـراءة الكتــب
بــن التالمــذة ،مــا دامــت نســبة التالمــذة الذيــن ميارســونها الطويلــة أو املقــاالت مــرة يف األســبوع عــى األقــل ،وأداء
مــرة يف األســبوع عــى األقــل خــال أنشــطة القــراءة يف زمالئهــم الذيــن ال يفعلــون ذلــك.
أغلــب البلــدان ،ال تتجــاوز الثلــث ،مبعــدل دويل قيمتــه
 .24%أمــا النســبة املســجلة لــدى التالمــذة املغاربــة ،فهــي
ال تتعــدى .15%

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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رسم بياين  .27نسب التالمذة حسب أنواع النصوص اإلخبارية املقروءة داخل القسم
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ

76%

ﻛﺘﺐ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

39%

24%

ﻛﺘﺐ ﺃﻭ ﻛﺘﺐ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ
ﺫﺍﺕﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕﻭﺍﻗﻌﻴﺔ

29%
71%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

15%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

85%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

15%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

43%

ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

57%

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

61%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

85%
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 .6.6توافر الحواسيب واستعمالها أثناء دروس القراءة

يف ســنة  ،2016بلغــت نســبة التالمــذة الذيــن تُوفــر لهــم
املدرســة حواســيب أو لوحــات إلكرتونيــة ميكنهــم اســتعاملها
خــال دروس القـراءة  43%عــى املســتوى الــدويل .ويبلــغ عــدد
الــدول التــي تقــل فيهــا نســبة التالمــذة الذيــن يتوفــرون عــى
هــذه اإلمكانيــة عــن تلــك النســبة (أي عــن  27 )43%بلــدا،
ومــن بينهــا املغــرب الــذي ســجلت فيــه أضعــف نســبة عــى
اإلطــاق ( .)6%هــذا مــع العلــم بــأن هــذه النســبة انخفضــت
باملقارنــة مــع ســنة  ،2011حيــث كانــت تناهــز .11%
وإذا كان الفــارق يف النتائــج بــن التالمــذة املتوفريــن عــى
حواســيب والتالمــذة غــر املتوفريــن عليهــا ضئيــا عــى
املســتوى الــدويل ،فإنــه يعتــر جوهريــا عــى املســتوى الوطنــي.
وبالفعــل ،فــإن هــذا الفــارق يبلــغ  52نقطــة لفائــدة الفئــة
األوىل مــن التالمــذة.
رسم بياين  .28نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب
توافر الحواسيب خالل دروس القراءة
508

516
406

354

6%

43%
ﻣﺘﻮﺍﻓﺮ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

94%

57%

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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 .7.6محدودية التعليم بسبب احتياجات التالمذة
المختلفة

طلــب مــن املدرســن إعطــاء رأيهــم حــول درجــة التأثري الســلبي
الــذي متارســه بعــض العوامــل الخاصــة بالتالمــذة يف تعليمهــم
بالقســم .وتتعلــق هــذه العوامل بافتقــار التالمذة للمســتلزمات
يف املعــارف والكفايــات الرضوريــة ملتابعــة الــدروس ،والنقــص
يف التغذيــة أو قلــة النــوم ،وظاهــرة الغيــاب ،وأيضــا بوجــود
التالمــذة املشــاغبني ،وغــر املهتمــن أو التالمــذة ذوي القصــور
الذهنــي أو االضط ـراب النفــي أو العاطفــي.
وبــن توزيــع التالمــذة وفــق هــذا املــؤرش عــى املســتوى الــدويل
أن مــدريس  63%مــن التالمــذة يعتــرون تعليمهــم محــدودا
بســبب هــذه املشــاكل .وهــذه النســبة أكــر مــن ذلــك بكثــر
يف املغــرب حيــث تبلــغ  .82%وباملقابــل ،فــإن نســبة التالمــذة
الذيــن يعتــر مدرســوهم تعليمهــم محــدودا جــدا بســبب هــذه
العوامــل ،قريبــة مــن النســبة املســجلة دوليــا ،أي  6%و4%
عــى التــوايل .غــر أن نســبة التالمــذة املنتمــن إىل فئــة «محدود
قليــا» ،أكــر أهميــة دوليــا ( )34%باملقارنــة مــع واقــع الحــال
يف املغــرب (.)12%
وأظهــر الفحــص املنفصــل ملكونــات هــذا املــؤرش يف املغــرب،
أن افتقــار التالمــذة للمســتلزمات يف املعــارف والكفايــات
املكتســبة مســبقا هــو الــذي يعرقــل أكــر مــن غــره عمليــة
التعليــم والتعلــم .وبالفعــل ،فــإن مــدريس  95%مــن التالمــذة
يقــرون مبحدوديــة تعليمهــم ( ،)60%بــل مبحدوديتــه الكبــرة
( )35%بســبب هــذا العامــل .أمــا العامــان اآلخــران األكــر
تأث ـرا ،فهــا نقــص التغذيــة وعــدم االهتــام بالتعلــم .ذلــك
أن مــدريس  84%مــن التالمــذة يجــدون أنفســهم خاضعــن
إلكراهــات ترتبــط مبشــكالت ذات عالقــة بهذيــن العاملــن،

إذ أعلــن مدرســو  27%و 17%مــن التالمــذة عــن محدوديــة
تعليمهــم الكبــرة بســبب هذيــن العاملــن عــى التــوايل.
يف ســنة  ،2011شــكل حضــور التالمــذة غــر املهتمــن أو غــر
املتوفريــن عــى املســتلزمات يف املعــارف ،أكــر العوامــل إحراجــا
للمدرســن ،يليهــا التالمــذة املشــاغبون ،والتالمــذة الذيــن
يعانــون مــن نقــص يف التغذيــة .وبلغــت نســبة التالمــذة الذيــن
يعتــر تعليمهــم محــدودا أو محــدودا جــدا بســبب هــذه
العوامــل  94%و 93%و 81%و 79%عــى التــوايل.

يف املغــرب أظهــر الرتابــط بــن مــؤرش محدوديــة التعليــم
بســبب العوامــل أعــاه ونتائــج التالمــذة لســنة  ،2016وجــود
عالقــة ســلبية بــن هذيــن املتغرييــن .وهكــذا ،نجــد أن نتائــج
التالمــذة الذيــن ال تعيــق هــذه العوامــل تعليمهــم بشــكل
كبــر تفــوق نتائــج التالمــذة الذيــن تحــد هــذه العوامــل مــن
تعليمهــم بفــارق  69نقطــة ،كــا تفــوق نتائــج التالمــذة الذيــن
يتأثــر تعليمهــم كث ـرا بهــذه العوامــل بـــ  87نقطــة.

رسم بياين  .29نسب التالمذة ومعدالت تحصيلهم حسب تأثري احتياجاتهم املختلفة عىل عملية التدريس
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

528

ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺫﻭﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ

504

473

350

12%

332

63%
6%

34%

ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻗﻠﻴﻼ

ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩ/ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ :

419

82%

51%
53%

4%

ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ

81%
70%

ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺒﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ

59%
71%
94%
84%

ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

79%
84%

ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻔﺘﻘ�ﻭﻥ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ

93%
95%

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

2011

2016

املصدر :حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطالقا من معطيات  PIRLS-2011و.PIRLS-2016

 .8.6الحاجة إلى الدعم في القراءة

بــن تحليــل تكويــن القســم مــن حيــث التالمــذة الذيــن
يحتاجــون إىل دعــم يف الق ـراءة أن  9%مــن التالمــذة يدرســون
يف أقســام يعــاين فيهــا أكــر مــن نصــف التالمــذة مــن صعوبــات
يف القــراءة تســتدعي تدخــا .وتصــل نســبة التالمــذة الذيــن
ينتمــون إىل أقســام يحتــاج فيهــا مــا بــن  25%و 50%مــن
التالمــذة إىل الدعــم  ،47%يف حــن ينتمــي  43%منهــم إىل
أقســام يوجــد فيهــا أقــل مــن  25%مــن التالمــذة يف مثــل هــذه
الوضعيــة .ومــن جانــب آخــر ،يالحــظ أن  19%مــن التالمــذة
الذيــن يحتاجــون إىل دعــم يف القــراءة ،ال يتلقونــه.

رسم بياين  .30نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم
حسب الحاجة إىل الدعم يف القراءة
384

342
332
43%

47%

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 25%

ﻣﺎ �ﻴﻦ  25%ﻭ 50%

9%
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50%
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 .9.6الواجبات المنزلية

وقــد أظهــر فحــص العالقــة بــن هــذا العامــل ونتائــج التالمــذة،
وجــود ترابــط بينهــا ،بحيــث إنــه كلــا كانــت نســبة التالمــذة يف ســنة  ،2011أعلــن مدرســو  19%مــن التالمــذة بأنهــم
املحتاجــن إىل الدعــم مرتفعــة يف القســم ،كلــا كانــت نتائجهــم يكلفــون تالمذتهــم يوميــا بواجبــات الق ـراءة يف املنــزل .وميثــل
التالمــذة الذيــن رصح مدرســوهم بأنهــم يقومــون بذلــك  3إىل
ضعيفة .
 4مـرات يف األســبوع أو مــرة إىل مرتــن يف األســبوع  23%و37%
عــى التــوايل مــن مجمــوع التالمــذة املشــاركني يف البحــث .أمــا
التالمــذة الذيــن أكــد مدرســوهم أنهــم يكلفونهــم بذلــك أقــل
نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية

37

مــن مــرة يف األســبوع ،فيمثلــون  .20%وتبلــغ نســبة التالمــذة زيــادة يف نســبة التالمــذة الذيــن يكلفــون بهــذه الواجبــات 3
الذيــن ال يكلفهــم مدرســوهم بهــذه الواجبــات أبــدا ،حــوايل م ـرات يف األســبوع عــى األقــل .وهكــذا بلغــت نســبهم عــى
 .1%ويف ســنة  ،2016مل يطــرأ تغيــر عــى هــذه النســبة ،يف التــوايل  30%و.68%
حــن ازدادت وتــرة الواجبــات املنزليــة التــي يطالــب بهــا
ومــع ذلــك ،ال يوجــد ارتبــاط دال بــن مســتوى أداء التالمــذة
املدرســون تالمذتهــم .وهــو مــا بــرز مــن خــال انخفــاض نســبة
يف القـراءة ووتــرة القيــام بالواجبــات املنزليــة ،وذلــك ســواء يف
التالمــذة الذيــن يكلفهــم مدرســوهم بواجبــات منزليــة مرتــن
ســنة  2011أو يف ســنة .2016
أو أقــل مــن ذلــك يف األســبوع بـــ  27نقطــة ،وذلــك لفائــدة
جدول  .16نسب التالمذة املغاربة ومعدالت تحصيلهم حسب وترية القيام بالواجبات املنزلية
2011

2016

التالمذة %

معدل التحصيل

التالمذة %

معدل التحصيل

~

1

~

1

أقل من مرة في األسبوع

355

5

312

20

أبدا
مرة أو مرتين في األسبوع

365

25

310

37

 3أو  4مرات في األسبوع

362

30

308

23

كل يوم

352

38

315

19

~  :ال ميكن حساب معدل التحصيل بالنسبة لهذه الفئة نظرا لقلة عدد التالمذة املنتمني إليها
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 .7الفرق بين تالمذة المؤسسات العمومية
وتالمذة المؤسسات الخصوصية

الــذي يســمح بالتوفــر عــى مــوارد أكــر بالبيــت .وعــى هــذا
األســاس ،يتوفــر عــدد كبــر مــن هــؤالء التالمــذة عــى كتــب
بالبيــت وحاســوب وغرفــة خاصــة ومكتــب للدراســة وربــط
بشــبكة األنرتنــت .كــا أن آلبائهــم أو أوليــاء أمورهــم مواقــف
أكــر إيجابيــة اتجــاه القــراءة ،تتجــى يف حبهــم لهــا .إضافــة
إىل كــون أغلــب هــؤالء التالمــذة كانــوا يقومــون بأنشــطة يف
القراءاتيــة مبســاعدة آبائهــم أو أوليــاء أمورهــم ،وذلــك قبــل
ولوجهــم املدرســة االبتدائيــة.

كــا متــت اإلشــارة إىل ذلــك ســابقا ،فــإن التالمــذة املتمدرســن
باملؤسســات الخصوصيــة هــم أحســن أداء مــن نظرائهــم
باملؤسســات العموميــة .وهــذا مــا يحيلنــا إىل التســاؤل حــول
االختالفــات التــي ميكــن تســجيلها بــن هاتــن املجموعتــن
مــن التالمــذة .ولقــد مكــن تحليــل مواصفاتهــم مــن الوقــوف
عــى بعــض عنــارص اإلجابــة عــى هــذه التســاؤالت ،إذ تبــن أن
تالمــذة املؤسســات الخصوصيــة هــم أكــر حظــا عــى املســتوى
فيــا يخــص الســياق املــدريس ،يتبــن أن نســب التالمــذة
الفــردي والعائــي واملــدريس.
املتمدرســن باملؤسســات التــي توفــر رشوطــا مواتيــة للتمــدرس،
فعــى املســتوى الفــردي ،يتميــز تالمــذة القطــاع الخــاص هــي مرتفعــة لــدى تالمــذة القطــاع الخــاص باملقارنــة مــع
بكونهــم أقــل عرضــة للتأخــر الــدرايس ،باملقارنــة مــع الســن تالمــذة القطــاع العــام .وهــو مــا يوضحــه توافــر املــوارد الرتبوية
القانــوين لتالمــذة املســتوى الرابــع ،عــى عكــس نظرائهــم والتكنولوجيــة مــن قبيــل املكتبــات والحواســيب ،وأيضــا املنــاخ
بالقطــاع العــام .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فإنهــم أكــر اســتفادة املتميــز مبســتوى مرتفــع مــن اإللحــاح عــى نجــاح التالمــذة
مــن التعليــم األويل ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر مبــدة تعــادل والنظــام واألمــن.
أو تتجــاوز ثــاث ســنوات ،كــا أنهــم يتمتعــون بثقــة أكــر يف
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن تالمــذة القطــاع الخــاص هــم أكــر
قدراتهــم القراءاتيــة.
حظــا فيــا يخــص الدراســة بأقســام عــدد تالمذتهــا منخفــض.
أمــا عــى املســتوى األرسي ،فمــن الــروري التأكيــد عــى كــون وبالرغــم مــن كــون مدرســيهم ال يتوفــرون عــى تجربــة كبــرة،
تالمــذة القطــاع الخــاص ينحــدرون مــن أرس توفــر لهــم الرشوط غــر أنهــم يتوفــرون عــى مســتوى تعليمــي عــال نســبيا ،كــا
املالمئــة للتعلــم ،حيــث يتوفــر آباؤهــم أو أوليــاء أمورهــم ســبق لهــم أن اســتفادوا مــن تكويــن يف مجــال الق ـراءة خــال
عــى مســتوى تعليمــي مرتفــع ومســتوى مهنــي جيــد ،الــيء الســنتني األخريتــن.
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جدول  .17مميزات تالمذة القطاع الخاص مقارنة مع تالمذة القطاع العام
نسبة التالمذة الذين:
المميزات الخاصة بالتلميذ

العمومي

الخصوصي

ال يسجلون تأخرا دراسيا

63

90

مروا بالتعليم األولي

60

96

يثقون جدا بقدرتهم على القراءة

28

47

العمومي

الخصوصي

يتوفر أحد أبويهم ،على األقل ،أو ولي أمرهم على مستوى دراسي يتجاوز البكالوريا

26

66

يشتغل أحد أبويهم ،على األقل ،أو ولي أمرهم كمهني

35

91

يتوفرون على أكثر من  10كتب بالمنزل

32

70

يتوفرون على حاسوب أو لوح إلكتروني بالمنزل

29

54

يتوفرون على مكتب أو طاولة للدراسة بالمنزل

25

68

يتوفرون على غرفة فردية

19

35

يتوفرون على ربط بشبكة اإلنترنت

15

74

يحب آباؤهم أو أولياء أمورهم القراءة

19

35

كان آباؤهم أو أولياء أمورهم ينجزون معهم أنشطة للقراءاتية قبل ولوجهم التعليم االبتدائي

67

97

العمومي

الخصوصي

مستوى األمن والنظام مرتفع جدا

16

83

مستوى اإللحاح على النجاح عال/عال جدا

40

94

توجد مكتبة

28

87

العمومي

الخصوصي

في أقسام ال يتجاوز عدد تالمذتها 30

18

56

في أقسام تتوفر على مكان للمطالعة

37

74

عند أساتذة زاولوا مهنة التدريس لمدة  10سنوات على األقل

29

70

عند أساتذة يتوفرون على مستوى اإلجازة أو أكثر

49

64

عند أساتذة استفادوا من تكوين مستمر في مجال القراءة خالل السنتين األخيرتين.

49

78

نسبة التالمذة الذين:

المميزات الخاصة باألسرة

نسبة التالمذة الذين يدرسون بمدارس حيث:
المميزات الخاصة
بالمؤسسة

24

توجد حواسيب
نسبة التالمذة الذين يدرسون:

المميزات الخاصة بالقسم
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أظهــرت األجـزاء الســابقة ،مــن خــال تحليــل ثنــايئ املتغـرات ،ومتغــر واحــد فقــط ،دون أخــذ املتغــرات األخــرى بعــن
وجــود روابــط بــن أداء التالمــذة يف الق ـراءة وبعــض العوامــل االعتبــار .وثانيــا ،ألنــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار البنيــة الرتاتبيــة
الفرديــة والســياقية ،ســواء كانــت مرتبطــة باملحيــط األرسي أو للمعطيــات.
املــدريس .صحيــح أن هــذا التحليــل يبقــى رضوريــا ومفيــدا مــن
ولتجــاوز هــذه الحــدود ،تــم اعتــاد مقاربــة متعــددة
الناحيــة الوصفيــة ،لكنــه يظــل غــر كاف ،وذلــك العتباريــن
املتغ ـرات ،تقــوم عــى منذجــة متعــددة املســتويات .ويعــرض
اثنــن :أوال ،ألنــه ال يقــدم ســوى تفســر جــزيئ للظاهــرة
الجــزء املــوايل مــن التقريــر النتائــج املرتتبــة عنهــا.
موضــوع الدراســة ،إذ يقتــر عــى فحــص العالقــة بــن النتيجــة

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية

39

الفصل الرابع.
تحليل متعدد المستويات للعوامل الرئيسية
المفسرة لمستوى األداء
يتكــون النمــوذج املتبــع مــن مســتويني :مســتوى التلميــذ،
ومســتوى القسم/املدرســة .ومــرر هــذا االختيــار هــو أن
التالمــذة ينتمــون إىل األقســام التــي تنتمــي بدورهــا إىل مدارس،
وهنــا يتداخــل مســتوى القســم ومســتوى املدرســة ألنــه تــم
اختيــار قســم واحــد يف كل مدرســة(((.

رسم بياين  .31توزيع تباين معدالت التحصيل بني مستوى
القسم ومستوى التلميذ

يخــص هــذا التحليــل املــدارس العموميــة وحدهــا ،ألن نســبة
التالمــذة يف القطــاع الخــاص ضعيفــة نســبيا ،فضــا عــن كــون
السياســات التــي تســتهدف املنظومــة الرتبويــة تهــم التعليــم
العمومــي بشــكل خــاص.

33%
67%

ﺗﺄ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ

ﺗﺄ�ﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ
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واســتخدم هــذا النمــوذج باعتبــاره أداة لإلجابة عىل التســاؤالت ومــع ذلــك ،يظــل تأثــر التلميــذ مهيمنــا ،عــى اعتبــار أن 67%
مــن تبايــن النتائــج تعــزى إليــه؛ مــا يدفــع إىل التكهــن بــأن
التالية:
الخصائــص الفرديــة واألرسيــة تســاهم بقــوة يف تفســر تبايــن
▪▪كيــف تختلــف النتائــج يف القــراءة باختــاف التالمــذة ،األداء بــن التالمــذة.
واألقســام /املــدارس ،ومــا هــي نســبة الفــوارق التــي تعــزى
إىل هــذه األخــرة؟
 .2العوامل الرئيسية المفسرة لتباين
▪▪مــا هــي العوامــل املفــرة املحــددة أكــر مــن غريهــا ضمــن األداء

لإلجابــة عــى الســؤالني الثــاين والثالــث ،تــم تقديــر منــوذج آخــر
الخصائــص الفرديــة واألرسيــة للتالمذة؟
بإدخــال متغـرات تفســرية مســتمدة مــن مســتويات مختلفــة
▪▪هــل تســاهم العوامــل املرتبطــة بالقســم وباملدرســة يف وهــي :متغ ـرات التلميــذ وأرستــه والقســم واملدرســة .وتؤكــد
تفســر النتائــج املحصــل عليهــا مــن قبــل التالمــذة؟ ومــا هــي تقديــرات هــذا النمــوذج نتيجــة النمــوذج الفــارغ ،وذلــك
العوامــل األكــر متي ـزا؟
باملعنــى الــذي تكــون فيــه النتائــج متأثــرة بالخصائــص النوعيــة
للتالمــذة ،أكــر مــن تأثرهــا بالعوامــل األخــرى.

 .1تحليل تباين األداء

لإلجابــة عــى الســؤال األول ،تــم إجــراء تقديــر لنمــوذج ومــع ذلــك ،فــإن متغـرات أخــرى متعلقــة بالســياقات األرسيــة
غــر مــروط((( يهــدف إىل تحليــل تبايــن النتائــج القائــم واملدرســية تســاهم ،وإن كان بدرجــة أقــل ،يف تفســر التبايــن
بــن مســتويي التحليــل :مســتوى التلميــذ ومســتوى القســم /يف التعلــات.
املدرســة .وهــو مــا ســمح بحســاب معامــل الرتابــط داخــل
 .1.2العوامل الفردية واألسرية
القســم الــذي يقيــس نصيــب التبايــن الــذي يعــود إىل املســتوى
إن مواصفــات التالمــذة التــي تؤثــر أكــر مــن غريهــا يف مســتوى
الثــاين والــذي يفيــد حجمــه يف معرفــة مــدى وجاهــة اللجــوء
املكتســبات يف القـراءة هــي الثقــة يف النفــس والتأخــر بالنســبة
إىل النمذجــة متعــددة املســتويات.
للســن القانــوين ،واملعــارف املبكــرة املتعلقــة بالقـراءة والكتابــة،
وتظهــر نتائــج هــذا النمــوذج ،أن تبايــن األداء املرتبــط وكذلــك ظاهــرة الغيــاب.
باملســتوى الثــاين مهــم ،إذ ميثــل  33%مــن االختالفــات الشــاملة،
ويشــهد ،بالتــايل ،عــى أن القســم أو املدرســة ،ميارســان تأث ـرا
ال يســتهان بــه.
 .1تشكل جهة وادي الذهب – الكويرة االستثناء الوحيد ،حيث تم اختيار قسمني بالنسبة لكل مدرسة.
 .2يدعى أيضا بالنموذج الفارغ ،ألنه ال يتضمن أي متغري تفسريي
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شكل  .3العوامل الفردية األكرث تأثريا عىل مستوى تحصيل
التالمذة
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ

ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ
ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ

• مواقف التالمذة إزاء القراءة
تؤكــد الدراســات وجــود عالقــة إيجابيــة وقويــة بــن مواقــف
التالمــذة تجــاه القـراءة ومســتوى أدائهــم يف هــذا املجــال ،عــى
الخصــوص ،لــدى تالمــذة االبتــدايئ((( .وتشــهد دراســات PIRLS
الســابقة عــى ذلــك ،يف أغلــب البلــدان املشــاركة.
بخصــوص تصــور التلميــذ ملهارتــه وكفاياتــه ،تَبــن أن الثقــة يف
النفــس تؤثــر إيجابيــا يف املردوديــة املدرســية .فقــد أظهــرت
نتائــج النمــوذج املذكــور أن هــذا العامــل هــو األهــم يف املغــرب
ضمــن كل العوامــل املرتبطــة بالتعلــات .فكلــا كان التلميــذ
واثقــا مــن قدرتــه عــى القـراءة ،كلــا ارتفــع أداؤه .وقــد أثبتت
هــذا املعطــى أبحــاث أخــرى اهتمــت مبحــددات املكتســبات يف
(((
هــذا املجــال((( ،وأيضــا يف مجــاالت أخــرى ،مثــل الرياضيــات
والعلــوم(((.

والعاطفيــة((( .ولزيــادة الثقــة يف النفــس لــدى التالمــذة الذيــن
يواجهــون صعوبــات يف التعلــم ،اقرتحــت الدراســات تبنــي بعض
املامرســات البيداغوجيــة التــي أبانــت عــن فعاليتهــا((( .مثــا،
إن تحديــد أهــداف قريبــة املــدى ودقيقــة ،بــدل األهــداف
العامــة وذات املــدى الطويــل ،يــؤدي إىل تقــدم تدريجــي لــه
تأثــر إيجــايب عــى الثقــة يف النفــس .كــا أن التنويــع وبعــض
االســتقاللية يف اختيــار أنشــطة التقويــم ،وكذلــك تنويــع وتغيــر
أمنــاط تنظيــم القســم واإليصــال الفــردي للنتائــج ،تســاعد
جميعهــا عــى تفــادي فقــدان االعتــزاز بالــذات الناتــج عــن
املقارنــة بالغــر .وزيــادة عــى ذلــك ،فــإن التغذيــة الراجعــة
التقييميــة ،املتضمنــة لــروح حــول مواطــن القــوة ومواطــن
الضعــف وحــول التقــدم الحاصــل ،تــزود التلميــذ بثقة يف نفســه
أكــر مــا تــزوده بهــا التقديــرات العامــة ،والرتتيــب حســب
النقــط .كــا تتعلــق الثقــة يف النفــس أيضــا ،بالرســائل املوجهــة
إىل التلميــذ مــن قبــل محيطــه ،وخصوصــا مــن قبــل املدرســن
واآلبــاء .وبالفعــل ،فــإن هــؤالء يؤثــرون يف تصــورات التلميــذ
لقدراتــه ،وذلــك مــن خــال الدعــم والتشــجيع والنصيحــة
واالنتظــارات.
مــن جانــب آخــر ،يســاهم حــب الق ـراءة يف تحســن مســتوى
املكتســبات املدرســية للتالمــذة املغاربــة ،لكــن تأثــره أقــل مــن
تأثــر الثقــة يف النفــس .وكــا هــو الشــأن يف بلــدان أخــرى(((،
فــإن التالمــذة الذيــن يحبــون القـراءة ويجــدون متعــة يف ذلــك،
يحصلــون عــى أفضــل النتائــج.
• التأخر الدرايس

وميكــن أن تنبثــق الثقــة يف النفــس مــن مصــادر أربعــة وهــي :بينــت نتائــج النمــوذج ،ارتبــاط التأخــر الــدرايس بشــكل دال
الســوابق املدرســية (أداء ســابق ،النجــاح ،الفشــل) ،مقارنــة وســلبي ،مبســتوى مكتســبات التالمــذة املغاربــة يف القــراءة.
األداء بــن األقــران ،رســائل املحيــط واألحــوال الفيزيولوجيــة وهكــذا ،فــإن التالمــذة ذوي الســن املبكــرة أو الذيــن يتطابــق
3. Petscher, Y., «A meta-analysis of the relationship between student attitudes towards reading and achievement in reading», Journal of
Research in Reading, 33(4), 335–355, 2010.
4. Gilleece, L., et Eivers, E., «Characteristics associated with paper-based and online reading in Ireland: Findings from PIRLS and ePIRLS
2016», International Journal of Educational Research, Volume 91, Pages 16-27, 2018
5. Yoo, J.E., «TIMSS 2011 Student and Teacher Predictors for Mathematics Achievement Explored and Identified via Elastic Net», Front.
Psychol, 2018.
6. Kaya, S., et Rice, D.C., «Multilevel effects of student and classroom factors on elementary science achievement in five countries», International Journal of Science Education, 32(10), 1337–1363, 2010.
7. Galand, B., «Chapitre 17. Avoir confiance en soi», in Étienne Bourgeois et al., Apprendre et faire apprendre, Presses Universitaires de
France «Apprendre», p. 255-268, 2011.
8. Ibid
9. Costa, P., et Araújo, L., «Skilled Students and Effective Schools: Reading Achievement in Denmark, Sweden, and France», Scandinavian Journal of Educational Research, 62:6, 850-864, 2018; Gilleece, L., et Eivers, E., «Characteristics associated with paper-based and
online reading in Ireland: Findings from PIRLS and ePIRLS 2016», International Journal of Educational Research, Volume 91, Pages
16-27, 2018.
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ســنهم والســن القانــوين يحصلــون عــى نتائــج أفضــل مــن الحقــا ،عامــا مفــرا هامــا للمردوديــة الدراســية( .((1وقــد
زمالئهــم األكــر ســنا .وهــي نفــس املالحظــة املســتخلصة اســتخدم مؤلفــون آخــرون هــذا التحليــل ،عــر إدراج معطيــات
مــن نتائــج مشــاركة املغــرب يف دورات  PIRLSو ((1(TIMSSحــول التالمــذة الكبيكيــن ،الناطقــن بالفرنســية ،حيــث أكــدت
النتائــج التــي توصلــوا إليهــا ،أهميــة الكفايــات املبكــرة يف
الســابقة.
(((1
تفســر أداء التالمــذة خــال الســنوات األوىل مــن التمــدرس .
ويعــزى التأخــر الــدرايس إمــا إىل االلتحــاق املتأخــر باالبتــدايئ،
أو إىل التك ـرار ،أو إليهــا معــا .فبإمــكان االلتحــاق املتأخــر أن كــا أظهــرت دراســة أنجــزت حــول معطيــات  ،PIRLS-2011يف
يعكــس املحيــط األرسي للتلميــذ ،ذلــك أن اآلبــاء امليســورين ثالثــة بلــدان أوربيــة وهــي الدمنــارك ،وفرنســا ،والســويد ،وجود
وأولئــك الذيــن يعطــون أهميــة كبــرة لتمــدرس أبنائهــم ،هــم ارتبــاط إيجــايب بــن الكفايــات املبكــرة يف القـراءة والكتابــة(،((1
األكــر حرصــا عــى تســجيل أوالدهــم يف املدرســة يف الســن والنتائــج التــي حصــل عليهــا التالمــذة( .((1وبالنســبة للتالمــذة
القانونيــة املحــددة لذلــك( .((1كــا أن التكــرار الــذي يعتــر املغاربــة ،بينــت تقدي ـرات النمــوذج ،مســاهمة هــذا العامــل
وســيلة لتجــاوز صعوبــات التعلــم ،ال يعمــل بالــرورة عــى بشــكل كبــر يف تحســن نتائجهــم.
تحســن األداء الــدرايس .فقــد أثبتــت الدراســات بــأن التك ـرار
( ((1وميكــن اكتســاب هــذه الكفايــات ،إذا كان اآلبــاء متعوديــن
يــر التلميــذ ،ألن بإمكانــه التســبب يف تراجــع نتائجــه ؛
عــى حمــل أبنائهــم يف ســن مبكــرة عــى االنخـراط يف أنشــطة
بــل بإمكانــه أيضــا أن يؤثــر بشــكل ســلبي يف مجمــوع تالمــذة
القــراءة والكتابــة ،أو إذا قامــوا بتســجيلهم يف مؤسســات
القســم(.((1
التعليــم األويل .وقــد تأكــدت هــذه الفرضيــة ،مــن خــال
مالحظــة وجــود ترابــط قــوي بــن الكفايــات املبكــرة وهذيــن
• التعليم األويل والكفايات املبكرة يف القراءة والكتابة
العاملــن ،أي أنشــطة القــراءة والكتابــة والتعليــم األويل.
ميكــن للتوفــر عــى كفايــات مبكــرة ،مكتســبة قبــل ولــوج
املدرســة االبتدائيــة ،أن يؤثــر إيجابيــا يف النجــاح املــدريس .ومــع ذلــك ،يظــل انخـراط اآلبــاء يف األنشــطة املتعلقــة بالقـراءة
فقــد بــن ميتا-تحليــل متعلــق بالدراســات الطوليــة املنجــزة والكتابــة مــع أبنائهــم قبــل ولــوج ســلك االبتــدايئ ،متعلقــا
بالواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وكنــدا ،أن التوفــر عــى مبســتواهم التعليمــي .فاآلبــاء األميــون أو الذيــن لديهــم
هــذه الكفايــات يف الرياضيــات ويف الق ـراءة والكتابــة ،يشــكل مســتوى تعليمــي ضعيــف ،ال ميكنهــم ،بــكل تأكيــد ،مســاعدة
10. Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, «La
Mise en Œuvre de la Charte Nationale d’Éducation et de Formation 2000-2013 : Acquis, déﬁcits et déﬁs», 2014; Instance Nationale
d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, «Résultats des élèves marocains
en mathématiques et en sciences dans un contexte international TIMSS 2015», 2018.
11. Dunga, S. H., «An Analysis of the Determinants of Education Quality in Malawi: Pupil Reading Scores», Mediterranean Journal of
Social Sciences, Vol 4 No 4, March 2013.
12. Holmes, C.T., “Grade level Retention Effects: A Meta-analysis of Research Studies”, in Shepard L., & Smith Mary Lee (Eds), Flunking
;Grades. Research on Retention, Falmer Press , pp.16-33, 1990
Grisay, A., «Le fonctionnement des collèges et ses effets sur les élèves de sixième et de cinquième», Les dossiers d’Éducation et Forma;tions, MEN-Direction de l’évaluation et de la prospective, n° 32, novembre 1993
Manacorda, M., «The cost of grade retention», CEP Discussion Paper, n° 878, 2008.
13. Gottfried, M.A., «Retained Students and Classmates’ Absences in Urban Schools», American Educational Research Journal, 50 (6),
1392-1423, 2012.
14. Duncan, G.J., Dowsett, C.J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A.C., Klebanov, P., Pagani, L.S., Feinstein, L., Engel, M., BrooksGunn, J., Sexton, H., Duckworth, K., et Japel, C., «School readiness and later achievement, Developmental Psychology, vol. 43, no 6, p.
1428–1446, 2007.
15. Pagani, L. S., Fitzpatrick, C., Archambaulti, I., et Janosz, M., «School readiness and later achievement: A French Canadian replication
and extension «, Developmental Psychology, vol. 46, no 5, p. 984–994, 2010.
 .16لقيــاس هــذا الجانــب ،طولــب اآلبــاء باإلعــان إىل أي حــد يســتطيع أبناؤهــم التهجــي وقـراءة بعــض الكلــات أو الجمــل وقـراءة قصــة ،أو كتابــة حــروف أو
كلــات ،وذلــك عنــد التحاقهــم باالبتــدايئ
17. Costa, P., et Araújo, L., «Skilled Students and Effective Schools: Reading Achievement in Denmark, Sweden, and France», Scandinavian Journal of Educational Research, 62:6, 850-864, 2018.
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أطفالهــم عــى تنميــة كفايــات مبكــرة يف هــذا املجــال وكذلــك • ظاهرة الغياب
يف الحســاب.
إذا كان التأخــر الــدرايس يرتبــط ســلبا بــاألداء يف الق ـراءة ،فــإن
باملقابــل ،إذا حظــي هــؤالء األطفــال بتعليــم أويل جيــد ،األمــر ينطبــق أيضــا عــى ظاهــرة الغيــاب التــي تــأيت يف املرتبــة
فســيكون باســتطاعتهم اكتســاب كفايــات تســاعدهم عــى الرابعــة مــن بــن العوامــل األكــر تأثـرا يف املكتســبات .وهكــذا،
النجــاح .وبهــذا املعنــى ،لوحــظ بــأن تعليــم األبجديــة خــال فــإن أداء التالمــذة املتغيبــن أضعــف ،بشــكل دال ،مــن أداء
الــروض ،يســاهم يف تحســن الفهــم أثنــاء القـراءة يف الســنوات التالمــذة الذيــن يواظبــون عــى الدراســة .وميكــن تربيــر هــذا
الالحقــة( .((1كــا أن ولــوج مؤسســات التعليــم األويل ،يســمح األمــر بكــون الفئــة األوىل مــن التالمــذة ،ال تســتفيد ســوى
لألطفــال بتنميــة وتوســيع معارفهــم بالكلــات ،الــذي يعتــر بشــكل جــزيئ مــن الزمــن املخصــص للتعلــات.
شــيئا مهــا لفهــم النصــوص(.((1
يف نفــس االتجــاه ،بينــت الدراســات أن التالمــذة املتغيبــن
(((2
يف هــذا الســياق ،أظهــرت بعــض األعــال وجــود ترابــط إيجــايب يحصلــون ،أكــر مــن غريهــم ،عــى نتائــج دراســية هزيلــة
بــن نتائــج التالمــذة والتعليــم األويل( ،((2كــا أن هــذا األخــر وهــم أكــر عرضــة للهــدر املــدريس املبكــر( .((2وتــؤدي ظاهــرة
يقــوم بــدور كبــر يف التقليــص مــن نســبة الهــدر والفشــل الغيــاب عــى املــدى الطويــل ،إىل ضعــف يف االنخــراط وإىل
الدراســيني( .((2وتــم التأكيــد أيضــا ،عــى أن األطفــال الذيــن نتائــج ســيئة طــوال فــرة التمــدرس( ،((2مــا يؤكــد الفكــرة التــي
يلتحقــون بالتعليــم األويل عنــد بلوغهــم عامــن ،ال يتعرضــون تفيــد أن تأثــر هــذه الظاهــرة يرتاكــم مــع الزمــن أيضــا .ويف
للتكــرار يف الغالــب ،ويتوفــرون عــى قــدرات تفــوق تلــك هــذا اإلطــار ،أظهــرت دراســة حــول نتائــج التالمــذة األسـراليني
التــي يتوفــر عليهــا التالمــذة الذيــن التحقــوا بالتعليــم األويل يف الحســاب ويف القــراءة والكتابــة (برنامــج ،((2()NAPLAN
كيــف أن التغيــب عــن الدراســة ،ال يعيــق فقــط نتائــج الســنة
متأخريــن(.((2
الجاريــة ،بــل أيضــا نتائــج الســنوات الالحقــة(.((2
18. Piasta, S. B., & Wagner, R. K., «Developing early literacy skills: A meta-analysis of alphabet learning and instruction», Reading Research Quarterly, 45, 8–38, 2010.
19 . Snow, CE., Burns, M.S., et Griffin, P. (Eds.), «Preventing reading difficulties in young children» Washington, DC: National Academy
Press, 1998.
20. Mullis, I.V.S., et Martin, M.O.,»TIMSS and PIRLS 2011: Relationships Among Reading, Mathematics, and Science Achievement at
the Fourth Grade—Implications for Early Learning», TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College and International
;Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2013
OECD, «Starting Strong III: A quality toolbox for early childhood education and care», Paris: OECD Publishing, 2013.
21. Temple, J.A., Reynolds, A.J., Miedel, W.T., «Can Early Intervention Prevent High School Dropout?» Urban Education, 35 (1), 31-56,
;2000
Berlinski, S., Galiani, S., Manacorda, M., «Giving children a better start: Preschool attendance and school-age profiles», Journal of Public
Economics, 92, (5-6), 1416-1440, 2008.
22. Caille, J. P., «Scolarisation à 2 ans et réussite de la carrière scolaire au début de l’école élémentaire», Éducation et Formation, n° 60,
pp. 7-18, 2001.
23. Gottfried, M. A., «Excused versus unexcused: How student absences in elementary school affect academic achievement», Educational
Evaluation and Policy, 31, 392–415, 2009.
Silverman, R. M., «Making waves or treading water? An analysis of charter schools in New York State», Urban Education, 48, 257–288,
2012.
24. Rumberger, R. W., “Dropping out of middle school: A multilevel analysis of students and schools”, American Educational Research
;Journal, 32, 583–625, 1995
Neild, R. C., et Balfanz, R., «Unfulfilled promise: The dimensions and characteristics of Philadelphia’s dropout crisis, 2000-2005», Philadelphia Youth Network, The Johns Hopkins University, and University of Pennsylvania, 2006.
25. Alexander, K. L., Entwisle, D. R. & Horsey, C. S., «From first grade forward: Early foundations of high school dropout», Sociology
of Education, 70(2), 87–107, 1997.
 )NAPLAN( .26هو برنامج وطني يعمل عىل تقييم أداء التالمذة األسرتاليني املسجلني باملستويات  ،9 ،7 ،5 ،3يف مجاالت الحساب والقراءة والكتابة.
27. Hancock, K.J., Shepherd, C.C.J., Lawrence, D., et Zubrick, S.R., «Student Attendance and Educational Outcomes: Every Day Counts»,
Telethon Institute for Child Health Research, Centre for Child Health Research, University of Western Australia, 2013.
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أكــد مؤلفــو هــذه الدراســة ،كذلــك ،أن االرتبــاط القائــم بــن
النتائــج املدرســية والتغيبــات ،يكــون أقــوى عندمــا تكــون هــذه
األخــرة غــر مــررة .والحظــوا ،مــن جانــب آخــر ،أن التغيبــات
غــر املــررة ،حتــى ولــو كانــت قليلــة ،تؤثــر ســلبا يف نتائــج
التالمــذة التــي ترتاجــع بشــكل جوهــري .وهــو مــا يدفــع إىل
اإلق ـرار بــأن ظاهــرة الغيــاب غــر املــرر ،تعكــس باإلضافــة إىل
كونهــا زمنــا خــارج املدرســة ،مشــكالت يف الســلوك واالنخ ـراط
املدرســيني.

بواســطة عوامــل أخــرى تدعــى خارجيــة ،ترتبــط باملدرســة أو
بــاألرسة أو بهــا معــا( .((3وقــد أظهــرت دراســة تناولــت تحليــل
معطيــات أكــر مــن  30بلــدا ،أن تقــدم اإلنــاث يف القــراءة
يرجــع إىل األهميــة املعطــاة مــن طــرف اآلبــاء ألنشــطة متعلقــة
بالقـراءة والكتابــة ،عندمــا يكــون الطفــل أنثــى( .((3وزيــادة عىل
ذلــك ،أكــد اآلبــاء يف بعــض البلــدان ،مثــل إيرلنــدا ،أن اإلنــاث
أميــل إىل تصفــح الكتــب مــن الذكــور .وربــط تحليــل آخــر،
أنجــز يف بلــدان شــال أوربــا ،هــذه االختالفــات ،بخصائــص
التقييــم مثــل نوعيــة النصــوص ،وشــكل األســئلة ،وعمليــة
الفهــم( ((3إلــخ...

• النوع

مــن املســلم بــه ،أن املســتوى السوســيو-اقتصادي لــأرسة الــذي
يقــاس أساســا باملســتوى التعليمــي واملهنــي للوالديــن ،يرتبــط
بشــكل إيجــايب وقــوي مبســتوى مكتســبات التالمــذة .ويبــدو
املســتوى التعليمــي أكــر أهميــة مــن باقــي العوامــل ،وذلــك
لســببني .فمــن جهــة ،عندمــا يكــون هــذا املســتوى مرتفعــا،
فإنــه يســمح مبزاولــة مهــن ذات أجــور مرتفعــة والتوفــر،
بالتــايل ،عــى مــوارد أكــر باملنــزل .ومــن جهــة أخــرى ،فــإن
لآلبــاء املتوفريــن عــى مســتوى تعليمــي عــا ٍل ،مواقــف أكــر
إيجابيــة ،وانتظــارات أكــر بخصــوص تعليــم أبنائهــم ،وهــو مــا
يرتجــم بالتـزام وانخـراط أكــر .وهكــذا ،يحظــى األطفــال الذيــن
ينتمــون إىل أرس ذات مســتوى سوســيو-اقتصادي مرتفــع،
بظــروف اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة مالمئــة للتعلــات.

وهنــاك عوامــل أخــرى تســاهم يف تفســر تبايــن األداء بــن
التالمــذة ،لكــن تأثريهــا أقــل مــن ســابقاتها .ويتعلــق األمــر
• املستوى السوسيو-اقتصادي
بالنــوع وباملســتوى السوســيو-اقتصادي.
انكبــت دراســات عديــدة عــى مســألة تبايــن األداء يف الق ـراءة
بــن اإلنــاث والذكــور .وقــد بينــت هــذه الدراســات أن اإلنــاث
يظهــرن مؤهــات جيــدة يف املجــاالت اللســانية ،بينــا يظهــر
أقرانهــن مــن الذكــور كفــاءات يف املجــال الكمــي( .((2وهــو مــا
تبــن أيضــا مــن نتائــج بحــوث دوليــة حــول تقييــم املكتســبات
يف الدراســتني ( PISA((2و( PIRLS((3بالخصــوص ،والبحــوث
الوطنيــة مثــل البحــث املنجــز بأس ـراليا( .((3ويف املغــرب ،أكــد
النمــوذج املعمــول بــه ،النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه
املســاهامت التجريبيــة.
وميكــن تفســر هــذه االختالفــات يف النتائــج بواســطة عوامــل
داخليــة ،وخصوصــا منهــا القــدرات الذاتيــة للتالمــذة؛ أو

28. Halpern, D.F., et LaMay, M.L., «The Smarter sex: A Critical Review of Sex Differences in Intelligence», Educational Psychology Re;view, Volume 12, Issue 2, 229–246, 2000
Chiu, M., et McBride-Chang, C, «Gender, Context, and Reading: A Comparison of Students in 43 Countries», Scientific Studies of
;Reading, 10, 331,2006
Proud, S., «Girl Power? An Analysis Of Peer Effects Using Exogenous Changes In the Gender make-up of the peer group», The Centre
for Market and Public Organization Working Paper No 08/186, Revised March 2010.
29. Fuchs, T., et Woessmann, L., «What Accounts for International Differences in Student Performance? A Re-examination using PISA
Data», Empirical Economics, vol. 32, issue 2, 433-464, 2007.
30. Gilleece, L., et Eivers, E., «Characteristics associated with paper-based and online reading in Ireland: Findings from PIRLS and ePIRLS 2016», International Journal of Educational Research, Volume 91, Pages 16-27, 2018.
31. Maxwell, S., Reynolds, K.J., Lee, E., Subasic, E., et Bromhead, D., «The Impact of School Climate and School Identification on Academic Achievement: Multilevel Modeling with Student and Teacher Data», Front. Psychol, 2017.
32. Sukhnandan, L., «An Investigation into Gender Differences in Achievement, Phase 1: a review of recent research and LEA information on provision», National Foundation for Educational Research, 1999.
33. Gustaffson, J. E., Hansen, K. Y., et Rosén, M., «Effects of Home Background On Student Achievement In Reading, Mathematics, and
Science at the Fourth Grade», TIMSS and PIRLS 2011 Relationships Report, 2013
34. Solheim, O. J., et Lundetræ, K., «Can test construction account for varying gender differences in international reading achievement
tests of children, adolescents and young adults? A study based on Nordic results in PIRLS, PISA and PIAAC», Assessment in Education
Principles Policy and Practice, 107–126, 2018.
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يف دراســة  PIRLSمتــت مقاربــة املســتوى السوســيو-اقتصادي
لــأرسة بأعــى مســتوى تعليمــي ومهنــي للوالديــن أو أوليــاء
األمــور وعــدد الكتــب املتوافــرة باملنــزل ،وكذلــك بعــدد
الدعامــات الرتبويــة ،مثــل وجــود الربــط باإلنرتنــت ،وغرفــة
مخصوصــة للطفــل(ة) .وقــد أظهــرت نتائــج النمــوذج تأثــرا
إيجابيــا لهــذا العامــل يف أداء التالمــذة املغاربــة يف القــراءة.
فكلــا كان وضــع التلميــذ أفضــل عــى املســتوى السوســيو-
اقتصــادي ،كلــا كانــت نتائجــه أعــى .وهــو مــا ينطبــق عــى
بلــدان أخــرى أقــرت بأهميــة الوضــع السوســيو-اقتصادي
لــأرسة ودوره يف تدعيــم املكتســبات(.((3
مــن جانــب آخــر ،يوجــد ترابــط إيجــايب بــن املســتوى
السوســيو-اقتصادي لآلبــاء ودرجــة انخراطهــم يف أنشــطة
متعلقــة بالقــراءة والكتابــة مــع أبنائهــم ،قبــل ولــوج هــؤالء
املــدارس االبتدائيــة .فقــد تبــن أن املســتويات العاليــة للتعليــم
لــدى اآلبــاء أو أوليــاء األمــور وعــدد الكتــب ،مرتبــط باألهميــة
الكــرى املمنوحــة ألنشــطة القـراءة والكتابــة ،مــا يؤثــر بشــكل
إيجــايب عــى النتائــج الدراســية( .((3ويبــدو ،أيضــا ،أن املســتوى
السوســيو-اقتصادي يرتبــط باملواقــف اإليجابيــة لآلبــاء تجــاه
القـراءة ،والتــي ترتجــم بإعالنهــم عــن حبهــم للقـراءة ،وهــو مــا
يخلــق مناخــا مشــجعا لهــذا النشــاط.
 .2.2عوامل القسم والمدرسة

رغــم االرتبــاط الوثيــق ملســتوى مكتســبات التلميــذ(ة)
بالخصائــص الفرديــة للتالمــذة ،وأيضــا فإنــه بســوابقهم
الدراســية ،يظــل مــع ذلــك ،نتاجــا للتفاعــل بــن هــذا األخــر
والوســط الــذي يتطــور بداخلــه ،وخصوصــا القســم واملدرســة.

شكل  .4العوامل األكرث تأثريا عىل مستوى تحصيل التالمذة،
عىل مستوى القسم واملدرسة
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ

ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﻭﺳﻂ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ

ﺍﻟﺘﺮﻛ�ﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﺗﻜﻮ�ﻦ ﺃﺳﺎﺱ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻵﺩﺍﺏ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
-

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻ�ﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

• تكوين املدرسني وتجربتهم ومامرساتهم
الفصــل الــدرايس هــو املــكان الــذي تجــري فيــه عمليــة التعليــم
والتعلــم .أمــا املــدرس فهــو أحــد الفاعلــن الرئيســيني .وهكــذا،
فــإن تحديــد التأثــر الــذي ميارســه القســم و/أو املــدرس يعــد
أساســيا التخــاذ اإلج ـراءات الرضوريــة الراميــة إىل الرفــع مــن
مســتوى تعلــات التالمــذة .وللقيــام بذلــك ،اهتمــت عــدة
دراســات بالعالقــة املوجــودة بــن اإلنجــازات الدراســية للتالمذة
والخصائــص املهنيــة للمدرســن .ومــن جملــة تلــك الخصائــص،
مســتوى التعليــم ،ومجــال التخصــص ،والتجربــة والتكويــن
املســتمر .إن النتائــج املرتتبــة عــن هــذه الدراســات ال تــؤدي إىل
نفــس الخالصــات .وانطالقــا مــن ذلــك ،ال يوجــد إجــاع حــول
العوامــل التــي تحســن تعلــات التالمــذة يف كل البلــدان ،ويف
كل املــواد الدراســية(.((3
وكمثــال عــى ذلــك ،لوحــظ أن مســتوى تعليــم املدرســن يف
املــدارس العموميــة الباكســتانية يرتبــط إيجابيــا ،وبشــكل دال،

35. Gilleece, L., et Eivers, E., «Characteristics associated with paper-based and online reading in Ireland: Findings from PIRLS and ePIRLS 2016», International Journal of Educational Research, Volume 91, Pages 16-27, 2018.
Alivernini, F., et Manganelli, S., «A Multilevel Structural Equation Model Testing the Influences of Socio-Economic Status and Pre-Pri;mary Education on Reading Literacy in Italy», Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 168–172, 2015
Costa, P.D.D., Albergaria, P., et Almeida, P.A., et Araújo, L., «Reading Literacy in EU Countries: Evidences from PIRLS», The European
Commission, Joint Research Centre – Institute for the Protection and Security of the Citizen, 2013.
36. Mullis, I.V.S., et Martin, M.O.,»TIMSS and PIRLS 2011: Relationships Among Reading, Mathematics, and Science Achievement at
the Fourth Grade—Implications for Early Learning», TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College and International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2013.
37. Goe, L., «The Link Between Teacher Quality and Student Outcomes: A Research synthesis», National Comprehensive Center for
Teacher Quality, 2007.
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مبســتوى مكتســبات التالمــذة يف الرياضيــات ولغــة األردو(.((3
لكــن املســتوى التعليمــي العــايل للمــدرس ال يســاهم بشــكل
دال يف تحســن نتائــج التالمــذة يف املــدارس العموميــة الواقعــة
يف أوهايــو ،ويف فلوريــدا ،ويف التكســاس .وعكــس مــا ميكــن أن
يتبــادر إىل الذهــن ،فــإن حصــول املــدرس عــى شــهادة املاســر،
يرتبــط ســلبيا بنتائــج التالمــذة يف كارولينــا الشــالية(.((3
إن العالقــة بــن تجربــة املدرســن والتعلــات ال تســتثنى مــن
هــذه القاعــدة .فرغــم كــون عــدة دراســات تؤكــد وجــود
ارتبــاط إيجــايب بينهــا ،إال أن دراســات أخــرى تثبــت عكــس
ذلــك متامــا ،أو ال تعــر عــى أي ارتبــاط دال بينهــا .أمــا مــا
يخــص التكويــن املســتمر للمــدرس ،فإنــه ال يســاهم بالــرورة
يف تحســن تعلــات التالمــذة ،مــادام ال ميــارس ســوى تأثــر
ضعيــف ،أو ال ميــارس أي تأثــر عــى اإلطــاق(.((4

ونتائــج التالمــذة يف القـراءة .وهــذا ال يعنــي أن تأثري املامرســات
البيداغوجيــة محــدود ،وإمنــا يعنــي أن النجــاح الــدرايس يتأثــر
مبجمــوع املامرســات البيداغوجيــة املعتمــدة طيلــة فــرة
التمــدرس ،وليــس بتلــك املعتمــدة خــال ســنة واحــدة(.((4
إطار .صعوبة قياس أثر األستاذ
اعتــادا عــى مقاربــات النمذجــة اإلحصائيــة ،يعتــر تأثــر األســتاذ
ذلــك الفــرق يف مســتوى األداء ،الــذي يظــل مســجال بــن األقســام
بعــد مراقبــة كل الخصائــص املتعلقــة بالتلميــذ( .((4غــر أن هــذه
املقاربــات تواجــه بعــض الصعوبــات املنهجيــة ،التــي ال تتيــح قيــاس
تأثــر األســتاذ بشــكل دقيــق .ففــي هــذا الســياق ،ال ميكــن التأكــد
مــن أن كل املتغــرات الوجيهــة تــم إدخالهــا يف النمــوذج .وعــى
ســبيل املثــال ،يبقــى قيــاس القــدرات الفطريــة للتالمــذة ،والتــي
تصعــب مالحظتهــا مبــارشة ،أم ـرا صعبــا إذ ال ميكــن اإلحاطــة بهــا
عــن طريــق متغــر واحــد.

يف املغــرب ،تبــن نتائــج النمــوذج أن املســتوى التعليمــي كــا يجــب التأكيــد عــى أن هــذا الفــرق يف األداء ،عنــد تواجــده،
للمــدرس ومشــاركته يف تكويــن مهنــي خــال الســنتني األخريتــن غــر منــوط حتــا باألســتاذ ،بــل ميكــن ربطــه أيضــا بالخصائــص
ال يرتبطــان بنتائــج التالمــذة ،وأن التكويــن األســاس املتمركــز الخاصــة بالقســم (عــدد التالمــذة أو جمهــور التالمــذة).

حــول مجــال اآلداب هــو الــذي يرتبــط بهــا .ومــن ناحيــة أخرى،
يرتبــط مســتوى مكتســبات التالمــذة ارتباطــا ســلبيا ،وبشــكل
دال ،بعــدد الســنوات التــي قضاهــا املدرســون يف التدريــس،
وهــو مــا يعنــي أنــه كلــا كان عــدد ســنوات تجربــة املدرســن
قليــا ،كلــا كانــت نتائــج تالمذتهــم أفضــل.

ومــن جهــة أخــرى ،تبحــث هــذه املقاربــات يف الغالــب عــى تأثــر
متغــر معــن يف زمــن محــدد ،كنهايــة الســنة عــى ســبيل املثــال.

بيــد أن األهــم هــو التعــرف عــى التقــدم املحصــل مــن طــرف
التلميــذ خــال مــدة معينــة .وألجــل ذلــك ،يجــب مقارنــة النتائــج
النهائيــة والنتائــج األوليــة .وعليــه ،ســيمكن الفــرق املســجل مــن
اهتمــت دراســات أخــرى بالعالقــة بــن التعلــات ومامرســات تقديــر القيمــة املضافــة لألســتاذ ،وهــو مــا يســتدعي بطبيعــة الحــال
املدرســن داخــل القســم .وبشــكل عــام ،تقــر الدراســات برمجــة تقييــم ممعــر يف بدايــة الســنة وآخــر يف نهايــة الســنة.

العرضانيــة ،وخاصــة منهــا دراســات  PIRLSوTIMSSبوجــود

تــازم ضعيــف بــن تلــك املامرســات ونجــاح التالمــذة .إال وميكــن اللجــوء إىل طــرق أخــرى لتقييــم تأثــر األســتاذ مثــل دراســة
املامرســات التعليميــة .غــر أن االســتامرات ال متكــن مــن الوقــوف
أنهــا ال متكــن مــن الحصــول عــى خالصــات قوي
(((4ــة (أي دالــة) عــى املامرســات الفعليــة بالقســم بــل فقــط تلــك املــرح بهــا
ومقنعــة تقــوم عــى تصــور وطرائــق مالمئــة .
مــن طــرف األســاتذة ،وعليــه فــإن مالحظــة مــا يجــري فعــا داخــل
( ((4القســم تبــدو ،رغــم العوائــق ،أم ـرا رضوريــا.

وبالفعــل ،يبــن فحــص هــذا الجانــب يف الحالــة املغربيــة
عــدم وجــود عالقــة دالــة بــن بعــض مامرســات املدرســن

38. Arif, G.M., et Saqib, N.U., «Production of cognitive and life skills in public, private, and NGO schools in Pakistan», Pakistan Development Review, 42(1):1-28, 2003.
39. Goe, L., «The Link Between Teacher Quality and Student Outcomes: A Research synthesis», National Comprehensive Center for
Teacher Quality, 2007.
40. Ibid
41. Ibid
42. Pour ce faire, il a été procédé à l’estimation d’un modèle contenant un indice qui mesure la fréquence à laquelle les enseignants font
appel à des activités qui aident à la compréhension.
43. Gilleece, L., et Eivers, E., «Characteristics associated with paper-based and online reading in Ireland: Findings from PIRLS and ePIRLS 2016», International Journal of Educational Research, Volume 91, Pages 16-27, 2018.
44. Bressoux, P., « Réflexions sur l’effet-maître et l’étude des pratiques enseignantes «, Les Dossiers des Sciences de l’Éducation, 5, 35-52,
2001.
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• املحيط واملناخ املدريس

ينجحــون يف متلــك أهــداف املنهــاج وتطبيقهــا ،ومــن خــال
تالمــذة ملتزمــن وآبــاء أو أوليــاء أمــور منخرطــن ،يســاعد عــى
الرفــع مــن مســتوى مكتســبات التالمــذة الدراســية( .((4وبنــاء
عــى تصــورات املدرســن إزاء هــذه الجوانــب ،ال يســعنا إال أن
نالحــظ أنــه كلــا كان اإللحــاح عــى النجــاح الــدرايس مرتفعــا،
كلــا كانــت نتائــج التالمــذة يف الق ـراءة أفضــل.

تبــن العديــد مــن الدراســات أن املحيــط املــدريس ومناخــه
يؤثــران يف تعلــات التالمــذة .وهــذا املعطــى تؤكــده نتائــج
النمــوذج .فهــي تبــن أن العوامــل املرتبطــة بالوســط الــذي
تتواجــد فيــه املدرســة ومبكوناتهــا السوســيو -اقتصاديــة،
ومبشــاكل االنضبــاط ،ودرجــة تركيزهــا وإلحاحهــا عــى النجــاح
تســاهم إمــا يف رفــع مســتوى املكتســبات ،وإمــا ،عــى العكــس كــا ميكــن ملنــاخ املدرســة كذلــك أن يؤثــر بشــكل إيجــايب يف
التعلــات ،وذلــك بتحســن مواقــف التالمــذة إزاء املدرســة.
مــن ذلــك ،يف تقويضهــا.
تشــر معطيــات  ،PIRLS-2016مثــا ،إىل أن شــعور التالمــذة
ويف هــذا اإلطــار ،لوحــظ أن التمــدرس يف مدرســة توجــد يف
باالنتــاء إىل املدرســة يف معظــم البلــدان املشــاركة يف هــذه
منطقــة قرويــة نائيــة ينعكــس بشــكل ســلبي عــى نتائــج
االختبــارات يــزداد كلــا قــل تعرضهــم للتخويــف ولإلهانــة،
التالمــذة .وتعطــي النمذجــة متعــددة املســتويات ملعطيــات
وأنــه كلــا كان هــذا الشــعور قويــا ،كلــا كانــت إنجــازات
 PIRLS-2011يف  20بلــدا أوروبيــا نتائــج مامثلــة ،حيــث تبــن
التالمــذة أفضــل( .((5وقــد تأكــد تأثــر هــذا العامــل يف املغــرب،
أن املدرســة غــر القرويــة تســاعد عــى تعلــم الق ـراءة بشــكل
وإن كان ضعيفــا نســبيا.
أفضــل(.((4
وكذلــك ،يؤثــر التمــدرس يف مدرســة ينتمــي أكــر مــن 50%
مــن تالمذتهــا ألرس معــوزة مــن الناحيــة السوســيو اقتصاديــة
ســلبيا عــى نتائــج التالمــذة يف الق ـراءة .ويؤثــر هــذا العامــل
السوســيو اقتصــادي يف األداء الــدرايس للتالمــذة بوصفــه عامــا
فرديــا عندمــا ينحــدر التلميــذ مــن أرسة معــوزة ،كــا يؤثــر
فيهــا ،أيضــا ،بوصفــه عامــا مركبــا عندمــا يــدرس هــذا األخــر
(أي التلميــذ) يف مؤسســة نســبة التالمــذة املحرومــن فيهــا
مرتفعــة(.((4
وتعمــل مشــاكل االنضبــاط( ،((4وتعــرض التالمــذة ملامرســات
التخويــف واإلهانــة يف نفــس االتجــاه ،وتحــول دون توافــر
وســط مالئــم للتعليــم( .((4وهــذا هــو حــال التالمــذة املغاربــة
الذيــن تتأثــر نتائجهــم يف القــراءة بهــذه املشــاكل.
إذا كانــت هــذه العوامل تســاهم يف جذب مســتوى املكتســبات
نحــو األســفل ،فــإن مــن املربهــن عليــه ،مــن ناحيــة أخــرى ،أن
اإللحــاح عــى النجــاح الــدرايس ،مــن خــال مدرســن فعالــن،
45. Costa, P.D.D., Albergaria, P., et Almeida, P.A., et Araújo, L., «Reading Literacy in EU Countries: Evidences from PIRLS», The European Commission, Joint Research Centre – Institute for the Protection and Security of the Citizen, 2013.
46. Cortina, K. S., Carlisle, J. F., et Zeng, J., «Context effects on students’ gains in reading comprehension in Reading First Schools in
;Michigan», Journal of Literacy Research, 42:49–70, 2010
47. Il s’agit des problèmes ayant trait à au retard, à l’absentéisme, à la turbulence, aux actes de vandalisme, au vol, à la triche ainsi qu’à la
violence envers les élèves et les enseignants.
48. Mullis, I.V.S., et Martin, M.O.,»TIMSS and PIRLS 2011: Relationships Among Reading, Mathematics, and Science Achievement at
the Fourth Grade—Implications for Early Learning», TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College and International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2013.
49. Ibid
50. UNESCO et IEA, «Measuring SDG 4: How PIRLS can help», 2017.
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خاتمة
ميــر تقييــم النظــام الرتبــوي حتــا عــر تقييــم مكتســبات الرضوريــة للرفــع مــن مردوديــة القطــاع العمومــي مــن أجــل
التالمــذة .وتشــكل هــذه املهمــة أحــد االختصاصــات األساســية توفــر تعليــم منصــف لــكل الفئــات االجتامعيــة.
للهيئــة الوطنيــة للتقييــم التــي طــورت لهــذه الغايــة برنامجــا
يعتــر تعميــم تعليــم أويل جيــد مــن العمليــات التــي يجــب
وطنيــا لتقييــم املكتســبات ( ،)PNEAووضعــت ضمــن برنامــج
القيــام بهــا عــى عجــل .إذ سيســاعد ذلــك عــى تحقيــق
عملهــا ،مــن ناحيــة أخــرى ،إنجــاز تقريــر وطنــي حــول نتائــج
اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،وهــا مــن األســس الثالثــة التــي
مشــاركة املغــرب يف االختبــارات الدوليــة.
حددتهــا الرؤيــة االســراتيجية للمدرســة املغربيــة الجديــدة.
يجــب أن تســاهم هــذه التقييــات الوطنيــة والدوليــة يف وبالفعــل ،إن جــزءا مهــا مــن التالمــذة مل يســبق لهــم أبــدا
تحســن التعلــات املدرســية ،وضــان التقــدم نحــو مدرســة أن تــرددوا عــى التعليــم األويل ،مــع أن هــذا األخــر يقــوم
الجــودة .وميكــن أن تشــكل النتائــج املرتتبــة عــن هــذه بــدور حاســم يف إكســاب الطفــل الكفايــات املبكــرة يف القـراءة
التقييــات أداة القيــادة املرافقــة لإلصالحــات الرتبويــة ،وخاصــة والكتابــة .وتؤثــر هــذه الكفايــات الحقــا بشــكل إيجــايب يف
منهــا اإلصالحــات التــي جــاءت بهــا الرؤيــة االسـراتيجية  -2015تعلــات التالمــذة ،وتفــر جــزءا مــن الفــوارق التــي نجدهــا
.2030
بــن نتائجهــم.
يف هــذا االتجــاه ،أنتجــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم تقري ـرا أوال
خصــص لتحليــل مردوديــة تالمــذة الســنة الرابعــة والســنة
الثامنــة يف الرياضيــات والعلــوم ( .)TIMSS-2015أمــا التقريــر
الحــايل ،فهــو يخــص مكتســبات تالمــذة الســنة الرابعــة يف
القــراءة (.)PIRLS-2016

وزيــادة عــى تســهيل ولــوج التعليــم األويل ،سيســاهم الدعــم
االجتامعــي املخصــص للتالمــذة األكــر عــوزا ،كــا تــويص
بذلــك الرؤيــة االســراتيجية ،يف تقليــص الفــوارق االجتامعيــة
واالقتصاديــة األوليــة بــن التالمــذة .إذ إن هــذه الفــوارق تولــد
فــوارق يف اإلنجــازات الدراســية .فالتالمــذة الذيــن يتمتــع
آباؤهــم مبكانــة اجتامعيــة واقتصاديــة مســاعدة ،يحصلــون
عــى نتائــج دراســية أفضــل مــن نتائــج أقرانهــم الذيــن يعانــون
مــن ضعــف عــى هــذا املســتوى.

كــا تكشــف هــذه املعاينــات عــن اســتمرار ضعــف جــودة
تعلــات التالمــذة املغاربــة يف فهــم النصــوص املكتوبــة؛ وهــو
مجــال يعتــر التمكــن منــه رضوريــا للنجــاح الــدرايس ،وخاصــة
بالنســبة للغــة العربيــة التــي تشــكل لغــة تعلــم وتعليــم.
ويدعــو هــذا إىل تحديــد العوامــل التــي متنــع التالمــذة مــن
التقــدم ،والعوامــل التــي تســاعدهم عــى تحســن مســتواهم
الــدرايس.

ومــوازاة مــع هــذه اإلج ـراءات ،مــن األســايس تــدارك مشــكلة
التأخــر الــدرايس الــذي يشــكل أحــد العوامــل التــي لهــا عواقــب
وخيمــة عــى مكتســبات التالمــذة .وهــذا التأخــر هــو نتيجــة
الولــوج املتأخــر للمدرســة أو التكــرار أو هــا معــا .فعندمــا
يرتبــط بالتك ـرار ،يكــون التأخــر الــدرايس مرادفــا لصعوبــات يف
التعلــم .وعندمــا ترتاكــم هــذه الصعوبــات ،فإنها ال ترتك هامشــا
كب ـرا لتدخــل املــدرس ،وهــو مــا يفــر ،جزئيــا ،تعقيــد قيــاس
أثــر املامرســات التعليميــة يف املكتســبات الدراســية .ومــن هنــا
تــأيت رضورة توفــر دعــم بيداغوجــي مالئــم يوجــه للتالمــذة
الذيــن يجــدون صعوبــات يف التعلــم ،عمــا بتوصيــات الرؤيــة
االس ـراتيجية يف مجــال االنقطــاع والهــدر املــدريس والتك ـرار.

وتبــن نتائــج هــذه الدراســة األخــرة أن املغــرب قــد ســجل
تقدمــا ملحوظــا بــن ســنتي  2011و 2016مــن حيــث النتائــج،
ولكــن دون أن يغــادر املراتــب األخــرة يف الرتتيــب الــدويل.
واملالحــظ ،كذلــك ،أن نســبة التالمــذة املغاربــة غــر املتمكنــن كــا ينبغــي أن يســر هــذا التمييــز اإليجــايب كذلــك يف اتجــاه
مــن الكفايــات األساســية قــد جــاءت ضمــن أعــى النســب تحســن رشوط تعلــم التالمــذة القرويــن الذيــن يتأثــر مســتوى
املســجلة عــى الصعيــد الــدويل.
مكتســباتهم الدراســية بشــكل دال بالعامــل الجغ ـرايف.

ومــن أجــل ذلــك ،أنجــز تحليــل متعــدد املســتويات عــى أســاس
معطيــات تالمــذة املــدارس العموميــة .فهــذه الفئة مــن التالمذة
تعــاين مــن ضعــف كبــر يف مســتوى مكتســباتهم مقارنــة مــع
تالمــذة القطــاع الخــاص .وهــذا مــا يســتلزم اتخــاذ اإلجـراءات
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ومــن ناحيــة أخــرى ،يجــب عــى املدرســة بــذل مجهــود مــن
أجــل تحســن املنــاخ املــدريس ،وذلــك بالتصــدي ملشــاكل
االنضبــاط ومامرســات التخويــف واإلهانــة التــي تــؤدي إىل
انخفــاض مســتوى أداء التالمــذة .ويف هــذا االتجــاه ،يجــب أن
تعطــي الربامــج الدراســية مزيــدا مــن األهميــة للقيــم واألخــاق
كــا تنــص عــى ذلــك الرؤيــة االس ـراتيجية.

ويف نفــس االتجــاه ،يجــب محاربــة ظاهــرة غيــاب التالمــذة
التــي تنعكــس ســلبيا عــى مكتســباتهم ،والتــي ميكــن أن
تــؤدي إىل انقطاعهــم عــن الدراســة .ويجــب أن يقــوم التدخــل
يف هــذه الظاهــرة عــى معرفــة جيــدة لألســباب التــي تنفــر
التالمــذة مــن املدرســة .ومــن جملــة تلــك األســباب ،يتحــدث
الباحثــون عــن غيــاب الحافزيــة ،وعــدم الشــعور باالنتــاء إىل
املدرســة .ولهــذا يجــب أن ننمــي لــدى التالمــذة هــذا الشــعور
ويبقــى تجســيد هــذه اإلج ـراءات رهينــا باالنخ ـراط الجامعــي
الــذي تبــن أنــه يشــكل عن ـرا مؤث ـرا يف التعلــات.
لــكل األطــراف املعنيــة ،إذ يجــب عــى التالمــذة ،واآلبــاء،
ويجــب أن نســاعد التالمــذة ،كذلــك ،عــى الثقــة بأنفســهم ،واملدرســن ،واملدرســة ،واملجتمــع ،كل مــن جانبــه ،العمــل مــن
تلــك الثقــة التــي تعتــر العامــل األول املفــر للفــوارق بــن أجــل مدرســة ذات جــودة ،مدرســة ترتقــي بالفــرد واملجتمــع.
نتائــج التالمــذة .ويف هــذا اإلطــار ،تقــرح الرؤيــة االسـراتيجية،
«تركيــز املناهــج عــى االهتــام باملتعلــم(ة) باعتبــاره غايــة
للفعــل الرتبــوي ،وتشــجيعه عــى تنميــة ثقافــة الفضــول
الفكــري وروح النقــد واملبــادرة واالجتهــاد ،والتفاعــل معــه
كرشيــك؛ وذلــك بإدماجــه وتكليفــه ،يف إطــار العمــل الجامعــي،
مبهــام البحــث واالبتــكار واملشــاركة يف التدبــر ،وتقويــة ثقافــة
االنتــاء للمؤسســة والواجــب لديــه(((».

 .1الرؤية االسرتاتيجية .2030-2015
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شكل  .5خطاطة العوامل األساسية املفرسة للفوارق يف األداء وسبل التحسني
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ

�ﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ
)ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺗﺮﻛ�ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ(

ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ

ﻣﻨﺎﺥ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻣﻼﺋﻢ

+

+
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺍ�ﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ

ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ

+

ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ

ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ -ﺍﻻ�ﺘﻈﺎ�ﺍﺕ
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ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟ�ﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻗ��ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ �ﻨﻮﻳﻊ ﺧﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ �ﻨﻮﻳﻊ ﻃ�ﻕ �ﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟ�ﺍﺟﻌﺔ ﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﻘﻮﺓﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ
... -

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟ�ﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ/ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ -ﺗﺠﻮﻳﺪ/ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
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الملحقات
 المستوى الدراسي المشارك في الدراسة ومتوسط سن التالمذة حسب البلد.1 الملحق
Country’s Name
for Fourth Year of
Formal Schooling

Average Age
at Time of
Testing

Information About Policy on
Students' Age of Entry to Primary
School

Kuwait

Primary Grade 4

9,6

Children must be 6 years old by March
31 in order to begin school that year.

Follows policy

Georgia

Grade 4

9,7

Children must be 6 years old by the
beginning of the academic year in
order to begin school.

Official policy does not allow for early
admission. However, there are no
regulations on late admission.

Italy

Grade 4

9,7

Children begin primary school
during the calendar year of their 6th
birthday.

Children begin primary school during
the calendar year of their 6th birthday.
Parents have discretion over early
enrollment.

Year 5

9,7

Children begin primary school during
the calendar year of their 5th birthday.

Follows policy
To enroll in grade 1, students must
be between 5.75 and 6.75 years old.
Otherwise, students are registered in
above grades according to age with a
special treatment plan by the school.

Country

Malta

Information About Students' Age of
Entry to Primary School in Practice

Oman

Grade 4

9,7

Children must be at least 5.75 at
the beginning of September to join
Grade 1 in public schools, or 5.25
years to join Grade 1 in private
schools.

Abu Dhabi, UAE

Grade 4

9,7

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Most parents prefer children start school
as early as allowed.

France

Grade 4

9,8

Children must begin school in the
calendar year of their 6th birthday.

In rare cases, parents can request early or
delayed enrollment.
Parents and guardians can request
conditional enrollment for children who
will turn 6 between mid-September and
the end of the calendar year.

Portugal

Grade 4

9,8

Children must be 6 years old by the
beginning of the school year (midSeptember) to begin school that
calendar year.

United Arab Emirates

Grade 4

9,8

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

9,8

Students must begin school in
September if they will turn 6 on or
before September 1. However, children
have the right to attend school in
September if they will turn 6 any time
up until December 31 of that year.

Parents may enroll their children prior
to age 6, but this is not mandatory. Two
years of kindergarten (ages 4 and 5) are
not mandatory. In addition, some parents
homeschool their children.

9,8

6 on or before September 1.
However, children have the right
to attend school in September if
they will turn 6 any time up until
December 31 of that year.

Parents may request early enrollment for
children whose 5th birthdays are before
October 1. Parents may also request a
one-year postponement of enrollment.
Early enrollment decisions are typically
made based on recommendations from
the kindergarten or a qualification test.

Ontario, Canada

Denmark (3)

Grade 4

Grade 3

Norway (4)

Grade 4

9,8

Children begin pre-primary
education in August during the
calendar year of their 6th birthday.

In rare cases, parents can request
earlier (if born before April 1) or delayed
enrollment. The decisions are made
on the basis of recommendations
from kindergarten and the municipal
pedagogical psychological services.

Andalusia, Spain

Grade 4

9,8

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

Bahrain

Grade 4

9,9

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

Canada

Hong Kong SAR

Saudi Arabia

Grade 4

9,9

Children begin school in the
calendar year of their 6th birthday.

Varies by province, but some parental
discretion is typically allowed. Some
parents opt to enroll children one year
later or earlier and others choose to
homeschool their children.

Primary 4

9,9

Varies by province, but most
children begin school between ages
5 and 7.

For parents who have a particular school
in mind, they can apply for a discretionary
place.

Grade 4

9,9

Children must reach the age of 5.75
years before September 1 in order
to begin school that year.

Often, children begin school when they
are 5.75 years old.
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Country

Average Age
at Time of
Testing

Information About Policy on
Students' Age of Entry to Primary
School

Information About Students' Age of
Entry to Primary School in Practice

Slovenia

Grade 4

9,9

Children must be 6 years old by the
end of August to begin school the
following September.

Enrollment may be delayed by no
more than one year upon parents' or
doctors' recommendations. The final
decision is made by the head teacher
at the recommendation of a committee
(including counselors, school physicians,
and teachers).

Spain

Grade 4

9,9

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

Madrid, Spain

Grade 4

9,9

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

Grade 4; Year 5 for
schools following
UK curriculum

9,9

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

Varies by state, but generally
children must begin school by age 6.

Most children begin school when they
are 4.5-5 years old, but some wait until
the compulsory age, either on advice
from preschool staff or on the judgment
of parents, usually because of maturity.
It is not usual for children to skip the
Foundation year and go straight to Year 1,
although this is legally possible.

Dubai, UAE

Australia

Year 4

10,0

Belgium (French)

Grade 4

10,0

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Parents can extend preschool by one
year or enroll students in primary school
one year early after consulting with
the Centre for Psychological, Medical,
and Social Services and the head of the
school.

Egypt

Grade 4

10,0

Children must be 6 years old by the
end of September in order to begin
school in October.

Children typically begin primary school at
age 7 because their parents feel they will
benefit from being more mature.

Israel

Macao SAR

Qatar

Buenos Aires,
Argentina

Grade 4

10,0

Children begin school in the
calendar year of their 6th birthday.

Parents may apply for delayed
enrollment. The request is discussed by
the kindergarten teacher, an educational
psychologist, and the parents, and the
parents have the final say in enrollment
decisions.

Primary 4

10,0

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

Follows policy

Grade 5 for English
curriculum schools;
Grade 4 for other
schools

10,0

Children must be 6 years old by the
end of June in order to begin school
the following September.

Although the official policy states that all
students can enroll in school when they
are 6 years old, some students enroll at
age 7 because their parents believe they
will benefit from being more mature.

Grade 4

10,0

Children must be 6 years old before
June 30 in order to begin school that
calendar year.

Follows policy

Children typically begin primary school at
age 7 because their parents feel they will
benefit from being more mature.

Azerbaijan

Grade 4

10,1

Children must be 6 years old
by September 15 to begin
school the following September.
Students with birthdays between
September 16 and December 31
can qualify to begin school the
following September by taking an
examination.

Belgium (Flemish)

Grade 4

10,1

Children begin school in September
of the calendar year of their 6th
birthday.

Parents can decide to enroll children at
the age of 5, with approval of the class
council, or at age 7.

Chile

Grade 4

10,1

Children must be 6 years old by
March 31 of the year they begin
school.

Principals are allowed some discretion
in admitting children who turn 6 after
March 31 but before June 30.

Children must be 6 years old in
order to begin school in September.

Parents can apply for early enrollment to
elementary schools. Legal representatives
can apply to delay enrollment to
elementary schools for children with
disabilities.

Chinese Taipei
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Country

Netherlands

Country’s Name
for Fourth Year of
Formal Schooling
Grade 6

Average Age
at Time of
Testing

Information About Policy on
Students' Age of Entry to Primary
School

Information About Students' Age of
Entry to Primary School in Practice

10,1

Children must begin kindergarten
on the first school day of the month
after their 5th birthday.

Most children begin kindergarten when
they turn 4. Most children are 6 years
old when they enter primary education
(ISCED 1).
In general, children begin school on or
soon after their 5th birthday.

New Zealand

Year 5

10,1

Children must attend primary school
from their 6th birthday, but they
have the right to be enrolled in
school from age 5.

United States

Grade 4

10,1

Each state requires parents to send
their children to a school between
5 and 8 years old, but the ages vary
by state.

Children typically begin kindergarten at
age 5.

Quebec, Canada

Grade 4

10,1

Children must reach the age of 6
before October 1 of the current
school year.

Follows policy

Iran, Islamic Rep. of

Grade 4

10,2

Children must be 6 years old by
September 21 (the beginning of
the school year) in order to begin
school.

Some private schools require children to
be 7 years old before beginning primary
school.

Morocco

Grade 4

10,2

Children begin primary school at
age 6.

Follows policy

Standard 3

10,2

Children begin school during the
calendar year of their 5th birthday.

Children may begin school at age 4 if
they are to turn 5 within the first term
(September to December) of that year.

Grade 4

10,3

Children must begin school in the
September following their 6th
birthday.

Parents can request earlier admission to
school for mature children who will turn 6
by March 1 of the following calendar year.

10,3

Children must be 6 years old to
begin school in September.

On one hand, parents may request
that children born after September
1 may be allowed to enroll at age 5
with pedagogical and psychological
certification. On the other hand, about
22% of students every year receive
permission to postpone enrollment for
one year.

10,3

Local authorities must provide
a place from September for all
children turning 5 in that year.
Children are required to start
primary school (reception class) in
the September following their 4th
birthday.

Subject to parental discretion, a child can
start school later in the school year or in
September after the child's 5th birthday
if the child was born in the summer
(April 1 to August 31) and if parents think
their child is not ready yet to start in the
September after the child's 4th birthday.
Varies by state, but generally, parents
may apply to the local primary school
for deferred enrollment for children
with demonstrated physical or mental
disabilities.

Trinidad and Tobago

Austria

Czech Republic

England

Grade 4

Year 5

Germany

Grade 4

10,3

Varies by state, but generally
children must have reached their
6th birthday before a statutory
qualifying date (between June 30
and September 30) in order to begin
school on August 1.

Kazakhstan

Grade 4

10,3

Children begin school when they are
6 or 7 years old.

Most children begin school at age 7.

Year 6

10,4

Children who reach the age of 4
between September 1 and July 1
must begin compulsory education
the following September.

Follows policy

10,4

According to the Compulsory
Education Act, children must begin
school in the calendar year of their
7th birthday.

Parents may seek a deferral of
registration for medical reasons or if the
child is homeschooled.

10,4

Children must be 6 years old by
August 31 in order to begin school
in September, unless granted a
postponement.

Enrollment may be delayed or advanced
based on psychological tests and
professional recommendations.

Northern Ireland

Singapore

Slovak Republic

Grade 4

Grade 4
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Country

Ireland

Fourth Class

Average Age
at Time of
Testing

Information About Policy on
Students' Age of Entry to Primary
School

10,5

Children must begin school between
the ages of 4 and 6.

Although not obliged to attend school
until the age of 6, most children begin
preprimary school in the September
following their 4th birthday.

Information About Students' Age of
Entry to Primary School in Practice

Hungary

Grade 4

10,6

Children must be 6 years old by
August 31 in order to begin school
that year.

Children may remain in preschool for
an additional year. Parents may request
early entry for mature students. These
decisions are made on the basis of a
recommendation from a committee of
experts.

South Africa

Grade 4

10,6

Children must be 6 years old by June
30 to begin school that calendar
year. Compulsory schooling begins
at age 7.

Children are encouraged to begin at age
7 because schools and parents feel that
they will benefit from being more mature.

Primary 4

10,7

--

-Under special circumstances, the
municipality may allow a child to delay
enrollment for one year. Parents can also
request enrollment during the year of a
child's 6th birthday.

Poland

Sweden

Grade 4

10,7

Children begin school in August
in the calendar year of their 7th
birthday. Most students begin the
voluntary preschool class during the
calendar year of their 6th birthday.

Bulgaria

Grade 4

10,8

Children begin school during the
calendar year of their 7th birthday.

Children may begin school at the age of 6
at the discretion of parents or guardians.

10,8

Children begin preprimary
education in August during the
calendar year of their 6th birthday.

Parents may request early enrollment for
children whose 5th birthdays are before
October 1. Parents may also request a
one-year postponement of enrollment.
Early enrollment decisions are typically
made based on recommendations from
the kindergarten or a qualification test.

10,8

Children begin school in August
during the calendar year of their 7th
birthday.

It is possible for parents to enroll children
one year earlier or one year later than
the official policy due to psychological or
medical reasons.

Children begin school during the
calendar year of their 7th birthday.

Parents can request enrollment for
children at the age of 6. Children's mental
and physical maturity is determined by
the municipal pedagogical psychological
services. Parents may also request
delayed enrollment.

Children begin school during the
calendar year of their 6th birthday.

In rare cases, parents can request
earlier (if born before April 1) or delayed
enrollment. The decisions are made
on the basis of recommendations
from kindergarten and the municipal
pedagogical psychological services.

10,8

Children must be between the ages
of 6.5 and 8 by the end of August to
begin school.

Parents may request early enrollment
with the consent of the school principal
for children under 6.5 years of age.
Parents have the right to send their
children to school at age 7 or older if they
want the child to be more mature or for
health reasons.
Children typically begin primary school
at age 7. Parents and principals have the
right to advance or delay enrollment.

Denmark

Finland

Lithuania

Norway (5)

Russian Federation

Grade 4

Grade 4

Grade 4

Grade 5

Grade 4

10,8

10,8

Moscow City, Russian
Fed.

Grade 4

10,8

Children must be at least 6.5 years
old but no older than 8 years old
by September 1 in order to begin
school that September if they have
no medical contraindications.

Latvia

Grade 4

10,9

Children begin school during the
calendar year of their 7th birthday.

Parents can request early or delayed
enrollment depending on the state of
health and psychological preparedness of
the child.

11,6

Children must be 6 years old by June
30 to begin school that calendar
year. Compulsory schooling begins
at age 7.

Children are encouraged to begin at age
7 because schools and parents feel that
they will benefit from being more mature.

Eng/Afr/Zulu - RSA (5)
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Country’s Name
for Fourth Year of
Formal Schooling

Grade 5

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية

الملحق  .2األسئلة المكونة لمؤشرات السياق
• حب القراءة (رأي التالمذة)
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• االنخراط في دروس القراءة (رأي التالمذة)

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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• الثقة في النفس (رأي التالمذة)

• مواقف آباء التالمذة أو أولياء أمورهم إزاء المدرسة (رأي آباء التالمذة أو أولياء أمورهم)
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• االنخراط األسري في األنشطة القراءاتية قبل بداية التمدرس (رأي آباء التالمذة أو أولياء أمورهم)

• التركيبة السوسيو-اقتصادية للمؤسسة (رأي المديرين)

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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• الكفاءات القبلية للتالمذة في القراءاتية عند االلتحاق بالتعليم االبتدائي (رأي المديرين)

66
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• اإللحاج على النجاح (رأي المديرين)

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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• اإللحاح على النجاح (رأي األساتذة)

68
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• مشاكل االنضباط (رأي المديرين)

• النظام واألمن (رأي األساتذة)

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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• مشاكل التخويف واإلهانة (رأي التالمذة)

• الشعور باالنتماء (رأي التالمذة)
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• الرضا الوظيفي لألساتذة (رأي األساتذة)

• عدد التالمذة لكل حاسوب (رأي المديرين)

نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية
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• عدد الساعات المخصصة لتدريس اللغة والقراءة في السنة (رأي المديرين واألساتذة)
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أجنز هذا التقرير:
حتت إشراف رحمة بورقية
أمينة بنبيكة ،هدى األصمعي

تصحيح ،تنسيق وتصميم:
محمد زرنني ،فوزية عدي ،زكرياء بدري
لذكر هذا التقرير:
الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،حتت إدارة رحمة بورقية ،نتائج التالمذة
املغاربة يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية  ،PIRLS 2016أمينة بنبيكة ،هدى األصمعي.
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