
الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة  التعريف ب 

(PIRLS ) 

 

(عبارة عن اختبار دويل يقوم على أساس املقارنة لقياس  PIRLSالدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة )

)اللغة األم للدولة املشاركة(، وذلك لتحديد جوانب الدراسة  الصف الرابع يف مهارات القراءة بلغة    تالميذقدرات  

القوة والضعف لديهم، ومن ثم تطوير تلك املهارات واالرتقاء هبا، مبا حيقق األهداف املرجوة للتعليم، ويليب متطلبات  

   وكفاياهتم.تطوير التعليم ويسهم يف تطوير قدرات التالميذ 

، حيث جيري تنظيمها خلامسةا"هي  PIRLS2016مهارات القراءة "وتعد دورة الدراسة الدولية لقياس  

 التحصيل الرتبوي  لتقييممرة كل مخس سنوات، وتشرف عليها اجلمعية الدولية  

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement   (IEA)   

تتك مستقلة  دولية  هيئة  وهي  هولندا،  يف  ومقرها  واملراكز  ،  التعليمية  املؤسسات  من  جمموعة  عن  ممثلني  من  ون 

أنّها  رِوتُعَ  , البحثية واألجهزة احلكومية القراءة والكتابة على  مهارات  الرتبوي  التحصيل  لتقويم  الدولية  ف اجلمعية 

اجملتمع، وحيتاجه الفرد، حبيث يستطيع  يطلبه املكتوبة واستخدامها بالشكل الذي  "القدرة على فهم أشكال اللغة



لنصوص متنوعة، وأنْ يكون مبقدورهم القراءة ألجل التعلم واملشاركة    القرّاء صغار السن بناء املعاني من قراءهتم

   يف مجاعات القراءة باملدرسة ويف أنشطة احلياة اليومية، وأيضاً القراءة لتحقيق املتعة الشخصية"

الد    الدراسة  املهارات،  وتُركّز  هلذه  تقييمها  عند  جوانب  ثالثة  على  التالميذ  لدى  القراءة  مهارات  لقياس  ولية 

 وهي:  

    .العمليات اخلاصة بفهم املادة املقروءة واستيعاهبا •

   .الغرض من القراءة •

     .سلوكيات القراءة لدى الفئة املستهدفة واجتاهاهتا •

 : ( LSPIRأهداف الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة )

الدراسية   املواد  كافة  لتعلم  األساس  حجر  تعترب  األساسي  تعليمهم  يف  التالميذ  يكتسبها  اليت  القراءة  مهارة  إن 

وهناك العديد من الدراسات اليت هتدف إىل قياس أداء التالميذ يف مواد دراسية حمددة من بينها القراءة والكتابة  

تطبيقه   يتم  عما  الدراسات  هذه  نتائجهاوختتلف  تفسري  حيث  من  العاملية    ,وطنيا  الدراسات  تلك  أشهر  ومن 

( العلوم  و  الرياضيات  يف  الدولية  القراءة   TIMSSالدراسة  مهارات  لقياس  الدولية  والدراسة   )

(PIRLS:وهلذه الدراسة العديد من األهداف منها،) 

اجتاهاهتا - عن  بيانات  إىل  باإلضافة  مقارنة،  دولية  ببيانات  الدول  بالقراءة    تزويد  باإلملام  الوطنية اخلاصة 

  .الصف الرابع تالميذوالكتابة لدى 

    .دراسة األنظمة املدرسية، وحتليلها للوقوف على إجيابياهتا وسلبياهتا -



القراءة يف املدرسة، من خالل توزيع أربعة  - البيئة املنزلية واملدرسية وأنشطة  مجع بيانات ومعلومات عن 

املدرسة  -املعلم  -)التلميذاستبانات   أو    -مدير  العوامل  لتحديد  بتحليلها  القيام  ثم  التلميذ(  أمر  ويل 

 .جمموعة العوامل اليت تقرتن مبستويات عالية يف اإلملام بالقراءة والكتابة

كفاءات   - على  معايري    تالميذالتعرّف  حسب  املرسومة  األهداف  حتقيق  يف  وإجنازاهتم  الرابع  الصف 

    . القراءة، وكذلك التعرّف على نسبة الفروق بني أداء اإلناث والذكور وبني أنواع املدارس

به  - تقوم  املدرسية، وما  واملوارد  التدريس  بأساليب  واملرتبطة  املعرفة  باكتساب  املرتبطة  العوامل  حتديد 

    .أبنائها على القراءة وذلك عن طرق حتليل نتائج االختبار وبيانات االستباناتاألسرة لتشجيع 

ال - بالقراءة والكتابة لدى  يتعلّق مبستوى اإلملام  القوّة والضّعف فيما  ممّا سيوفّر  تالميذاستخالص مواطنَ   ،

ني اإلملام املُبكّر  ألصحاب القرار معلومات وافية عن املواضع اليت ينبغي توجيه املوارد إليها من أجل حتس

    .بالقراءة والكتابة

    .معرفة كيف يتمّ تعليم القراءة، ومدى تنظيم وقتها، ووسائلها، وموادّها يف مدارسنا -

    .مقارنة املمارسات التعليمية ملعلمي البلد املشارك مبمارسات معلمي البلدان األخرى -

   .لقراءة، وكيف يشجع الوالدان طفلهما عليهامعرفة مدى تأثري البيئة العائلية على أداء التلميذ يف ا -

لدى   - خاصّة  بصفة  القراءة  تطوّر  مدى  حول  وملموس  مادي  مؤشر  على  الرّابع؛   تالميذاحلصول  الصّف 

حتديد مستوى التّعليم يف البلد املشارك ، ممّا يعزّز خمرجاته الرتبوية، مقارنة باملستويات العاملية      وبالتّايل  

   .األخرى

   .خالل االختبار على أسئلة ذات مستويات عاملية التدرب من -



البلدان املشاركة األخرى، وكذلك مقارنة املدارس    تالميذكل بلد مشارك ب  تالميذمقارنة مستوى أداء   -

   .ببعض داخل كل دولة مشاركة  بعضها 

 

 الدراسة :  ادوات  

تطويرها من قبل جمموعة من  ( على جمموعة من األدوات الدراسية مت  PIRLS 2016اعتمدت دراسة )

خرباء الرتبية والتقويم الرتبوي جلمع البيانات الضرورية لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تنوعت هذه األدوات بني  

 .كتيبات األسئلة واالستبيانات

 كتيبات األسئلة:  

كتيب   Item blocks   ( ،16 )اعتمد يف تصميم كتيبات األسئلة اخلاصة بالدراسة جمموعة من األسئلة  

 .  حول النص معلوماتي ( واسئلة  –نصني ) أدبي  ملرحلة التطبيق الرئيسي، حبيث حيتوي كل كتيب على 

 االستبيانات:  

 املشارك يف االختبار:  التلميذ. استبيان 1

، واجتاهاهتم وطموحاهتم واملمارسات  تالميذاالستبيان باخللفية األسرية واألكادميية لل تتعلق فقرات هذا 

 .تالميذن وجهة نظر الاللغة العربية من الصفية ملعلمي 



 

 :اللغة العربية. استبيان معلم 2

تتعلق فقرات كل استبيان من هذه االستبيانات باخللفيات العلمية واألكادميية واملمارسات التدريسية واجتاهات  

 للشعبة اليت يطبق عليها االختبار.اللغة العربية وجييب عنها معلم  اللغة العربيةمعلمي 

 

 . استبيان املدرسة اليت تطبق فيها الدراسة:3

، واملنهج، والربامج تالميذعلومات عن البيئة املدرسية، واهليئة التدريسية، والتتعلق فقرات هذه االستبيان مب

الدراسية، واإلمكانات املادية، وبرامج تطوير العاملني، وعالقات املدرسة مع اجملتمع. وجييب عنها مديرو 

 املدارس املشاركة يف الدراسة.

  

 استبيان التعلم املبكر:  -4

 اليت يكتسبها الطفل يف املنزل ويف مدارس رياض االطفال.  والقراءة  مر ويتعلق باملعارف  يتم تعبئته بواسطة ويل اال
 

 عينة الدراسة :  



الرابع   الصف  اختيار  الدراسة  مت  عليه  املرحلة  لتطبق  هذه  ففي  كقارئ،  الطفل  منوّ  يف  هامّة  حتوّل  نقطة  ميثّل  ألنه 

اءة لديه من هدف إىل وسيلة تعلّم؛ وبالتّايل، فإنّ أيّ قصور  يكون الطفل قد تعلّم كيف يقرأ، وبعد ذلك تتحوّل القر

 فيها قد يؤدّي إىل عدم فهم النّصوص التحريريّة، مما ينتج عنه تأثري سليبّ على أدائه يف املوادّ الدّراسيّة األخرى. 

 


