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تقديم 
 

ؽعل القراءة كننارسة واعية وكوسيلة للتونية الراتية إن 

وراؽعة للتونية النحتنعية ينارس مه غرف القراء بذرجات 

متأثرة بنخيػها، لهرا  وبنيولإتمتؾاوتة، وبأذواق متبايوة 

ؽي صلب الآليات الهادؽة إلى تػوير  تتنوقعؽالقراءة 

يستذعي إذظاعها للبخث منا  بهاالنحتنعات والرقي 

والتي تسند على والذورية، العلني والذراسات النيذانية 

ضوء نتائحها بقياس ديواميلية النحتنعات وخيويتها 

التي  الواجخةوتنله مه وضع الإستراتيحيات التونوية 

الوشر وتتابع تروج للقراءة ؽي مدتلف الؾظاءات 

والنبيعات، وتوظف الؤعلإم بلل أنواعه ؽي التعريف 

مدتلف النحالإت، وتعتوي بالنلتبات نتاج الجقاؽي ؽي ؤبال

وبأنشػتها وغيرىا مه كل ما يعزز اللتاب والؤقبال على 

 .القراءة

الشبلة إلى ذلق تقليذ تلتزم ؽيه تسعى ومه ىرا النوػلق 

بإجراء دراسة سووية تقيز ؽيه مستوى ونوعية القراءة 

كحزء مه أنشػتها النتووعة .لذى القارئات والقراء النػاربة

.  التي تهذف إلى تونية ؽعل القراءة بالنحتنع النػربي

وؽي ىرا الؤغار قامت الشبلة بإعذاد دراسة أولية ميذانية 

خول عادات القراءة لذى القارئات والقراء النػاربة، ذلإل 

، إينانا موها بأىنية الذراسات النيذانية 2016سوة 

وىي دراسة لإ تروم البخث عه نسبة . لتشديص الواقع

القراءة ؽي النحتنع بلل ؽئاته النتعلنة والػير متعلنة، 

بل تهذف إلى استقراء وضعها لذى القراء الريه ينتللون 

 .عادة القراءة

 

 أهداف الدراسة

مه الأىذاف التي تسعى الشبلة إلى تخقيقها مه ىره 

 :قياس مؤشرات تدص الذراسة ىي 

 عذد اللتب النقروءة ؽي السوة 

 مقروئيةنوعية اللتب اللتب الأكجر 

نسبة قراءة اللتب النػربية 

كيؾية الخضول على اللتب 

 الأنتيرنتتخنيل اللتب عبر 
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 قطاع الكتاب بالمغرب
 

معظم الذراسات النتوؽرة والتي اىتنت بقػاع 

اللتاب بالنػرب وجهت اىتنامها للتأليف والوشر 

والتوزيع والبيع، وموها ما اىتم بوسبة القراءة عوذ 

النػاربة، لله قليلإ ما اىتنت بعادات القراءة لذى 

كنا أن العيوات النعوية بالذراسة كانت . القراء

 بهاؽؾي الذراسة التي قام . تدتلف مه دراسة لأذرى

والتي 1996الخساني ؽي سوة  اليزميعبذ العالي 

شنلت ؽئة النتعلنيه الريه خضلوا على النستوى 

  9.8الجالث مه الجانوي أو أكجر،   ذضص النشاركون 

اعتبروا %  48دراىم ؽي السوة لشراء اللتب، وؽقع 

القراءة أمرا ضروريا، واختلت الرواية النرتبة الأولى 

مه خيث أنواع القراءة النؾظلة، ومعظم   %51 

 (.1)القراء يقرؤون باللػتيه العربية والؾرنسية 

 

وزارة الجقاؽة ؽي  بهاكنا أن الذراسة التي قامت 

"  القراء النختنليه"، والتي شنلت العيوة مه 2001

أي تلإمير وغلبة وموظؾيه وأشداصا يشتػلون ؽي 

القػاع الداص، وتوصلت ىره الذراسة إلى أن 

، (2)ؽي السوة  2,5نسبة القراءة ىي كتابان ونضف 

، %36ىي كتب الأدب  مقروئيةوبأن اللتب الأكجر 

 %.  14، والعلوم %19ثم العلوم الإجتناعية 

 

النوذوبية  بهابيونا توصلت الذراسة التي قامت 

إلى أن النػاربة   2014السامية للتدػيع ؽي سوة 

مه مصروؽهم العام % 1.9يدضضون للجقاؽة نسبة  

جنعية جرور ؽي  بهاوؽي الذراسة التي قامت (. 3)

مه بيه  85% بلػت نسبة القراءة  2016سوة 

قامت   35.7%النشاركيه ؽي الذراسة،  ونسبة 

لها بػاقة اندراط   15.5%وبشراء اللتب ذلإل السوة 

ؽي ملتبة عنومية وأغلبية القراء يقرؤون باللػة 

 ( .  4)العربية 

 

 



أهم النتائج
مه الوتائح الأساسية التي أسؾرت عوها الذراسة ىي 

معذل القراءة عوذ أؽراد العيوة النذروسة مه ذلإل 

وقذ بلؼ  2016ذلإل سوة  الوقروءةسؤال عذد اللتب 

كنا . كتابا في السنة 24 معذل القراءة

بلػت نسبة القراء والقارئات النتراوخة قراءاتهم ما بيه 

بيونا أكجر مه نضف % 11كتاب واخذ وأربعة كتب 

كتابا، وإذا اعتبرنا  24و 5قذ خققت ما بيه  5%العيوة 

كتابا ؽي السوة ىم قراء  25أكجر مه  يقرأونالقراء الريه 

، %34جيذون ؽالذراسة قذ أسؾرت عه نسبة بلػت 

 .كتابا 50مه القراء قذ ؽاقوا % 11ونسبة 

   

ويقبل القراء على كتب الؾلسؾة والعلوم الؤنسانية 

والرواية بوسبة كبيرة، أكجر مه بقية الأجواس الأذرى، 

ومه العالم  65%ويؾظلون اللتب العالنية بوسبة 

أما اللتاب النػربي ؽيأتي ؽي % 27العربي بوسبة 

مه % 93، أي %7درجة دنيا مه الإىتنام لإ يتحاوز 

 . اللتب التي يقرأىا أؽراد العيوة ىي مه تأليف ذارجي

وقذ شللت اللػة العربية اللػة الأكجر استعنالإ ؽي القراءة 

، وتأتي اللػة الؾرنسية ؽي الذرجة الجانية بوسبة 53%نسبة 

، وبقية اللػات تبقى ضعيؾة بل تضل اللػة 37%

.إلى الإقتراب مه الضؾر الأمازيػية

عذد اللتب النقروءة ؽي السوة. 5 مبيان

نسبة النشاركيه على خسب اللػة . 6 مبيان

النؾظلة للقراءة

نوعية اللتب النؾظلة. 7 مبيان

%( 33) بوسبة اللتاب النػربيالنشاركون قرؤوا 

كتب ؽي  10و 5تراوح ما بيه يمع عذد ىره اللتب 

كتب  10ؽقع ىي مه تتعذى قراءة % 8و. السوة

 .مػربية ؽي السوة

مضذر اللتب النؾظلة. 8 مبيان

عذد اللتب النػربية النقروءة ؽي . 9 مبيان

2016سوة 
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أهم النتائج
تؾريؼ الإستنارات أن  اليهاومه بيه الوتائح التي توصل 

القراءة تلاد تلون شأنا ؽرديا يتذبره القارئ لوخذه أكجر 

منا ىو شأن عام، إذ تبقى الوسيلة الأساسية للخضول 

، وتتقاسم الوسائل %74على اللتاب ىي اقتواؤه بوسبة 

كتخنيل اللتاب الؤللتروني مه %26الأذرى نسبة 

والإستعارة مه النلتبات العنومية % 8بوسبة  الأنترنيت

منا يعلز . بالرغم مه عراقة ىره الوسيلة% 9بوسبة 

دورىا الداؽت ؽي ذذمة القراءة وعذم تنلوها مه توؽير 

   .اللتاب للقارئ ؽي كل الحناعات النخلية

و أبرزت الذراسة أن التخؾيز على القراءة يأتي مه النذرسة 

بالذرجة الأولى، ؽهي الخاضوة الأولى لهرا الؾعل عه 

غريق الأساترة الريه يختلون الذرجة الأولى ؽي عنلية 

.التخؾيز

الخضول على اللتب كيؾيو. 10 مبيان

نسبة النشاركيه على خسب الشدص . 11 مبيان

الري قام بالتخؾيز ؽي الػؾولة

المغاربة الكاتبات والكتاب 

لدى القراء في  المفضلون 

 2016سنة 

و مه أىم الإستوتاجات مه ىره الذراسة ىي 

التعرف النلنوس على اللاتبات واللتاب النػاربة 

سواء اللتب  2017-2016برسم سوة  مقروئيةالأكجر 

الذيه يلتبون باللػة العربية  أو ترجنت أعنالهم أو 

اللتاب الذيه يلتبون باللػة الؾرنسية

 

Fatima Mernissi فاطمة المرنيسي

Leila Slimani فاتحة مرشيد

Tahar Benjelloun عبد هللا العروي 

Driss Chraibi دمحم شكري

Fouad Laroui طارق بكاري 

Malika Oufkir دمحم شكري

Siham Benchekroun عبد الكريم جويطي

Abdallah Taia دمحم عابد الجابري 

Ahmed Sefrioui ياسين عدنان 

BahaaTrabelsi حسن أوريد

Ahmed Marzouki  ليلى أبو زيد

MahiBinebine عبد الرحيم لحبيبي

Mohamed Nedali أحمد المرزوقي

Driss Ksikes دمحم برادة

Asma lamrabet زورة رميج

Ghita Elkeyyat لطيفة لبصير

Mohammed Ennaji أحمد المرزوقي

RedaDalil المهدي المهجرة

Mohamed kheireddine خهاتة بهونة

Abdelfattah kilito حليمة زين العابدين

قائمة الكتاب المغاربة الذين 

يكتبون باللغة الفرنسية 

والمفضلين لدى القراء في 

سهة 2016

قائمة الكتاب المغاربة الذي 

يكتبون باللغة العربية أو 

ترجمت أعمالهم للعربية 

والمفضلين لدى القراء في 

سهة 2016

الكاتبات والكتاب المغاربة العشرون .  12 مبيان

 2016المفضلون لدى القراء في  سنة 
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العينة
 

اىتنت ىره الذراسة بالأساس بؾئة القارئات والقراء 

، ، تم الوصول 2016كتابا أو أكجر ؽي سوة  قرؤاالريه 

إليهم باستعنال التواصل عبر البريذ الؤللتروني لأعظاء 

ومتتبعيها، وزوار النعرض  وأصذقائها شبلة القراءة

الذولي لللتاب الريه سحلوا اندراغهم ؽي شبلة 

عذد مه النشاركيه والنشاركات ؽي  والقراءة، 

النلتقيات الجقاؽية ؽي عذة مذن مػربية، وكرلك 

وقذ تػلبت . النودرغيه ؽي بعط النلتبات العنومية

استنارة، وتم التوصل  2000ىره العنلية توزيع 

 .مشارك ومشاركة 712بإجابات مه 

 

وتظنوت العيوة التووع النػلوب لتنجيل مدتلف 

الؾئات خسب الحوز والسه والإنتناء الحػراؽي 

 .والنستوى الذراسي والتدضص

 

كنا أن معذل  مه النشاركيه ،%46نسبة الؤناث  مجلت

سوة، باختساب أعنار النشاركيه  35السه بلؼ 

 64سوة وما ؽوق  15ما بيه  النتتراوخةوالنشاركات 

 سوة 34ونضف العيوة يقل عنره عه   .سوة

 

  

كنا شنلت العيوة تنجيلية مه خيث التدضضات 

العلوم الؤنسانية، والأدب ، )التي يوخذرون موها 

 ، (والعلوم، والهوذسة والػب وعلوم الإقتضاد

نسبة  الأنسانيةوالعلوم  الأذببخيث مجل تدضص 

52%   

 

 

 

مه السلك  متذاللنشاركيه النستوى الذراسي 

، بخيث كان أكجر النشاركيه الجانوي إلى الذكتوراه،

 مه الخاصليه على دبلوم الؤجازة

 عشر للنػرب،  الإثواوتنجيلية الحهات 

وكرلك مه خيث تنجيلية الضؾة الإجتناعية والنهوية 

للقراء والقارئات، مه التلإمير والػلإب والعاغليه 

والنتقاعذيه وذوي النهه الخرة كالأغباء 

والنهوذسيه، وموظف الؤدارة العنومية والعنال 

، وذلك لظنان تنجيلية أوسع لندتلف والدذماتيون

.الشرائد الإجتناعية

نسبة النشاركيه على خسب الحوز. 1 مبيان

نسبة النشاركيه على خسب السه. 2 مبيان

نسبة النشاركيه على خسب التدضص. 3 مبيان

 االنستوىنسبة النشاركيه على خسب . 4 مبيان

الذراسي
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 خلاصة

 نشر على وسنعمل األولٌة النتائج بنشر البالغ هذا فً ونكتفً

 هذا نهاٌة فً التأكٌد إعادة من بد ال تحلٌال، أكثر الحق بالغ

 دون فقط، والقارئات القراء فئة شملت الدراسة هذه أن البالغ

 برمً الذي منها الهدف مع سٌرا ٌقرؤون، ال بالذٌن االهتمام

 رصد ولٌس والقارئات، القراء لدى القراءة عادات دراسة إلى

.المغاربة المواطنٌن لدى القراءة نسبة
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