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ت؟ ت؟رپ  رپ 
المللي پيشرفت سواد خواندن   المللي پيشرفت سواد خواندن   مطالعه بين مطالعه بين 

))((Progress in International Reading Literacy Study Progress in International Reading Literacy Study ––PIRLSPIRLS    
يك برنامه ابتكاري براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان در پايه           يك برنامه ابتكاري براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان در پايه           
چهارم ابتدايي است كه سي و پنج كشور از سراسر جهان در آن      چهارم ابتدايي است كه سي و پنج كشور از سراسر جهان در آن      

اين مطالعه به فاصله هر پنج سال يك بار در        اين مطالعه به فاصله هر پنج سال يك بار در        . . شركت دارند شركت دارند 
 روند خواندن را مورد سنجش و  روند خواندن را مورد سنجش و 20112011 و  و 20062006، ، 20012001سالهاي سالهاي 

..گيري قرار مي دهد گيري قرار مي دهد اندازه اندازه 



ی ة , ا طا ی  اد و ا PIRLSا
 در آمستردام   (IEA) انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي       :طراحي و مديريت مطالعه      

هلند  
) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement

دانشكدة علوم تربيتي   ,  مركز بين المللي مطالعه در دانشگاه بوستون آمريكا      :هدايت مطالعه     
(PIRLS International Study Center)

 در انگلستان   (NFER) بنياد ملي پژوهش هاي آموزشي      :تهيه و تدوين متن هاي آزمون   
National Foundation for Educational Research in England,  گروه توسعه 

 (Wales)و ولز  Reading Development Groupخواندن  
 

Statistics) مركز آمار كانادا   :برنامه ريزي و كنترل مراحل مختلف نمونه گيري مطالعه            
Canada) 



ی ة , ا طا ی  اد و ا )ااد(   PIRLSا
 مركـز   :بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي مختلـف        

ــردازش ــاتيپ ــان IEAاطالع ــامبورگ آلم Data)در ه
Processing Center) DPC 

هماهنگ ”كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه از طريق   
National Researchكننده هاي ملي مطالعه

Coordinator ) NRC ( “   در نشست هاي منظم آموزشي و 
تخصصي با مراحل و شيوه هاي انجام اين مطالعه در كشورشان    

اين افراد مسئول هماهنگي ، سازماندهي و    . آشنا مي شوند
.اجراي عمليات مطالعه در كشور خودشان هستند 



مجري مطالعه دركشور ايران

وزش و رپورش وزارت آ
وزش و رپورش عات آ طا گاه  ژپو

(RIE)

دكتر عبدالعظيم كريمي  : )NRC( مدير پروژه ملي  



ه پ
توانايي  يك مطالعة بين المللي با هدف سنجش 1970در سال 

 ساله و سال 14 در دانش آموزان ده ساله، خواندن و درك مطلب
 كشور از جمله 13 انجام گرفت كه IEAآخر دورة متوسطه توسط 
 مطالعه سواد خواندن فقط 1991در سال . ايران در آن شركت داشتند

كشور انجام گرفت كه ايران در آن 9در پاية چهارم ابتدايي با حضور 
.شركت نداشته است
به (مطالعه ي بين المللي پيشرفت سواد خواندن ده سال بعد اولين 

با ارزيابي عملكرد دانش آموزان پايه چهارم با ) شكل ادواري
. آغاز شد2001 كشور در سال 35مشاركت 

 نظام 45 با شركت 2001 در ادامه مطالعه پرلز 2006 سال بعد پرلز 5•
.به اجرا در آمد )  كشور 40 (آموزشي



ه رپ طا ف  د اا
بررسي عملكرد دانش آموزان پاية چهارم ابتدايي در زمينة ميزان 

توانايي  خواندن 
بررسي عوامل زمينه ساز و مؤثر بر چگونگي كسب موفقيت  

خواندن در , شامل تجارب يادگيري, دانش آموزان در خواندن
خانه و چگونگي آموزش در مدرسه 

 بررسي روند پيشرفت خواندن در دانش آموزان با طراحي    
)2011 و 2006, 2001سال هاي (مطالعه در سه دورة پنج ساله 



ه رپ  طا ف  د ه رپ اا طا ف  د ))اادااد( ( اا
هاي آموزشي   هاي آموزشي   آشكار شدن تفاوتهاي عملكردي نظام  آشكار شدن تفاوتهاي عملكردي نظام  

. . كشورهاكشورها
ارائه راهبردها و تفسير هايي جهت بهبود نظام هاي       ارائه راهبردها و تفسير هايي جهت بهبود نظام هاي       

آموزشي و يادگيري توانايي خواندن    آموزشي و يادگيري توانايي خواندن    



2006كشورهاي شركت كننده در پرلز      
 2006 و 2001پرلز 

بلغارستان  
كانادا، اُنتاريو   
كانادا، كبك   

انگلستان 
فرانسه 
آلمان 

هنگ كنگ    
مجارستان 

ايسلند 
جمهوري اسالمي ايران

فلسطين اشغالي   
ايتاليا   
لتوني 

ليتواني   

2006
اتريش
)بخش فنالندي(بلژيك 
)بخش فرانسوي(بلژيك 

كانادا، آلبرتا
كانادا، بريتيش كلمبيا

كانادا، نوا اسكاتيا
چين تايپه
دانمارك
گرجستان
اندونزي
كويت

لوكزامبورگ
لهستان

قطر
آفريقاي جنوبي

اسپانيا
 و توباگودترينيدا

مقدونيه   
جمهوري مولداوي    

مراكش  
هلند  

نيوزيلند 
نروژ 

روماني 
روسيه فدرال  

اسكاتلند  
سنگاپور  

جمهوري اسلوواكي  
اسلونيا  
سوئد 

اياالت متحده  



ه االت ؤ طا ی  صا
ميزان برخواندن تسلط دارند؟چهارم تا چهآموزان پايهدانش

 مقايسه مي شود؟چگونهآموزان يك كشور با كشور ديگرعملكرد دانش
آيا دانش آموزان كالس چهارم از خواندن لذت مي برند و بـراي آن ارزش                

قائل هستند؟ 
بـا  در سطح بين المللي، عادات خواندن و نگرش دانش آموزان تا چه اندازه               

هم متفاوت است؟

 چگونه بوده است ؟2001 در مقايسه با پرلز 2006عملكرد كشورها در پرلز 



هاالت ؤ طا ی  )ااد(صا
آموزش خواندن براي دانش آموزان دورة ابتدايي       

كشورها چگونه سازماندهي مي شود؟      
عوامل درون آموزشگاهي و برون آموزشگاهي تا چه      
اندازه در كيفيت توانايي خواندن دانش آموزان مؤثر         

است؟
 در   2006روند تغييرات عملكرد كشورها در پرلز    

 به تفكيك مواد آزمون و جنسيت         2001مقايسه با پرلز   
چگونه بوده است ؟    



دن و د  و اف  ا
:سواد خواندن را به شرح زير تعريف مي كند      ، پرلز 

توانايي درك و استفاده از فرمهاي نوشتاري زبان كه  توسط    
جامعه مورد درخواست قرار مي گيرد و  يا  توسط فرد         

مي توانند    نوآموزان با اين توانايي     .  ارزش گذاشته مي شود 
آنها براي يادگيري، براي    . معناي متون متفاوت را دريابند 

شركت در جامعه با سوادان و براي سرگرمي و لذت مي         
)             2001كمپل ،    (. خوانند



دن و د  و عاد  اا ا
اهداف خواندن 

فرآيند درك مطلب 
رفتار خواندن و نگرش به خواندن    

 انجام آزمونهاي     با   ابعاد اول و دوم از سواد خواندن       
پرسشنامه .  نوشتاري درك مطلب خواندن سنجيده مي شود    

هاي زمينه يابي دانش آموزان بعد سوم را مورد ارزيابي قرار          
.  مي دهد 



ند  آ دن و  و ف  د ی ا ه  صاص یا اصد ا ا ا
اهداف خواندن  

%٥٠تجربة ادبي 

%٥٠آسب اطالعات و استفاده از آن  
فرايندهاي درك مطلب

%٢٠تمرآز و بازيابي اطالعاتي آه به صراحت بيان شده

%٣٠استنباط هاي مستقيم

%٣٠تفسير و تلفيق ايده ها و اطالعات 

%٢٠زبان و عناصر متني, بررسي و ارزيابي  محتوا



ی یا ی ارز ه  یؤ یا ی ارز ه  ؤ
 در چهار سطح عملكردي تمركز و بازيابي  در چهار سطح عملكردي تمركز و بازيابي سواد خواندنسواد خواندن: : مؤلفة اولمؤلفة اول
تلفيق و تفسير اطالعات و انديشه ها و تلفيق و تفسير اطالعات و انديشه ها و , , استنتاج هاي سادهاستنتاج هاي ساده, , اطالعاتاطالعات

هدف هاي هدف هاي , , فرآيند درك مطلبفرآيند درك مطلب((بررسي و ارزشيابي ويژگي هاي متن بررسي و ارزشيابي ويژگي هاي متن 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد مورد ارزيابي قرار مي گيرد ) ) خواندنخواندن

با با ) ) جنبة رفتارها و نگرشهاي خواندنجنبة رفتارها و نگرشهاي خواندن ( (محيط يادگيريمحيط يادگيري: :  مؤلفة دوم مؤلفة دوم
اوليا و مدرسه اوليا و مدرسه , , دانش آموزدانش آموز, , استفاده از پرسشنامه هاي چهار گانة معلم استفاده از پرسشنامه هاي چهار گانة معلم 

سنجيده مي شود سنجيده مي شود 



ه طا ی   ار ا
  ادبي  و متون (Informational) اطالعاتي كتابچه شامل متون  13 در متون خواندن
(Literary)   پاسخ كوتاه و پاسخ ساز     ,  همراه با سؤال هاي چند گزينه اي
به منظور ارزيابي روند پيشرفت      ( 2001چهار متن تكرار شده از پرلز     :  متون ترند 

 2001چهار متن و سؤاالت مربوط به آن از پرلز   ,  تاكنون  2001سواد خواندن از سال 
براي   .  نيز تكرار  مي شوند 2006در ارزيابي پرلز )  بخش اطالعاتي2 بخش ادبي و 2(

 3( متن جديد همراه با سؤاالت مربوط به آنها انتخاب خواهند شد      6, تكميل طرح
).  متن اطالعاتي 3متن ادبي و 

اجتماعي و    , فرهنگي  ,  بررسي عوامل و زمينه هاي آموزشي  :پرسش نا مة دانش آموز 
فعاليت هاي   اقتصادي مؤثر بر عملكرد دانش آموزان در حيطة  خواندن با تأكيد بر        

درون و برون مدرسه اي  آنان
 بررسي متغيرهايي چون ويژگي هاي مختلف معلمان، نگرش         : پرسش نا مة معلم

شيوه هاي تدريس خواندن و   , آنان نسبت به حرفة معلمي، امكانات آموزشي موجود    
روش هاي ارزيابي   

,   بررسي متغيرهايي نظير شيوه هاي مديريتي اعمال شده     :مة مدرسهپرسش نا 
كمبودها و موانع آموزشي  و شرايط فيزيكي مدارس       , وظايف مديران

روش ها و امكانات اولياي  دانش آموزان در     ,  بررسي نگرش   : پرسش نامة اوليا  
زمينة خواندن 



هاي پيشرفت سواد خواندن      ها و زمينه   بافت: 2شكل 

بافت هاي اجتماعي و ملي

خانه مدرسه

كالس

,پيشرفت خواندن دانش آموز 
نگرش ها و رفتارهاي او 

آموزش و
تجربيات



ه طا ی  نا  ون و رپ د آز و ی  ی  و اچ ان
و تأليف كتاب هاي       استفاده از متخصصان ادبيات كودك و نوجوان و كارشناسان برنامه ريزي          

 (Reading Passages) خواندن درسي دوره ابتدايي جهت تهية متن هاي پيشنهادي          
 براي ترجمه داستان هاي     استفاده از مترجمان ادبيات كودك و نوجوان و نيز كارشناسان نوجوانان         

انتخاب شده به زبان فارسي   
زه گيري    نظارت كميته هاي تخصصي متشكل از متخصصان علوم تربيتي و سنجش و اندا           

 و محاسبة شاخص هاي آماري جهت تعيين اعتبار و             (Field Test) اجراي مقدماتي آزمون     
روايي سؤال ها  

ي كشورهاي شركت كننده     تدوين مواد آزمون مرحلة نهايي مطا لعه و دريافت  تأييديه  از تمام       
(Main Survey) اجراي مرحله اصلي آزمون     



ؤاالت ع  و وناا ی آز ه  تا  
ن كودكان براي ارزيابي متن آزمون از دو نوع سؤال براي ارزيابي توانايي خواند  

  :استفاده شد 
ازهر دو نوع سؤاالت . سؤاالت چند گزينه اي و سؤاالت پاسخ ساز

. براي ارزشيابي اهداف و فرآيند خواندن استفاده گرديد
سؤاالت چند گزينه اي، چهار پاسخ را براي دانش آموز ارائه مي داد 

 چند گزينه سئوالهر .كه از اين ميان فقط يك گزينه صحيح بود
.اي داراي يك امتياز است

از، دانش آموزان بايستي به جاي اينكه از ميان سبراي سؤاالت پاسخ 
پاسخهاي ممكن پاسخ صحيح را بيابند، جواب مورد نظر را مي 

اين مواد با توجه به دشواري سؤال، داراي گسترة  .ساختند
. نمره اي بودند3 و 2 ، 1امتيازات 



ه طا ورد  ة  جا
پرلز سواد خواندن كودكان را در پاية باالتر از دو پاية هم جوار         

.  ارزيابي مي كند   ,   ساله ها را در بر مي گيرد   9كه بيشترين تعداد 
اين دو پاية هم جوار در كشور ما پايه هاي سوم و چهارم         (

).    تحصيلي است
.   اين معيار در بيشتر كشورها با پايه  چهارم ابتدايي مطابقت دارد      

اين جمعيت به اين دليل انتخاب شد كه اين مرحله  نقطه  گذار         
در    .  مهمي از نظر رشد كودكان در مهارت خواندن تلقي مي شود     

اكثر كشورها انتظار مي رود كه كودكان تا پايان پايه  چهارم         
.ابتدايي، چگونه خواندن را ياد گرفته باشند     



ه طا ر  یو 
از يك طرح سه مرحله اي طبقاتي خوشه اي براي نمونه گيري استفاده       2006پرلز 
: كرد

تعريف ومشخص كردن نمونه آماري موردنياز كه شامل دانش آموزان پايه     -1
در اكثر كشورها از   . ايست كه بيشترين تعداد نه ساله ها را در درون خود دارد   

. جمله ايران پايه چهارم بعنوان نمونه انتخاب شد    
ايالتي يا   (در مرحله دوم تمام مدارس بر اساس خصوصيات جغرافيايي      -2

)  شهري يا روستايي     (هانآ، و محل )دولتي يا غير دولتي  (، نوع مدرسه )استاني 
 مدرسه با استفاده از     150سپس از ميان آنها حداقل تعداد    . طبقه بندي مي شوند
همانطور كه قبال ذكر    .  حجم انتخاب مي شوند  - تناسب   -روش منظم احتمال  

.  مدرسه انتخاب گرديد 200حدود شد در ايران با اين روش  
 در مرحله سوم در هر مدرسه از ميان كالسها يك يا دو كالس به طور    -3

در ايران با توجه به تعداد كم دانش آموز در مدارس . تصادفي انتخاب مي شوند 
. كوچك دو كالس  به طور تصادفي  در مدارس بزرگ انتخاب شد  



ان ه ا طا ورد  ه  جا
  1386886 دبستان با 63365   تعداد1385طبق آمار سال 

دانش آموز وجود داشت كه از ميان آنها بر اساس روش           
 مـدرسه   220استاندارد شده توسط موسسه آمار كانادا تعداد     

 براي   2/10 نفر دانش آموز  با ميانگين سني      6500بـا حجم 
به اين ترتيب  .  انتخاب شدند 2006شركت در مطالعه پرلز  

 جمعيت پايه چهارم در نمونه گيري تحت       درصد 100
. پوشش بوده است 



نمونه مورد مطالعه ايران
وضعيت شركت مدارس تعداد كل 

مدارس طبقه بندي مدارس
نمونه               اولين جايگزين           دومين جايگزين

0 0 65 65 مدارس دولتي كوچك

0 1 22 23
غيرانتفاعي مدارس
كوچك

0 3 118 121 مدارس دولتي بزرگ

0 1 30 31 مدارس غيرانتفاعي 
بزرگ

0 5 235 240 مجموع



ه طا ی  ال ا ا
مرحلة مقدماتي :  الف

(   تعيين جامعه آماري و نمونه گيري كشوري بر اساس نرم افزارهاي ارسالي      -1
W3S(  از مركز آمار كانادا 

 ترجمه و آماده سازي و چاپ ابزارهاي پژوهش    -2
IEA اخذ تأييديه از مميز مركز -3
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2001 در مقايسه با پرلز 2006ترين نتايج ملي پرلز  نگاهي به مهم



مقايسه عملكرد دانش آموزان ايران در       
2006 و پرلز  2001 پرلز 

414 ايــران

500      ميانگين بين المللي

۴٢١ايــران

500      ميانگين بين المللي

 نمره7تفاوت 

2006پرلز 2001پرلز 



ايــران
 ٣٩٩: پسران ٤٢٦: دختران   

٢٧: تفاوت

ميانگين بين المللي
 ٤٩٠: پسران ٥١٠: دختران    

٢٠: تفاوت

ايــران
 ۴١۴: پسران ۴٢٩: دختران    

١۵: تفاوت

ميانگين بين المللي
 ۴٩٢: پسران ۵٠٩: دختران    

١٧: تفاوت

2006 و پرلز 2001مقايسه عملكرد دانش آموزان  دختر و پسر در  پرلز     

2006پرلز 2001پرلز 



2006 و 2001جدول با هم بيني عملكرد كشورها در پرلز 

عملكرد كشورها  در 
عملكرد كشورها  در 2006
2001

جمهوري اسالمي
جمهوري اسالمي ايران

 ايران



2001 در مقايسه با پرلز 2006ترين نتايج ملي پرلز  نگاهي به مهم

 32 كشور شركت كننده در رتبة 35 از ميان 2001جايگاه ايران در پرلز •
 قرار گرفته 40 نظام آموزشي جهان در رتبة 45 از ميان 2006و در پرلز 

. است
 در 421 بـه  414 از 2001 متوسط عملكرد دانش آموزان ايران در پرلـز       •

ميانگين جهـاني در هـر دو مطالعـه پرلـز          . ( ارتقا يافته است   2006پرلز  
). است500

 2001همان گونه كه مالحظه مي شود عملكرد دانش آموزان ايران در فاصـلة              
 نمره پيشرفت داشته است، اما اين پيشرفت از نظـر  7 به ميزان   2006تا  

شاخص هاي آماري معني دار نيست



 متوسـط عملكـرد دانـش آمـوزان     •
 421 به 414 از 2001ايران در پرلز 

.  ارتقـا يافتـه اسـت   2006در پرلـز  
ميانگين جهاني در هر دو مطالعـه       (

). است500پرلز 
همان گونه كه مالحظه مي شود عملكـرد        

 تـا   2001دانش آموزان ايـران در فاصـلة        
 نمره پيـشرفت داشـته      7 به ميزان    2006

اســـت، امـــا ايـــن پيـــشرفت از نظـــر 
.شاخص هاي آماري معني دار نيست

 35 از ميـان     2001جايگاه ايران در پرلز     •
 و در   32كشور شـركت كننـده در رتبـة         

 نظــام آموزشــي 45 از ميــان 2006پرلــز 
.  قرار گرفته است40جهان در رتبة 



2001 در مقايسه با پرلز 2006ترين نتايج ملي پرلز  نگاهي به مهم

 نسبت  2006متوسط عملكرد دانش آموزان ابتدايي پاية چهارم در پرلز          •
 بهتـر شـده     2001به متوسط عملكرد دانش آموزان همان پايه در پرلـز           

 در  421 بـه    2001  در پرلـز      414افزايش متوسـط عملكـرد از       . (است
)1-3نمايه ). (2006پرلز 

 ، جابجايي 2001 در مقايسه با پرلز 2006از نتايج شگفت انگيز پرلز •
رتبه بندي برخي كشورها نظير روسيه، هنگ كنگ و سنگاپور است كه 

 در پرلز 4و2و1 به رتبه هاي  2001 در پرلز 17و 16و 15از رتبه هاي
در مقابل، كشورهاي سوئد، انگلستان و هلند از .  ارتقا يافته اند2006

به (19و12و10 به رتبه هاي2001رتبه هاي باالي جدول در پرلز 
)1-1نماية (.نزول كرده اند) ترتيب 

 نه تنها 2001اين در حالي است كه رتبة كشور ايران نسبت به پرلز •
)1-3نمايه .( كاهش نيافته است بلكه اندكي پيشرفت را نشان مي دهد



متوسط عملكـرد دانـش آمـوزان ابتـدايي پايـة           
ــز   ــارم در پرل ــط  2006چه ــه متوس ــسبت ب  ن

 2001عملكرد دانش آموزان همان پايه در پرلز        
افزايش متوسـط عملكـرد از      . (بهتر شده است  

). 2006 در پرلـز  421 بـه  2001  در پرلز  414
)1-3نمايه (

 در مقايسه بـا     2006از نتايج شگفت انگيز پرلز      
ــز  ــي   2001پرل ــدي برخ ــه بن ــايي رتب  ، جابج

كشورها نظير روسيه، هنـگ كنـگ و سـنگاپور          
 در پرلــز 17و 16و 15اســت كــه از رتبــه هــاي

 ارتقا 2006 در پرلز    4و2و1 به رتبه هاي       2001
در مقابل، كشورهاي سوئد، انگلـستان     . يافته اند 

و هلنــد از رتبــه هــاي بــاالي جــدول در پرلــز 
نزول ) به ترتيب (19و12و10 به رتبه هاي   2001

)1-1نماية (.كرده اند
اين در حالي است كه رتبة كشور ايران نسبت         

 نه تنها كاهش نيافته اسـت بلكـه    2001به پرلز   
)1-3نمايه .(اندكي پيشرفت را نشان مي دهد



متوسط عملكرد در سواد خواندن به تفكيك جنسيت

 2001تفاوت عملكرد دختران نسبت به پسران در هر دو مطالعه پرلز •
 ناظر بر برتري عملكرد دختران بر پسران در همة 2006و پرلز 

در كشور ايران عملكرد دختران نسبت . كشورهاي شركت كننده است
 و 426دختران با ميانگين  ( نمره27اختالف  با 2001به پسران در پرلز 
دختران  ( نمره15اختالف  با 2006و در پرلز ) 399پسران با ميانگين 

نشان دهندة برتري عملكرد  ) 414 و پسران با ميانگين 429با ميانگين 
در عين  حال، عليرغم برتري دختران   . دختران در هر دو مطالعه است

  2006در هر دو مطالعه نسبت به پسران، عملكرد پسران در پرلز 
-4نماية . ( بهبود قابل مالحظه اي را نشان مي دهد2001نسبت به پرلز 

1(



 متوسط عملكرد در سواد خواندن به تفكيك جنسيت1-4نمايه 
تفاوت عملكرد دختران نسبت به پسران در     

 ناظر   2006 و پرلز   2001هر دو مطالعه پرلز     
بر برتري عملكرد دختران بر پسران در همة      

در كشور . كشورهاي شركت كننده است    
ايران عملكرد دختران نسبت به پسران در     

دختران با   ( نمره27اختالف  با  2001پرلز  
و )  399 و پسران با ميانگين     427ميانگين   
دختران  ( نمره15اختالف  با 2006در پرلز 

) 414 و پسران با ميانگين    429با ميانگين   
نشان دهندة برتري عملكرد دختران در هر       

در عين  حال، عليرغم    . دو مطالعه است   
برتري دختران در هر دو مطالعه نسبت به             

 2006پسران، عملكرد پسران در پرلز    
 بهبود قابل مالحظه اي       2001نسبت به پرلز   
. را نشان مي دهد



عملكرد روند خواندن با اهداف متون اطالعاتي         

 در  420 با ميانگين    2006عملكرد دانش آموزان در متون اطالعاتي پرلز        •
 408 بـا ميـانگين   2001مقايسه با عملكرد آنها در متون اطالعاتي پرلز       

)1-8نماية . ( نمره اي را نشان دهد12افزايش 
 420 در متون اطالعاتي با ميانگين       2006عملكرد دانش آموزان در پرلز      •

.  نمـره اي را نـشان مـي دهـد    6 تفاوت  426و در متون ادبي با ميانگين       
 و پرلـز  2001هرچند عملكرد كلي دانش آموزان در متون ادبي در پرلز          

 نسبت به متون اطالعاتي پـائين تـر اسـت امـا پيـشرفت نـسبي                 2006
 2006دانش آموزان را در متون اطالعاتي در مقايسه با متون ادبي پرلـز              

.نشان مي دهد



روند  عملكرد خواندن با اهداف متون اطالعاتي   : 1-8نمايه  عملكرد دانش آموزان در متون 
 با ميانگين 2006اطالعاتي پرلز 

 در مقايسه با عملكرد آنها 420
 2001در متون اطالعاتي پرلز 

 12 افزايش 408با ميانگين 
.نمره اي را نشان دهد

عملكرد دانش آموزان در پرلز •
 در متون اطالعاتي با 2006

 و در متون ادبي با 420ميانگين 
 نمره اي 6 تفاوت 426ميانگين 

هرچند . را نشان مي دهد
عملكرد كلي دانش آموزان در 

 و پرلز 2001متون ادبي در پرلز 
 نسبت به متون اطالعاتي 2006

پائين تر است اما پيشرفت نسبي 
دانش آموزان را در متون 
اطالعاتي در مقايسه با متون 

. نشان مي دهد2006ادبي پرلز 



از ديگر يافته هاي ملي اين مطالعه بهبود عملكرد دانش آموزان           •
درك و اسـتنباط و  (ايران در اليه هاي عميق تر اهداف خواندن  

 بــه 2001 در پرلــز 405از متوســط عملكــرد ) ارزيــابي مــتن
 12 است كـه بـا تفـاوت         2006 در پرلز    418متوسط عملكرد   

)1-12نماية .(نمره اين پيشرفت معني دار شده است



از ديگر يافته هـاي ملـي       •
اين مطالعه بهبود عملكرد    
ــران در   ــوزان اي ــش آم دان
اليه هاي عميق تر اهـداف       

درك و استنباط   (خواندن  
از متوسط  ) و ارزيابي متن  

ــرد  ــز 405عملكـ  در پرلـ
 به متوسط عملكرد    2001
 اسـت  2006 در پرلز   418

 نمره اين   12كه با تفاوت    
پيشرفت معنـي دار شـده      

)12/1نماية .(است

 روند عملكرد خواندن در اليه هاي مختلف 1-12نمايه 



از نكته هاي مثبت ديگر اين گزارش براي ايران، ارتقاي عملكرد       •
Advanced Internationalدانش آموزان از نقطه معيار عالي        Benchmark”625”

.    است2006 درصد در پرلز يك به 2001 در صد در پرلز  صفر
 هيچ يك از دانش آموزان ايران         2001بدين معني كه در پرلز   

  قرار بگيرند، اما در پرلز    625نتوانسته بودند در نقطه باالتر از      
 حدود يك در صد از دانش آموزان توانسته اند به اين نقطه                2006

.دست يابند



در خاتمه گفتني است كـه كـشور جمهـوري اسـالمي ايـران در اجـراي          •
 از نظـر رعايـت اسـتانداردهاي بـين المللـي و             2006موفقيت آميز پرلـز     

صحت و دقت ترجمة اسناد و مواد آزمون و نيز كيفيـت ورود داده هـا از      
موفق به دريافت نشان تقدير بـا عملكـرد    كشور شركت كننـده  45ميان  

Exceptionalاستثنايي Performance    به همـراه كـشور اتـريش 
مستند بـه گـزارش هـشتمين اجـالس هماهنـگ كننـدگان ملـي               . (گرديد

(NRC)  2007و در اجـراي تيمـز   ) 2007پرلز در كشور كانادا، جوالي 
 كـشور شـركت   56نيز جزو سه كـشور برتـر از ميـان          ) مرحلة مقدماتي (

مستند به گزارش پنجمين اجالس     (كننده از نظر كيفيت اجرا قرار گرفت        
)2007  تيمز (NRC)هماهنگ كنندگان ملي 







بخش دوم

ی ج  ا لملتا



ی ج  ا لملتاـ
 2006 تا پرلز 2001پرلز از : تغييرات در عملكرد خواندن

 نيز شركت كرده بودند، هشت    2001 كشور و دو ايالت كانادا كه در پرلز    26از ميان •
افزايش قابل توجهي در متوسط عملكرد خواندن كسب كرده          2006در پرلز كشور 
.بودند

روسيه، هنگ كنگ، سنگاپور، اسلوانيا، جمهوري اسلواك،            : اين كشورها عبارتند از  •
كشور جمهوري اسالمي ايران نيز جزو اين كشورها است       . ايتاليا، آلمان و مجارستان   

. از نظر آماري معني دار نيست ) نمره7(اما افزايش عملكرد آن   
ليتواني، هلند، : افت چشمگيري داشتند عبارتند از    2001پرلز كشورهايي كه نسبت به   •

.سوئد، انگلستان، روماني و مراكش   
پرلز متوسط عملكرد باالتري نسبت به      2006 به طور كلي در كشورهايي كه در پرلز    •

   كسب كرده بودند، هم دختران و هم پسران عملكرد باالتري داشتند و در     2001
ان كشورهايي كه عملكرد آن ها افت داشت، اين افت را هم دختران و هم پسر       

به جز در آلمان و مجارستان كه پسران عملكرد بهتري داشتند ولي در    . داشتند
رد ضعيف   دختران ديده نشد و در هلند كه به نظر مي رسد اين افت، ناشي از عملك 

. دختران بوده است 



نتايج بين المللي
 2006 تا پرلز 2001پرلز از : تغييرات در عملكرد خواندن

 با  2001 نسبت به پرلز 2006 به طور كلي متوسط عملكرد در پرلز •
سنگاپور، . افزايش و جابه جايي در توزيع عملكردها همراه بوده است  

هنگ كنگ و اسلوانيا افزايش و ارتقا قابل توجهي در سطوح نقطه معيار 
). ضعيف، متوسط، عالي، بسيار عالي(پيشرفته در سطح بين المللي داشتند 

روسيه و جمهوري اسلواك و آلمان در تمام سطوح به جز سطح ضعيف 
ترقي داشتند و ايتاليا در تمام سطوح به جز سطح بسيار عالي و 

.مجارستان ترقي در سطح بسيار عالي از خود نشان دادند
 افت داشتند، 2001نسبت به پرلز  2006پرلز در ميان كشورهايي كه در •

و ليتواني و هلند در دو سطح عالي و بسيار عالي افت داشتند، انگلستان 
سوئد در تمام سطوح به جز سطح ضعيف افت داشتند و روماني در تمام 

.توزيع ها افت داشت



نتايج بين المللي
 2006 تا پرلز 2001پرلز از : تغييرات در عملكرد خواندن

 افزايش در متوسط 2001نسبت به پرلز  2006پرلز كشورهايي كه در •
عملكرد خواندن داشتند، غالباً در هر دو بخش اهداف خواندن و 
فرآيندهاي درك پيشرفت داشتند و به طور مشابه كشورهايي كه در پرلز 

 در متوسط عملكرد خواندن افت داشتند، 2001 نسبت به پرلز 2006
. غالباً در هر دو بخش اهداف خواندن و فرآيندهاي درك افت داشتند

 2006پرلز (براي مثال، هشت كشوري كه به طور كلي پيشرفت داشتند 
همه در حوزة خواندن ادبي پيشرفت داشتند و ) 2001نسبت به پرلز 

هنگ  كنگ،  . (بيشتر آن ها در حوزه خواندن اطالعاتي پيشرفت داشتند
اغلب در حيطة فرآيند بازيابي ). روسيه، سنگاپور، اسلوانيا، آلمان و ايتاليا

و ) به جز ايتاليا و مجارستان(و نتيجه گيري ساده و مستقيم رشد داشتند 
همه آن ها در حيطه فرآيندهاي تفسير، تلفيق و ارزشيابي اطالعات رشد 

.داشتند



 نتايج بين المللي 
 :فعاليت هاي خانه كه سواد ادبي را پرورش و ارتقا مي دهند

 و همبستگي مثبتي بين عملكرد خواندن دانش آموز در         رابطه •
پاية چهارم و درگير كردن كودكان با فعاليت هاي ادبي قبل از       

 ديده   2006 و هم در پرلز     2001شروع مدرسه، هم در پرلز   
به طور مثال، كتاب خواندن، داستان گفتن، سرود      . (مي شود 

خواندن، بازي كردن، اسباب بازي هاي الفبايي و بازي هاي با       
گرچه اغلب والدين سطح بااليي از درگيري را در        ).  كلمات
 افزايش    2006 كشور در پرلز   14اعالم نمودند،    2001پرلز 

. درگيري را اعالم داشتند كه قابل توجه است   



 نتايج بين المللي 
 :فعاليت هاي خانه كه سواد ادبي را پرورش و ارتقا مي دهند

وجود كتاب هاي كودكان در منازل نيز همبستگي و ارتباط مثبت   •
تفاوت بين متوسط   . با عملكرد خواندن را نشان داده است     

عملكرد خواندن بين دانش آموزاني كه در منازل آن ها بيش از         
 كتاب كودك يافت مي شود با كودكاني كه در منازل آن ها        100

 امتياز،   91( كتاب يافت مي شود بسيار زياد است    10كم تر از 
به طور متوسط در بين كشورها، كاهش     ).  انحراف معيار 1تقريباً 

بسيار كم تعداد كتاب هاي كودك در منازل از طرف خانواده ها          
ممكن است اين كاهش به دليل دسترسي به     .  اعالم شده است

.محيط هاي ادبي مبتني بر اينترنت باشد   



 نتايج بين المللي 
 : فعاليت هاي خانه كه سواد ادبي را پرورش و ارتقا مي دهند

 نيز متوسط عملكرد ادبي      2006، در پرلز   2001همانند  پرلز  •
كودكاني كه والدين آن ها افرادي هستند كه مطالعه زياد مي كنند،    

شركت كننده در هر دو  كشور  13با وجود اين،  . باالتر است
ارزيابي، كاهش و افت در دانش آموزاني كه والدين آن ها بيش          

 ساعت مطالعه در هفته داشتند را اعالم داشتند و هيچكدام     5از 
  37 به طورمتوسط والدين     2006در پرلز   . افزايش نداشتند

 ساعت مطالعه  5درصد از دانش آموزان كالس چهارم بيش از    
 ساعت   5 تا  1 درصد از دانش آموزان بين        43در هفته، والدين  
 ساعت  1درصد از دانش آموزان كم تر از     20مطالعه و والدين  

. مطالعه در هفته را گزارش داده اند      



 نتايج بين المللي 
 : فعاليت هاي خانه كه سواد ادبي را پرورش و ارتقا مي دهند

، دانش آموزاني كه      2006 و هم در پرلز   2001هم در پرلز  •
والدين آن ها نگرشي مثبت نسبت به خواندن داشتند، عملكرد      

به طور متوسط بين       .  خواندن در بين  آن ها باالتر بوده است   
)   درصد 52( ، والدين اغلب دانش آموزان      2006كشورها در پرلز  

كاهش درصد   . نگرش مثبت و مطلوب نسبت به خواندن داشتند    
دانش آموزاني كه والدين آن ها نگرشي مثبت و مطلوب نسبت به        

. خواندن داشتند با افزايش در هفت كشور متعادل شد    



 نتايج بين المللي
نگرش دانش آموزان و عادات مطالعه آن ها

 ، دانش آموزاني كه       2006 و هم چنين در پرلز    2001درپرلز  •
بيشترين نگرش مثبت نسبت به مطالعه داشتند، عملكرد خواندن     

در سطح بين المللي تقريباً نيمي از    . باالتري كسب كرده بودند
، به طور متوسط، با پنج عبارت در         )  درصد 49(دانش آموزان   

.   مورد لذت بردن از مطالعه و ارزش دادن به كتاب موافق بودند     
با وجود اين، داده ها افت و كاهش در نه كشور را در مقابل           

در ايالت آنتاريو كانادا نيز     .  (افزايش در پنج كشور نشان مي دهد     
). كاهش مشاهده شد



 نتايج بين المللي
نگرش دانش آموزان و عادات مطالعه آن ها

همبستگي بااليي بين نگرش دانش آموزان به خودشان بـه عنـوان             •
يك مطالعه كننده خوب يا ضعيف و عملكـرد آن هـا در خوانـدن               

 نيمــي  در سطح بين المللي، به طور متوسط تقريباً. وجود دارد
از دانش آموزان از خودشان تـصور بـاال و مثبتـي بـه عنـوان يـك        
مطالعه كننده داشتند و با چهار عبارت دربارة توانايي هاي خواندن           

 ،  2006در پرلـز      كشور شركت كننـده    10. و مطالعه موافق بودند   
، افزايش درصد در بين دانش آموزان با تصور         2001پرلز   نسبت به 

شـامل دو   (مثبت نسبت به خود داشتند و هـشت شـركت كننـده             
.كاهش درصد داشتند) ايالت كانادا



 نتايج بين المللي
نگرش دانش آموزان و عادات مطالعه آن ها

 ، به طور متوسط در بين كشورها، دانش آموزان اعالم كردند كه كتاب        2006درپرلز •
مطالعه مي كنند  ) مجالت، كاتالوگ، و دستورالعمل (داستان را بيش از متون اطالعاتي 

شتر كاهش     و مقدار زمان مطالعة روزانه آن ها در هر دو بخش ادبي و اطالعاتي بي  
دانش آموزان اعالم ) درصد32(به طور متوسط، تقريباً يك سوم    . داشته تا افزايش 

نتيجه   . (خوانندكردند كه هر روز يا تقريباً هر روز، خارج از مدرسه كتاب داستان مي      
  31(و يك سوم ديگر  )  كشور بود8 كشور و افزايش در 12كاهش و افت در 

نتيجه سه كشور با كاهش و چهار كشور با      (مطالعه حداقل يك بار در هفته  ) درصد
 درصد 16در مقابل، به طور متوسط . را بيان نمودند  ) افزايش روبرو بودند 

نتيجه افت در هفت     (دانش آموزان خواندن روزانة متون اطالعاتي را اظهار داشتند      
 را   درصد مطالعه يك بار در هفته اين متون  43و ) كشور و افزايش در دو كشور بود 

ايالت كبك كانادا در بخش مطالعه روزانة   ). يك كاهش و سه افزايش(گزارش دادند 
اهش داشته    ادبي افزايش و در هر دو بخش مطالعه روزانه و هفتگي متون اطالعاتي ك 

. و انتاريو در بخش مطالعه روزانة متون ادبي كاهش و افت داشت  



 نتايج بين المللي
نگرش دانش آموزان و عادات مطالعه آن ها

 ، دانـش آمـوزان اعـالم        2006كـشورها، درپرلـز     به طور متوسط در ميان      •
كردند كه در يك روز نسبت به مطالعه از طريق اينترنت، زمـان بيـشتري             
را براي مطالعة متون و مقاالت و داستان ها در كتاب ها و مجالت صـرف            

بـه طـور متوسـط نـسبت بـه          ).  سـاعت  1ساعت در مقابل    4/1. (مي كنند 
 سـاعت   5/1(پسران، دختران زمان بيشتري براي مطالعه كتب و مجالت          

صرف مي كنند و اين تفاوت را تقريباً در تمـام كـشورها             ) 3/1در مقابل   
در مقايسه، به طور متوسط، نسبت به دختـران، پـسران           . مشاهده مي كنيم  

 9/5 سـاعت در مقابـل   1(زمان بيشتري را براي مطالعه از طريق اينترنت       
اين الگوي مطالعه را مي توان تقريبـاً در نيمـي از    . صرف مي كنند  ) ساعت

.كشورها مشاهده كرد



 نتايج بين المللي
نگرش دانش آموزان و عادات مطالعه آن ها

 درصد    40 بين كشورها،   ، به طور متوسط   2006درپرلز  •
  28دانش آموزان اعالم كردند كه براي سرگرمي هر روز و     

درصد اعالم كردند كه براي سرگرمي حداقل هفتگي مطالعه       
دانش آموزان در سطح       ) درصد 32(ولي تقريباً يك سوم . مي كنند

بين المللي اعالم كردند كه دو بار يا كم تر در ماه براي سرگرمي    
گرچه چهار كشور افت داشتند، متأسفانه از بين     . مطالعه مي كنند 

كشورهايي كه دو بار يا كم تر در ماه براي سرگرمي مطالعه           
.مي كردند، هفت كشور افزايش داشتند    



 نتايج بين المللي
برنامه درسي مدرسه اي و سازمان دهي براي آموزش خواندن

 سطح بين المللي، به طور متوسط، بين عملكرد         ، در  2006درپرلز •
خواندن دانش آموزان پاية چهارم و زماني كه قبل از دبستان         

بنا بر گزارش .  آموزش ديده بودند، همبستگي مثبت ديده مي شد    
 درصد از دانش آموزان بيش از يك           81والدين، به طور متوسط    

گرچه بين   .  سال آموزش قبل از دبستان را گذرانده بودند     
. كشورها، تفاوت قابل مالحظه اي ديده مي شد    



 نتايج بين المللي
برنامه درسي مدرسه اي و سازمان دهي براي آموزش خواندن

 از مهارت هاي  ارزيابي والدين2006 و هم  در پرلز  2001هم درپرلز •
اولية خواندن در كودكانشان با عملكرد خواندن آن ها در پايه چهارم 

به طور متوسط در ميان كشورها، برطبق گزارش  . خيلي هم خواني داشت
 وقتي   2006كننده در پرلز  والدين، تقريبًا يك سوم دانش آموزان شركت 

 انجام فعاليت هاي اولية ادبي را به  وارد مدرسه شدند، توانايي و قابليت
به طور مثال الفبا را تشخيص مي دادند، برخي لغات را   ( خوبي داشتند 

 افزايش در شركت  درصد17، 2001با پرلز در مقايسه .) مي نوشتند
به جز ايالت ( كنندگان ديده شد و هيچ افت و كاهش مشاهده نشد 

) .انتاريو در كانادا



 نتايج بين المللي
برنامه درسي مدرسه اي و سازمان دهي براي آموزش خواندن

 اغلب مديران با والدين هم عقيده بودند ولي در مورد مهارت هاي اولية•
ادبي كودكاني كه وارد مدارسشان شدند، كمي كم تر مثبت فكر مي كردند  

در سطح بين المللي، مديران . و بهبود عملكرد كم تري را گزارش دادند 
 درصد دانش آموزان در مدارسي 20اعالم كردند كه به طور متوسط، 

با اين مهارت ها وارد مدرسه )  درصد75بيش از (بودند كه بيشتر كودكان 
) اسلوانيا(در پنج كشور افزايش و در يك كشور كاهش . مي شدند

در طرف ديگر طيف، مديران ). هم چنين در دو ايالت كانادا(مشاهده شد 
 درصد دانش آموزان در مدارسي 44گزارش دادند كه به طور متوسط، 

با اين مهارت ها وارد مدرسه )  درصد25كم تر از  (بودند كه كودكان كمي 
 كشور كاهش و افت 9 كشور كه افزايش داشتند، 3در مقابل . مي شدند
.داشتند



 نتايج بين المللي
برنامه درسي مدرسه اي و سازمان دهي براي آموزش خواندن

در سطح بين المللي، مدارس بر برنامه  درسي خواندن و آموزش       •
 در ميان    ، به طور متوسط  2006در پرلز  . تأكيد زيادي داشتند

كشورها، چهار پنجم دانش آموزان در مدارسي بودند كه براي             
تشويق دانش آموزان به خواندن، از برنامه هاي غيررسمي استفاده      
مي كردند و نيمي در مدارسي كه براي كمك به تدريس معلمان      

تقريباً به طور متوسط، سه چهارم دانش آموزان در          . برنامه داشتند
مدارسي بودند كه نسبت به حوزه هاي موضوعي ديگر، بر        

.خواندن تأكيد بيشتري داشتند



 نتايج بين المللي
برنامه درسي مدرسه اي و سازمان دهي براي آموزش خواندن

 درصد دانش آموزان معلماني 78، به  ، به طور متوسط2006در پرلز •
خواندن ياد دادند كه به طور معمول از رويكردهاي سازمان دهي متنوع 

ولي در ميان رويكردهاي مختلف، تدريس خواندن به . استفاده مي كردند
به طور متوسط . عنوان فعاليت كل كالس از همه بيشتر مورد عالقه بود  

 درصد  35هميشه يا اغلب از اين روش در ميان كشورها براي 
. دانش آموزان استفاده مي شد

 تعداد شاگردان ، متوسط2006كننده در پرلز در ميان كشورهاي شركت •
تغييرات در تعداد .  نفر است24كالس چهارم در جلسة درس خواندن، 

 دانش آموز در 42 دانش آموز در لوكزامبورگ تا 17دانش آموزان از 
 2001دو آزمون پرلز در ميان شركت كنندگان هر  . آفريقاي جنوبي بود

 از نيمي از آن ها تعداد شاگردان كالس ها به طور   در بيشتر2006وپرلز 
.كاهش داشت 2001نسبت به پرلز  دانش آموز 3 تا 1متوسط بين 



 نتايج بين المللي
برنامه درسي مدرسه اي و سازمان دهي براي آموزش خواندن

 گزارش دادند كه به طور متوسط در          ، معلمان 2001در پرلز •
 درصد دانش آموزان به آموزش تقويتي و      17ميان كشورها، 

تقريباً  در تمام كشورها درصد    . جبراني در خواندن نياز داشتند   
دانش آموزاني كه نياز به آموزش جبراني و تقويتي در خواندن               
داشتند بيش از دانش آموزاني بود كه اين كمك ها را دريافت            

 درصد  60به طور متوسط در بين كشورها،      .  كرده بودند
دانش آموزان پاية چهارم در مدارس حضور داشتند كه به         

.متخصص آموزش جبراني خواندن دسترسي نداشتند    



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

) درصد57( در بين كشورها به اكثر دانش آموزان   به طور متوسط  2006در پرلز •
هاي تعليم و  معلماني درس مي دادند كه تحصيالت آن ها بر تركيب و تلفيقي از شيوه 

 درصد آن ها بر زبان و يا   19تربيت، زبان و ادبيات تأكيد داشتند و به طور متوسط    
.  درصد بر شيوه هاي تعليم و تربيت تأكيد داشتند   7ادبيات تأكيد داشته و  

 ، معلمان دانش آموزان به طور متوسط،   2006كننده درپرلز  در بين كشورهاي شركت  •
، به طور متوسط    )  درصد91( سال سابقه تدريس داشتند و به اغلب دانش آموزان     17

.معلمان تمام وقت خواندن را آموزش مي دادند 
 مديران و معلمان، هر دو اعالم كردند كه كتاب درسي پاية آموزش و  2006درپرلز 

ميل كرده و در ضميمه قرار        تدريس خواندن است و ديگر مواد آموزشي آن را تك
 درصد دانش آموزان حداقل  90در سطح بين المللي، به طور متوسط، معلمان      . دارند

از كتاب كار يا برگه هاي       . يك يا دو بار در هفته از كتاب درسي استفاده كرده اند      
 درصد 60(، مطالب خواندني  ) درصد دانش آموزان82به طور متوسط،   (تمرين و كار  
نيز به شكل هفتگي     )  درصد از دانش آموزان55(و كتاب هاي كودك    ) دانش آموزان

.  استفاده مي شد 



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

 به طور متوسط، درصد دانش آموزاني كه 2006كشورها درپرلز  در بين •
معلمان آن ها از آن ها خواسته بود حداقل يك بار در هفته متون ادبي 

نسبت به ) داستان هاي كوتاه، كتاب هايي كه فصل بندي داشتند(بخوانند 
تي آن دسته از دانش آموزاني كه معلمان آن ها خواسته بودند متون اطالعا

  در  درصد 84. (بيشتر بود) توصيفات، شرح ها(به همان اندازه بخوانند 
در ميان كشورها، به طور متوسط، معلمان گزارش ).  درصد58مقابل 

 درصد دانش آموزان خواسته شده بود تا حداقل يك بار 70دادند كه از 
 درصد خواسته شده بود كتابي كه 36در هفته داستان هاي كوتاه و از  

. ، بخوانندفصل بندي شده



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

، معلمان اعالم كردند كه از      2006در ميان كشورها درپرلز    •
دانش آموزان مي خواهند حداقل يك يا دو بار در هفته از             
مهارت ها و استراتژي هاي متنوع خواندن چون تشخيص و        

 درصد از     90به طور متوسط،    (  تعيين ايده هاي اصلي
، بيان شواهد از متن براي حمايت از ايده هايشان       )دانش آموزان  

، مقايسه متن خوانده شده با تجربه شخصي خود        )درصد 91(
  71( ، تعميم دادن و نتيجه گيري ) درصد از دانش آموزان     72(

. استفاده كنند)  درصد از دانش آموزان    



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

 ، هم معلمان و هم مديران گزارش دادند كه   2006درپرلز •
خواندن به شكل فردي و در سكوت در كالس درس از        

در سطح بين المللي به     . فعاليت هاي معمول در كالس درس بود    
 از صد دانش آموزان كالس چهارم بيان داشتند      65طور متوسط،   

كه خواندن توسط خودشان و در سكوت را به عنوان فعاليت   
 درصد اين كار را به عنوان فعاليت هفتگي انجام          27روزانه و  
 درصد از    20در بين كشورها، به طور متوسط    . مي دهند

 درصد به طور      34دانش آموزان بيان داشتند كه به طور روزانه و       
. هفتگي با صداي بلند مي خوانند  



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

 ، معلمان اعالم داشتند به منظور پرسش و     2006در پرلز •
آزمودن خواندن دانش آموزان از شيوه هاي مختلف استفاده          

به طور متوسط، از سه چهارم دانش آموزان خواسته           . كردند
مي شد به طور هفتگي، پاسخ هايشان را در كتاب هاي كار يا           

 درصد خواسته شده بود      62برگه هاي كار و تمرين بنويسند، از 
به طور متوسط بيش از    . تا پاسخ به پرسش ها را بلند بيان كنند 

واكنش خود را نسبت به آن چه مي خوانند به     )   درصد 57(نيمي 
تقريباً فقط به يك چهارم دانش آموزان         . طور هفتگي مي نويسند    

آزمون هاي هفتگي مكتوب و يا يك متن در مورد آن چه           
.  خوانده اند داده مي شد   



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

در سطح بين المللي، به طور متوسط تقريباً تمام دانش آموزان          •
به مدارسي مي رفتند كه به كتابخانه مجهز شده اند و     )   درصد 89(

.  درصد به كتابخانه هاي موجود در كالس دسترسي داشتند     69
 ، معلمان اعالم داشتند به طور متوسط تقريباً نيمي      2006درپرلز 

از دانش آموزان مي توانند از كتابخانه كالس، كتاب امانت بگيرند         
تا به خانه ببرند و نيمي از دانش آموزان امكان بازديد از              
. كتابخانه هاي خارج از كالس درس را به شكل هفتگي داشتند      

 درصد دانش آموزان اعالم كردند كه هفتگي       40به طور متوسط،   
 درصد، يك يا دو بار در ماه از كتاب خانه، كتاب به امانت          28و 

. مي گيرند



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

 درصد از     65، در بين كشورها به طور متوسط،       2006درپرلز •
 درصد به اينترنت در      57دانش آموزان به كامپيوتر در مدرسه، و    

 ، افزايش قابل   2001بعد از پرلز  . مدرسه دسترسي داشتند
توجهي ، به خصوص در كشورهاي اروپاي شرقي، در تعداد         
دانش آموزاني كه به كامپيوتر و اينترنت دسترسي پيدا كرده اند،      

ولي درصد دانش آموزان كالس چهارم با        . مشاهده مي شود 
امكان دسترسي به كامپيوتر در بين كشورها به شكل زيادي          

. تفاوت داشت



نتايج بين المللي
معلمان و آموزش و تدريس خواندن

 ، معلمان اعالم كردند كه به طور متوسط در بين            2006درپرلز •
 درصد از دانش آموزان براي رشد و تقويت        30كشورها، 

مهارت هاي خواندن به نرم افزارهاي آموزشي دسترسي داشتند        
 درصد داستان يا متون ديگر را با     39و  )   كشور 14افزايش در   (

) .  كشور 17افزايش در   (استفاده از كامپيوتر خواندند    



نتايج بين المللي
بافت مدارس

در سطح بين المللي عملكرد خواندن دانش آموزاني كه در مدارسشان •
بودند، خيلي باالتر مالي  درصد دانش آموز با امكانات پائين 10كم تر از 

از دانش آموزاني بود كه در )  امتياز بيشتر از نيم انحراف معيار56(
در .  درصد دانش آموز با امكانات پائين مالي بودند50مدارسشان بيش از 

، بنا بر گفتة مديران، به طور متوسط در بين كشورها، تقريباً 2006پرلز 
در مدارس دستة اول بودند كه نشان )  درصد39(دو پنجم دانش آموزان 

دهندة افزايش در هفت كشور و كاهش در يك كشور، نسبت به پرلز 
 درصد از دانش آموزان در مدارس دسته 18به طور متوسط، .  است2001

. كشور بود3 كشور و افزايش در 4دوم بودند كه نشان گر كاهش در 



نتايج بين المللي
بافت مدارس

 ، به طور متوسط بين كشورها، مديران گزارش         2006درپرلز •
در مدارسي    )   درصد 52(دادند كه تقريباً نيمي از دانش آموزان      

وليكن به طور     . بودند كه كمبود منابع، مانع كارشان نشده بود   
 درصد دانش آموزان در مدارسي بودند كه مديران           15متوسط 

كمبود منابع، به شكل چشمگيري، شرايط     : گزارش دادند  
گرچه وضعيت از   .  آموزش خواندن را تحت تأثير قرار داده بود   

يك كشور به كشور ديگر فرق داشت، به طور متوسط،         
همبستگي مثبت بين عدم كمبود منابع و متوسط عملكرد       

.  خواندن وجود داشت  



نتايج بين المللي
بافت مدارس

، به    2006در سطح بين المللي، بنا بر گزارش مديران در پرلز   •
 به  )   درصد 48( طور متوسط تقريباً نيمي از دانش آموزان         

مدارسي مي رفتند كه بر همكاري و تعامل خانه و مدرسه تأكيد   
مدارسي   به )   درصد  27(داشتند، در حالي كه تقريباً يك چهارم   

مي رفتند كه بين خانه و مدرسه ارتباط كمي وجود داشت و       
در آنچه در مدرسه مي گذرد مشاركت         )  والدين (خانواده ها  

ارتباط مثبت اندكي بين سطح درگيري خانه ـ     . اندكي داشتند
.مدرسه با ميانگين متوسط عملكرد خواندن وجود داشت       



نتايج بين المللي
بافت مدارس

، به طور متوسط، اغلب دانش آموزان به 2006در بين كشورها در پرلز •
مدارسي مي رفتند كه مديرانشان گزارش دادند، غيبت كردن دانش آموزان 

يا مشكل كم )  درصد از دانش آموزان37(هيچ مشكلي ايجاد نكرده بود 
 دانش آموزاني كه در اين 2001همانند پرلز)  درصد40(و ناچيزي بود 

دسته مدارس بودند، ميانگين عملكرد خواندن باالتري نسبت به 
دانش آموزاني كه در مدارسشان غيبت كردن يك مشكل جدي محسوب 

داشتند در اين خصوص، )  درصد دانش آموزان9به طور متوسط (مي شد 
، روسيه، ايسلند و مقدونيه غيبت 2001نسبت به پرلز 2006در پرلز 

از طرف ديگر به نظر مي رسد مشكل حضور و غياب در . كم تري داشتند
.روماني و مراكش افزايش يافته است،  لتونيفرانسه، 



نتايج بين المللي
بافت مدارس

در سطح بين المللي،اكثر معلمان نسبت به حرفة معلمي و شغل     •
به طور    2006در پرلز  . خود به عنوان معلم، نگرش مثبتي داشتند  

درصد دانش آموزان معلماني داشتند كه با پنج       64متوسط، 
خيلي   . عبارت مثبت در مورد حرفه خود و تدريس موافق بودند        

جالب است كه اين موضوع با ديدگاه خانواده ها نيز همبستگي          
 درصد دانش آموزان رضايت        60به طور متوسط والدين    . داشت

خود را از مدرسة فرزندانشان اعالم داشتند و با چهار عبارت        
مثبت در مورد كيفيت آموزش و پرورش و توجه مدرسه       

.موافقت داشتند  



نتايج بين المللي
بافت مدارس

 دانش آموزاني كه در مدرسه احساس امنيت        2006درپرلز •
مي كردند و يا در مدرسه موارد دزدي، زورگويي و جراحت          
خيلي كم بود، نسبت به آن دسته از دانش آموزان كه در مدرسه       
احساس امنيت نداشتند و يا موارد فوق در مورد خودشان و يا          

.در كالسشان اتفاق افتاده بود، عملكرد خواندن باالتري داشتند     
 درصد    50 درصد فضاي امن،     47در بين كشورها، به طور متوسط،   

 درصد فضاي غير امن در مدرسه را گزارش        3نسبتاً امن و فقط   
.كردند



نتايج بين المللي
بافت مدارس

در بين كشورها، به طور متوسط، در تكميل ديدگاه          •
دانش آموزان، مديران تقريباً سطح بااليي از امنيت را گزارش          

 درصد از     60 مديران گزارش دادند كه      2006در پرلز  .  دادند 
  32دانش آموزان در مدارسي بودند كه امنيت مشكل نبوده است،         

درصد در مدارسي كه حداكثر با مشكل كم و ناچيزي روبرو     
به طور متوسط و در بسياري از كشورها ارتباط مثبت        . بودند

بين ديد و تصور مدير از امنيت مدرسه و متوسط عملكرد            
. خواندن وجود داشت  



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

پرلز، نشان مي دهد كه كشورها مي توانند در بهبود وضع         •
بيشتر كشورهاي   . عملكرد تحصيلي كودكان پيشرفت ايجاد كنند

، پيشرفت چشمگيري از سال      2006با باالترين عملكرد در  
از    .  نشان دادند كه شامل سه كشور با عملكرد باال بودند      2001

كشورهاي ديگر كه در عملكردشان پيشرفت داشتند، سنگاپور،        
. اسلوواني، جمهوري اسلوواك، ايتاليا، آلمان و مجارستان بودند     



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

به نقطه    )   يا كمتر درصد7 (در اكثر كشورها، دانش آموزان كمي    •
يك  در حاليكه تقريباً  .  رسيدند)عالي( معيار بين المللي پيشرفته

 دانش آموزان در سنگاپور و روسيه فدرال به اين سطح          پنجم
ست پيدا كردند خواندن دانش آموزان در اين سطح مي تواند           د

توانايي تفسير، تلفيق اطالعات در تمام سن و درك ابعاد ادبي و       
.سازماندهي را در بر داشته باشد   



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

، در تمام كشورها،     2006 و همچنين در پرلز    2001در پرلز  •
بطور   . (دخترها پيشرفت باالتري  از پسرها در خواندن داشتند        

اين تفاوت در بسياري از كشورها      ) . 492 در مقابل  509ميانگين 
 بسيار پايين قابل توجه بود، افزايش آن مربوط به انتظارات   

. در طي سالهاي نوجواني و باالتر بود       پسران از عملكرد خود   



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

كشورهايي كه باالترين سطح پيشرفت را داشتند، در خواندن     •
   را    باالترين عملكرد  بهمتون ادبي و اطالعاتي نيز گرايش   

به   .د ن دو هدف اصلي پرلز دنبال مي شو    كه اين به عنوان داشتند،
 بيشتر كشورها پيشرفت نسبتاً باالتر را در يك هدف    هرحال

.داشتند تا هدف ديگر



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

وادهتأثير خان
 بر اساس يافته هاي اثبات شدة جهاني معتقد است كه     2006پرلز•

  هاي با سواد، داراي توانايي باالتري در       واده  كودكان از خان
دانش آموزاني كه والدين شان از خواندن لذت       . خواندن هستند

مي برند، بطور مكرر مي خوانند، كتابهاي فراوان دارند و       
دانش آموزاني كه با فعاليت هاي خواندن از بلوك هاي الفبايي تا           
بازي هايي با كلمات از سنين پايين درگير مي شوند، پيشرفت       

. خواندن باالتري دارند 



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

وادهتأثير خان
از لحاظ بين المللي، رابطة مثبتي بـين پيـشرفت خوانـدن دانـش              •

آموزان پايه چهارم و مدت زمـان صـرف شـده بـراي آمـوزش               
بر طبق گزارشـات والـدين، حـدود         . پيش دبستاني وجود داشت   

 سـال آمـوزش   1 بـين المللـي بـيش از        در سـطح    دانش آمـوزان    
.پيش دبستاني داشتند
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  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

وادهتأثير خان 
، ارزيابي والدين از     2006 و 2001در هر دو آزمون پرلز   •

مهارت هاي پايه خواندن در كودكان شان با عملكرد خواندن آنها         
    بر طبق گزارش والدين  . در پايه چهارم همخواني داشت    

كودكان بطور متوسط، با مهارت هاي اوليه خواندن وارد           حدود  
 كشور افزايش     17 در   2001مدرسه شوند كه در مقايسه با پرلز  

.مشاهده شد
3
1



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

 دانش آموزانو عاداتنگرشها
 اعالم كردند كه    2006تنها نيمي از دانش آموزان كشورهاي پرلز      •

از خواندن كتاب ها لذت مي برند و براي كتاب ارزش قائل     
 دانش آموزان     2001 نسبت به سال  2006در پرلز  .هستند 

  دانش    حدود .  كمتري براي سرگرمي كتاب مي خواندند    
حداكثر (تقريباً هيچوقت براي سرگرمي كتاب نخواندند    آموزان  

) .  بار در ماه  2
3
1



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

آموزش خواندن 
مدارس ابتدايي سراسر جهان تأكيد قابل توجهي بر آموزش      •

 تأكيد  در مدرسه  تقريباً سه چهارم دانش آموزان    . خواندن داشتند
 بسياري از      .بيشتري بر خواندن داشتند تا موضوعات ديگر     

مدارس در تشويق دانش آموزان به خواندن ابتكار عمل داشتند        
و نيمي از مدارس براي كمك به معلمان برنامه هايي داشتند تا       

.آموزش خواندن را اصالح كنند    



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

آموزش خواندن
مديران و معلمان گزارش دادند كه كتابهاي درسي پايه آموزش          •

بطور كلي، از دانش آموزان بيشتري خواسته      . خواندن هستند
. شده بود تا در يك هفته متون ادبي بخوانند     

معلمان و دانش آموزان گزارش دادند كه خواندن آهسته و       •
بيشتر مواقع از دانش        .  مستقل يك فعاليت معمول كالس است  

 به وسيلة   خوانده اند   آموزان خواسته مي شود تا در مورد آنچه      
  . پاسخ بدهندبرگه هاي تمرين يا بطور شفاهي   



  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

 دانش آموزانو عاداتنگرشها
از لحاظ بين المللي بيشتر دانش آموزان پايه چهارم در مدارسي         •

و يا كتابخانه هاي   )  درصد 89( بودند كه داراي كتابخانه بوده    
 در مدرسه        دانش آموزان       تقريباً ).  درصد 69(  داشتنديكالس

 در مدرسه    آنها به كامپيوتر دسترسي داشتند و بيشتر از نيمي از     
، درصد دانش آموزان        2001از پرلز. به اينترنت دسترسي داشتند

كه به كامپيوتر و اينترنت در مدرسه دسترسي داشتند افزايش 
.  قابل توجهي داشت 

3
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  در يك نگاه2006نتايج بين المللي پرلز
)نقش عوامل تقويت كنندة سواد خواندن(

محيط مدرسه
بـاالتر از   پيشرفت خواندن دانش آموزان در مدارسي كه دانش آموزان برتـر داشـتند،              •

بطور متوسط،  . دانش آموزان محروم بود   )  درصد 50بيشتر از (مدارسي با درصد باالي     
.د درصد دانش آموزان در مدارسي با درصد باالي دانش آموزان محروم بودن18

خوشـبختانه بيـشتر   . ارتباط مثبتي بين  امنيت مدرسه و پيشرفت خواندن وجود داشت         •
، تهديـد  دانش آموزان در مدارسشان احساس امنيت مي كردند و حوادثي ماننـد دزدي   

مـديران نيـز در ايـن كـه در امنيـت مدرسـه،              . و آسيب رساني در حداقل ممكن بـود       
.مشكلي وجود ندارد، توافق داشتند

. حرفه معلمي خود نگرش مثبتي داشتندنسبت به ) درصد64(اكثريت معلمان •
 درصد  60ين  جالب اينكه اين موضوع با ديدگاههاي والدين نيز همبستگي داشت و والد           

.دانش آموزان از مدرسه فرزندشان رضايت خاطر كافي داشتند



ديگر يافته هاي
نتايج ملي

 در ايران 2-1براساس نماية  •
درصد دانش آموزاني كه به 
شاخص معيار بين المللي     
پيشرفت سواد خواندن در  

 دست يافته اند،  2006پرلز 
 درصد در 1در سطح عالي 

 درصد، در 8سطح باال، 
 درصد و 30سطح متوسط  

 درصد 60در سطح پايين
. گزارش شده است 



ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  

 تفـــــاوت 1-9نمايـــــة •
ميانگين پيشرفت خواندن   
متون اطالعاتي و ادبـي را      
بـــين دو جـــنس نـــشان 

ــد  ــي ده ــران، در . م در اي
متون اطالعـاتي، دختـران     
ميانگين عملكرد بـاالتري    
از پسران داشـتند كـه بـه        
لحــاظ آمــاري معنــادار   

ــود ــانگين (بـ  در 429ميـ
ــون ). 412مقابـــل  در متـ

ادبي تفاوت معناداري بين    
.دو جنس مشاهده نشد



 گزارش 3-3 نماية •
والدين از كتاب هاي      
كودكان موجود در 
خانه است، در اين  
گزارش نشان داده  
شده كه در ايران 
دانش آموزاني كه    

 100 تا 51والدين آنها  
كتاب در خانه داشتند،      
نسبت به    
دانش آموزاني كه    

 10 تا  0والدينشان   
كتاب در خانه داشتند،      
ميانگين عملكرد   
باالتري نشان دادند      

 در 507ميانگين   (
).398مقابل  

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهد كه     3-5نماية  •
بـــين ســـطح تحـــصيالت 
والدين و ميانگين عملكـرد     
دانش آمـوزان رابطـة مثبتـي       

ــود دارد ــران . وجــ در ايــ
دانش آمـوزاني كـه والـدين       
آنها تحـصيالت دانـشگاهي     
ــه    ــسبت بــ ــتند نــ داشــ
ــه   ــوزاني كــ ــش آمــ دانــ
والدين شان تحصيالت زيـر     
ــتند،   ــايي داشـ دورة راهنمـ
ميــانگين عملكــرد بــاالتري 

ــتند  ــانگين (داش  در 508مي
).375مقابل 

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



  موقعيـت شـغلي      3-6نماية  •
ــا  والـــدين و ارتبـــاط آن بـ
ميـــــــانگين عملكـــــــرد 
ــشان   ــوزان را نـ ــش آمـ دانـ

ــي دهــــد  در ايــــران . مــ
دانش آموزاني كه والدين شان     
بــه صــورت تمــام وقــت در 
مقابل دريافـت حقـوق كـار       
مـــي كننـــد نـــسبت بـــه    
دانش آموزاني كه والدين شان     
بــه صــورت پــاره وقــت در 
مقابل دريافـت حقـوق كـار       
مي كننـد، ميـانگين عملكـرد       

ــتند   ــاالتري داش ــانگين (ب مي
).415 در مقابل 460

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مـي دهـد كـه بـين          3-8نماية  
ميزان مطالعه والدين و پيشرفت     
عملكــرد دانــش آمــوزان رابطــة 
ــران    ــود دارد، در اي ــي وج مثبت
ميانگين عملكرد دانش آمـوزاني     

 ساعت  5كه والدين شان بيش از      
)  445(در هفته مطالعه مي كننـد       

ــانگين عملكـــرد  بـــاالتر از ميـ
دانش آموزاني است كه والـدين       

 سـاعت در هفتـه      1-5آنها بين   
يا كمتر از يـك سـاعت        ) 438(

). 402(در هفته مطالعه مي كنند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهد    3-10نماية  •
كــه بــين نگــرش والــدين 
نـــسبت بـــه خوانـــدن و 
ــرد   ــانگين عملكـــ ميـــ
دانش آموزان رابطه مثبـت     

ــود دارد ــران . وجـ در ايـ
ــرد   ــانگين عملكـــ ميـــ
دانــــش آمــــوزاني كــــه 
والدينشان نگـرش بـااليي     

) 441(به خواندن داشـتند     
نسبت به دانش آموزاني كه     
والدينشان نگـرش پـائيني     

) 337(به خواندن داشـتند   
.باالتر بود

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 مي بينـيم    3-11در نماية   •
كــه دانــش آمــوزاني كــه 
هرگز در منزل بـه زبـان       
ــحبت   ــي صـــ فارســـ

نـسبت  ) 364(نمي كنند،   
ــه دانــش آمــوزاني كــه   ب

يـا گـاهي    ) 447(هميشه
در منزل بـه    )423(اوقات

ــان فارســي صــحبت   زب
ــانگين   ــد، ميـ ــي كننـ مـ
عملكـــرد پـــايين تـــري 

.دارند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نگرش دانـش آمـوزان      4-1نماية  •
نسبت به خواندن و مقايسة آن با       

 را نشان مـي دهـد، در     2001پرلز  
ايران درصد دانـش آمـوزاني كـه        
نگرش بااليي نسبت به خوانـدن      
داشتند افزايش معنـاداري نـسبت      

ــز   ــه پرل ــت 2001ب ــته اس .  داش
ميـــــانگين عملكـــــرد ايـــــن 
ــه     ــسبت بـ ــوزان نـ ــش آمـ دانـ
دانـــش آمـــوزاني كـــه نگـــرش 
ــدن داشــتند،   ــه خوان متوســطي ب

 437ميـانگين   (باالتر بوده اسـت     
در مورد ميانگين   ). 382در مقابل   

عملكرد دانش آموزاني كه نگرش     
ــد،   ــه خوانــدن داشــته ان ــاييني ب پ

.گزارشي ذكرنشده است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهد    4-3نمايه  
كه دانش آموزاني كه    
هر روز يا تقريباً هر     
روز در خــــارج از 
مدرسه، داسـتان يـا     
ــد   ــي خوانن ــان م رم

ــه  ) 435( ــسبت ب ن
دانــش آمــوزاني كــه 
هيچ وقت يا تقريبـاً     
هيچ وقـت داسـتان     

، ) 356(نمي خوانند   
ــرد   ــانگين عملك مي

.باالتري دارند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهـد     4-4نمايه  •
كه دانش آموزاني كـه هـر       
ــر روز   ــاً ه ــا تقريب روز ي
خارج از مدرسه، براي بـه   
ــات   ــت آوردن اطالع دس

) 435(كتاب مي خواندنـد     
نسبت به دانش آموزاني كه     
هيچ وقت يا تقريبـاً هـيچ       
وقــــــــت كتــــــــاب 

ــد  ــي خواننــ ، )374(نمــ
ميانگين عملكرد بـاالتري    

.دارند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــه • ــشان 4-6نمايــ  نــ
مي دهـد كـه ميـانگين       
عملكرد دانش آمـوزاني    
ــرگرمي    ــراي س ــه ب ك
خــارج از مدرســه هــر 
روز يا تقريباً هــر روز      
ــاب  كتـــــــــــــــ

، )428(مـــي خواننـــد 
ــه   ــسبت بـــــ نـــــ

 2دانـش آموزانــي كـه    
بــار يــا كمتـــر در مــاه 
كتـــاب مـــي خواننـــد 

.، باالتر مي باشد)406(

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــة • ــشان 5-1نماي   ن
ــا     ــه ب ــد ك ــي ده م
افــــزايش تعــــداد 
ــه   ــايي كـ ــال هـ سـ
ــان در دوره  كودكــ
ــستاني  پــــيش دبــ
مي گذرانند، ميانگين   
عملكــرد خوانــدن  

.آنها بيشتر مي شود

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــة • ــشان 5 -3نمايـ  نـ
مي دهد كه بين ميـزان      
آمــــادگي خوانــــدن 
دانــش آمــوزان هنگــام 
ــه و  ورود بـــه مدرسـ
ميانگين عملكرد آنهـا    
ــود   ــي وج ــة مثبت رابط

.دارد

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان دهندة 5 ـ 4نماية •
اين مطلب اسـت كـه      
در ايران طبق گزارش    

 2006مديران در پرلز    
 2001نسبت بـه پرلـز      

دانش آموزان بيـشتري    
با مهارت هاي خواندن    
وارد دبستان شـده انـد      

اين تفاوت به لحـاظ     (
).آماري معنادار است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهد كه   5 -5نماية •
،  2000در كشور ايران از سال    

برنامه ريزي درسي ملي براي     
پايه هاي ابتدايي تدوين شده  

.است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 مي بينـيم كـه      5 -6در نماية   •
ــيش از نيمــي از   ــران ب در اي

در )  درصد 58(دانش آموزان   
مدارسي تحصيل مي كنند كه     
داراي برنامه هاي غير رسمي     
براي تشويق دانش آموزان به     

 درصد  63خواندن هستند و    
از دانش آموزان در مدارسـي      
بودند كه بـر زبـان گفتـاري        
بيــشتر از ســاير موضــوعات 

.تأكيد مي كردند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهد كه     5 -7نماية  •
در ايــران از بــين اهــداف   
ــزي    ــه ري ــدن در برنام خوان
آموزشي، بيشترين تأكيد بـر     
ــايف   ــدن و وظ ــود خوان بهب
ــاعي   ــاهي اجتم ــدني و آگ م

.مي باشد

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 مي بينـيم كـه در ايـران از بـين فرآينـدهاي درك          5 -8در نماية   •
مطلب در برنامه ريزي آموزشي، بيشترين تأكيد در فرآيند  نتيجه           
گيري ساده برخالصه كردن نكات اصلي و در فرآينـد  تعبيـر و              
تلفيق اطالعات و عقايد برفهم پيام كلي متن و توصيف ارتبـاط            

.بين اين دو ويژگي مي باشد

ديگر يافته هاي نتايج ملي
2006 پرلز 





ديگر يافته هاي نتايج ملي    
 مي بينيم كه طبق گزارش مـديران ، در پايـة اول ،              5-9در نمايه   •

از بين مهارت هاي درك مطلب بيشتر به دانستن حروف الفبـا و             
دانستن ارتباط حروف و صـداها، خوانـدن كلمـات و خوانـدن             

در پايـة دوم تأكيـد بيـشتر بـر          . جمالت مجزا تأكيـد مـي شـود       
خواندن متون مرتبط و در پاية سوم بر تشخيص پيام اصلي متن            

در پايـة چهـارم بيـشتر بـر         . و توضيح يا تأييد فهم متن مي باشد       
مقايسة متن با تجربة شخصي، پـيش بينـي آنچـه در ادامـه مـتن                
اتفاق مي افتد، مقايـسة متـون مختلـف، تعمـيم و نتيجـه گيـري                

.براساس متن و توصيف سبك و ساختار متن، تأكيد مي شود





 نــشان 5-10نمايــة •
مي دهد كه در ايران     
ميــانگين ســاعات  
آموزشــي در هفتــه، 

ــاعت اســت21 .  س
ــل  28 ــد از ك  درص

زمـــان آموزشـــي  
صرف زبان آموزي   

ــد از آن 22و   درص
ــدن  ــرف خوانـ صـ

.مي شود

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نــــشان 5-11نمايــــة •
مــي دهــد كــه در ســال  

 زمان صرف شده    2006
براي آمـوزش خوانـدن     

 درصـــــــــــد از 27
 6دانش آموزان، بيش از      

سـاعت در هفتـه اســت   
ــز     ــه پرل ــسبت ب ــه ن ك

ــادار 2001 ، كــاهش معن
همچنـين  . داشـته اسـت  
 38، 2006در ســــــال 

درصد از دانـش آمـوزان      
ــداكثر  ــاعت در 3ح  س

هفته آمـوزش خوانـدن     
داشته اند كـه نـسبت بـه     

، افـــزايش 2001پرلـــز 
.معنادار داشته است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 مي بينـيم    5-12در نمايه   •
 درصـــــد از 84كـــــه 

دانش آموزان ايران زمـان     
مشخصي براي آمـوزش    
رسمي خوانـدن داشـتند     
كه ميانگين عملكرد آنها     

نـــــسبت بـــــه ) 421(
دانش آموزاني كـه زمـان      
مشخصي براي آمـوزش    

ــد ــمي ندارنـ )  418(رسـ
بــاالتر اســت و ميــانگين 
ساعات آموزش رسـمي    

 4/3خوانــدن در هفتــه  
.مي باشد

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهد    5-14نماية  •
 52كه در ايـران معلمـان،       

درصد از زمان كـالس را       
صــرف آمــوزش بــه كــل 

 درصد  20كالس مي كنند،    
از زمان را صرف آموزش     
ــوزش در   ــا آم ــرادي ي انف

 7گــروه هــاي كوچــك و  
درصد را صرف وظـايف      

 11اجرايـــي مـــي كننـــد، 
ــالس   ــان ك درصــد از زم
صرف حفظ نظم مي شـود      

ــان،  10و  ــد از زمـ  درصـ
صرف انجام وظايف ديگر 

.مي شود

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 گـــزارش 5-15نمايـــة •
معلمــان را از چگــونگي 
گروه بندي دانش آمـوزان     
براي آموزش خواندن يا    
فعاليت هـاي مربـوط بـه       
. خواندن  نشان مي دهـد     

ــران  ــد 90در ايـ  درصـ
دانــــش آمــــوزان بــــا 
روش هاي متنوعي گروه    
بندي مي شوند و بيش از     
ــوزان  نيمــي از دانــش آم

خوانـدن را   )  درصد 59(
به شكل فعاليت كلي در     
.كالس آموزش مي بينند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 ميانگين تعداد دانش آموزان بـراي آمـوزش         5 -16نماية  •
در ايـران   . خواندن و زبان در هر كالس را نشان مي دهد         

 دانش آموز در هر     25 ميانگين كلي شامل     2006در سال   
 به طـور معنـاداري      2001كالس است كه نسبت به سال       

ــه اســت  ــاهش يافت ــوزان در  28. ك ــش آم  درصــد از دان
 دانش آموز يا بيشتر حـضور دارنـد كـه    31كالس هايي با   
. كاهش معنادار دارد2001نسبت به سال 

ديگر يافته هاي نتايج ملي
2006 پرلز 





ــه • ــشانگر 5 -17نمايـ  نـ
ــوزاني    ــش آم ــد دان درص
است كه نياز بـه آمـوزش    

 20ويژه دارند، در ايـران      
درصد از دانش آموزان در     
درك و فهم شفاهي زبـان    
ــشكل    ــار م ــي دچ فارس

 درصد آنهـا    18هستند و   
نياز بـه آمـوزش جبرانـي       

 12خوانـــدن دارنـــد و  
درصـد از دانـش آمــوزان،   
آموزش جبراني خوانـدن    

 13را دريافت مي كننـد و       
درصد از آنها از آمـوزش      
غني سازي خوانـدن بهـره      

.مند مي شوند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــه • ــد 5 -18نمايـــ  درصـــ
ــشان   ــوزاني را نـ ــش آمـ دانـ
مي دهد كه در صورت نياز به       
. متخصصين دسترسـي دارنـد    

 درصــــــد 83در ايــــــران 
دانــش آمـــوزان هرگـــز بـــه  
متخصـــصين زبـــان آمـــوزي 

 درصد  94دسترسي ندارند و    
هرگز به متخصصين ديگـري     
نيز دسترسي ندارنـد، و تنهـا       

 درصــد از دانــش آمــوزان 13
گاهي بـه سـاير متخصـصين       

.دسترسي دارند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نشان مي دهـد كـه       6-1نماية  •
ــوزان  26 ــش آم  درصــد از دان

معلمــاني دارنـــد كـــه داراي  
مــدرك دانــشگاهي هــستند و 

ــان  ــد از 40معلمـــ  درصـــ
ــدرك   ــوزان داراي م دانــش آم
ــي و   ــاي فن ــته ه ــارداني رش ك

 درصد از   34. حرفه اي هستند  
ــاني   ــز معلم ــوزان ني دانــش آم
دارند كه دورة متوسـطه را بـه    

 72اتمام رسانده اند و معلمـان   
ــوزان   ــش آمـ ــد از دانـ درصـ
دوره هــاي تربيــت معلــم را   

.گذرانده اند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 مي بينيم كه    6-2در نماية   •
 درصـــــــــــــد از 35

ــاني   ــوزان معلم ــش آم دان
ــة   ــه در زمينـ ــد كـ دارنـ
آموزش خواندن زبـان و     
يا ادبيات فارسي تحصيل    
كرده اند و تقريباً نيمـي از      
ــاني   ــوزان معلم ــش آم دان
داشتند كه در زمينـه هـاي     
مرتبط ديگـري تحـصيل     

.كرده اند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
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 نــــشان 6-4نمايــــة •
 درصـد   84مي دهد كه    

از دانش آموزان ايـران،     
معلماني دارند كه تمام    
ــالس  ــت در كــ وقــ
ــد و   ــضور دارنــ حــ

 درصــد از 90معلمــان 
دانش آموزان گـزارش    
داده اند آنها تنها معلـم      
ايــن دانــش آمــوزان   

.بوده اند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
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 درصد از دانش آموزان   92 بنا به گفتة مديران براي       6-5در نماية   •
از كتاب هاي درسي به عنوان مبناي آموزش استفاده مـي شـود و              

 درصد از دانش آموزان از كتاب هاي مختلف كودكان به           59براي  
 درصد  55عنوان مكمل آموزش استفاده مي شود، همچنين براي         

از دانش آموزان، از مجله ها و يا روزنامه هاي مخصوص كودكان            
 درصـد از آنهـا، از مطـالبي در زمينـه هـاي مختلـف                52و براي   

.درسي به عنوان مكمل آموزش استفاده مي شود





 ، 6-6در نمايـــة •
نــشان داده شــده 
است كه معلمـان    

ــد از 98  درصـــ
دانــش آمــوزان از 
كتاب هاي درسي   
ــع  ــوان منب ــه عن ب
آموزش اسـتفاده   
مي كنند كـه ايـن      
ميزان نزديك بـه    
ــانگين  ميــــــــ

 90(بــين المللــي  
.مي باشد) درصد

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
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 نشان مي دهـد     6-7نماية  •
 درصد از   74كه در ايران    

ــاني   ــوزان معلم ــش آم دان
ــا   ــه از آنهـ ــتند كـ داشـ
مي خواستند حداقل يـك     
يا دو بار در هفتـه متـون        

ــد  ــي را بخوانن ــن . ادب اي
ــانگين   ــوزان مي ــش آم دان

ــاالتري ) 432(پيــشرفت ب
نسبت به دانـش آمـوزاني      
داشتند كه كمتر از يك يا      
دوبار در هفته متون ادبي     

).414(را مي خواندند 

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــة • ــشان 6-8نمايــ  نــ
 51مي دهد كه در ايران      

درصد از دانش آموزان،    
معلماني داشـتند كـه از      
آنها مي خواستند حداقل    
هفته اي يك بـار متـون       
ــد  ــاتي بخواننـ . اطالعـ

ميــانگين عملكــرد ايــن 
) 426(دانـــش آمـــوزان 

نسبت به دانش آمـوزاني   
كه كمتر از يك بـار در       
هفته متون اطالعـاتي را     

، )416(مطالعه مي كردند  
. باالتر بود

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
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 تفـــاوت 6-9نمايـــة •
درصد دانش آمـوزاني    
كه معلمانشان از آنهـا     
مي خواسـتند حـداقل     
يك بار در هفته متون     
ــاتي   ــي و اطالعـ ادبـ
بخوانند را نـسبت بـه      

ــز  ــشان 2001پرلـ  نـ
در ايـران در  . مي دهـد  

 74، از 2006ســــال 
درصد دانـش آمـوزان     
خواســته مــي شــد تــا 
متون ادبي را حـداقل     
هفتـــه اي يـــك  بـــار 

ــد و از   51بخواننــــ
درصد خواسته مي شد    
تا متـون اطالعـاتي را      
حداقل هفتـه اي يـك      
بار مطالعه كنند كه در     
ــوارد   ــك از م ــيچ ي ه
فوق نـسبت بـه سـال       

ــاوت 2001  تفـــــــ
معنـــاداري مـــشاهده 

.نشد

ديگر يافته هاي نتايج ملي
2006 پرلز 



 نشانگر درصـد    6-11نماية  •
ــه    ــت ك ــوزاني اس ــش آم دان
ــا  ــشان از آنهــــ معلمانــــ
مي خواستند تا بـراي بهبـود        
ــاي    ــارت ه ــا و مه راهبرده
درك مطلب حداقل يك بـار   
در هفتــه از فعاليــت هــاي   

ــد  ــتفاده كنن ــي اس در . كالس
 درصـــــد از 93ايـــــران 

دانش آموزان بـراي دسـتيابي      
ــيوة    ــوق از ش ــدف ف ــه ه ب

ــام اصــلي مــتن"  "تعيــين پي
 درصد  88استفاده مي كنند و     

ــيوة    ــوزان از ش ــش آم از دان
توضيح متن خوانـده شـده      "

و يـــا ارائـــه دليـــل بـــراي 
 اسـتفاده   "برداشتشان از متن  

.مي كنند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 كه بيـانگر گـزارش      6-15نمايه  •
معلمــان در مــورد فعاليــت هــاي 
ــد از   ــدن بع ــب خوان درك مطل
آموزش است، نشان مي دهد كـه       

 84، 2006در ايـــران در ســـال 
درصد از دانش آموزان معلمـاني      
داشتند كه از آنهـا مـي خواسـتند       
ــار، در   ــه اي يــك ب حــداقل هفت
مورد آن چه خوانده انـد بـا هـم          
بحث كنند كـه نـسبت بـه سـال      

ــته  2001 ــادار داش ــزايش معن  اف
ــت و  ــد از 94اســــ  درصــــ

ــاني   ــوزان داراي معلم ــش آم دان
بودند كه از آنها مي خواستند در        
پاسخ به متوني كه خوانـده انـد         
مطلبي بنويسند كه در مقايسه بـا     

 كاهش معنادار داشته    2001پرلز  
.است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 نـشان دهنـدة     6-17نماية  •
درصد دانش آموزاني است    
كه بـه سـؤاالتي در مـورد        
متنــي كــه خوانــده انــد در 
دفترچه و يا برگـه تمـرين       

در ايـران   . پاسخ مي دهنـد   
ميـــــانگين عملكـــــرد  

 2 يـا    1دانش آموزاني كـه     
بار در هفته به سؤاالت در      
دفترچه و يا برگـة تمـرين       

ــد    ــي دهن ــخ م ) 424(پاس
نسبت به دانش آموزاني كه     
هيچ وقت يا تقريبـاً هـيچ        
وقت از اين روش استفاده     

ــد  ــاالتر )409(نمــي كنن ، ب
.است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــة • ــشان 6-18نمايـ  نـ
ــد   ــدة درصـــ دهنـــ
دانش آموزاني است كه    
ــه    ــي ك ــورد متن در م
ــب   ــد، مطل ــده ان خوان

در ايـران   . مي نويـسند  
ميـــانگين عملكـــرد  

 يـا   1دانش آموزاني كه    
 بار در هفتـه از ايـن     2

روش استفاده مي كنند    
نــــسبت بــــه ) 429(

دانش آموزاني كه هـيچ   
وقت يـا تقريبـاً هـيچ       
وقـــت از ايـــن روش 
اســتفاده نمــي كننــد    

.، باالتر است)397(

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 گــــزارش 6-19نمايــــة •
معلمان را در مورد انجـام      
آزمون يا امتحان كتبي بعد     
از خوانـدن دانـش آمـوزان    

در ايـران   . نشان مـي دهـد    
بــــــيش از نيمــــــي از 

 بار در   2 يا   1دانش آموزان   
ــاه در مـــورد مطالـــب  مـ
خوانـده شـده، آزمـون يــا    
امتحان كتبي مي دهنـد كـه       
نسبت به دانش آموزاني كه     
هيچ وقت يا تقريبـاً هـيچ       
وقت در آزمـوني شـركت      
ــانگين   ــد ، ميـ ــي كننـ نمـ
ــد   ــاالتري دارن ــرد ب عملك

ــانگين ( ــل 428مي  در مقاب
406 .(

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
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 نـشان   6-20نماية  •
ــه   ــد ك ــي ده  89م

ــد از  درصــــــــ
دانش آموزان ايراني   
در مدارســــــــي 
حضور دارنـد كـه     
داراي كتابخانـــــه 

 46هـــــــستند و 
ــد از  درصــــــــ
ــوزان در   ــش آم دان
ــضور  ــي ح مدارس
ــد كــه داراي   دارن
ــي  ــه كالس كتابخان

.هستند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
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 نشان دهنـدة    6-22نماية  •
ــش   ــي دان ــزان دسترس مي
ــامپيوتر در   ــه ك ــوزان ب آم
مدرســه و مقايــسة آن بــا 

در .  مـي باشـد    2001پرلز  
بــين كــشورهاي شــركت 

ــز  ــده در پرلـ ، 2006كننـ
ايران تنها كشوري بود كه     
كمترين ميـزان دسترسـي     
بــه كــامپيوتر را داشــته   

 درصـد از  5فقـط  . اسـت 
دانــش آمــوزان ايرانــي در 
ــامپيوتر   ــه كـ ــه بـ مدرسـ
دسترسي داشـتند كـه بـا       
وجــود ايــن ، نــسبت بــه 

ــز  ــزايش 2001پرلــ  افــ
.معنادار داشت

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 بيــــانگر 6-23نمايــــة •
سطوح مختلف شاخص   
خواندن به عنوان تكليف    
خانه و مقايسة آن با پرلز      

در ايـن   .  مي باشـد   2001
نمايــه مــي بينــيم كــه در 

 57،  2006ايران در سال    
درصد از دانـش آمـوزان      
در ســــطح متوســــط   
ــه  شـــاخص بودنـــد كـ
ــا   ــانگين عملكــرد آنه مي

ــز   ــه پرل ــسبت ب  2001ن
افــزايش معنــادار داشــته 

.است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 ميــزان تأكيــد 6-24نمايــة •
معلمان بر استفاده از منـابع      
مختلف بـراي نظـارت بـر       
پيشرفت دانـش آمـوزان در      
ــا   ــسة آن ب ــدن و مقاي خوان

 را نـــــشان 2001پرلـــــز 
در ايـران در سـال      . مي دهد 
 درصــــــــد از 57، 2006

دانــش آمــوزان، معلمــاني   
داشتند كه در اين زمينه، بـه     
نظر تخصصي خـود تأكيـد      

 71معلمـــان . مـــي كردنـــد
درصد از دانش آمـوزان بـر       

 64آزمــون هــاي كالســي و 
درصد از آنها بر آزمون هاي      
تشخيــصي خوانــدن تأكيــد 

آمـار فـوق تفـاوت      . داشتند
ــز   ــا پرل ــاداري ب  2001معن

. نداشته است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــة • ــاي 6-25نمايــ  روش هــ
ارزيابي عملكرد دانش آموزان    
در خوانـدن و مقايـسه آن بـا    

.  را نشان مي دهـد     2001پرلز  
ــد از 89معلمـــــان   درصـــ

دانش آموزان ايرانـي از شـيوة       
گـــوش دادن بـــه خوانـــدن 
دانـش آمـوز بـا صـداي بلنــد     

 درصـد   96استفاده مي كنند و     
از آنها شيوة گزارش شـفاهي      
يـا ذكــر خالصـه اي از آنچــه   
دانش آموزان خوانده اند را بـه       

همچنين معلمان  . كار مي برند  
 درصد از دانش آموزان، از      28

شيوة سؤاالت چند گزينـه اي      
 درصـد   64استفاده مي كنند و     
هاي كوتاه  از آنها شيوة پاسخ   

.به سؤاالت را به كار مي برند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ــة • ــان در  6-26نماي ــزارش معلم  گ
ــا از   ــتفادة آنه ــونگي اس ــورد چگ م
اطالعات به دست آمده از ارزيـابي       
كالس براي تصميم گيري در مورد      

در ايـران  . آموزش را نشان مي دهـد    
 درصد از دانش آموزان معلمـاني       82

داشتند كه از ايـن اطالعـات بـراي         
 94تعيين نمره يـا رتبـه و معلمـان          

درصـد از دانـش آمـوزان اطالعــات    
فوق را براي تغيير و مناسب كـردن        
روش تــــدريس شــــان اســــتفاده 

 درصـــــد از 94. مـــــي كردنـــــد
دانش آموزان، معلماني داشتند كه از      
اين اطالعات براي آگاهي والدين از 
ــتفاده    ــوزان اس ــش آم ــشرفت دان پي

 درصـد از   92مي كردنـد و معلمـان       
دانش آموزان، اطالعات فوق را براي 
ــه   ــوزاني كــه ب تــشخيص دانــش آم
آموزش جبراني نياز دارند، بـه كـار        

ــد  درصــد از 92معلمــان . مــي بردن
ــدي   ــروه بن ــراي گ ــوزان ب دانــش آم

 43دانش آمـوزان بـراي آمـوزش و         
ــه    ــور ارائ ــه منظ ــا ب ــد از آنه درص
اطالعات براي نظارت كـشوري يـا       
منطقـه اي از ايـن يافتـه هـا اســتفاده     

.مي كردند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 گـزارش مـديران از      7-1نماية  •
منطقه اي كه مدرسه در آن قـرار     
دارد را به همـراه تغييـر درصـد     
دانش آموزان اين مدارس نسبت     

ــه  ــشان مــي دهــد2001ب در .  ن
ايران نيمي از دانـش آمـوزان در        
مدارسي هـستند كـه در منـاطق     
شهري قـرار دارنـد و ميـانگين        
ــوزان    ــش آم ــن دان ــرد اي عملك
نسبت به دانـش آمـوزان منـاطق        
حومة شهري و روستايي بـاالتر      

 درصـــــــد از 15. اســـــــت
دانش آموزان در مدارسي هستند     
كه در حومة شهر قرار دارند كه       

 ايـن آمـار     2001نسبت به پرلز    
افزايش معنادار داشته اسـت، و       

 درصد از دانش آمـوزان نيـز        35
در مدارســـي هـــستند كـــه در 

.مناطق روستايي قرار دارند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



ديگر يافته هاي نتايج ملي    
 گزارش مديران در مورد دانش آمـوزاني اسـت كـه از          7-2نماية  •

به طـور كلـي بـين       . خانواده هاي محروم از نظر اقتصادي هستند      
ميزان محروميت اقتـصادي و ميـانگين عملكـرد دانـش  آمـوزان              

دانش آموزاني كه در خانواده هاي بـا        . رابطه معكوس وجود دارد   
محروميت اقتصادي باال قرار دارند، ميانگين عملكرد پايين تـري          

.دارند





ديگر يافته هاي نتايج ملي    
 گزارش مديران در مورد دانش آموزاني اسـت كـه بـه      7-3نماية  •

در ايـران   . زبان فارسي به عنوان زبان مادري صحبت نمـي كننـد          
از دانش آموزان در مدارسي هستند كـه  ) درصد52(بيش از نيمي    

اكثر دانش آموزان آنها بـه زبـان فارسـي صـحبت مـي كننـد كـه                  
 اسـت و تقريبـاً  يـك سـوم آنهـا در              446ميانگين عملكرد آنها    

مدارسي هستند كه اكثر دانش آموزان به زبـان فارسـي صـحبت             
در نتيجـه بـين     .  اسـت  383نمي كنند كه ميانگين عملكـرد آنهـا         

ميــزان صــحبت كــردن بــه زبــان فارســي و ميــانگين عملكــرد  
.دانش آموزان رابطه مثبتي وجود دارد





 نــشان دهنــدة 7-4نمايــة •
ميــزان زمــاني اســت كــه 

 هـاي مديران صـرف فعاليت   
. مربوط به مدرسه مي كنند    

 درصـــد از 18در ايـــران 
زمان مديران، صرف تهيـه     
و تنظيم برنامـة درسـي و       
روش هاي تـدريس بـراي      

 20مدرســـه مـــي شـــود، 
درصد صرف مـديريت و     
آموزش كاركنان مي شـود،     

 درصد صرف تدريس،   10
 درصد، صرف تعامـل     15

و ارتباط با دانـش آمـوزان       
ــرادي و   ــور انف ــه ط  10ب

درصد صرف ساير مـوارد     
ــور    ــه ط ــه ب ــود ك ــي ش م

 28متوسط در طول هفتـه      
ساعت صرف انجـام ايـن      
فعاليت ها مي شـود كـه در       
سطح بين المللي اين زمان     

. ساعت است39

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 شاخص دسترسـي    7-5نماية  •
به منابع مدرسه را در مقايسه       

.  نشان مـي دهـد     2001با پرلز   
ــال   ــران در س  9، 2006در اي

ــوزان در   ــش آم ــد از دان درص
ســطح بــاالي شــاخص قــرار 
داشتند كه ميـانگين عملكـرد      

در حاليكـه در  .  بـود  474آنها  
 درصد از   52سطح بين المللي    

دانش آموزان در سـطح بـاالي      
شاخص قرار دارند و ميانگين     

.  اســت505عملكــرد آنهــا  
 درصـد   45همچنين در ايران    

از دانش آموزان در سطح پايين 
ــتند و  ــرار داشـ شـــاخص قـ

 بود 408ميانگين عملكرد آنها 
در حاليكه در سطح بين المللي 

 درصد از دانش آموزان 15تنها 
در سطح پايين شاخص بودند     

 476و ميانگين عملكرد آنهـا      
اين آمار در مقايـسه بـا    . است
 تفاوت معنـاداري    2001پرلز  

.نداشته است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 گزارش مـدارس    7-7نمايه  •
ــه   ــي بـ ــورد دسترسـ در مـ
ــداف  ــراي اهـ ــامپيوتر بـ كـ
آموزشي در مقايسه بـا پرلـز     

در .  را نشان مـي دهـد      2001
ــران  ــد از 1ايــــ  درصــــ

ــوزان در مدارســي  دانــش آم
هــستند كــه تعــداد كمــي از 

 10 تـــا 5(دانـــش آمـــوزان 
ــوز ــش آم ــامپيوتر ) دان ــه ك ب

دسترسي دارند كه نسبت به     
 افـزايش معنـادار     2001پرلز  

 درصـد از    12. داشته اسـت  
ــوزان در مدارســي  دانــش آم
هستند كه تعـداد زيـادي از       

 20بــيش از (دانــش آمــوزان 
ــوز ــش آم ــامپيوتر ) دان ــه ك ب

دسترسي دارند كه نسبت به     
 افـزايش معنـادار     2001پرلز  

 درصـد از    81. داشته اسـت  
ــوزان در مدارســي  دانــش آم
هستند كه اصالً به كـامپيوتر      
دسترسي ندارند كه اين آمار     

 كاهش  2001نسبت به پرلز    
.معنادار داشته است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 شاخص تعامـل    7-8نماية  •
ــه را در  ــه و مدرســ خانــ

 نـشان   2001مقايسه با پرلز    
در ايــران تقريبــاً . مــي دهــد

نيمــي از دانــش آمــوزان در 
سطح باالي شـاخص قـرار      
دارند كه ميانگين عملكـرد     

 32.  مــي باشــد 432آنهــا 
درصد از دانـش آمـوزان در       
سطح پايين شـاخص قـرار      
دارند كه ميانگين عملكـرد     

ايـن آمـار    .  اسـت  406آنها  
ــز   ــه پرلـ ــسبت بـ  2001نـ

ــشان   ــا داري ن ــاوت معن تف
. نداده است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 ميزان ارتباط معلـم     7-9نمايه  •
در . با والدين را نشان مي دهد     

ــران معلمــان   درصــد از 62اي
دانش آموزان يك يا دو بار در       
ــوي     ــا گفتگ ــات ي ــاه مالق م
اختــــصاصي بــــا والــــدين 
دانش آموزان بـراي بحـث در        
ــا در    ــشرفت آنهـ ــه پيـ زمينـ

 51خواندن داشتند و معلمـان      
درصد از دانش آموزان، يك يا      
دوبار در ماه گزارشي در مورد     
ــوز در   ــش آمـ ــشرفت دانـ پيـ
خواندن براي آگـاهي والـدين     

.به منزل ارسال مي كنند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 گفتگوي والدين   7-10نمايه  •
بـــا فرزندانـــشان در مـــورد 
ــالس    ــه در كـ ــالبي كـ مطـ
. مي خوانند را نشان مـي دهـد   

ــي از   ــيش از نيم ــران ب در اي
دانش آموزان، والديني دارنـد     
كه هر روز يا تقريباً هـر روز        
با فرزندانشان در زمينة فـوق      
ــانگين   ــد، ميـ ــل دارنـ تعامـ
عملكرد ايـن دانـش آمـوزان       

ــاالتر از ) 438( ــه مراتــب ب ب
ــه    ــت ك ــوزاني اس ــش آم دان
والدين آنهـا هـيچ وقـت يـا         
ــا    ــت بـ ــيچ وقـ ــاً هـ تقريبـ
ــل  ــشان تعامــــ فرزندانــــ

).359(ندارند

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 ميزان مـشكل آفرينـي      7-11نمايه  •
غيبت دانش آمـوزان در مدرسـه را        

 درصـد   41در ايران   . نشان مي دهد  
از دانش آموزان در مدارسي بودنـد       
كه غيبـت دانـش آمـوزان، مـشكل         

ميــانگين  . جــدي نبــوده اســت   
) 432(عملكرد اين دانـش آمـوزان       

باالتر از دانش آموزاني بوده كـه در        
مدارسي بـا مـشكل جـدي غيبـت      

الزم بـه   ). 374(تحصيل مي كردند    
ذكر است كه درصد دانش آموزاني      

در مدارســي 2006كــه در پرلــز  
بودند كه غيبت يك مشكل جـدي       
محسوب مي شـد نـسبت بـه پرلـز        

 كــاهش معنــاداري را نــشان 2001
.داده است

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 شـــاخص 7-13نمايـــه •
رضايت شـغلي معلمـان     

ــد  ــي ده ــشان م  64. را ن
درصد از دانـش آمـوزان      
ايراني معلمـاني داشـتند     
كـــه در ســـطح بـــاالي 
شــــاخص بودنــــد و   
ــا   ــانگين عملكــرد آنه مي

در ســــطح .  بــــود421
 64بين المللي نيز معلمان     

درصد از دانـش آمـوزان      
در سطح باالي شـاخص     
بودند و ميانگين عملكرد    

. بود502آنها 

ديگر يافته هاي نتايج ملي    
2006 پرلز  



 شــاخص ســطح 7-14نمايـة  •
آگـــاهي والـــدين از محـــيط 

در . مدرسه را نشان مـي دهـد      
ــدين  ــران وال  درصــد از 65اي

دانش آموزان در سـطح بـاالي       
ــتند و   ــرار داشـ ــاخص قـ شـ

ــا  ــانگين عملكــرد آنه  427مي
 درصـد از   34بود در حاليكـه     

دانش آموزاني كه والدين آنهـا      
ــاخص   ــطح متوســط ش در س

 412بودند، ميانگين عملكـرد     
 درصـد   1تنها والدين   . داشتند

ــطح    ــوزان در س ــش آم از دان
پايين شاخص قرار داشتند كه     
ميانگين عملكرد دانش آموزان    

.گزارش نشده است
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 شـاخص ميـزان     7 -15نماية  •
امنيت دانش آمـوز در مدرسـه       

در ايــران . را نــشان مــي دهــد
تقريباً نيمي از دانـش آمـوزان        
در ســـطح بـــاالي شـــاخص 
امنيت در مدرسـه بودنـد كـه        

ــا  ــانگين عملكــرد آنه  429مي
 درصــــــد از 46بــــــود و 

دانــش آمــوزان كــه در ســطح 
متوسط شاخص قرار داشـتند     

 419ميــانگين عملكردشـــان  
 درصــــد از 2تنهــــا . بــــود

دانش آموزان ايراني در سـطح      
پــايين شــاخص امنيــت در   
مدرسه بودند كه گزارشـي از      
ــه   ــان ارائ ــانگين عملكردش مي

.نشده است
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ــة •  7-16نمايــــــ
ــطح   ــاخص سـ شـ
آگاهي مديران را از    
ميـــزان امنيـــت در 
مدرسه در مقايـسه    

 نـشان   2001با پرلز   
در ايـران   . مي دهـد  

 درصـــــــد از 88
دانـــش آمـــوزان در 
مدارسي بودنـد كـه    
مديرانشان در سطح   
باالي شاخص قرار   
ــانگين  داشــتند و مي
ــن   ــرد ايــ عملكــ

 422دانــش آمــوزان 
بود كـه نـسبت بـه       

 افـزايش   2001پرلز  
معنــادار نــشان داده 

.است
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