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 مقدمه
  
 
 

  2 است كه بر سنجش توانايي سواد خواندن2001 دومين مطالعه پس از پرلز 1PIRLS2006پرلز  
م  نظا45 و 2001 كشور در پرلز 35. آموزان پاية چهارم ابتدايي كشورهاي شركت كننده تمركز دارد دانش

  . از سراسر جهان شركت داشتند2006آموزشي در پرلز 
  

، در فاصلة 3TIMSS دوره مطالعه تيمز5 تاكنون در 1991كشور جمهوري اسالمي ايران از سال   
 و دو دوره مطالعه پرلز 2008و نيز تيمز پيشرفته ) هر چهار سال يك بار (2007، 2003، 99، 95هاي  سال

  *.شركت داشته است) رهر پنج سال يك با (2006 و 2001
  

 است كه با IEA4تحصيليترين مطالعات انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت   يكي از مهم2006پرلز   
آموز شركت كننده جهاني را مورد بررسي قرار   دانش215،000/موضوع سواد خواندن، عملكرد بيش از

  .دهد مي
  

ها و شرايطي را   فرصت2006 و پرلز 2001مقايسة روند عملكرد كشورهاي شركت كننده در پرلز   
هاي حاصل از اجراي اين مطالعات وضعيت نظام  كند تا كشورها بتوانند براساس اطالعات و داده فراهم مي

ها، محتوي كتاب درسي، سازمان دهي، عوامل درون  ريزي، روش برنامه(آموزشي خود را از ابعاد مختلف 
در مقايسه با ساير كشورها مشاهده و ارزيابي ) ماعي، فرهنگيآموزشگاهي، خانواده و شرايط و بافت اجت

  . كنند
 PIRLSپرلز و TIMSS نظير تيمز IEA تطبيقيآموزان كشورهاي مختلف در مطالعات  نگاهي به عملكرد دانش

  : هاي زير برانگيزاند ها و چالش پرسش به تواند حساسيت پژوهشگران و كارشناسان آموزشي را نسبت مي
  

كنند و   مي"اجرا"كنند و آن چه كه در نظام آموزش  مي "قصد" كه برنامه ريزان آموزش بين آنچه .1
 .هايي وجود دارد ها، فاصله و تعارض كنند چه تفاوت  مي"كسب"آموزان  آن چه دانش

 هاي آموزشي كشورها در چيست؟ عوامل ايجاد تفاوت در توانايي و عملكرد نظام .2

                                                 
1 - Progress in International Reading Literacy Study 
2 -  Literacy 
3 - Third International Mathematics and Science Study 
4- International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

 مطالعه درك مطلب (FISS)المللي علوم  اولين مطالعه بين:  با عناوينIEAالمللي   مطالعه بين4از انقالب نيز در  كشور ايران قبل *
(SRC)مطالعه تربيت اجتماعي(SCE) مطالعة آموزش ادبيات ،(SLE)شركت كرده 1974، 1973، 1972هاي   به ترتيب در سال 

 . است
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المللي  هاي ملي و بين آموزان براساس يافته د تحصيلي دانشترين عوامل تقويت كنندة عملكر مهم .3
 مطالعات تيمز و پرلز چيست؟

المللي تيمز و  هاي مطالعات بين  آموزشي براساس يافته"برون دادهاي" و "درون دادها"رابطة بين  .4
 پرلز در ايران  چگونه است؟

آموزان، كيفيت بخشي  نشتوان از طريق شناسايي عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي دا چگونه مي .5
 به يادگيري را در مدارس افزايش داد؟

 يادگيري از كجا و _هاي آموزشي در بهبود كيفيت فرآيند ياددهي  نقطه آغاز اصالح و تغيير نظام .6
 گيرد؟ چگونه شكل مي

عوامل مهم پيشرفت يا پسرفت كشورها در فاصلة انجام مطالعات ادواري تيمز و پرلز چيست و  .7
 وان اين عوامل را شناسايي، صورت بندي و كنترل كرد؟ت چگونه مي

هاي قبل از مدرسه، نقش خانواده و ديگر  نهادهاي اجتماعي و  اي؛ آموزش نقش عوامل پيشينه .8
 آموزان چگونه است؟ آموزشي در عملكرد تحصيلي دانش

عوامل تعيين كننده، درون آموزشگاهي و برون آموزشگاهي در مقايسه با روند عملكرد  .9
 شوند؟ آموزان چگونه تفكيك و تعيين مي انشد

هاي تمركز و عدم تمركز در كشورها چه  نقش ساختار نظام آموزشي و مديريتي و سيستم .10
 اي با بازده تحصيلي دانش آموزان دارد؟ رابطه

هاي به كار گرفته شده در تدريس،  هاي درسي، ميزان ساعات آموزشي، روش تفاوت در حجم كتاب .11
بي، ميزان تجربه و تحصيالت معلمان و فضا و امكانات آموزشي در مدرسه تا چه الگوهاي ارزشيا

آموزان در مقياس ملي و جهاني مؤثر  اندازه و چگونه در روند پيشرفت يا پسرفت عملكرد دانش
 است؟

كدام عامل يا عوامل جهاني موجب شده است كه متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده در پرلز  .12
 اي را نشان دهد؟  افزايش قابل مالحظه2001لز  نسبت به پر2006

آموزشي يا عوامل زيستي، اجتماعي و تاريخي موجب شده است كه در هر دو مطالعة  كدام عامل  .13
 و در همة كشورها متوسط عملكرد دختران نسبت به پسران از برتري قابل 2006 و 2001پرلز 

اي از دروس و در برخي از  ت تيمز در پارهاي برخوردار باشد و چرا اين برتري در مطالعا مالحظه
 توان عملكرد پسران را در مطالعة پرلز افزايش داد؟ شود و چگونه مي هاي تحصيلي معكوس مي پايه

هاي معلمان و  چرا برخي از كشورها عليرغم اينكه از نظر امكانات آموزشي، رشد فناوري، آموزش .14
 به كشورهاي پيشرفته هستند،  عملكرد تري نسبت وضعيت اقتصادي و رفاهي در سطح پائين

  اي برخوردار است؟  آموزان آنها از كشورهاي توسعه يافته از برتري قابل مالحظه تحصيلي دانش
در ) به ترتيب (2001 كه در پرلز و سنگاپور كنگ روسيه، هنگچگونه است كه كشورهايي نظير  .15

 . هاي باالي جدول دست يافتند ه سال به رتب5 قرار گرفته بودند در ظرف 18 تا 15هاي  رده
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در واقع چه اتفاق بزرگي در نظام آموزشي اين كشورها رخ داده است كه در مدتي كوتاه چنين جهش 
بلندي را داشته باشند تا آنجا كه از كشورهايي چون سوئد، انگلستان و هلند پيشي بگيرند، و يا ، چه اتفاقي 

 تا 1هاي   از رتبه2006 افتاده است كه عملكرد آنها در پرلز 2001در نظام آموزشي كشورهاي برتر در  پرلز 
  است؟   تنزل يافته10هاي زير   به رتبه3

  
هاي مختلف دو كشور كانادا و   تفاوت فاحش عملكرد ايالت2006هاي جالب توجه در پرلز  يكي از نكته

برتا و بريتيش كلمبيا در هاي كشور كانادا نظير آل هاي آموزشي بلژيك است كه برخي از ايالت سيستم
و يا در مورد كشور بلژيك بخش . تر قرار دارد هايي چون كبك در رتبة پايين هاي باالي جدول و ايالت رده

 وچهارم سي زبان آن در زير ميانگين و در رتبة   و بخش فرانسويسيزدهمآن در رتبة ) فلميش(فنالندي 
  .قرار دارد

  
هاي مختلف يك كشور شده است؟ و يا  احش در عملكرد بخشكدام عامل يا عواملي موجب تفاوت ف

هاي توسعه يافتگي در  ترين كشور از نظر شاخص چگونه است كه كشور نروژ عليرغم عنوان پيشرفته
 . جدول قرار گرفته است 35 در رتبة 2006 در زير ميانگين و در پرلز 95مطالعات تيمز 

  
ها نيازمند  علمي و پژوهشي است كه پاسخ آنهاي  هاي فوق اندكي از حجم عظيم پرسش پرسش

  .مطالعه تحليلي و عمقي نتايج به دست آمده از مطالعات تيمز و پرلز است
  

تحليل چرايي، چگونگي و چيستي عوامل مؤثر در كاهش و افزايش عملكرد نظام آموزشي كشورها 
هاي بهبود  ا و تشخيص روشه تواند دستاورد مهم پژوهشي براي كشف نارسايي  مي2006 و 2001در پرلز 

  .دهندة فرآيند ياددهي ـ يادگيري در نظام آموزشي باشد
  

هاي چالش برانگيز پيش روي  در مورد وضعيت آموزشي كشور ما نيز همين ابهامات و پرسش
 در پرلز  آموزان ـ هر چند اندك ـ كارشناسان تيزبين قرار خواهد گرفت كه عوامل مؤثر در پيشرفت دانش

   چه بوده است؟2001مقايسه با پرلز  در 2006
  

هاي كارشناسانه است كه نقاط ضعف و قوت نظام آموزشي آشكار و  با مطالعه همه جانبه و تحليل
آموزان در موضوعات مهم درسي نظير يادگيري  كارهاي علمي و عملي براي ارتقاي سطح عملكرد دانش راه

  .آيد خواندن، رياضيات، علوم و ساير دروس فراهم مي
  

 در مقايسه 2006 پرلز المللي  بينترين نتايج اي اجمالي به مهم گزارشي كه پيش رو داريد اشاره
 همكاران محترم مركز ملي مطالعات تيمز و  آن به عهدةهايي از  بخشترجمةباشد كه   مي2001با پرلز 
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 و حروف چيني آن زاده بوده لي اشتري پور و لي ، زهرا اسماعيلزاده  شهرناز بخشعليها؛  خانمپرلز
 تقدير و آنان كه بدينوسيله از تالش شايستة  توسط سركار خانم پري خسرونوروزي انجام شده است

  .گردد تشكر مي
  

هاي حاصل از   و نيز يافته2006 و 2001 آمده از دو مطالعه پرلز  هاي بدست اميد است كه يافته
هاي ارزشمند  دادهاي از  كه گنجينه 2008و تيمز پيشرفته  2007 ، 2003 و 99 و 95مطالعات تيمز 

اي تمام نما، وضعيت نظام آموزشي ما را در همة   را در بردارد بتواند به منزلة آينهپژوهشي و آموزشي
  .المللي  نشان دهد ابعاد و در مقياس ملي و بين

  
عوامل و هاي تفصيلي و تحليلي در مقياس ملي و براساس  اي نزديك گزارش در آينده

معلمان، اي را پيش روي  تواند نكات تازه هاي آن مي  داخلي منتشر خواهد شد كه دادههاي متغير
  .كارشناسان و سياستگزاران آموزشي قرار دهدريزان،  برنامه

  
 از نظر 2006در خاتمه، گفتني است كه كشور جمهوري اسالمي ايران در اجراي موفقيت آميز پرلز 

 ترجمة اسناد و مواد آزمون و نيز كيفيت ورود  در و صحت و دقتIEA  المللي رعايت استانداردهاي بين
 Exceptional كشور شركت كننده موفق به دريافت نشان تقدير با عملكرد استثنايي45ها از ميان  داده

Performance كنندگان  مستند به گزارش هشتمين اجالس هماهنگ(.  به همراه كشور اتريش گرديد
نيز جزو سه ) مرحلة مقدماتي (2007 و در اجراي تيمز ) 2007ر كانادا، جوالي  پرلز در كشو(NRC)1ملي

مستند به گزارش پنجمين ( كشور شركت كننده از نظر كيفيت اجرا قرار گرفت 56كشور برتر از ميان 
 )2007  تيمز (NRC)اجالس هماهنگ كنندگان ملي 

  
  

           عبدالعظيم كريمي
  زكننده ملي تيمز و پرل هماهنگ

  

                                                 
1- National Research Coordinators 
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  چيست؟PIRLSپرلز 
المللي ارزشيابي پيشرفت  ، انجمن بينIEAكه توسط) پرلز(المللي پيشرفت سواد خواندن  مطالعة بين

ريزي شده است، مطالعة وسيعي است كه سواد خواندن نوآموزان در سراسر جهان را  تحصيلي طرح
آموزان و  دن دانشاين مطالعه با هدف سنجش پيشرفت سواد خوان. دهد مورد بررسي قرار مي

ريزي شده  ها در خانه و مدرسه طرح آوري اطالعاتي در مورد تجارب يادگيري خواندن آن جمع
هاي بعدي به  ريزي، ارزيابي  به اجرا درآمد و طبق برنامه2001نخستين ارزيابي پرلز در سال . است

 45 و بيش از 2001پرلز  كشور در 35). 2006 و 2011و (... شود  فاصلة هر پنج سال يكبار اجرا مي
  .اند  شركت كرده2006كشور در پرلز 

  
 و در 2005 در كشورهاي نيمكرة جنوبي، در اكتبر 2006هاي پرلز  آوري داده بخش اصلي جمع

براساس اين طرح، آزموني با هدف . شود  آغاز مي2006كشورهاي نيمكرة شمالي، در مارس 
آموزان  ة چهارم ابتدايي كه در واقع نمايندة دانشآموزان پاي سنجش سواد خواندن گروهي از دانش

آوري اطالعاتي دربارة عوامل تأثير گذار بر  به منظور جمع. آمد كشور خود هستند، به اجرا در 
 شركت كننده در آموزان هايي توسط دانش نامه پرسشيادگيري خواندن در بافت خانه و مدرسه، 
 كه در بردارندة بسياري از عوامل مؤثر ،ها تكميل گرديد آزمون، والدين، معلمان و مديران مدرسة آن

  )2004 ،مارتين و موليس. (آموزان است در توانايي و مهارت خواندن دانش
  

  دهي مطالعه پرلز مديريت و سازمان
 كشور از 40آموز در   دانش180،000 مدرسه و 7000اي است كه حدود  پرلز مطالعة گسترده

اي به پيچيدگي و گستردگي پرلز مستلزم مشاركت و  موفقيت مطالعه. ردگي سراسر جهان را در بر مي
  . ها و افراد بسياري است مساعدت سازمان

  
با وجود اينكه . پرلز ماهيتاً همياري و همكاري ميان مراكز پژوهشي مستقل را به همراه دارد

ها و ابزار  ورد شيوهريزي مطالعه و توافق در م نمايندگان كشورهاي شركت كننده به منظور برنامه
انگيزه مشترك . شوند، هر نماينده مسؤول اجراي پرلز در كشور خود است كار گردهم جمع مي

المللي است، عالوه بر اين هر  كشورهاي شركت كننده در پرلز انجام مطالعات تطبيقي در سطح بين
كشورهاي شركت با اين حال از . كشور شركت كننده سياست و عاليق پژوهشي خاص خود را دارد
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ها از سوي  هاي مورد توافق عمل كنند، به غير از مواردي كه تفاوت رود مطابق شيوه كننده انتظار مي
  . پذيرفته شده باشد1(ISC)المللي تيمز و پرلز مركز مطالعة بين

  
 اجرا IEAالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  اي است كه تحت نظارت انجمن بين پرلز مطالعه

المللي مستقل است كه اعضاي آن مؤسسات   كه در آمستردام قرار دارد، يك انجمن بينIEA.شود مي
، تشكيل 1959اين انجمن از سال . هاي پژوهشي دولتي است پژوهشي كشورهاي مختلف و سازمان

المللي انجام داده است، مطالعات پيشرفت رياضيات و   مطالعة بين25شده و تاكنون بيش از 
 از جمله ،، كشورداري، فناوري اطالعات و آموزش و پرورش پيش دبستاني، خواندنTIMSSعلوم

  .باشد مي مشهورترين اين تحقيقات 
  

 و پرلز مسئوليت هماهنگي و هدايت مطالعه از جمله طراحي، توسعة تيمزISC المللي مركز مطالعة بين
  .ها و ارائة گزارش را به عهده دارد ابزار، اجراي مطالعه، تحليل داده

  
  .المللي تيمز و پرلز در كالج بوستون آمريكا قرار دارد كز مطالعة بينمر

  
، (NRC)  كنندة ملي مطالعه در هر يك از كشورهاي شركت كننده، مركز ملي تحت نظارت هماهنگ

طور عمده به  از آنجا كه پرلز به . هاي پرلز در آن كشور را به عهده دارد مسئوليت اجراي تمام جنبه
شود كه شخصي را  ها در خواست مي پردازد، از هر يك از استان عات از مدارس ميآوري اطال جمع

يا مجريان (كنندة ملي و نيز يك مجري آزمون  كننده به منظور ارتباط با هماهنگ به عنوان هماهنگ
ها و  به منظور اجراي آزمون) آزمون در صورتي كه بيش از يك كالس درس مورد ارزيابي است

  .پرلز، تعيين كنندهاي  نامه پرسش
  

گيري، پردازش  هاي مهم پرلز از جمله تأييد ترجمه مواد آزمون، مشاوره در نمونه تعدادي از فعاليت
از اين ميان، دو سازمان براي شناخت و . شود ها در مراكزي در سراسر جهان اجرا مي و تحليل داده

  .هستندها، از اهميت بسياري برخوردار  آوري داده آگاهي از روند جمع
  

                                                 
1 -International Study Center 
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هاي   در هامبورگ آلمان مسئوليت بررسي و پردازش كلية داده(DPC)  پردازي مركز داده •
ها را به  هاي تكميل شدة داده هماهنگ كنندگان ملي مطالعه بايد فايل. پرلز را بر عهده دارد

 .اين مركز بفرستند

 
هاي  ة طرحكنندگان ملي مطالعه دربار  مركز آمار كانادا مسئول مشاوره با هماهنگ •

 . گيري است ها و صحت فرآيند نمونه گيري  و نظارت بر پيشرفت همه جانبة  روش نمونه

 
  سؤاالت اصلي مطالعه

  : هاي اصلي پرلز  عبارتند از پرسش
 آموزان پايه چهارم تا چه ميزان بر خواندن تسلط دارند؟ دانش -

 د؟شو آموزان يك كشور با كشور ديگر چگونه مقايسه مي عملكرد دانش -

 اند؟ برند و براي آن ارزش قائل آموزان كالس چهارم از خواندن لذت مي آيا دانش -

 آموزان تا چه حد با هم متفاوت است؟  عادات خواندن و نگرش دانش،المللي در سطح بين -

دهي   انـه سازمـورها چگونـدايي كشـوزان دورة ابتـآم راي دانشـدن بـخوان وزشـآم -
 شود؟ مي

اهي و برون آموزشگاهي تا چه اندازه در كيفيت توانايي خواندن عوامل درون آموزشگ -
 آموزان مؤثر است؟ دانش

  

  تعريف سواد خواندن
 : كند پرلز  سواد خواندن را به شرح زير تعريف مي

  
كند و يا فرد آن  هاي نوشتاري زبان كه جامعه آن را درخواست مي توانايي درك و استفاده از فرم” 

آنها . توانند معناي متون متفاوت را دريابند نوآموزان با اين توانايي مي. ايدنم گذاري مي را ارزش
  ) 2001 ،كمبل(“.خوانند براي يادگيري و شركت در جامعة با سوادان يا براي سرگرمي و لذت مي
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  ابعاد سواد خواندن
 : اين ابعاد به شرح زير هستند

  
  .شود ري سنجيده ميهاي نوشتا اين بعد با انجام آزمون: اهداف خواندن

  .شود هاي نوشتاري درك مطلب خواندن سنجيده مي اين بعد با انجام آزمون: فرايند درك مطلب
 ارزيابي ،آموزان يابي دانش زمينههاي  اين بعد با پرسش: رفتار خواندن و نگرش به خواندن

  .شود مي
  

آموزان  نان حاصل كند كه دانشكند تا اطمي ه ميداي استفا گيري دو مرحله پرلز از يك شيوه نمونه
در مرحلة اول مدارس به طور تصادفي . آموزان آن كشور هستند و نمايندة همه دانش نمونه، معرِّف
. گيرد هاي درسي در آن مدارس صورت مي شوند و در مرحله دوم انتخاب تصادفي كالس انتخاب مي

منظور  به. شوند بي انتخاب مي مدرسه براي ارزيا150در هر يك از كشورهاي شركت كننده حدود 
طور  آموز در هر كشور، در هر مدرسه يك يا دو كالسِ پاية چهارم به  دانش4250ارزيابي تعداد 

  . شود تصادفي انتخاب مي
  

آموزان كالس مورد     شود و همة دانش در بيشتر كشورها تنها يك كالس به عنوان نمونه انتخاب مي
ها بزرگ و پرجمعيت هستند،  حال در بعضي كشورها كه كالسبا اين . گيرند آزمايش قرار مي
در بعضي كشورها نيز بيش از يك . شوند آموزان كالس به عنوان نمونه انتخاب مي گروهي از دانش

  . گيرد كالس در هر مدرسه مورد ارزيابي قرار مي
  
را تهيه ) W3S(ارس گيري در مد  نرم افزار نمونهIEA در هامبورگ وابسته به DPCپردازي  مركز داده

شود تا حد امكان از  از كشورها خواسته مي. گيري را به صورت خودكار درآورند كرده تا كار نمونه
  . افزار استفاده كنند اين نرم
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  ايرانه  جامعه مورد مطالع
آموز وجود داشت كه از ميان آنها   دانش1386886 دبستان با 63365، تعداد 1385طبق آمار سال 

 نفر 6500 مدرسه با حجم 220وش استاندارد شده توسط مؤسسه آمار كانادا تعداد براساس ر
به اين ترتيب .  انتخاب شدند2006 براي شركت در مطالعه پرلز 2/10آموز با ميانگين سني  دانش
  .جمعيت پاية چهارم در نمونه گيري تحت پوشش بوده است% 100

 
  آوري اطالعات ابزار جمع

  اندنآزمون سواد خو:  الف
 .آزمون خواندن پرلز به دو هدف عمدة كودكان از مطالعه و خواندن توجه دارد

  خواندن براي تجربة ادبي •
   دست آوردن اطالعات و استفاده از آن خواندن براي به •
  . فرايند درك مطلب نيز توجه دارد4پرلز به 
  تمركز و بازيابي اطالعاتي كه صريحاً بيان شده است •
  ي مستقيمها رسيدن به استنباط •
 ها و اطالعات تعبير و تلفيق ايده •

  هاي محتوا، زبان و متن بررسي و ارزيابي ويژگي •
  

اي از متون ادبي و اطالعاتي و  به منظور ارزيابي اهداف و فرآيندهاي خواندن، آزمون پرلز مجموعه
 را در بر كند هاي متفاوت درك مطلب مي آموزان را ملزم به استفاده از فرايند هايي كه دانش پرسش
  .دارد

آموز بتواند در فرصت تعيين شده  مواد آزمون خواندن پرلز بسيار بيشتر از آن است كه يك دانش
با هدف گنجاندن محتواي بيشتر در آزمون و كاستن از بار مسئوليت هر . ها پاسخ دهد به آن
وز به طور آم  دفترچة آزمون ارائه  شده است و هر دانش13آموز مواد آزمون در قالب  دانش

  .كند تصادفي تنها يك دفترچه را كامل مي
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دفترچة شمارة . باشد هايي مي هايي براي خواندن و پرسش  شامل متن12 تا 1هاي  هر يك از دفترچه

  R دفترچة ،اين دفترچه شامل دو دفترچة جداگانه است. هاي ديگر تفاوت دارد  با دفترچه13
هايي  كه متن» دفترچة خواندن پرلز«دفترچة رنگي به نام هاست و يك  كه فقط شامل پرسش) خواندن(

  .اي و سؤاالت پاسخ ساز هستند ها شامل سؤاالت چندگزينه همة دفترچه. هاي رنگي دارد با عكس

 

  هاي پيشينه كاوي پرسشنامه: ب
هاي محيط خانه و مدرسه بر پيشرفت سواد  يكي از اهداف مهم پرلز بررسي تأثير شرايط و ويژگي

، چهار نوع پرسشنامه تهيه كرده 2006به اين منظور پرلز . ن كودكان در سراسر جهان استخواند
  )به جدول زير نگاه كنيد. (است

  

 .توجه دارد.....نامه به  سؤاالت پرسش ..............توسط  شده تكميل ها نامه پرسش

نامة  پرسش
 آموز دانش

آموزان شركت  هريك از دانش
 كننده در آزمون پرلز

ها و رفتارها  هاي آموزشي خواندن، ادراك و نگرش تجربه
نسبت به خواندن، عادات مطالعه و خواندن بعد از مدرسه و 

  منابع و امكانات سواد آموزي در خانه،استفاده از كامپيوتر

يابي  نامةزمينه پرسش
  يادگيري خواندن

والدين يا سرپرستان اصلي هر يك 
آموزان شركت كننده در  از دانش

  رلزپ

آموزي، منابع و  تعامل ميان كودك و والدين در زمينة سواد
ها و عادات خواندن  امكانات سوادآموزي در خانه، نگرش

   ارتباط ميان خانه و مدرسه،والدين

  نامة معلم پرسش
معلم درس خواندن هر يك از 

هاي منتخب پاية چهارم  كالس
  ابتدايي

اي آموزشي ه ها و خصوصيات كالس، مواد و فعاليت ويژگي
و زمان آموزش، منابع و امكانات كالس درس، تحصيالت و 

  آموزش معلمان، ارتباط خانه و مدرسه

مدير هر يك از مدارس منتخب   نامة مدير پرسش
  براي شركت در آزمون

ها و خصوصيات مدرسه و دانش آموز، منابع و  ويژگي
  هاي مدرسه نسبت به خواندن امكانات مدرسه، سياست
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 ٢٠٠۶املللي پيشرفت سواد خواندن  وب مطالعة بنيچارچ

  2006پرلز 
باشد كه روند پيشرفت   سالة ارزيابي مي5 دومين دوره از چرخة 2006، پرلز 2001بعد از پرلز 

. كند هاي مربوط به سواد خواندن را ارزيابي مي ها و تكنيك سواد خواندن كودكان و سياست
 اطالعاتي در مورد تغييرات 2006توانند از طريق پرلز   مي2001كشورهاي شركت كننده در پرلز 

  . آوري كنند آموزان در خواندن، جمع آموزش خواندن و چگونگي ارتباط اين تغييرات با عملكرد دانش
توانند اطالعات پايه در مورد سطوح پيشرفت خواندن  كشورهاي جديد در اين مطالعه مي

  .مدرسه و كالس را بر اين پيشرفت گردآوري كنندآموزانشان و همچنين تأثيرات خانه،  دانش
  

  جمعيت مورد نظر
  .باشد ميابتدايي آموزان  پاية چهارم  المللي پرلز شامل دانش جمعيت بين

  كشورهاي شركت كننده
  :شي ذيل در اين مطالعه شركت كردندهاي آموز نظام

ومبيا، نووا اسكوتيا، اونتاريو و آلبرتا، بريتيش كول(، بلغارستان، كانادا )بخش فنالند(اطريش، بلژيك
، تايوان، انگلستان، فرانسه، گرجستان، آلمان، هنگ كنگ، مجارستان، ايسلند، اندونزي، ايران، )كبك

فلسطين اشغالي، ايتاليا، كويت، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مقدونيه، مولداوي، مراكش، هلند، 
درال، اسكاتلند، سنگاپور، جمهوري اسلوواك، نيوزيلند، نروژ، لهستان، قطر، روماني، روسيه ف

  .د، اياالت متحدهينيداآفريقاي جنوبي، اسلوواني، اسپانيا، سودان، تر
  

  بندي برنامة زمان
در سپتامبر ) NRC (كنندگان ملي مطالعه  با اولين اجالس هماهنگ2006هاي پرلز  بندي فعاليت زمان
 و آوريل 2004وط به آزمون مقدماتي، بين اكتبر هاي مرب پيشرفت ابزار و فعاليت.  آغاز شد2003
 2005آوري اطالعات براي مرحلة اصلي مطالعه، براي اكتبر تا نوامبر  جمع. ، انجام گرفت2005

 پرلز المللي گزارش بين. برنامه ريزي شد) نيمكرة شمالي (2006و آوريل تا مه ) نيمكرة جنوبي(
 قابل 2008المللي پايه و راهنماي عمل در مارس  ين منتشر شد و اطالعات ب2007 در نوامبر 2006

  .دسترس خواهد بود
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  مديريت مطالعه
هدايت واقع در كالج بوستون آمريكا  "IEA" تيمز و پرلز اتالمللي مطالع اين مطالعه توسط مركز بين

پردازي، مؤسسه ملي مطالعات   و مركز دادهIEA شود، مديريت اتحاديه نيز شامل دبيرخانة  مي
. باشد هاي آموزشي، مي ز، مركز آمار كانادا و مركز خدمات سنجشليوزشي در انگلستان، وآم

  .اين مطالعه دكتر مايكل مارتين و دكتر آينا موليس هستندعلمي مديران 
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  )آلبرتا(كانادا

 )اّنتاريو(  كانادا

 )بريتيش(كانادا

)انوا اسكوتيا(كانادا 

 )كبك(كانادا

ت متحدهاياال  

 يدادنيتير

   2006 و2001پرلز 
  بلغارستان

  نتاريوكانادا، اُ
  كانادا، كبك
  انگلستان
  فرانسه
  آلمان

  كنگ هنگ
  مجارستان
  ايسلند
  جمهوري اسالمي ايران
  فلسطين اشغالي
  ايتاليا
  لتوني
  ليتواني
  مقدونيه
  جمهوري مولداوي
  مراكش
  هلند
  نيوزيلند
  نروژ
  روماني
  روسيه فدرال

  كاتلنداس
  سنگاپور
  جمهوري اسلوواكي
  اسلونيا
  سوئد

  ت متحدهاياال

2006 
ريشتا  

)يفنالندبخش (بلژيك   
)بخش فرانسوي(بلژيك   

 كانادا، آلبرتا
 كانادا، بريتيش كلمبيا
 كانادا، نوا اسكاتيا
 چين تايپه
 دانمارك
 گرجستان
 اندونزي
 كويت
 لوكزامبورگ
 لهستان
 قطر

يقاي جنوبيآفر  
 اسپانيا

  و توباگودترينيدا
 

 گويان فرانسه

 كشورهاي شركت كننده
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 ٢٠٠۶چكيدة نتايج پرلز 
 ٢٠٠١ در مقايسه با پرلز ٢٠٠۶ترين نتايج ملي پرلز  نگاهي به مهم

 
هاي ملي  نتايج  مطالعه جهاني پيشرفت سواد خواندن  ترين يافته  از مهماي در اين گزارش چكيده

 كشور 45آموزان پايه چهارم ابتدايي ايران در مقايسه با   و جايگاه عملكرد دانش2006 (PIRLS)پرلز
  .د گرد در زمينه سواد خواندن ارائه مي

  
اي دارد كه  ي ايران اهميت ويژههاي حاصل از اجراي اين مطالعه از آن جهت براي نظام آموزش  داده

با توجه به تغيير و و  ـ 2006 تا پرلز 2001ـ ازپرلز   سال5آموزان كشور را در فاصلة  عملكرد دانش
 ايجاد "بخوانيم ـ بنويسيم" تأليف كتاب فارسي  ريزي درسي به ويژه تحوالتي كه در حوزه برنامه

  . دهد شده است، مورد مقايسه قرار مي
  

 45 از ميان 2006 و در پرلز 32 كشور شركت كننده در رتبة 35 از ميان 2001ان در پرلز جايگاه اير
  )1 -1نماية شماره . ( قرار گرفته است40نظام آموزشي جهان در رتبة 

  
.  ارتقا يافته است2006 در پرلز 421 به 414 از 2001آموزان ايران در پرلز   متوسط عملكرد دانش

  ). است500 مطالعه پرلز ميانگين جهاني در هر دو(
  

 نمره 7 به ميزان 2006 تا 2001آموزان ايران در فاصلة  شود عملكرد دانش گونه كه مالحظه مي همان
  . دار نيست هاي آماري معني پيشرفت داشته است، اما اين پيشرفت از نظر شاخص

  
ها و ميزان  رتبهتوان وضعيت كشورهاي مختلف را در جابجايي   مي1-3با نگاهي به نماية شمارة 

  . مشاهده كرد2001پيشرفت و پسرفت آنها را در مقايسه با پرلز 
  

آموزان  دار عملكرد دانش  تفاوت معني2001 در مقايسه با پرلز 2006 پرلز مليهاي مهم نتايج  از يافته
كرد  و نيز بهبود عمل(Literary) نسبت به متون ادبي (Informational)ايران در بخش متون اطالعاتي 

  ) 1-12 و 1-6نمايه . (تر يادگيري خواندن است هاي عميق آنها در اليه
  

 به 2006 و 2001آموزان ايران در پرلز  هاي ملي مربوط به عملكرد دانش ترين يافته در مجموع، مهم
  : باشد شرح ذيل مي
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  نسبت به متوسط عملكرد2006آموزان ابتدايي پاية چهارم در پرلز  متوسط عملكرد دانش -1

  در 414افزايش متوسط عملكرد از . ( بهتر شده است2001آموزان همان پايه در پرلز  دانش
  )1 -3نمايه ). (2006 در پرلز 421 به 2001پرلز 

 در مقايسه با عملكرد 420 با ميانگين 2006آموزان در متون اطالعاتي پرلز  عملكرد دانش -2
. دهد مياي را نشان   نمره12فزايش  ا408 با ميانگين 2001آنها در متون اطالعاتي پرلز 

 )1 -8نماية (

 و در متون ادبي با 420 در متون اطالعاتي با ميانگين 2006آموزان در پرلز  عملكرد دانش -3
آموزان در متون  هرچند عملكرد كلي دانش. دهد اي را نشان مي  نمره6 تفاوت 426ميانگين 

تر است اما پيشرفت نسبي  عاتي پائين نسبت به متون اطال2006 و پرلز 2001ادبي در پرلز 
 .دهد  نشان مي2006آموزان را در متون اطالعاتي در مقايسه با متون ادبي پرلز  دانش

 نقطه معيار درآموزان  هاي مثبت ديگر اين گزارش براي ايران، ارتقاي عملكرد دانش از نكته -4
 يك به 2001پرلز  در صد در صفراز  (”Advanced International Benchmark”625)عالي

آموزان ايران   هيچ يك از دانش2001بدين معني كه در پرلز .  است2006درصد در پرلز 
 حدود يك در صد از 2006  قرار بگيرند، اما در پرلز 625نتوانسته بودند در نقطه باالتر از 

  .اند به اين نقطه دست يابند آموزان توانسته دانش
 ناظر بر 2006 و پرلز 2001ان در هر دو مطالعه پرلز تفاوت عملكرد دختران نسبت به پسر -5

در كشور ايران . برتري عملكرد دختران بر پسران در همة كشورهاي شركت كننده است
 427دختران با ميانگين  ( نمره27اختالف  با 2001عملكرد دختران نسبت به پسران در پرلز 

 و 429دختران با ميانگين  ( نمره15اختالف  با 2006و در پرلز ) 399و پسران با ميانگين 
  در عين. نشان دهندة برتري عملكرد دختران در هر دو مطالعه است) 414پسران با ميانگين 

حال، عليرغم برتري دختران در هر دو مطالعه نسبت به پسران، عملكرد پسران در پرلز 
  )1 -4 نماية. (دهد اي را نشان مي  بهبود قابل مالحظه2001 نسبت به پرلز 2006

تر  هاي عميق آموزان ايران در اليه هاي ملي اين مطالعه بهبود عملكرد دانش از ديگر يافته -6
 به 2001 در پرلز 405از متوسط عملكرد ) درك و استنباط و ارزيابي متن(اهداف خواندن 

 نمره اين پيشرفت معني دار شده 12 است كه با تفاوت 2006 در پرلز 418متوسط عملكرد 
  )1 -12ية نما.(است

بندي برخي   ، جابجايي رتبه2001 در مقايسه با پرلز 2006انگيز پرلز  از نتايج شگفت -7
 2001 در پرلز 17و 16و 15هاي كنگ و سنگاپور است كه از رتبه كشورها نظير روسيه، هنگ
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در مقابل، كشورهاي سوئد، انگلستان و . اند  ارتقا يافته2006 در پرلز 4و2و1هاي   به رتبه
نزول ) به ترتيب(19و12و10هاي  به رتبه2001هاي باالي جدول در پرلز  از رتبههلند 
 )1 -1نماية (.اند كرده

  
 نه تنها كاهش نيافته است بلكه اندكي 2001اين در حالي است كه رتبة كشور ايران نسبت به پرلز 

  )1 -3نمايه .(دهد پيشرفت را نشان مي
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ميانگين نمرة   1نمايه 
  مقياس

  كشورها

  روسيه فدرال  565
 هنگ كنگ  564
  )آلبرتا (كانادا  560
  سنگاپور  558
  )بريتيش كلمبيا(كانادا   558
  لوكزامبورگ  557
  )اّنتاريو(كانادا   555
  ايتاليا  551
  مجارستان  551
  سوئد  549
  آلمان  548
  هلند  547
  )ش فنالنديبخ(بلژيك   547
  بلغارستان  547
  دانمارك  546
  )نوا اسكاتيا(كانادا   542
  لتوني  541
  اياالت متحده   540
  انگلستان  539
  اتريش  538
  ليتواني  537
  چين تايپه  535
  )كبك(كانادا   533
  نيوزيلند  532
  جمهوري اسلواكي  531
  اسكاتلند  527
  فرانسه  522
  اسلوني  522
  لهستان  519
  اسپانيا  513
  فلسطين اشغالي  512
  ايسلند  511
  ميانگين مقياس پرلز  500
  مولداوي  500
  )بخش فرانسوي(بلژيك   500
  نروژ  498
  روماني  489
  گرجستان  471
  مقدونيه  442
  ترينيداد و توباكو  436
 جمهوري اسالمي ايران   421
  اندونزي  405
  قطر  353
  ويتك  330
  مراكش  323

  
 پيشرفت خواندن در پاية چهارم

  2006در پرلز 

  آفريقاي جنوبي  302
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   توزيع پيشرفت خواندن1- 1نماية 

شاخص 
رشد 
  انساني

ميانگين 
 سن

هاي  سال
تحصيالت 
 رسمي

 ميانگين
 نمرة مقياس

 نام كشورها توزيع پيشرفت خواندن

 روسيه فدرال   565 (3/4) 4 10.8 0.797

 هنگ كنگ   564 (2/4) 4 10/0 0.927

 )البرتا(كانادا    560 (2/4) 4 9.9 0.95

 سنگاپور   558 (2/9) 4 10.4 0.916

 بريتيش كلمبياي كانادا   558 (2/6) 4 9.8 0.95

 لوكزامبورگ   557 (1/1) 5 11.4 0.945

 نتاريوي كانادااُ   555 (2/7) 4 9.8 0.95

 ايتاليا   551 (2/9) 4 9.7 0.94

 مجارستان   551 (3/0) 4 10.7 0.869

 سوئد   549 (2/3) 4 10.9 0.951

 آلمان   548 (2/2) 4 10.5 0.932

 هلند   547 (1/5) 4 10.3 0.947

 )يفنالندبخش (بلژيك    547 (2/0) 4 10 0.945

 بلغارستان   547 (4/4) 4 10.9 0.816

 دانمارك   546 (2/3) 4 10.9 0.943

 )انوا اسكوتيا(كانادا    542 (2/2) 4 10 0.95

 لتوني   541 (2/3) 4 11 0.845

 اياالت متحده   540 (3/5) 4 10.1 0.948

 انگلستان   539 (2/6) 5 10.3 0.94

 ريشتا   538 (2/2) 4 10.3 0.944

 ليتواني   537 (1/6) 4 10.7 0.857

 تايوان   535 (2/0) 4 10.1 0.91

 )كبك(كانادا    533 (2/8) 4 10.1 0.95

 نيوزيلند   532 (2/0) 4.5-5.5 10 0.936

 ي اسلوواكجمهور   531 (2/8) 4 10.4 0.856

 اسكاتلند   527 (2/8) 5 9.9 0.94

 فرانسه   522 (2/1) 4 10 0.942

0.91 9.9  3 ٤يا   اسلوواني   522 (2/1) 

 تانلهس   519 (2/4) 4 9.9 0.862

 اسپانيا   513 (2/5) 4 9.9 0.938

 فلسطين اشغالي   512 (3/3) 4 10.1 0.927

 ايسلند   511 (1/3) 4 9.8 0.96

 ميانگين مقياس پرلز   500   - - - 

 جمهوري مولداوي   500 (3/0) 4 10.9 0.694

 )ويفرانسبخش (بلژيك    500 (2/6) 4 9.9 0.945

 نروژ   498 (2/6) 4 9.8 0.965

 روماني   489 (5/0) 4 10.9 0.805

 گرجستان   471 (3/1) 4 10.1 0.743

 مقدونيه   442 (4/1) 4 10.6 0.796

 داينيدتير   436 (4/9) 5 10.1 0.809

 جمهوري اسالمي ايران   421 (3/1) 4 10.2 0.746

 اندونزي   405 (4/1) 4 10.4 0.711

 قطر   353 (1/1) 4 9.8 0.844

 كويت   330 (4/2) 4 9.8 0.871

 مراكش   323 (5/9) 4 10.8 0.64

٦/٥( ٥ ١١٫٩ ٠٫٦٥٣(   افريقاي جنوبي   ٣٠٢ 

                     
              

درصدعملكرد   
 

     
  2 ( ميانگين فاصلة اطمينان براي   
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معنادار باالتر از ميانگين مقياس پرلزبه طور كشور  عملكردميانگين  
  ر از ميانگين مقياس پرلزت  ميانگين عملكرد كشور به طور معنادار پايين                  

  
  
  
  
  

  روند پيشرفت خواندن1- 3نماية 

 نمرات
2006باالتر   

 نمرات 
2001باالتر   

تفاوت بين نمرات 
 2006 و2001

ميانگين نمره 
مقياس پرلز 

2001 

ميانگين نمره 
مقياس 

2006پرلز  

 كشورها

  روسيه فدرال 565)4/3( 528)4/4( 37)6/5( 

 
  هنگ كنگ 564)4/2( 528)1/3( 36)9/3(

  سنگاپور 558)9/2( 528)2/5( 30)9/5( 

  اسلواني 522)1/2( 502)0/2( 20)9/2( 

 
  جمهوري اسلواك 531)8/2( 518)8/2( 13)0/4(

 
  ايتاليا 551)9/2( 541)4/2( 11)3/8(

  آلمان 548)2/2( 539)9/1( 9)9/2( 

 
  مولداوي 500)0/3( 492)0/4( 8)0/5(

  مجارستان 551)0/3( 543)2/2( 8)7/3( 

  جمهوري اسالمي ايران 421)1/3( 414)2/4( 7)2/5( 

 
  )اُنتاريو(كانادا  554)8/2( 548)3/3( 6)4/4(

  فلسطين اشغالي 512)3/3( 509)8/2( 4)4/4( 

  نيوزيلند 532)0/2( 529)6/3( 3)1/4( 

  مقدونيه 442)1/4( 442)6/4( 1)2/6( 

  تلنداسكا 527)8/2( 528)6/3( -1)6/4( 

  نروژ 498)6/2( 499)9/2( -1)9/3( 

  ايسلند 511)3/1( 512)2/1( -2)8/1( 

  اياالت متحده 540)5/3( 542)8/3( -2)2/5( 

  بلغارستان 547)4/4( 550)8/3( -3)8/5( 

 
  فرانسه 522)1/2( 525)4/2( -4)1/3(

  لتوني 541)3/2( 545)3/2( -4)3/3( 

  )كبك(كانادا  533)8/2( 537)0/3( -4)1/4( 

  ليتواني 537)6/1( 543)6/2( -6)1/3( 

 
  هلند 547)5/1( 554)5/2( -7)9/2(

  سوئد  549)3/2(  561)2/2(  )2/3( 

 
  انگلستان  539)6/2(  553)4/3(  -13)3/4(

 
  روماني  489)0/5(  512)6/4(  -22)8/2(

  مراكش  323)9/5(  350)6/9(  -27)3/11( 

       
  
  

  ظ آماري معنا دار استتفاوت به لحا    
  

        تفاوت به لحاظ آماري معنا دار نيست
 

  )استاندارد خطاي
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  .تيسجنهاي ميانگين پيشرفت خواندن برحسب   تفاوت1- 4نماية

تفاوت ميانگين پيشرفت   دخترها  پسرها
  درصد دخترها  ميانگين نمره مقياس  آموزان درصد دانش  ميانگين نمره مقياس  باالتر دخترها از پسرها

  كشورها

  لوكزامبورگ  49)7/0(  559)3/1(    51)7/0(  556)6/1(  3)0/2(
  اسپانيا  49)1/1(  515)6/2(    51)1/1(  511)1/3(  4)8/2(
  )بخش فرانسوي(بلژيك   50)7/0(  502)8/2(    50)7/0(  497)9/2(  5)3/2(
  مجارستان  50)9/0(  554)6/3(    50)9/0 (  548)9/2(  5)6/2(
  )بخش فنالندي(بلژيك   50)9/0(  550)3/2(    50)9/0(  544)4/2(  6)5/2(
  ايتاليا  48)0(*/  555)3/3(    52)8/0(  548)3/3(  7)9/2(
  هلند  51)8/0(  551)0/2(    49)8/0(  543)6/1(  7)2/2(
  آلمان  49)7/0(  551)5/2(    51)7/0(  544)5/2(  7)6/2(
  )آلبرتا(كانادا   48)8/0(  564)4/2(    52)8/0(  556)7/2(  8)9/1(
  )ريتيش كلمبياب(كانادا   50)8/0(  562)9/2(    50)8/0(  554)1/3(  9)0/3(
  اتريش  49)7/0(  543)3/2(    51)7/0(  533)6/2(  10)03/2(
  اياالت متحده  51)7/0(  545)3/3(    49)7/0(  535)4/4(  10)2/3(
  گهنگ كن  49)3/1(  569)5/2(    51)3/1(  559)8/2(  10)5/2(
  فرانسه  48)7/0(  527)2/4(    52)7/0(  516)4/2(  11)5/2(
  جمهوري اسلواك  49)8/0(  537)7/2(    51)8/0(  525)3/3(  11)5/2(
  )كبك(كانادا   49)0/1(  539)7/2(    51)0/1(  527)5/3(  13)0/3(
  )اُنتاريو(كانادا   49)1/1(  562)3/3(    51)1/1(  549)3/3(  13)8/3(
  تايوان  48)5/0(  542)2/2(    52)5/0(  529)3/2(  13)9/1(
  دانمارك  52)9/0(  553)8/2(    48)9/0(  539)7/2(  14)2/3(
  مولداوي  50)0/1(  507)1/3(    50)0/1(  493)5/3(  14)5/2(
  جمهوري اسالمي ايران  46)1/1(  429)3/5(    54)1/1(  414)8/3(  14)7/6(
  روماني  48)0/1(  497)0/5(    52)0/1(  483)7/5(  14)2/4(
  فلسطين اشغالي  48)2/1(  520)1/4(    52)2/1(  506)7/3(  15)0/4(
  روسيه فدرال  51)9/0(  572)9/3(    49)9/0(  557)4/3(  15)9/2(
  سنگاپور  48)6/0(  567)1/3(    52)6/0(  550)3/3(  17)9/2(
  لهستان  51)8/0(  528)6/2(    49)8/0(  511)7/2(  17)6/2(
  گرجستان  48) 0/1(  480)3/3(    52)0/1(  463)8/3(  17)2/3(
  مراكش  47)0/1(  332)6/6(    53)0/1(  314)6/6(  18)8/5(
  سوئد  48)1/1(  559)6/2(    52)1/1(  541)6/2(  18)5/2(
  ليتواني  49)9/0(  546)0/2(    510)9/0(  528)0/2(  18)2/2(
  ايسلند  50)9/0(  520)7/1(    50)9/0(  501)9/1(  19)5/2(
  نروژ  49)1/1(  508)8/2(    51)1/1(  489)1/3(  19)2/3(
  انگلستان  50)9/0(  549)0/3(    50)9/0(  530)8/2(  19)7/2(
  اسلوواني  48)7/0(  532)1/2(    52)7/0(  512)7/2(  19)5/2(
  نزياندو  49)9/0(  415)2/4(    051/)9(  395)6/4(  20)3/3(
  بلغارستان  49)0/1(  558)4/4(    51)0/1(  537)0/5(  21)8/3(
  )نوا اسكوتيا(كانادا   49)7/0(  553)5/2(    51)7/0(  531)8/2(  21)2/3(
  يهمقدون  49)7/0(  453)4/4(    51)7/0(  432)4/4(  21)5/3(
  اسكاتلند  51)9/0(  538)6/3(    49)9/0 (  516)1/3(  22)8/3(
  لتوني  48)0/1(  553)07/2    52)0/1(  530)6/2(  23)7/2(
  نيوزيلند  49)9/0(  544)2/2(    51)9/0(  520)9/2(  24)1/3(
  تيرينيداد  49)7/1(  451)9/4(    51)7/0(  420)0/6(  31)6/5(
  آفريقاي جنوبي  52)6/0(  319)3/6(    48)6/0(  283)5/5(  36)6/4(
  قطر  50)2/0(  372)7/1(    50)2/0(  335)7/1(  37)6/2(
  كويت  50)0/2(  364)7/4(    50)0/2(  297)2/6(  67)5/7(

  المللي ميانگين بين  49)2/0(  509)6/0(    51)2/0(  492)6/0(  17)5/0(
دار باالتر از جنس ديگر ميانگين معنا  
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      اند  رسيده2006المللي پيشرفت خواندن در پرلز  يار بينآموزاني كه به نقاط مع درصد دانش ـ  2 ـ1نمايه

 پائين
)400(  

  كشور  اند المللي رسيده آموزاني كه به نقاط معيار بين درصد دانش  )625(عالي  )550(باال  )475(متوسط

  سنگاپور    19)4/1(  58)7/1(  86)0/1(  97)4/0(

  روسيه فدرال    19)5/1(  61)0/2(  90)1/1(  98)5/0(
  )آلبرتا(كانادا     17)1/1(  57)6/1(  89)8/0(  99)2/0(
  بلغارستان    16)4/1(  52)3/2(  82)8/1(  95)0/1(
  )بريتيش كلمبيا(كانادا     16)3/1(  56)6/1(  88)0/1(  98)3/0(
  اِنتاريو(كانادا     16)1/1(  54)9/1(  87)1/1(  98)5/0(
  انگلستان    15)9/0(  48)3/1(  78)1/1(  93)7/0(
  لوكزامبورگ    15)6/0(  56)8/0(  89)5/0(  99)2/0(
  هنگ كنك    15)0/1(  62)6/1(  92)8/0(  99)2/0(
  مجارستان    14)9/0(  53)8/1(  86)4/1(  97)5/0(
  ايتاليا    14)4/1(  52)8/1(  87)3/1(  98)4/0(
  نيوزيلند    13)7/0(  45)0/1(  76)0/1(  92)6/0(
  )كادانوا اس(كانادا     13)0/1(  48)2/1(  82)0/1(  96)4/0(
  اياالت متحده    12)2/1(  47)0/2(  82)4/1(  96)6/0(
  دانمارك    11)8/0(  52)4/1(  85)0/1(  97)4/0(
  آلمان    11)9/0(  52)6/1(  87)8/0(  97)3/0(
  سوئد    11)9/0(  53)5/1(  88)0/1(  98)4/0(
  فلسطين اشغالي    10)0/1(  40)3/1(  70)3/1(  85)2/1(
  اسكاتلند    10)8/0(  40)4/1(  77)4/1(  93)8/0(
  لتوني    8)8/0(  46)5/1(  86)2/1(  98)4/0(
  جمهوري اسلواكي    8)6/0(  43)5/1(  80)3/1(  94)9/0(
  اتريش    8)9/0(  45)5/1(  84)1/1(  98)4/0(
  )بخش فنالندي(بلژيك     7)6/0(  49)5/1(  90)9/0(  99)2/0(
  چين تايپه    7)7/0(  43)3/1(  84)0/1(  97)4/0(
  لهستان    7)5/0(  36)2/1(  73)1/1(  93)7/0(
  هلند    6)5/0(  49)2/1(  91)8/0(  99)2/0(
  )كبك(كانادا     6)8/0(  41)9/1(  83)3/1(  97)4/0(
  اسلواني    6)6/0(  37)2/1(  76)1/1(  94)5/0(
  لتوني    5)8/0(  43)3/1(  86)9/0(  99)3/0(
  فرانسه     5)6/0(  35)2/1(  76)2/1(  96)4/0(
  اسپانيا    5)5/0(  31)3/1(  72)3/1(  94)8/0(
  روماني    4)5/0(  27)6/1(  61)2/2(  84)8/1(
  ايسلند    3)4/0(  29)1/1(  72)8/0(  93)8/0(
  )بخش فرانسوي(بلژيك     3)4/0(  23)3/1(  66)6/1(  92)7/0(
  مولداوي    3)4/0(  23)5/1(  67)9/1(  91)9/0(
  مقدونيه    2)4/0(  15)1/1(  40)7/1(  66)6/1(
  ترينيداد و توباكو    2)5/0(  13)2/1(  38)7/1(  64)0/2(
  نروژ    2)3/0(  22)1/1(  67)6/1(  92)8/0(
  آفريقاي جنوبي    2)4/0(  6)9/0(  13)4/1(  22)6/1(
  جورجيا    1)4/0(  15)3/1(  50)8/1(  82)3/1(
  جمهوري اسالمي ايران    1)2/0(  8)7/0(  30)3/1(  60)6/1(
  نزياندو    0)1/0(  2)3/0(  19)6/1(  54)1/2(
  مراكش    0)0/0(  1)4/0(  9)2/1(  26)0/2(
  كويت    0)1/0(  2)3/0(  10)8/0(  28)2/1(
  قطر    0)0/0(  1)2/0(  11)4/0(  33)7/0(

  المللي ميانگين بين    7  41  76  94

    نقطة معيار باال= 550نقطة معيار عالي       = 625
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   نقطة معيار پائين= 400نقطة معيار متوسط= 475
 
 

 ٢٠٠۶١پرلز  املللي ارش امجايل نتايج بنيگز
 )املللي هاي بني ترين يافته مهم(

 
  

هاي وسيعي از موضوعات و   در حوزهمطالعات تطبيقي IEA   سال است كه50تقريباً 
  . آوري و خواندن انجام داده است عناوين درسي شامل رياضيات، علوم، مدنيت، فن

  
هاي آموزشي   و آموزشي مدارس و سيستمنگاهي فرا مليتي به عملكردهاي سازماني

كمك  IEAدهد كه مطالعات  آموزان، نشان مي گيري روند عملكرد دانش و پرورشي و اندازه
  .قابل توجهي به افزايش درك از فرآيند آموزش نموده است

  
با تكرار و  2001اولين بار در سال  PIRLSالمللي پيشرفت سواد خواندن  مطالعه بين  

آموزان  هاي دانش به ارزيابي دست يافته IEAاي را فراهم كرده است تا  ل زمينه سا5آن در هر
 كشور 40 در 2006 كشور و و پرلز 35 در 2001پرلز . پايه چهارم در زمينه خواندن بپردازد

 نظام 45مجموعاً ( حوزة ايالتي اجرا شد 5 سيستم آموزشي و كانادا با 2از جمله بلژيك با 
  . است آمدهبه اجرا در) آموزشي

  
آوري  موفقيت پرلز به همكاري و تالش مراكز تحقيقاتي كه در هر كشور مسئوليت جمع

المللي كه  چنين به شبكه مراكز بين اطالعات و اجراي ابعاد كليدي پروژه را به عهده دارند و هم
  كنندگان ملي  كشوري از جمله آموزش هماهنگ هاي بين مسئوليت مديريت فعاليت

(NRC)2هاي قابل مقايسه مدارس و  رها براي فرآيند استانداردسازي، انتخاب نمونهكشو
ها را به  آموزان، تهيه و تكميل مواد آزمون و اجراي مراحل الزم پردازش و تحليل داده دانش

  .عهده دارند، بستگي دارد
 حوزة وسيعي از فرآيندهاي 2006 و پرلز 2001در راستاي تكميل چارچوب پرلز   

، و ارزيابي متون متنوعي 4 و اطالعاتي3 دو حيطة اساسي خواندن يعني، سواد ادبيدرك را در
در . شد آموزان در مدرسه و خارج مدرسه بودند را شامل مي كه مبتني بر تجارب دانش

                                                 
 نوشتة PIRLS 2006 International Report (p. 1-12) با عنوان 12 تا 1 ص 2006المللي پرلز   برگرفته از گزارش بين- 1

 2007 كالج بوستون نوامبر –المللي مطالعات تيمز و پرلز  ايناموليس، مايكل مارتين، آن كندي، پيرفوي، از مركز بين
2 - National Research Coordinators 
3 - Literary  
4 - Informational 

  آموزان در درصد دانش
  سطح نقطه معيار عالي

 يا باالتر از آن

  آموزان در درصد دانش
  سطح نقطه معيار پائين

  آموزان در د دانشدرص
  سطح نقطه معيار باال

آموزان در درصد دانش  
 سطح نقطه معيارمتوسط

 يا باالتر از آن
آموزان در سطح نقطه معيار درصد دانش
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هاي  بايست پاسخ آموز مي بودند كه دانش1ساز آزمون پرلز بيش از نيمي از سؤاالت، پاسخ
 تصحيح را  اي از متون، سؤاالت و دستورالعمل نمونه.  بنويسدخود را ساخته و توليد كند و

 به منظور امكان درك و تحليل نتايج .توان در پيوست اين گزارش مطالعه نمود مي
آموزان از يادگيري   اطالعات وسيعي در زمينة تجارب دانش2006دستاوردهاي خواندن، پرلز 

 بهPIRLS المعارف   دانش نامه يا دايرهفصلي از. آوري نمود خواندن در مدرسه و خانه جمع
هاي ارائه شده، سيستم آموزشي،  هر يك از كشورها اختصاص يافت تا با تكميل پرسشنامه

 والدين .برنامه درسي خواندن و منابع آموزش خواندن در كشورشان را توصيف كنند
 كه در هر يك  دندهايي را تكميل نمو آموزان پرسشنامه آموزان، معلمان، مديران و دانش دانش

ابعادي از پشتيباني و كمك، سواد خانواده، محيط مدرسه و آموزش كالس درس را مشخص 
  .نمود مي

  
كشورها با رعايت . هاي كيفي اجرا شد  با توجه كامل به مالك2006تمام ابعاد پرلز   

ها  هاي خود را انتخاب نموده تا از خطا و اريب بودن نمونه استانداردهاي دقيق نمونه
ها در  ترجمه آزمون و پرسشنامه. هاي قابل مقايسه در دسترس باشد جلوگيري شده و نمونه

آوري  فرآيند رفت و برگشتي دقيق انجام شد و جلسات آموزشي بسياري در زمينة جمع
ها، هر كشور از لحاظ هماهنگي و  اطالعات و مراحل تصحيح برگزار شد و قبل از تحليل داده

  . كشورها، مورد بررسي دقيق قرار گرفتقابليت مقايسه بين
  

                                                 
1 - Constructed - Response 
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آموزان پاية چهارم در  دانش" خواندن"نگاهي به عملكرد 
  ٢٠٠۶پرلز

 )هاي بني املللي يافته(

 .   بودند2006كنگ و سنگاپور سه كشور اول در پرلز  روسيه، هنگ 

، )فنالنديبخش (لوكزامبورگ، ايتاليا، مجارستان، سوئد، آلمان، هلند، بلژيك 
ها از ديگر شركت كنندگان   و دانمارك نيز كشورهايي بودند كه عملكرد آنستانبلغار

نيز در ميان ) آلبرتا، بريتيش كولومبيا و آنتاريو(سه حوزه ايالتي كانادا . باالتر بود
  .شركت كنندگاني بودند كه عملكردهاي بااليي داشتند

  
ي نسبت به پسران دختران به طور قابل توجهي در تمام كشورها، عملكرد باالتر 

به جز دو كشور اسپانيا و لوكزامبورگ كه متوسط عملكرد بين دختران و . داشتند
 .پسران يكسان بود

، با كسب حداقل امتياز سطح ضعيف )  درصد يا بيشتر95(آموزان  تقريباً تمام دانش 
. ، نشان دادند كه درك پايه و اوليه از خواندن را دارا هستند1المللي در معيار بين

 .)اطالعات مستقيم ارائه شده در متن را پيدا كرده و نتايج واضحي از آن كسب كنند(

) فنالنديبخش ( لوكزامبورگ، هنگ كنگ، بلژيك:  كشور6آموزان در   درصد دانش99
  . هلند، ليتواني و ايالت آلبرتا در كانادا اين سطح را كسب كردند

آموزان به   كننده، سه چهارم دانشبه طور كلي، تقريباً در نيمي از كشورهاي شركت 
هاي  اطالعات در بخش. (المللي دست پيدا كردند نقطه معيار متوسط در مقياس بين

و تقريباً دو ) ها را در متن پيدا كنند توانند ترتيب آن مختلف متن را پيدا كرده و مي
فتند المللي دست يا در مقياس بين) بسيار باال(پنجم به كسب نقطه معيار پيشرفته 

هاي عميق متن را تشخيص داده و براي ايده و پيام كلي توضيح  توانستند پيام مي(
 ). ارائه كنند

 دست عاليآموزاني را كه به نقطه معيار  سنگاپور و روسيه بيشترين درصد دانش 
ه در ــح پيشرفتــها به سط آن) درصد19(ك پنجم ـيافتند را داشتند و تقريباً ي

ر، تلفيق اطالعات در ــي تفسيــتواناي. (دـــدا كردنـــي دست پيـــالملل نــاس بيــمقي
                                                 

1 - International Benchmark عاليهاي  المللي از معادل در اينجا براي نقطه معيارهاي بين Advanced باال؛ High متوسط ؛
Intermediate  ضعيفو پائين يا Low استفاده شده است.  
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ولي تقريباً نيمي از شركت .) تمام متن و درك ابعاد ادبي و سازمان دهي را داشتند
 .آموزانشان به باالترين سطح دست پيدا كردند تر از دانش  درصد يا كم7كنندگان، 

عملكرد را به طور كلي داشتند، باالترين كه باالترين متوسط  2006پرلز شركت كنندگان  
در مقايسه و بررسي تفكيكي خواندن متون ادبي و اطالعاتي و نيز متوسط عملكرد را 

 . فرآيندهاي درك داشتند

حتي با توجه به سطح كلي عملكرد، اغلب كشورهاي شركت كننده از نقاط قوت و  
متون ادبي خيلي باالتر به طور نسبي عملكرد خواندن : ضعف نسبي برخوردار بودند

يا برعكس عملكرد خواندن متون اطالعاتي خيلي باالتر از (از متون اطالعاتي بود 
هاي بازيابي و نتيجه گيري ساده و  ؛ عملكردهاي باالتر در فرآيند)متون ادبي بود

  .مستقيم نسبت به فرآيندهاي تفسير و تلفيق و ارزيابي يا برعكس ديده شد
  

  2006پرلز تا  2001پرلز  از:  خواندنتغييرات در عملكرد

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

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

 .دار نيست از نظر آماري معني) نمره7(اما افزايش عملكرد آن 

ليتواني، هلند، : افت چشمگيري داشتند عبارتند از 2001 پرلز كشورهايي كه نسبت به
 .سوئد، انگلستان، روماني و مراكش

پرلز  متوسط عملكرد باالتري نسبت به 2006 پرلز كشورهايي كه در به طور كلي در 
كسب كرده بودند، هم دختران و هم پسران عملكرد باالتري داشتند و در  2001

. ها افت داشت، اين افت را هم دختران و هم پسران داشتند كشورهايي كه عملكرد آن
 در دختران ديده ند وليبه جز در آلمان و مجارستان كه پسران عملكرد بهتري داشت

رسد اين افت، ناشي از عملكرد ضعيف دختران بوده  نشد و در هلند كه به نظر مي
 .است
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با افزايش و جابه  2001پرلز  نسبت به 2006پرلز  به طور كلي متوسط عملكرد در  
سنگاپور، هنگ كنگ و اسلوانيا افزايش و . ملكردها همراه بوده استجايي در توزيع ع

ضعيف، (المللي داشتند   در سطح بينعاليبل توجهي در سطوح نقطه معيار ارتقا قا
روسيه و جمهوري اسلواك و آلمان در تمام سطوح به ). متوسط، عالي، بسيار عالي

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، ليتواني و هلند 2001 پرلز نسبت به 2006پرلز  در ميان كشورهايي كه در 
در دو سطح عالي و بسيار عالي افت داشتند، انگلستان و سوئد در تمام سطوح به جز 

 .ها افت داشت سطح ضعيف افت داشتند و روماني در تمام توزيع

زايش در متوسط عملكرد خواندن اف 2001پرلز  نسبت به 2006پرلز  دركشورهايي كه 
داشتند، غالباً در هر دو بخش اهداف خواندن و فرآيندهاي درك پيشرفت داشتند و به 

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

نسبت  2006پرلز  (ي مثال، هشت كشوري كه به طور كلي پيشرفت داشتندبرا. داشتند
ها در حوزه  همه در حوزة خواندن ادبي پيشرفت داشتند و بيشتر آن) 2001پرلز  به

 كنگ، روسيه، سنگاپور، اسلوانيا، آلمان و  هنگ. (خواندن اطالعاتي پيشرفت داشتند
به (گيري ساده و مستقيم رشد داشتند  هاغلب در حيطة فرآيند بازيابي و نتيج). ايتاليا

ها در حيطه فرآيندهاي تفسير، تلفيق و ارزشيابي  و همه آن) جز ايتاليا و مجارستان
  .اطالعات رشد داشتند

  
  : دهند هاي خانه كه سواد ادبي را پرورش و ارتقا مي فعاليت
درگير آموز در پاية چهارم و   و همبستگي مثبتي بين عملكرد خواندن دانشرابطه 

 و هم در 2001پرلز هاي ادبي قبل از شروع مدرسه، هم در  كردن كودكان با فعاليت
به طور مثال، كتاب خواندن، داستان گفتن، سرود خواندن،  (.شود ديده مي 2006پرلز 

گرچه اغلب والدين سطح ).  با كلمات هاي الفبايي و بازي بازي بازي كردن، اسباب
افزايش  2006پرلز   كشور در14اعالم نمودند، 2001ز پرل بااليي از درگيري را در

  . استتوجهقابل درگيري را اعالم داشتند كه 
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هاي كودكان در منازل نيز همبستگي و ارتباط مثبت با عملكرد خواندن را  وجود كتاب 
آموزاني كه در منازل  تفاوت بين متوسط عملكرد خواندن بين دانش. نشان داده است

تر از  ها كم شود با كودكاني كه در منازل آن  كتاب كودك يافت مي100ها بيش از  آن
به طور ).  انحراف معيار1 امتياز، تقريباً 91(شود بسيار زياد است   كتاب يافت مي10

هاي كودك در منازل از طرف  متوسط در بين كشورها، كاهش بسيار كم تعداد كتاب
هاي  ه دليل دسترسي به محيطممكن است اين كاهش ب. ها اعالم شده است خانواده

 .ادبي مبتني بر اينترنت باشد

ها  نيز متوسط عملكرد ادبي كودكاني كه والدين آن 2006پرلز  ، در2001پرلز  همانند  
شركت كشور  13ا وجود اين، ب. كنند، باالتر است افرادي هستند كه مطالعه زياد مي

 5ها بيش از  ي كه والدين آنآموزان كننده در هر دو ارزيابي، كاهش و افت در دانش
پرلز  در. ساعت مطالعه در هفته داشتند را اعالم داشتند و هيچكدام افزايش نداشتند

 5آموزان كالس چهارم بيش از   درصد از دانش37ن يمتوسط والدربه طو 2006
 ساعت مطالعه و 5 تا 1آموزان بين   از دانش درصد43ساعت مطالعه در هفته، والدين 

 .اند  ساعت مطالعه در هفته را گزارش داده1تر از  آموزان كم درصد از دانش20والدين 

ها نگرشي مثبت  آموزاني كه والدين آن دانش ،2006پرلز  درو هم  2001پرلز هم در  
به طور . ها باالتر بوده است  آن نسبت به خواندن داشتند، عملكرد خواندن در بين

نگرش ) درصد52(آموزان  ين اغلب دانش، والد 2006پرلز  متوسط بين كشورها در
ها  آموزاني كه والدين آن كاهش درصد دانش. مثبت و مطلوب نسبت به خواندن داشتند

نگرشي مثبت و مطلوب نسبت به خواندن داشتند با افزايش در هفت كشور متعادل 
 . شد

  
  ها آموزان و عادات مطالعه آن نگرش دانش

آموزاني كه بيشترين نگرش مثبت  ، دانش 2006پرلز  چنين در و هم 2001پرلز در  
در سطح . نسبت به مطالعه داشتند، عملكرد خواندن باالتري كسب كرده بودند

، به طور متوسط، با پنج عبارت در ) درصد49(آموزان   تقريباً نيمي از دانشالمللي بين
ها   دادهبا وجود اين،. مورد لذت بردن از مطالعه و ارزش دادن به كتاب موافق بودند
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در ايالت . (دهد افت و كاهش در نه كشور را در مقابل افزايش در پنج كشور نشان مي
 ).آنتاريو كانادا نيز كاهش مشاهده شد

آموزان به خودشان به عنوان يك مطالعه كننده  همبستگي بااليي بين نگرش دانش 
ي، به طور الملل در سطح بين. ها در خواندن وجود دارد خوب يا ضعيف و عملكرد آن

آموزان از خودشان تصور باال و مثبتي به عنوان يك   نيمي از دانش  متوسط تقريباً
هاي خواندن و مطالعه موافق  مطالعه كننده داشتند و با چهار عبارت دربارة توانايي

افزايش درصد ، 2001پرلز ، نسبت به  2006پرلز  كشور شركت كننده در 10. بودند
 شركت  كشورتصور مثبت نسبت به خود داشتند و هشتآموزان با  در بين دانش

 .كاهش درصد داشتند) شامل دو ايالت كانادا(كننده 

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

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

نتيجه  (.خوانند كردند كه هر روز يا تقريباً هر روز، خارج از مدرسه كتاب داستان مي
)  درصد31(و يك سوم ديگر )  كشور بود8 كشور و افزايش در 12كاهش و افت در 

نتيجه سه كشور با كاهش و چهار كشور با افزايش (مطالعه حداقل يك بار در هفته 
آموزان   درصد دانش16در مقابل، به طور متوسط . را بيان نمودند) روبرو بودند

نتيجه افت در هفت كشور و افزايش (خواندن روزانة متون اطالعاتي را اظهار داشتند 
 را گزارش دادند  درصد مطالعه يك بار در هفته اين متون43و ) ر بوددر دو كشو

 ادبي  متونايالت كبك كانادا در بخش مطالعه روزانة). يك كاهش و سه افزايش(
افزايش و در هر دو بخش مطالعه روزانه و هفتگي متون اطالعاتي كاهش داشته و 

 .اشتانتاريو در بخش مطالعه روزانة متون ادبي كاهش و افت د

آموزان اعالم كردند كه در  دانش ، 2006پرلز كشورها، دربه طور متوسط در ميان  
طالعه از طريق اينترنت، زمان بيشتري را براي مطالعة متون و يك روز نسبت به م

).  ساعت1ساعت درمقابل4/1. (كنند ها و مجالت صرف مي ها در كتاب مقاالت وداستان
تران زمان بيشتري براي مطالعه كتب و مجالت به طور متوسط نسبت به پسران، دخ

تمام در صرف مي كنند و اين تفاوت را تقريباً ) ساعت3/1 ساعت در مقابل 5/1(
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نسبت به دختران، پسران در مقايسه، به طور متوسط، . كنيم كشورها مشاهده مي
)  ساعت9/5 ساعت در مقابل 1(زمان بيشتري را براي مطالعه از طريق اينترنت 

 .توان تقريباً در نيمي از كشورها مشاهده كرد اين الگوي مطالعه را مي. كنند ميصرف 

آموزان اعالم كردند كه   درصد دانش40 بين كشورها، به طور متوسط، 2006پرلز در 
 درصد اعالم كردند كه براي سرگرمي حداقل هفتگي 28براي سرگرمي هر روز و 

المللي  آموزان در سطح بين دانش) صددر32(ولي تقريباً يك سوم . كنند مطالعه مي
گرچه چهار . كنند تر در ماه براي سرگرمي مطالعه مي دو بار يا كماعالم كردند كه 

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

  
  ازمان دهي براي آموزش خواندناي و س برنامه درسي مدرسه

آموزان  المللي، به طور متوسط، بين عملكرد خواندن دانش  سطح بيندر، 2006پرلز در 
پاية چهارم و زماني كه قبل از دبستان آموزش ديده بودند، همبستگي مثبت ديده 

آموزان بيش از يك   درصد از دانش81 بنا بر گزارش والدين، به طور متوسط .شد مي
گرچه بين كشورها، تفاوت قابل . وزش قبل از دبستان را گذرانده بودندسال آم
 .شد اي ديده مي مالحظه

هاي اولية خواندن در   از مهارتارزيابي والدين 2006پرلز  در  و هم 2001پرلز درهم  
به طور . خواني داشت ها در پايه چهارم خيلي هم كودكانشان با عملكرد خواندن آن

آموزان  ها، برطبق گزارش والدين، تقريباً يك سوم دانشمتوسط در ميان كشور
 انجام وقتي وارد مدرسه شدند، توانايي و قابليت 2006پرلز  كننده درشركت 
دادند،  ميبه طور مثال الفبا را تشخيص ( هاي اولية ادبي را به خوبي داشتند  فعاليت

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

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

 درصد 20المللي، مديران اعالم كردند كه به طور متوسط،  در سطح بين. دندگزارش دا
با اين )  درصد75بيش از (آموزان در مدارسي بودند كه بيشتر كودكان  دانش
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در پنج كشور افزايش و در يك كشور كاهش . شدند ها وارد مدرسه مي مهارت
طرف ديگر طيف، مديران در ). چنين در دو ايالت كانادا هم(مشاهده شد ) اسلوانيا(

آموزان در مدارسي بودند كه   درصد دانش44گزارش دادند كه به طور متوسط، 
 3در مقابل . شدند ها وارد مدرسه مي با اين مهارت)  درصد25تر از  كم(كودكان كمي 

 . كشور كاهش و افت داشتند9كشور كه افزايش داشتند، 

. خواندن و آموزش تأكيد زيادي داشتند درسي  المللي، مدارس بر برنامه در سطح بين 
 در ميان كشورها، چهار پنجم دانش آموزان در ر متوسطو، به ط 2006پرلز در 

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

آموزان در مدارسي بودند كه نسبت به  يباً به طور متوسط، سه چهارم دانشتقر
 .هاي موضوعي ديگر، بر خواندن تأكيد بيشتري داشتند حوزه

آموزان معلماني خواندن ياد   درصد دانش78، به ، به طور متوسط 2006پرلز در  
ولي . دندكر دادند كه به طور معمول از رويكردهاي سازمان دهي متنوع استفاده مي

در ميان رويكردهاي مختلف، تدريس خواندن به عنوان فعاليت كل كالس از همه 
ا اغلب از اين روش در ميان كشورها يبه طور متوسط هميشه . بيشتر مورد عالقه بود

 .  شد آموزان استفاده مي  درصد دانش35براي 

كالس  تعداد شاگردان متوسط، 2006پرلز كننده در در ميان كشورهاي شركت 
 17آموزان از  تغييرات در تعداد دانش.  نفر است24چهارم در جلسة درس خواندن، 

در ميان شركت . آموز در آفريقاي جنوبي بود  دانش42آموز در لوكزامبورگ تا  دانش
 دها تعدا  از نيمي از آندر بيشتر 2006پرلز و 2001پرلز  دو آزمونكنندگان هر 

كاهش  2001پرلز نسبت به آموز   دانش3 تا 1ين ها به طور متوسط ب شاگردان كالس
  .داشت

 17 گزارش دادند كه به طور متوسط در ميان كشورها،  ، معلمان2001پرلز  در 
 در  تقريباً. راني در خواندن نياز داشتندجبآموزان به آموزش تقويتي و  درصد دانش

ي در خواندن راني و تقويتجبآموزاني كه نياز به آموزش  تمام كشورها درصد دانش
به طور . ها را دريافت كرده بودند آموزاني بود كه اين كمك داشتند بيش از دانش
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آموزان پاية چهارم در مدارس حضور   درصد دانش60 ،متوسط در بين كشورها
 .داشتند كه به متخصص آموزش جبراني خواندن دسترسي نداشتند

  
  معلمان و آموزش و تدريس خواندن

) درصد57(آموزان   در بين كشورها به اكثر دانشر متوسطبه طو 2006پرلز  در 
هاي تعليم و  ها بر تركيب و تلفيقي از شيوه دادند كه تحصيالت آن معلماني درس مي

ها بر زبان و يا   درصد آن19تربيت، زبان و ادبيات تأكيد داشتند و به طور متوسط 
 . تأكيد داشتندهاي تعليم و تربيت  درصد بر شيوه7ادبيات تأكيد داشته و 

آموزان به طور متوسط،  ، معلمان دانش 2006پرلز كننده دردر بين كشورهاي شركت  
 ، به طور متوسط) درصد91(آموزان   سال سابقه تدريس داشتند و به اغلب دانش17

 .دادند معلمان تمام وقت خواندن را آموزش مي

 درسي پاية آموزش و مديران و معلمان، هر دو اعالم كردند كه كتاب 2006پرلز در
ميل كرده و در ضميمه قرار تدريس خواندن است و ديگر مواد آموزشي آن را تك

آموزان حداقل يك   درصد دانش90المللي، به طور متوسط، معلمان  در سطح بين. دارند
هاي تمرين و  از كتاب كار يا برگه. اند يا دو بار در هفته از كتاب درسي استفاده كرده

 درصد 60(، مطالب خواندني )آموزان  درصد دانش82 متوسط، به طور(كار 
نيز به شكل هفتگي ) آموزان  درصد از دانش55(هاي كودك  و كتاب) آموزان دانش

   .شد استفاده مي
ها  آموزاني كه معلمان آن به طور متوسط، درصد دانش 2006پرلز دركشورها در بين  

هاي كوتاه،  داستان(تون ادبي بخوانند ها خواسته بود حداقل يك بار در هفته م از آن
آموزاني كه معلمان  نسبت به آن دسته از دانش) هايي كه فصل بندي داشتند كتاب
) ها توصيفات، شرح(ها خواسته بودند متون اطالعاتي به همان اندازه بخوانند  آن

در ميان كشورها، به طور متوسط، ).  درصد58 مقابل در درصد 84. (بيشتر بود
آموزان خواسته شده بود تا حداقل يك   درصد دانش70ن گزارش دادند كه از معلما

 درصد خواسته شده بود كتابي كه فصل بندي 36هاي كوتاه و از  بار در هفته داستان
 .، بخوانند شده
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خواهند  آموزان مي معلمان اعالم كردند كه از دانش، 2006پرلز در ميان كشورها در 
هاي متنوع خواندن چون  ها و استراتژي ته از مهارتحداقل يك يا دو بار در هف

، بيان )آموزان  درصد از دانش90به طور متوسط، ( هاي اصلي تشخيص و تعيين ايده
، مقايسه متن خوانده شده با )درصد91(هايشان  شواهد از متن براي حمايت از ايده

 71(يري ، تعميم دادن و نتيجه گ)آموزان   درصد از دانش72(تجربه شخصي خود 
 . استفاده كنند) آموزان درصد از دانش

 فردي و در هم معلمان و هم مديران گزارش دادند كه خواندن به شكل ، 2006پرلز در 
المللي  در سطح بين. هاي معمول در كالس درس بود سكوت در كالس درس از فعاليت

دن آموزان كالس چهارم بيان داشتند كه خوان  از صد دانش65به طور متوسط، 
 درصد اين كار را به 27توسط خودشان و در سكوت را به عنوان فعاليت روزانه و 

 درصد از 20در بين كشورها، به طور متوسط . دهند عنوان فعاليت هفتگي انجام مي
 درصد به طور هفتگي با صداي 34آموزان بيان داشتند كه به طور روزانه و  دانش

 .خوانند بلند مي

ن اعالم داشتند به منظور پرسش و آزمودن خواندن ، معلما 2006پرلز  در 
به طور متوسط، از سه چهارم . هاي مختلف استفاده كردند آموزان از شيوه دانش
هاي كار يا  هايشان را در كتاب شد به طور هفتگي، پاسخ آموزان خواسته مي دانش
ها  پرسش درصد خواسته شده بود تا پاسخ به 62هاي كار و تمرين بنويسند، از  برگه

واكنش خود را نسبت به )  درصد57(به طور متوسط بيش از نيمي . را بلند بيان كنند
آموزان  قريباً فقط به يك چهارم دانشت. نويسند خوانند به طور هفتگي مي آن چه مي

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

به مدارسي )  درصد89(آموزان   متوسط تقريباً تمام دانشالمللي، به طور در سطح بين 
هاي موجود در كالس   درصد به كتابخانه69اند و  رفتند كه به كتابخانه مجهز شده مي

، معلمان اعالم داشتند به طور متوسط تقريباً نيمي از  2006پرلز در. دسترسي داشتند
توانند از كتابخانه كالس، كتاب امانت بگيرند تا به خانه ببرند و نيمي   ميآموزان دانش

هاي خارج از كالس درس را به شكل هفتگي  آموزان امكان بازديد از كتابخانه از دانش
 درصد، 28آموزان اعالم كردند كه هفتگي و   درصد دانش40به طور متوسط، . داشتند

 .گيرند كتاب به امانت ميخانه،  يك يا دو بار در ماه از كتاب
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آموزان به   درصد از دانش65در بين كشورها به طور متوسط، ، 2006پرلز در 
 بعد از.  درصد به اينترنت در مدرسه دسترسي داشتند57كامپيوتر در مدرسه، و 

، افزايش قابل توجهي ، به خصوص در كشورهاي اروپاي شرقي، در  2001پرلز 
اند، مشاهده  مپيوتر و اينترنت دسترسي پيدا كردهوزاني كه به كاآم تعداد دانش

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

 درصد از 30، ، معلمان اعالم كردند كه به طور متوسط در بين كشورها 2006پرلز در 
افزارهاي آموزشي  هاي خواندن به نرم  مهارتآموزان براي رشد و تقويت دانش

 درصد داستان يا متون ديگر را با 39و )  كشور14افزايش در (دسترسي داشتند 
 ). كشور17افزايش در (استفاده از كامپيوتر خواندند 

  
  بافت مدارس

 10تر از  آموزاني كه در مدارسشان كم المللي عملكرد خواندن دانش در سطح بين 
 امتياز بيشتر از نيم انحراف 56(وز با امكانات پائين بودند، خيلي باالتر آم درصد دانش

آموز با   درصد دانش50آموزاني بود كه در مدارسشان بيش از  از دانش) معيار
بنا بر گفتة مديران، به طور متوسط در بين ، 2006پرلز در . امكانات پائين مالي بودند

در مدارس دستة اول بودند كه )  درصد39(آموزان  كشورها، تقريباً دو پنجم دانش
 2001پرلز   بهنشان دهندة افزايش در هفت كشور و كاهش در يك كشور، نسبت

آموزان در مدارس دسته دوم بودند كه   درصد از دانش18به طور متوسط، . است
 . كشور بود3 كشور و افزايش در 4گر كاهش در  نشان

ا، مديران گزارش دادند كه تقريباً نيمي از ، به طور متوسط بين كشوره 2006پرلز در 
. در مدارسي بودند كه كمبود منابع، مانع كارشان نشده بود)  درصد52(آموزان  دانش

آموزان در مدارسي بودند كه مديران گزارش   درصد دانش15وليكن به طور متوسط 
قرار كمبود منابع، به شكل چشمگيري، شرايط آموزش خواندن را تحت تأثير : دادند

گرچه وضعيت از يك كشور به كشور ديگر فرق داشت، به طور متوسط، . داده بود
 . همبستگي مثبت بين عدم كمبود منابع و متوسط عملكرد خواندن وجود داشت
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به طور متوسط تقريباً نيمي ، 2006پرلز المللي، بنا بر گزارش مديران در  در سطح بين 
رفتند كه بر همكاري و تعامل خانه و  يمدارسي مبه )  درصد48(آموزان  از دانش

رفتند  مدارسي ميبه )  درصد27(مدرسه تأكيد داشتند، در حالي كه تقريباً يك چهارم 
در آنچه در ) والدين(ها  كه بين خانه و مدرسه ارتباط كمي وجود داشت و خانواده

نه ـ  خاتعاملارتباط مثبت اندكي بين سطح . گذرد مشاركت اندكي داشتند مدرسه مي
 .مدرسه با ميانگين عملكرد خواندن وجود داشت

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

)  درصد40(يا مشكل كم و ناچيزي بود ) آموزان  درصد از دانش37(نكرده بود 
آموزاني كه در اين دسته مدارس بودند، ميانگين عملكرد  دانش 2001پرلز همانند

آموزاني كه در مدارسشان غيبت كردن يك مشكل  خواندن باالتري نسبت به دانش
داشتند در اين ) آموزان  درصد دانش9به طور متوسط (شد  جدي محسوب مي

تري   غيبت كممقدونيهد و روسيه، ايسلن، 2001پرلز  نسبت به2006پرلز  خصوص، در
 و ونيرسد مشكل حضور و غياب در فرانسه، لت از طرف ديگر به نظر مي. داشتند

 .روماني و مراكش افزايش يافته است

المللي،اكثر معلمان نسبت به حرفة معلمي و شغل خود به عنوان معلم،  در سطح بين 
آموزان معلماني  شدرصد دان64 طور متوسط، به2006پرلز  در. نگرش مثبتي داشتند

خيلي جالب . داشتند كه با پنج عبارت مثبت در مورد حرفه خود و تدريس موافق بودند
به طور متوسط . ها نيز همبستگي داشت است كه اين موضوع با ديدگاه خانواده

آموزان رضايت خود را از مدرسة فرزندانشان اعالم داشتند   درصد دانش60والدين 
در مورد كيفيت آموزش و پرورش و توجه مدرسه موافقت و با چهار عبارت مثبت 

 .داشتند

مدرسه در كردند و يا  آموزاني كه در مدرسه احساس امنيت مي دانش 2006پرلز در 
آموزان  جراحت خيلي كم بود، نسبت به آن دسته از دانشو موارد دزدي، زورگويي 

ودشان و يا در كه در مدرسه احساس امنيت نداشتند و يا موارد فوق در مورد خ
 .كالسشان اتفاق افتاده بود، عملكرد خواندن باالتري داشتند
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 درصد نسبتاً امن و فقط 50 درصد فضاي امن، 47در بين كشورها، به طور متوسط، 
  . درصد فضاي غير امن در مدرسه را گزارش كردند3
باً سطح آموزان، مديران تقري در بين كشورها، به طور متوسط، در تكميل ديدگاه دانش 

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

به طور متوسط و در بسياري از . كه حداكثر با مشكل كم و ناچيزي روبرو بودند
 تصور مدير از امنيت مدرسه و متوسط عملكرد كشورها ارتباط مثبت بين ديد و

 .خواندن وجود داشت
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 ميكر   بيانيه دآرت هانس ويج-١ 
 ) IEA(املللي ارزيابي پيشرفت حتصيلي  مدير اجرائي اجنمن بني

 ) پرلز(املللي پيشرفت سواد خواندن  در خصوص انتشار نتايج بني
 
 

زشي كشورها، از اصول بنيادي است و نظارت بر عملكرد آموزشي براي درك سالمت نظام آمو
  .سالمت نظام آموزشي پايه حفظ امتياز رقابت اقتصادي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي است

  
 در حال انتشار نتايج مطالعه پيشرفت IEAالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  هم اكنون انجمن بين

 كه در 2006پرلز . باشد  ه مي شناخته شد2006 كه تحت عنوان پرلز2006سواد خواندن در سال 
ترين فناوري  ارزيابي عملكرد دانش آموزان  چهل كشور جهان در پايه چهارم ابتدايي اجرا شد، جديد

اي  آموزان در پايه هاي تحصيلي آنچه دانش  بر روي سالIEAتمركز. دهد در درك مطلب را ارائه مي
المللي پيشرفت تحصيلي قرار  ر صدر مطالعات بينكه هستند بايد بدانند و  بتوانند انجام دهند آن را د

  .دهد مي
  
پرلز براي تهيه اطالعات . هاي آموزشي بعدي است  به عنوان ابزاري براي موفقيت"خواندن"

اي است كه در آن  شود و هدف آن نقطه ارزشمند در مورد بهبود يادگيري در خواندن طراحي مي
  .كنند  عبور مي"خواندن براي يادگيري" به مرحلة "دنيادگيري براي خوان"آموزان از مرحلة  دانش

  
هاي الزم براي خواندن به منظور كسب تجربه ادبي و  شواهد تفاوت در عملكرد بين مهارت

هايي كه براي خواندن با اهداف اطالعاتي الزم است، ممكن است بينشي را در مورد  مهارت
  .بخشي داشته باشند ها پيشرفت رضايت طهآموزان فراهم كند تا در ساير حي هاي دانش توانائي

  
 PIRLS در حيطه خواندن، چرخه ارزيابي IEA و مطالعات اوليه 2001بر اساس موفقيت در پرلز 

كند تا روند كار را در طول دو دورة  كنندگان در مطالعات اوليه، اين فرصت را فراهم مي براي شركت
هاي خواندن  اط ضعف و قوت نسبي مهارت در مورد نقهاي مهمي زماني مطالعه كنند و شاخص

عالوه بر فراهم نمودن اطالعات در مورد . دهد كننده، ارائه مي دانش آموزان در كشورهاي شركت
آوري اطالعات  روند عملكرد در طي زمان، اين تمركز بر بهبود و اصالح نظام آموزشي، نيازمند جمع

  . كمي و محتوايي آموزش استاي براي نشان دادن اهميت كيفي، گستردة پيش زمينه
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توانند با بهبود عملكرد دانش آموزان  دهد كه كشورها مي  اين مطالعه اين واقعيت را نشان مي
هاي بزرگ جنسيتي در عملكرد خواندن بين پسرها و  پيشرفت كنند اين موضوع به چالش تفاوت

هاي خواندن  ي  در كسب مهارتتوانند نقش كليد دهد كه والدين مي كند و نشان مي دخترها اشاره مي
هشداري براي كاهش احتمالي عالقه به خواندن به عنوان يك فعاليت  كه شان داشته باشند كودكان

  .شود  محسوب مياوقات فراغت
امروزه كشورهاي شركت كننده اين فرصت را دارند كه نتايج پيشرفت مربوط به تحصيل، برنامه 

كند،  المللي و محلي كمك مي د خواندن در بافت بيندرسي و آموزشي را كه به توضيح عملكر
هاي قدرتمندي براي بررسي خط مشي، اصالح و كاربرد  هايي هستند كه بينش اينها تحليل. بيازمايند
  .آورند فراهم مي

  
اند، توانايي توجه  هاي مجدد شركت كرده اين اطالعات براي آن دسته از كشورهايي كه در ارزيابي

 سال اخير مشاهده كرده و بتوانند اثرات هر گونه 5 كه تغييرات عملكرد را در خالل دهد  مي رادقيقي
  .تغيير كه ممكن است در طي اين زمان نشان داده شده باشد را ارزيابي كنند

  
المللي و اياالت متحده   اثر قابل توجهي در سطح بينPIRLS مانند IEAانتشارات اوليه از گزارشات 

همانطور كه .  ميزان مؤثر باشدهمينرفت كه انتشار اين اطالعات به   ميانتظار. آمريكا داشت
باشد، ما انتظار داريم   بعدي مي مطالعاتر قدرتمندي براي ثابت كرد كه كاتاليزوIEAمطالعات پيشين 

 در تحليل روند پيشرفت تحقيقاتبررسي دور بعدي براي اي را   اخير، انگيزه نتايج كه مجموعة
  .1كند خواندن ايجاد

                                                 
  . آغاز خواهد شد2008وريه در ف2011پرلز - 1
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انتفاعي و  المللي ارزيابي پيشرفت تحصيلي، يك مركز تحقيقات مشاركتي مستقل، غير انجمن بين
باشد و به اين منظور به مشاركت و همكاري محققان،   كشور عضو مي64المللي است كه نمايندة  بين

  . وابسته استهاي موفق و بزرگ  بسيار آموزان، معلمان و دولت براي انجام مجموعه پروژه  دانش
  

هاي اصلي تأمين بودجه، مركز ملي آمار تحصيلي اياالت  انجام اين پروژه بدون حمايت سازمان
  .هاي مهم مالي را به عهده داشتند، غير ممكن بود  سال اخير حمايت5متحد ه و بانك جهاني كه طي 

  
اي كه مشاركت  كنندههايي كه ما را حمايت كردند و همينطور كشورهاي شركت  من مايلم از سازمان

  .مالي داشتند، قدرداني كنم
  

ها و عملكردهاي آموزشي گردآوري  ها، روش ما بر اين باوريم كه اين اطالعات گسترده كه از نظام
  .شده، بازده مهمي براي شركاي تأمين بودجه، محققين و سياست آفرينان خواهد داشت

  
PIRLS  زان در حوزة خواندن در سطح وسيع استموفقيت بزرگي در ارزيابي عملكرد دانش آمو.  

  
هاي متمادي در كالج بوستون گسترش يافته  هايي كه طي سال اين پروژه بر اساس تجارب و مهارت

  .بنا شده و كاربرد جديدترين تكنولوژي در بخش، تحليل و گزارش ها را به همراه دارد
  

ان متخصص از مركز آمار كانادا، شناس هاي روش كارمندان توانا و متعهد در كالج بوستون تالش
 در هامبورگ آلمان، IEAهاي تحصيلي در اياالت متحده، مركز پردازش اطالعات  خدمات آزمون

كنند تا اجراي   در آمستردام، هلند و مشاوران متخصص از سراسر دنيا را هماهنگ ميIEAدبيرخانه 
   .آميز اين پروژه تضمين شود موفقيت

  
. ي در مراكز تحقيقات سراسر دنيا كه در موفقيت پروژه اهميت داشته استهمينطور تالشهاي افراد

آموزاني كه وقتشان   بدون مشاركت هزاران مدير، معلم، والدين و دانش PIRLSو باالخره، موفقيت 
  .آمد را در اختيار اين مطالعه قرار دادند، بدست نمي
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بودند قدرداني كنم به ويژه از مديران اين من مايلم از تمام كساني كه در موفقيت اين پروژه سهيم 
آميز اين پروژه  پروژه دكتر اينا موليس و مايكل مارتين به دليل مديريت و تعهدي كه اجراي موفقيت

  .كنم ميرا تضمين نمود تشكر 
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 او مارتني بيانيه  دآرت اينا موليس و دآرت مايكل -٢
 )و پرلزاملللي مطالعات تيمز  مديران علمي مرآز بني   (  
 
  

   2006المللي پرلز ارائه نتايج بين
  

 خواندن  سواد  در زمينة پيشرفتIEAالمللي  ، كه ارزيابي بين2006خوشحاليم كه نتايج پرلز
 شركت 2006 در پرلز ) نظام آموزشي45 ( كشور40.  چهارم است منتشر شد آموزان پاية دانش

  .اين دو مطالعه را دارند 1ترند و اطالعات  نيز شركت داشتند2001 كشور آن در پرلز 26كردند كه 
  

  2006المللي پرلز  طبق گزارش نتايج بين
 . اند پسرها در سواد خواندن پيشي گرفتهدخترها از  •

 . آموزان  روند كاهشي دارد  در دانش"خواندن"ارزشمندي و لذت  •

اد ييراتي ايجشان تغ آموزان توانند براي بهبود عملكرد دانش براساس نتايج پرلز كشورها مي •
  .كنند

 2006 در پرلز ترين سطح عملكردكنگ و سنگاپور سه كشور با باال روسيه فدرال، هنگ •
، بلغارستان و )بخش فنالند(  ايتاليا، مجارستان، سوئد، آلمان، هلند، بلژيك، لوگزامبورگ.بودند

بر اين  عالوه .داشتندديگر كننده   كشورهاي شركتنسبت بهدانمارك نيز عملكرد باالتري 
جزو كشورهايي بودند كه عملكرد  آلبرتا، بريتيش كولومبيا و اونتاريو شامل سه ايالت كانادا
 . بااليي داشتند

توانند در بهبود وضع عملكرد تحصيلي كودكان پيشرفت  دهد كه كشورها مي پرلز، نشان مي •
 2001ز سال ، پيشرفت چشمگيري ا2006بيشتر كشورهاي با باالترين عملكرد در. ايجاد كنند

از كشورهاي ديگر كه در عملكردشان . نشان دادند كه شامل سه كشور با عملكرد باال بودند
 . پيشرفت داشتند، سنگاپور، اسلوواني، جمهوري اسلوواك، ايتاليا، آلمان و مجارستان بودند

  عاليالمللي  به نقطه معيار بين )متر يا كدرصد7( در اكثر كشورها، دانش آموزان كمي •
در حاليكه تقريباً . سيدندر

5
ست دآموزان در سنگاپور و روسيه فدرال به اين سطح   دانش1

تواند توانايي تفسير، تلفيق اطالعات در   خواندن دانش آموزان در اين سطح مي.پيدا كردند
 .تمام سن و درك ابعاد ادبي و سازماندهي را در بر داشته باشد

                                                 
1 - Trend )تكرار شده است2006 كه در پرلز 2001هايي از پرلز  ، داستان)ترند .  
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، در تمام كشورها، دخترها پيشرفت باالتري  از 2006 همچنين در پرلز  و2001در پرلز  •
اين تفاوت در بسياري از كشورها ). 492 در مقابل 509ميانگين . (پسرها در خواندن داشتند

قابل توجه بود، افزايش آن مربوط به انتظارات آموزشي بسياري از پسران با عملكرد پايين 
 .ر بوددر طي سالهاي نوجواني و باالت

كشورهايي كه باالترين سطح پيشرفت را داشتند، در خواندن متون ادبي و اطالعاتي نيز  •
 هر چند ،شود باالترين عملكرد داشتند، دو هدف اصلي كه توسط پرلز دنبال ميبه گرايش 

 .بيشتر كشورها پيشرفت نسبتاً باالتر را در يك هدف داشتند تا هدف ديگر

  
اين گزارش شامل «: گويند مارتين مديران علمي پرلز در كالج بوستون ميدكتر آينا موليس و مايكل 

 آنها در خواندن شود، عملكرد تحصيليتواند باعث بهبود  اطالعات زيادي در مورد كشورهاست كه مي
  .ندنك ترين معلم خواندن كودكان تأييد مي خانواده را به عنوان اولين و شايد مهم

  
دهند   ك مهم ديگر اين گزارش جديد اين است كه نتايج نشان ميكم: موليس و مارتين افزودند

  . توانند پيشرفت تحصيلي كودكان را بهبود بخشند كشورها مي
  

همچنين حائز اهميت است كه روسيه فدرال و اسلواني نيز : گفتند) موليس و مارتين(پژوهشگران 
 يك سال  اين كشورهاموزانآ دستخوش تغييرات ساختاري شدند، بنا بر اين در حال حاضر دانش

  . بيشتر از تحصيالت ابتدايي برخوردار هستند
  

 خانه، مدرسه و تأثيرات ملي در مورد اينكهعوامل اي در مورد  عالوه براين، پرلز اطالعات گسترده
  .كند ، گردآوري ميگيرند آموزان چگونه ياد مي دانش

  
 هوادتأثير خان

  
هاي با   وادهمعتقد است كه كودكان از خان  ة جهانيهاي اثبات شد  بر اساس يافته2006پرلز •

شان از خواندن  دانش آموزاني كه والدين. سواد، داراي توانايي باالتري در خواندن هستند
هاي  آموزاني كه با فعاليت خوانند، كتابهاي فراوان دارند و دانش برند، بطور مكرر مي لذت مي

شوند، پيشرفت   با كلمات از سنين پايين درگير ميهايي هاي الفبايي تا بازي خواندن از بلوك
 .خواندن باالتري دارند
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المللي، رابطة مثبتي بين پيشرفت خواندن دانش آموزان پايه چهارم و مدت زمان  از لحاظ بين •
بر طبق گزارشات والدين، حدود . دبستاني وجود داشت صرف شده براي آموزش پيش

5
4 

 .دبستاني داشتند  سال آموزش پيش1المللي بيش از   بيندر سطح ن آموزا دانش

هاي پايه خواندن در  ، ارزيابي والدين از مهارت2006 و 2001در هر دو آزمون پرلز •
بر طبق گزارش والدين . شان با عملكرد خواندن آنها در پايه چهارم همخواني داشت كودكان

حدود 
3
هاي اوليه خواندن وارد مدرسه شوند كه در   متوسط، با مهارت كودكان بطور1

 . كشور افزايش مشاهده شد17 در 2001مقايسه با پرلز

  
  آموزان هاي دانش نگرش
ها لذت      اعالم كردند كه از خواندن كتاب2006تنها نيمي از دانش آموزان كشورهاي پرلز •

آموزان   دانش2001 نسبت به سال 2006در پرلز  .برند و براي كتاب ارزش قائل هستند مي

حدود . خواندند كمتري براي سرگرمي كتاب مي
3
 تقريباً هيچوقت براي سرگرمي كتاب 1

 ). بار در ماه2حداكثر ( نخواندند

  
  آموزش خواندن

تقريباً سه . مدارس ابتدايي سراسر جهان تأكيد قابل توجهي بر آموزش خواندن داشتند •
 . تأكيد بيشتري بر خواندن داشتند تا موضوعات ديگر در مدرسهدانش آموزانچهارم 

بسياري از  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

بطور كلي، . ي درسي پايه آموزش خواندن هستندمديران و معلمان گزارش دادند كه كتابها •
 .آموزان بيشتري خواسته شده بود تا در يك هفته متون ادبي بخوانند از دانش

معلمان و دانش آموزان گزارش دادند كه خواندن آهسته و مستقل يك فعاليت معمول كالس  •
به وسيلة اند  دهخوانشود تا در مورد آنچه  بيشتر مواقع از دانش آموزان خواسته مي. است
 .پاسخ بدهندهاي تمرين يا بطور شفاهي  برگه

 آموزان پايه چهارم  در مدارسي بودند كه داراي كتابخانه بوده المللي بيشتردانش ازلحاظ بين •

تقريباً %). 69(  داشتندكالسيهاي  و يا كتابخانه%)89(
3
  در مدرسه به كامپيوتر آموزان  دانش2
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از .  در مدرسه به اينترنت دسترسي داشتندآنهاسي داشتند و بيشتر از نيمي از دستر
 كه به كامپيوتر و اينترنت در مدرسه دسترسي داشتند ي، درصد دانش آموزان2001پرلز

 . افزايش قابل توجهي داشت
 
  

  محيط مدرسه
 از پيشرفت خواندن دانش آموزان در مدارسي كه دانش آموزان برتر داشتند، باالتر •

بطور متوسط، . دانش آموزان محروم بود)  درصد50بيشتر از(مدارسي با درصد باالي 
 . درصد دانش آموزان در مدارسي با درصد باالي دانش آموزان محروم بودند18

خوشبختانه بيشتر . امنيت مدرسه و پيشرفت خواندن ارتباط مثبتي وجود داشت بين  •
كردند و حوادثي مانند دزدي، تهديد و  ميدانش آموزان در مدارسشان احساس امنيت 

مديران نيز در اين كه در امنيت مدرسه، مشكلي . رساني در حداقل ممكن بود آسيب
 .وجود ندارد، توافق داشتند

 .  حرفه معلمي خود نگرش مثبتي داشتندنسبت به%) 64(اكثريت معلمان  •
  

 درصد 60شت و والدين جالب اينكه اين موضوع با ديدگاههاي والدين نيز همبستگي دا
  . فرزندشان رضايت خاطر كافي داشتندمعلمدانش آموزان از 

  
  

  2006پيرامون پرلز 
 سال يك بار اجرا 5اي خواندن است كه هر  هاي مقايسه ، دومين دوره از چرخة ارزيابي2006پرلز 
 گيري روند شود و اين مطالعه براي اندازه اين ارزيابي جهاني در پاية چهارم اجرا مي. شود مي

ها و تمرينات مربوط به  شود و اطالعاتي را در مورد سياست پيشرفت سواد خواندن طراحي مي
  .كند يادگيري و تدريس خواندن گردآوري مي

  
حدوداً  (آموزان پايه چهارم   كشور در اين مطالعه شركت كردند كه پيشرفت سواد خواندن دانش40
عاتي در مورد عوامل خانه و مدرسه كه با يادگيري خواندن گيري كردند و اطال را اندازه)  ساله10

 150آموز در   دانش4000اي از تقريباً  در هر كشور، نمونه. باشند را گردآوري كردند مرتبط مي
در اكتبر  آوري اطالعات براي كشورهاي نيمكرة جنوبي جمع. مدرسه مورد سنجش قرار گرفتند

  . شروع شد2006مارس   و در كشورهاي نيمكرة شمالي در 2005
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كشورهاي استراليا، بلژيك، بلغارستان، كانادا، تايوان، دانمارك، انگلستان، فرانسه، گرجستان، آلمان، 
هنگ كنگ، مجارستان، ايسلند، اندونزي، جمهوري اسالمي ايران، فلسطين اشغالي، ايتاليا، كويت، 

راكش، هلند، نيوزيلند، نروژ، لهستان، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، جمهوري مقدونيه، مولداوي، م
قطر، روماني، روسية فدرال، اسكاتلند، سنگاپور، جمهوري اسلواك، اسلواني، آفريقاي جنوبي، 

  .اسپانيا، سوئد، ترينيداد و توباگو اياالت متحده، در اين آزمون شركت كردند
  

هاي ترند را   داده2006 در پاية چهارم كه در پرلز 2001كشورهاي شركت كننده در آزمون پرلز 
بلغارستان، انگلستان، فرانسه، آلمان، هنگ كنگ، مجارستان، : ارائه دادند شامل كشورهاي زير هستند

ايسلند، جمهوري اسالمي ايران، فلسطين اشغالي، ايتاليا، لتوني، ليتواني، جمهوري مقدونيه، مولداوي، 
 اسكاتلند، سنگاپور، جمهوري اسلواك، مراكش، هلند، نيوزيلند، نروژ، روماني، روسيه فدرال،

  .اسلواني، سوئد و اياالت متحده
  

 است، يك شركت جهاني (IEA)المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  پرلز يك پروژة مداوم انجمن بين
 سال پيش در حال اجراي آزمون 50هاي دولتي كه حدوداً از  از مؤسسات تحقيقاتي ملي و آژانس

  . ن كشوري استروند پيشرفت تحصيلي بي
  

شركاي عمده تأمين بودجه پرلز شامل بانك جهاني، دپارتمان آموزشي آمريكا از طريق مركز ملي 
  .الزحمه همكاري دارند آمار، و كشورهاي شركت كننده كه در تامين حق

  
  كالج بوستوندانشكده علوم تربيتي  پرلز و تيمز در (ISC)المللي مطالعات پرلز توسط مركز بين

المللي در زمينة پيشرفت  اي بين شود كه به اجراي مطالعات مقايسه ا هدايت و رهبري ميآمريك
و در ) پرلز( در خواندن IEAاساساً، اين مركز مسئوليت اجراي مطالعات . تحصيلي اختصاص دارد

 TIMSSتيمزالمللي روند آموزش رياضيات و علوم كه تحت عنوان  مطالعة بين(رياضيات و علوم 
  . درا به عهده دار) دهشناخته ش
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 اي اطالع رساني رسانه -٣
 )آاجل بوستون(     
 
   

انتشار  2007 نوامبر، 28المللي سواد خواندن در روز چهارشنبه،  نتايج مرحلة اصلي مطالعه بين
 از جمله كشور 40 ميان  درآموزان پايه چهارم گزارش شامل رتبه بندي سطح عملكرد دانش. يافت

  .آموزان را تحت تأثير قرار مي دهد  كه عملكرد دانشيتحليل عواملهمچنين ت و اياالت متحده اس
  

CHEST NUT HILL،  MA (11-9-07) -المللي پيشرفت سواد خواندن   نتايج مرحلة اصلي مطالعة بين
 28  كشور شامل اياالت متحده، در روز چهارشنبه،40در دانش آموزان پايه چهارم در ميان 

  .  مديران مطالعه در كالج بوستون، منتشر شد، توسط2007نوامبر
  

المللي در  هاي بين المللي پيشرفت سواد خواندن، يكي  از بزرگترين ارزيابي ، مطالعه بين2006پرلز
  .آموز را بررسي كرده است  دانش215000سواد خواندن است كه تا كنون انجام شده و حدود 

  
 همچنين اطالعاتي در مورد خانه، مدرسه  وهر كشوربندي عملكرد دانش آموزان   رتبه،گزارش جديد

 در  را براي كشورهايي كه نتايج ترندو ساير عوامل كه به عملكرد دانش آموزان مربوط است و 
  . شركت داشتند را فراهم نموده است2001پرلز

  
 لكتوسط مديران پروژه پرلز ماي) پرلز(المللي پيشرفت سواد خواندن  نتايج مطالعه بين: چيستي

  .المللي كالج بوستون، منتشر شده است مارتين و ايناموليس از مركز مطالعات بين
  

  . مراجعه كنيدpirl.bc.edu به سايت يدتوان  منتشر شده كه ميWEBCAST نتايج مطالعه در 
  

المللي تيمز و پرلز در كالج بوستون از طرف انجمن  پرلز كه توسط مركز مطالعه بين: زمينه پيش
هاي جهاني  شود، يكي از مؤثرترين ارزيابي  هدايت مي(IEA)ي ارزيابي پيشرفت تحصيلي الملل بين

  .سواد خواندن در سراسر دنياست
  

تقريباً ( شركت كردند كه پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم 2006 كشور در پرلز40
سنجند در  ري خواندن را ميو اطالعاتي در مورد خانه و مدرسه و عوامل مربوط به يادگي)  ساله10

  .ندگيري شد  نمونهدانش آموزان  مدرسه150هر كشور تقريباً در 
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هاي تكرار  آموزان ايران در داستان گزارش عملكرد دانش
 ٢٠٠۶شده در پرلز 

 
 براساس مواد آزمون 2006 و 2001آموزان در پرلز  مقايسه ميانگين عملكرد دانش -

 :  داستان زير4تكرار شده در 

در   داستاننام
ين 

انگ
مي

 
رلز

پ
 

20
01

  

ف 
حرا

ان
 

يار
مع

ني  
ود
زم
د آ

عدا
ت

رلز  ها 
ر پ

ن د
نگي

ميا
  

يار
مع

ف 
حرا

ان
ني  

ود
زم
د آ

عدا
ت

  ها 

كل
ره 

نم
  

  16  1027  3,77  7,01  1822  4,1  7,21  قطب جنوب
  17  1022  3,34  5,1  1838  3,2  5,8    لئوناردو داوينچي

  17  1071  3,91  7,35  1802  4  7       هاي پشت بام گل
  17  1007  4,09  5,98  1808  4,4  5,95  كه گل رست

   
 تا 2001( سال 5دهد، عليرغم گذشت بيش از  هاي جدول فوق نشان مي گونه كه داده همان
هاي آموزشي و  هاي درسي و شيوه و تغييرات و تحوالت ايجاد شده در كتاب) 2006

آموزان سال  انش با عملكرد د2001آموزان سال  ساير عوامل اما ميانگين عملكرد دانش
داري  هيچ تفاوت معني) با محتوا و درجه دشواري يكسان(ها   در همان داستان2006

  . نكرده است
 2006 بوده است كه در سال 7 حدود 2001مقايسة ميانگين داستان قطب جنوب در سال 

  . نيز همان عدد تكرار شده است
گين عملكرد در دو دورة آزمون ميان) ادبي و اطالعاتي(ها و متون  در مورد ساير داستان

  .  يكسان است  پرلز تقريباً
گونه كه  همان. باشد نكتة جالب ديگر عدم تفاوت قابل مالحظه در نمرة انحراف معيار مي

  . تفاوت محسوسي ندارد2006 با 2001هاي  شود انحراف معيار آزمون مالحظه مي
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 )2006رلز پ(آموزان در داستان لئوناردو داوينچي  نمرات خام دانش -

  
 

   نفر1022= آموزان تعداد دانش  18/5= ميانگين 34/3=انحراف معيار     
  

    )2001پرلز (آموزان در داستان لئوناردو داوينچي  نمرات خام دانش -

  
   نفر1838= آموزان تعداد دانش  9/5=    ميانگين  27/3=   انحراف معيار   

  
 تقريباً 2006 و 2001 دو مطالعه پرلز ها و شكل توزيع نمودار در نحوة توزيع داده

  .مشابه است

فراوان

نمره خام

نمره خام         

2006 

2001 

فراوان
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 )2006پرلز (آموزان در داستان قطب جنوب  نمرات خام دانش -
 

   نفر1027= آموزان تعداد دانش  01/7= ميانگين 77/3=انحراف معيار      
  

   )2001پرلز (آموزان در داستان قطب جنوب  نمرات خام دانش -

            
   نفر1822= آموزان تعداد دانش  2/7= ميانگين  11/4=انحراف معيار   

  

فراوان

2006

 نمره خام

فراوان

 نمره خام   

2001 
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 و پرلز 2001آموزان در پرلز  ها و توزيع نمودار عملكرد دانش درصدها و فراواني
  . تقريباً يكسان است2006
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 )2006پرلز (هاي روي پشت بام  آموزان در داستان گل نمرات خام دانش -
 

 
    
   نفر1071= آموزان تعداد دانش  35/7= ميانگين  91/3=انحراف معيار   

  

   )2001پرلز (هاي روي پشت بام  آموزان در داستان گل نمرات خام دانش -

    اني     فراو

  
   نفر1802= آموزان تعداد دانش  1/7= ميانگين  00/4=نحراف معيار   

 
 

فراوان

2006 

2001 

 نمره خام   

 نمره خام   
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  ٢٠٠١املللي پرلز  هاي بني ترين يافته گزارش امجايل از مهم

  ٢٠٠١املللي پيشرفت سواد خواندن  مطالعة بني

  )2000- 2003 (2001پرلز 
ها و   اولين دورة پنج ساله ارزيابي بود كه روند پيشرفت سواد خواندن كودكان و سياست2001پرلز 
راحل م: آموزد پرلز سه بعد از سواد خواندن را مي. سنجيد هاي مربوط به سواد خواندن را مي تكنيك

دو بعد اول پايه آزمون نوشتاري . ها و تمايالت سواد خواندن درك مطلب، اهداف خواندن و گرايش
كند تا درك خود را  آموزان را وادار مي  دانش  چارچوب پرلز. دهند درك مطلب خواندن را تشكيل مي

بدست : دشوند نشان دهن هاي متنوعي كه براساس دو هدف عمده خواندن طبقه بندي مي از متن
آموزان خواسته  در اين اهداف، از دانش. آوردن و استفاده از اطالعات و نايل شدن به تجربيات ادبي

هاي خواندن را به كار گيرند كه شامل تمركز و بازيابي اطالعات  شود تا راهكارها و مهارت مي
. باشد متن ميها، بررسي و ارزيابي ويژگي هاي  گيري ساده، تفسير و تلفيق ايده خاص، نتيجه

اين . شود آموز نشان داده مي  دانش ها و تمايالت به وسيلة پرسشنامه سومين بعد ، يعني گرايش
هاي والدين، معلم و مدرسه، اطالعاتي در مورد عوامل خانه و مدرسه كه  پرسشنامه و پرسشنامه

ان در آن زندگي باشد همچنين در مورد بافت بزرگتري كه كودك مرتبط با پيشرفت سواد خواندن مي
عالوه براين، كشورهايي كه در مطالعه سواد . كنند آوري مي گيرند را جمع كنند و ياد مي مي

 را دوباره اجرا كنند تا 1991 شركت كردند تمايل داشتند كه آزمون 1991 در سال IEAخواندن
. هند نشان د1991-2001هاي  آموزان خود را در طول سال روند پيشرفت سواد خواندن دانش

سال ) نيمكره جنوبي( و اكتبر تا نوامبر ) نيمكره شمالي(هاي مه تا آوريل   در ماه2001اطالعات پرلز 
  .آوري شد  جمع2001

  

  جمعيت مورد نظر

 اين . ساله بودند9آموزاني بود كه   جوار با بيشترين تعداد دانش پاية هدف، پاية باالتر از دو پاية هم
در اين پايه، آموزش رسمي خواندن كامل . كننده، پاية چهارم استپايه در اكثر كشورهاي شركت 

  .گيرد  صورت مي"خواندن براي يادگيري" به "يادگيري براي خواندن"شود و عبور از  مي
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  كشورهاي شركت كننده

، كلمبيا، قبرس، جمهوري چك، انگلستان، فرانسه، )انتاريو و كبك(آرژانتين، بليز، بلغارستان، كانادا 
كنگ، مجارستان، ايسلند، ايران، فلسطين اشغالي، ايتاليا، كويت، لتوني، ليتواني،  ، يونان، هنگآلمان

مقدونيه، مولداوي، مراكش، هلند، نيوزيلند، نروژ، روماني، روسيه فدرال، اسكاتلند، سنگاپور، 
 ترند نه كشور شركت كننده در مطالعات. جمهوري اسلواك، اسلواني، سوئد، تركيه، اياالت متحده

يونان، مجارستان، ايسلند، ايتاليا، نيوزيلند، سنگاپور، :  شامل كشورهاي زير هستند2001-1991
   .اسلواني، سوئد و اياالت متحده

  
 

  هاي كليدي يافته
كشور سوئد باالترين عملكرد را داشت و بعد از آن كشورهاي هلند، انگلستان و بلغارستان  .1

اف ادبي باالترين عملكرد را داشتند و از نظر اهداف سوئد و انگلستان از نظر اهد. بودند
در همة كشورها، دختران در پاية . اطالعاتي سوئد، هلند و بلغارستان عملكرد باال داشتند

 .چهارم به طور معنادار پيشرفتي باالتر از حد متوسط نسبت به پسران در اين پايه داشتند

 نگرشآموزاني كه  ندن داشتند و دانش مثبت به خوانگرشآموزان در همة كشورها،  دانش .2
 نگرشدر همة كشورها دخترها . بسيار مثبت داشتند داراي باالترين ميانگين پيشرفت بودند

دخترها بيشتر از پسرها خواندن داستان يا .  نسبت به پسرها داشتند به خواندنتري مثبت
ي از دخترها و پسرها ا هالحظرمان را در طول هفته گزارش دادند، در حاليكه درصد قابل م

 .كردند در طول هفته براي به دست آوردن اطالعات مطالعه مي

از (هاي ابتدايي سواد آموزي  در تمام كشورها ارتباطي مثبت بين پيشرفت خواندن و فعاليت .3
. قبل از شروع مدرسه وجود داشت) قبيل كتاب خواندن، قصه گفتن، بازي با كلمات و غيره

هاي كودك زيادي موجود  هايشان كتاب زان پاية چهارم كه در خانهآمو در هر كشور، دانش
هاي كودك  هايشان كتاب آموزاني كه در خانه بود، پيشرفت خواندن باالتري نسبت به دانش

 .كمتري وجود داشت، داشتند

آموزاني كه باالترين پيشرفت را در خواندن داشتند، داراي والديني بودند كه به  دانش
  .د بودندخواندن عالقمن

براساس گفتة مديران مدرسه در بين كشورها، در برنامة آموزشي مقطع دبستان، بر  .4
المللي، به طور متوسط معلمان  در سطح بين. شد ها، تأكيد مي خواندن بيش از ساير حوزه

 .دادند گزارش كردند كه هفت ساعت در هفته را به آموزش زبان اختصاص مي
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آموزان، آموزش روزانه  براي اكثريت دانش. الس درس بودخواندن، يك فعاليت معمول در ك .5
هاي خواندني، با حداقل تمرينات هفتگي در كتاب تمرين  براساس يك كتاب درسي يا مجموعه

آموزان خواسته  همچنين معلمان گزارش دادند كه از دانش. هاي تمرين همراه بود يا ورقه
را از آنچه خوانده بودند توضيح شود تا معناي اصلي را تشخيص دهند و درك خود  مي

خوانندگاني كه عملكرد بهتري داشتند، مطالعه آزاد بيشتري داشتند و با . دهند يا تأييد كنند
  .كردند تر مطالعه مي صداي آهسته
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 IEA٢ از ١گزارشي ازدريافت نشان تقدير ويژه
  در ايران٢٠٠۶آميز پرلز  به مناسبت اجراي موفقيت

  
 كشور عضو مطالعه پرلز 45 جمهوري اسالمي ايران از ميان كشورIEA براساس گزارش رسمي 

 عملكرد استثنايي به همراه كشور اتريش موفق به دريافت نشان ويژه به پاس تقدير از 2006
(Exceptional Performance)  شايستة الگوبرداريو (Exemplary) المللي پرلز   در اجراي پروژة بين

  .گرديد
  

 لغايت 17 كه از تاريخ NRCكنندگان ملي  المللي هماهنگ ر در هشتمين اجالس بيناين نشان پرافتخا
المللي ارزشيابي   توسط رئيس انجمن بين،برگزار گرديد) شهر كبك( در كشور كانادا 2007 ژوئن 22

  3) گزارش اجالس هشتم پرلز2مستند به ص . ( به ايران اعطا شدIEAپيشرفت تحصيلي 
 

 مطالعه 25 با هدف انجام مطالعات تطبيقي تأسيس شده و تاكنون بيش از 1959 در سال IEAانجمن 
جهاني در زمينه علوم، رياضيات، زبان، ادبيات، تربيت اجتماعي، نگارش ، كامپيوتر، آموزش 

  . دبستان، درك مطلب و نهايتاً سواد خواندن انجام داده است پيش
  

  .باشد انجمن مي كشور از سراسر جهان عضو اين 60در حال حاضر حدود
  

 در كشور هلند IEAالمللي مطالعة پرلز و تيمز در كالج بوستون آمريكا و دبيرخانه اجرايي   مركز بين
  :كند باشد كه اهداف زير را دنبال مي مستقر مي
 ارزشيابي از كيفيت نظام آموزشي كشورها 

 هاي آموزشي جهان  ارتقاء سطح يادگيري نظام 

 يادگيريـ  هاي آموزشي مربوط به فرآيند ياددهي يزير ها و برنامه بهبود سياست 

اي از   تالشهاي خود را به انجام مجموعهIEAانجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  در واقع
هاي  هاي درسي پايه در مدارس و بعضي بررسيهاي ديگر در موضوع مطالعات يادگيري در موضوع

  .مورد عالقة اعضاي خود معطوف كرده است
  

                                                 
1 -Special Award  
2 - The International Association For the Evaluation Of Educational Achievement (. IEA) 
3 - Summary of 8th Meeting of PIRLS: P,2. 
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گردد كه بدانيم   زماني آشكارتر ميIEA المللي از انجمن  اهميت و شايستگي دريافت اين نشان بين
 كه غالباً از كشورهاي  كشور عضو مطالعه پرلز ـ45كشور جمهوري اسالمي ايران در ميان 

  . توسعه يافتة اروپاي غربي هستند ـ اين افتخار را از آن خود كند
 با آميز اين مطالعه در حالي صورت گرفته است كه اين پژوهشگاه  انجام موفقيت،افزون برآن

 و در نامساعدترين ،ترين شرايط اجرايي و ساختماني  و سخت،كمترين امكانات مالي و تداركاتي
 كمترين حضور در و با)  ماهه در اوج اجراي پروژه تعطيالت نوروزي و وقفه يك( شرايط زماني

 ايــران در بيش از NRC1غيبت  [ كنندگان المللي هماهنگ هاي بين اجالس
2
المللي  هاي بين   اجالس1

اجراي [ترين حجم كاري   و با سنگين]  به دليل صرفه جويي و يا مشكالت اداري و مالي،تيمز و پرلز
 از  توانسته است زودتر])مرحلة اصلي(2006و پرلز) مرحلة مقدماتي (2007همزمان دو پروژة تيمز
اين مطالعه را در  علمي و فني مراحل مختلف ،المللي  استانداردهاي بينموعد مقرر و با رعايت

انجام امورگرافيكي و   ،IEA  ترجمه ازهدريافت تأييدي ، موادآزمون  ترجمة ،گيري نمونه( ابعاد مختلف 
گذاري سؤاالت  نمره تصحيح و ،2ISCاز  و اخذ تأييديه، آماده سازي اسناد بـراي چـاپ،آرايي صفحه

 اجرا هب) ها  بين كشوري و انجام عمليات ورود دادهو برآورد پايايي درون كشوري ،تشريحي
  .درآورد

  
المللي   از نظر رعايت استانداردهاي بين2006آميز مطالعه پرلز كيفيت عملكرد ايران در اجراي موفقيت

 ،انگلستان ،اياالت متحدة آمريكا  نظير،در مقايسه با ساير كشورهاي پيشرفتة عضو اين مطالعه
 … ولوكزامبورگ ،بلژيك ،نيوزيلند ،روسيه ،كانادا ،نروژ ،سوئد ،دانمارك ،آلمان ،ايتاليا ،فرانسه

 است كه با كمترين امكانات و ينشان دهندة توان علمي و تخصص باالي كارشناسان و پژوهشگران
   .لي به اين برتري دست يابندالمل اند در يك مقياس بين  توانسته،محدودترين شرايط

  
مرهون لطف و عنايت حق  هاي افتخارآميز قبل از هر چيز همة اين موفقيتترديدي نيست كه 

مركز ) در گذشته و حال(هاي ارزنده همكاران گرانقدر   و سپس برگرفته و برخاسته از تالشتعالي
  وژه بوده است كه با تالشملي مطالعات تيمز و پرلز و كارشناسان و معلمان مرتبط با اين پر

  .هاي دست يابي به اين موفقيت بزرگ را فراهم كردند شايسته خود زمينه
  

                                                 
1 - National Research Coordinator (NRC)   
2 - International Study Committee (ISC)   
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 كشور 56 نيز از ميان 2007گفتني است كه كشور جمهوري اسالمي ايران در مرحلة مقدماتي تيمز 
ارسال به  كيفيت ترجمه و ،المللي شركت كننده جزو سه كشور برتر از نظر رعايت استانداردهاي بين

  ). لتوني2007مستند به گزارش پنجمين اجالس تيمز. (ها شناخته شد موقع داده
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اقدامات اجنام شده در جهت آاربست نتايج مطالعات  
  PIRLSپرلزو  TIMSSتيمز

 )امي؟ با نتايج اين مطالعات چه آرده(
 

هاي مركز ملي  توظيفة اصلي و محور عمدة فعاليقبل از هر چيز يادآوري اين نكته مهم است كه 
ها و ضوابط  المللي مطابق دستورالعمل هاي بين مطالعات تيمز و پرلز اجراي مطلوب پروژه

هاي ملي و   نتايج و يافته،ها  كه پس از اجرا و ارسال دادهميباشد IEAعلمي و فني ارسالي از 
ت نتايج و ارائه دهد و لذا پيگيري كاربس المللي بدست آمده را مورد تجزيه و تحليل قرار مي بين
اما در عين حال بنا .  از عهدة اين مركز خارج است ها كارها و پيشنهادات برخاسته از يافته راه

 مركز ملي مطالعات تيمز و ،برضرورت و اهميت تعيين كنندة كاربست نتايج اين گونه مطالعات
يشنهادات به هاي مختلف درصدد اطالع رساني و ارائه راهكارها و پ پرلز همواره به شيوه

  :ريزان آموزشي به شرح ذيل برآمده است  كارشناسان و برنامه،هاي ستادي وزارت متبوع حوزه
آموزان ايران در  هاي مختلف از چگونگي كاربست نتايج عملكرد دانش تهيه و تدوين گزارش .1

  به تفكيك عوامل مؤثر در ارتقاي كيفيت يادگيري2006،2001 و پرلز 2007، 2003،99،95تيمز
هاي ستادي به منظور فراهم آوردن شرايط الزم براي بحث و بررسي در  و ارائه به حوزه
ها و  جهت بازنگري در برنامهگذاران آموزشي   معلمان و مديران و سياست،ميان  كارشناسان

 )به پيوست(. هاي آموزش رياضيات و علوم و سواد خواندن روش

درس رياضيات و علوم در “ دادهاي ها و برونداد درون”ارائه نتايج مقايسة روند پيشرفت  .2
با توجه كاربست بخشي از نتايج حاصله از تيمز ) 2003 ،99 ،95سال (سه دورة تيمز گذشته 

 .هاي درسي علوم و رياضي براي ايجاد تغييرات الزم كتاب ،ريزي درسي  در برنامه99 و 95
 )2003 و 99،95هاي تيمز  نگاه اجمالي به يافته. : ك.ر(

جهت تغيير هاي پژوهشي با تأكيد بر تجربيات كشورهاي موفق در اين مطالعات  يه گزارشته .3
 براساس هاي آموزش رياضي و علوم و سواد خواندن نگرش معلمان نسبت به روش

هاي مطالعات تيمز و پرلز از نظر تأثير آن در فرآيند ياددهي ـ يادگيري در   و ويژگي،چارچوب
 :قالب

رياضيات و علوم ) قابل انتشار(اي  ساز و چند گزينه هاي پاسخ ه سؤالالف ـ انتشار مجموع
براي آشنايي معلمان و كارشناسان  PIRLSپرلزهاي قابل انتشار مواد آزمون   و داستانTIMSSتيمز

 . آموزشي

اي ـ استاني و ملي در سطح كشور در زمينه آموزش  هاي منطقه  پيشنهاد برگزاري همايش-ب
  .المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي راساس مطالعات تطبيقي انجمن بينرياضيات و علوم ب
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 2006المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز   انعكاس اطالعات مربوط به اجراي دومين مطالعه بين–ج 
 به 2001آموزان كشور كه در ادامة مطالعة پرلز   نفر از دانش6500 مدرسه و حدود 250در ميان 

آموزان ايران   ناسان براي مقايسة روند پيشرفت و يا پسرفت عملكرد دانشسازي كارش منظور آماده
  .در فرآيند آموزش خواندن در فاصلة پنج سال گذشته

 15000 مدرسه و 500 با مشاركت حدود2007 اطالع رساني در مورد اجراي مرحلة اصلي تيمز –د 
 TIMSSتي تيمز پيشرفته آموز در دو پايــة چهارم ـ هشتم و نيز اجراي مرحلة مقدما دانش

Advanced 2008  رشته رياضي جهت آگاه كردن ) دانشگاهي دورة پيش( ويژه سال آخر متوسطه
 سوم راهنماي و پيش ،چهارم ابتدايي.(معلمان و كارشناسان از مقايسه نتايج سه دورة تحصيلي

از جمله ( ميالدي 1995 مخصوص كشورهايي است كه از سال 2008تيمز پيشرفته ) دانشگاهي
تواند روند دوازده ساله عملكرد نظام آموزشي  اند و نتايج آن مي در اين تيمز مشاركت داشته) ايران

  .المللي نشان دهد كشورها ي عضو اين مطالعه در مقياس ملي و بين
هاي انجام شده در قلمرو  ها و فعاليت  فهرستي از گزارش،الذكر افزون بر اقدامات انجام شدة فوق

  : به شرح ذيل تهيه گرديده است85 تا 83نتايج تيمز و پرلز از سال كاربست 
هاي آموزشي و تحوالت  ريزي انعكاس نتايج ملي تيمز و پرلز در برنامهارائه گزارشي از  .4

به كارشناسان ) سواد خواندن(هاي درسي علوم و رياضي و فارسي  ايجاد شده در كتاب
 .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

 تأثير نتايج پرلز بر نظام آموزشي”المللي تحت عنوان   ـه و تدويــن گزارش بينتهيـ .5

Impact of PIRLS “ريزي درسي هاي برنامه  در حوزه،با تأكيد بر كاربست نتايج آن، 
 . هاي تدريس به دو زبان فارسي و التين روش

ن در حوزة زبان كارها و پيشنهادهاي علمي و عملي براي تقويت يادگيري خواند ارائه راه .6
 برنامه ريزي درسي و نيروي ، مدرسه،خانواده (هاي مختلف آموزي به تفكيك حوزه

 ). 46نگاشت شماره  تك .: ك.ر ()…،انساني

ريزي و  هاي كارشناسي سازمان پژوهش و دفتر برنامه جلسات مختلف با گروه برگزاري .7
ارائه پيشنهادات  و پرلز و تأليف كتب درسي جهت انعكاس نتايج مطالعات بين المللي تيمز

 . ها ها و برنامه  روش،ها براي تغيير و اصالح ساختارها برخاسته از يافته

تشكيل دبيرخانه دائمي كاربست نتايج در سطوح مختلف حوزة ستادي و  پيشنهاد .8
كوتاه ”هاي  اجرايي و تهيه و تدوين خط مشي و دستور كار تفصيلي آن در طي برنامه

 )به پيوست.(“مدت دراز ”،“ميان مدت ”،“مدت
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المللي و تأكيد بر  هاي بين تبيين و تشريح داليل ضرورت و اهميت مشاركت ايران در پروژه .9
جهت شناخت نقاط ضعف نظام آموزشي و ارائه كاربردي كردن نتايج بدست آمده 

 )به پيوست (.آموزان در اين مطالعات كارهاي علمي و عملي افزايش كيفيت عملكرد دانش راه

 در دو جمعيت پاية چهارم ابتدايي و پاية سوم 2003تهيه و تدوين گزارش نتايج ملي تيمز  .10
كارها و پيشنهادات  تأكيد بر ارائه راهراهنمايي ويژة شوراي عالي آموزش و پرورش با 

هاي   جهت ايجاد تغييرات و اصالحات الزم در برنامه2003هاي تيمز  برخاسته از يافته
 )به پيوست(. درسي

ها و مؤسسات پژوهشي براي انجام   رساني در سطوح كارشناسان پژوهشي دانشگاه طالعا .11
هاي  در نشريات و خبرنامه. (در سطح كاربرديتحقيقات تكميلي مطالعات تيمز و پرلز 

 )پژوهشي

ها در سطوح فوق  هاي دانشجويي دانشگاه حمايت و مساعدت علمي و پژوهشي از پايان نامه .12
تأكيد بر كاربردي بودن نتايج آن در نظام هاي تيمز و پرلز و  موضوعليسانس و دكترا با 

 )به پيوست (.آموزشي

هاي كاربست نتايج  تأكيد بر جنبههاي پژوهشي پيشنهادي با  تهيه و تدوين عناوين طرح .13
 )به پيوست (.تيمز و پرلز در ايران

عوامل  سوگيري شناسايي المللي تيمز و پرلز با ترين يافته ها و نتايج ملي و بين ارسال مهم .14
ريزي و مؤلفان  هاي كارشناسي و برنامه آموزان كشورها به گروه مؤثر در عملكرد دانش

 )به پيوست (.هاي درسي سازمان پژوهش كتاب

جهت هاي حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش  برگزاري جلسات توجيهي با معاونت .15
 .هاي آموزشي و تربيتي چگونگي كاربست نتايج تيمز و پرلز در حوزة فعاليت

هاي   و ارائه شاخص2001تهيه و تدوين كارنامة عملكرد مدارس شركت كنندة در پرلز  .16
جهت آگاهي . ها آماري از نتايج بدست آمده به تفكيك مدارس منتخب و ارسال به استان

تي مدارس ي ترب، فرهنگي، اجتماعي،آموزان از وضعيت تحصيلي  اولياي دانش، معلمان،مديران
به . (هاي آموزشي و تربيتي ود در مقياس ملي و جهاني به قصد اصالح و بهبود برنامهخ

 )پيوست

موزش ناسان دفاتر حوزة ستادي معاونت آبرگزاري جلسات توجيهي با مديران كل و كارش .١٧
كارهاي علمي و عملي برخاسته از  به همراه راهعمومي و ارائه نتايج مطالعات تيمز و پرلز و 

 .آمده جهت ايجاد اصالحات و تحوالت الزمنتايج بدست 
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هاي مختلف  هاي ذيربط و در بخش شود محورهاي فوق به تفكيك حوزه  پيشنهاد مي،در خاتمه
ها و نتايج ملي و  گيري و سياستگذاري مورد پيگيري جدي قرار گيرد تا از گنج عظيم داده تصميم

برداري   كه شايسته و بايسته است بهره سال گذشته آن گونه المللي تيمز و پرلز در طي ده بين
 .الزم صورت گيرد
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 املللي امهيت و ضرورت حضور ايران در مطالعات بني
 )آنيم؟ املللي شرآت مي چرا در مطالعات بني(

  
 

المللي به قصد سنجش عملكرد آموزشي كشورها از آن جهت  هاي تطبيقي و بين مطالعات و پژوهش
گذاران و متخصصان تعليم و تربيت   سياست، علمي كارشناسانمهم است كه گستره و ژرفاي نگرش

دهد تا آنها بتوانند با تفسير و  را نسبت به عوامل مختلف دروني و بيروني نظام آموزشي افزايش مي
 نقاط ضعف و قوت عملكرد نظام آموزشي خود را در مقايسه با ساير كشورها ،تري تحليل جامع

  .بسنجد
  

تعليم و ”و پرورش به دليل اهميت و گسترة عملكرد متنوع آن از جمله ترديدي نيست كه آموزش 
ترين ركن پيشرفت و  و فراهم كردن زمينة الزم جهت توليد دانش و معرفت علمي مهم“ تربيت نسل نو

  . توسعه در كشورهاي مختلف جهان تبديل شده است
  

دادهاي  رس و ارزشيابي برونهاي آموزشي ارائه شده در مدا اما براي اطمينان از كيفيت برنامه
  .ها و استانداردهاي جهاني همگام شد آموزشي بايد با شاخص

    
با توجه به اينكه كليد توسعه و يا نقطة آغاز حركت به سوي رشد و پيشرفت همه جانبه و پايدار 

هاي آموزشي و تربيتي در اين  گذاري در آموزش عمومي و كيفيت بخشي به بازده  سرمايه،كشور
 اجتماعي و فرهنگي جمهوري ، قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي52و مادة  ،ه استزمين

ترديدي .  اين امر را تأكيد نموده است-مبني بر ارتقاي علوم پايه و آموزش عمومي -اسالمي ايران 
ماند كه وزارت آموزش و پرورش بيش از هر زمان و پيش از هر اقدام بايد جايگاه عملكرد  باقي نمي

  .وزشي خود را در سطح جهان افزايش دهدآم
  

 كشور جمهوري اسالمي ايران به منظور ارزيابي و بهبود نظام آموزشي خود در ،بر اين اساس
 از سال IEAتحصيليالمللي ارزشيابي پيشرفت  انجمن بينمقياس جهاني و با توجه به اهداف 

در پنج مطالعة  و تاكنون  ميالدي رسماً به عضويت اين انجمن درآمد1991 برابر با 1370
 و 2003،99،95هاي  در فاصله سال) المللي روند پيشرفت رياضيات و علوم مطالعه بين( TIMSSتيمز

المللي پيشرفت سواد  مطالعه بين (PIRLSمطالعه پرلز و نيز در دو 2008 تيمز پيشرفته 2007
  . شركت نموده است2006 و 2001هاي  در فاصله سال) خواندن
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 است كه روند  IEAبزرگترين مطالعات   از تازه2008 و تيمز پيشرفته 2007 تيمز ، 2006پرلز 
. دهد آموزان را مورد ارزيابي قرار مي  فيزيك و نيز توانايي خواندن دانش، رياضيات ،پيشرفت علوم

 برگزار شد كه 1999 كشور انجام گرفت و دور دوم در سال 41 در 1995اولين دورة تيمز در سال 
با ادامة چرخة منظم مطالعات با . بود)  كشور قادر به ارزيابي روندها بودند26( كشــور 38شامل 

رود كه در تيمز   كشور بود و انتظار مي50 شامل بيش از 2003يك فاصلة زماني چهار ساله، تيمز 
ا  كشور از اين كشورها روند پيشرفت عملكرد خود ر40 حدوداً.  كشور شركت كنند60قريباٌ  ت2007

 بيش از يك دهه 1995هاي قبل مطالعه خواهند كرد، كه بعضي از آنها از سال  در مقايسه با سال
 2008 انجام گرديد كه ادامة آن در 1995اولين مطالعة تيمز پيشرفته نيز در سال . اند فعاليت داشته

رد ارزيابي تواند روند دوازده ساله تغييرات نظام آموزشي كشورهاي عضو را در اين فاصله مو مي
  .قرار دهد

  
 با 2006 كشور و دومين دوره اين مطالعه در سال 35 با شركت 2001اولين دورة پرلز نيز در سال 

  . كشور به اجرا در آمد45شركت 
  

  گيري از نتايج مطالعات انجام شده در ايران  چگونگي انعكاس و بهره
هاي مختلف گردآوري   در دورهPIRLSرلزپ وTIMSSتيمزالمللي مطالعات  ها و نتايج ملي و بين يافته

اين نتايج در يك مقايسة طولي و عرضي ) 1 علمي و پژوهشيلةمقا150 و  تك نگاشت12(شده است 
  . دهد آموزان ايراني را نشان مي روند افزايش و يا كاهش عملكرد دانش

  
 شده كه توسط افزون بر آن، دو گزارش در مورد نتايج تيمز ايران نيز به زبان انگليسي ترجمه

تأثير پرلز در نظام  ”گزارش. ملل متحد در ايران به چاپ رسيده استسازمان صندوق كودكان 
 به زبان انگليسي آماده شده است كه قرار است در Impact of PIRLSتحت عنوان “ آموزشي ايران

گزارش پژوهشي ديگري تحت عنوان . درسبچاپ  به IEAمجموعه گزارشات كشورهاي عضو 
به زبان (“ 2001ها و پيامدها در پرلز  نمود زمينه”انگي زبان خانه و آموزشگاه در ايران، دوگ

  1.المللي قبرس ارائه گرديد در كنفرانس بين) انگليسي

                                                 
آشنائي  و نيز بنگريد به  95, 99ك؛ مجموعه گزارشات تهيه شده توسط دكتر كيامنش و سركار خانم خيريه از نتايج تيمز .  ر-1

 .84 -لي تيمز و پرلز  به همراه منابع فارسي و التين، مركز مالمللي تيمز و پرلز با مطالعات بين

 توسط جناب آقاي دكتر منصور  اين گزارش- مركز ملي مطالعات تيمزو پرلز-2004، مجموعه مقاالت كنفرانس قبرس. ك. ر -٢
 . علي حميدي تهيه شده است
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تواند  المللي از آن جهت مهم است كه اين گونه مطالعات مي حضور ايران در مطالعات بينضرورت 
ها و كشورهاي مختلف  هاي آموزشي در فرهنگ سياستاي براي تحليل و تفسير تجارب و  زمينه
هاي آموزش  اي در سياست اي كه پس از انتشار نتايج اين مطالعات، تغييرات عمده به گونه. باشد

هاي درسي علوم، رياضيات در دورة ابتدايي و راهنمايي و درس فارسي پاية  كشور و محتواي كتاب
   1.چهارم ايجاد گرديد

  
هاي  ها و تفاوت  تطبيقي به منزلة منبعي براي شناسايي، تحليل و توضيح شباهتدر حقيقت مطالعات
المللي و مقايسة سطوح  آگاهي از نتايج ملي و بين. هاي آموزشي كشورهاست موجود در نظام

ريزي  شود كه وضعيت نظام آموزشي كشورخود را از ابعاد مختلف برنامه مختلف آن موجب مي
  . ي، منابع نيروي انساني، فني و مديريتي، مورد مقايسه قرار دهيمهاي اقتصاد آموزشي، شاخص

  
گيرندگان آموزشي را از ابزارهاي شناختي مبتني بر  تواند تصميم بنابراين، مطالعات تطبيقي مي

  . سازي برخوردار سازد گيري و تصميم هاي پژوهشي براي تصميم داده
  

شورها، تقويت و توسعة نظام آموزشي و ارتقاء هاي آموزش و پرورش ك يكي از اهداف بنيادي نظام
هاي اصلي وزارت آموزش و پرورش  هدف. آموزان در سطوح مختلف يادگيري است عملكرد دانش

  : المللي عبارتند از جهت شركت در اين مطالعات بين
  

 ها و مشكالت آموزشي؛ مبادلة اطالعات در زمينة موضوع .1
 ؛…ها و وناگون برنامه ريزي، امكانات، روشبررسي وضعيت آموزشي كشورها در ابعاد گ .2
 هاي نوين در فرآيند تدريس؛ ها و روش بازشناسي راه .3
ارتقاي " و "بهبود"هاي آموزشي و تالش براي   نظام"هاي  نارسايي" و "كشف مشكالت" .4

 ."عملكرد آنها
  

ني مؤثر در ها عامل دروني و بيرو شود كه از ميان ده بنا بر اين در اين گونه مطالعات روشن مي
كيفيت نظام آموزشي، كدام يك نقش تعيين كننده و كدام يك نقش جانبي يا فرعي دارد، يا كدام 

براي . هاي آموزشي دخالت دارد  يادگيري نظام_عامل، به منزلة مشكل اصلي در فرايند ياددهي 
  :مثال

 هاي درسي؟   كتاب"محتواي" تدريس است يا در "هاي روش"آيا مشكل در  •

                                                 
هشتم ـ و علوم و رياضي پاية چهارم و ) بخوانيم و بنويسيم(هاي درسي جديد در بخش آموزش زبان فارسي   كتاب: .ك.  ر-1

  .دفتر تأليف و برنامه ريزي كتب درسي
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 و "نا به ساماني سخت افزار" است يا در "نيروي انساني"كل در ناكارآمدي آيا مش •
 ؟"امكانات كالبدي"
برون "نظام آموزشي است يا در عوامل   "درون سازماني"آيا مشكل در عوامل  •

 ؟ "سازماني
 و "فرايندها" است يا مربوط به "تشكيالت" و "ساختار"آيا مشكل مربوط به  •

  موجود؟"هاي برنامه"
 و در فواصل زماني خاصي "ادواري"، از آن جا كه اغلب اين مطالعات به صورت ون برآنافز

يك هاي آموزشي كشورها را در  توان عملكرد نظام شوند، مي تكرار مي) بار  سال يك4تقريباً هر(
 مورد تجزيه و تحليل "آينده" و "حال"با توجه به گذشته، ) نه صرفاً عرضي و مقطعي(طولي روند 
 به كارشناسان و برنامه ريزان "پسرفت" يا "روند پيشرفت" و آگاهي ازاين نگاه طولي . دادقرار 

كند كه با مشاهدة تفاوت نتايج، كيفيت روند اصالحات نظام آموزشي خود را  آموزشي كمك مي
شناسايي، كنترل و هدايت نمايند و به سهم هر يك از عوامل فوق در موفقيت و بهبود كيفيت 

 . آموزشي پي ببرندهاي  نظام
  

آموزان هر كشور را در  توان ميزان توانايي دانش در بخش مقايسة بين فرهنگي اين مطالعات نيز مي
هاي گوناگون يادگيري و شرايط متفاوت تحصيلي مورد  هاي درسي در اليه هر يك از موضوع

آموزان   كه دانش مشخص شدPIRLSپرلز و TIMSSبراي مثال، در مطالعات تيمز . مقايسه قرار داد
. تر هستند اي ديگر، قوي تر، و در پاره ، ضعيفهاي آموزشي و حيطهها  اي از درس ايراني در پاره

ريشة ايم؟  اي ديگر ناموفق بوده ها موفق و در پاره اي از حيطه پارهحال بايد بررسي كرد كه چرا در 
 را تقويت، و نقاط ضعف را جبران توان نقاط قوت اين توانايي و آن ناتواني در كجاست و چگونه مي

  كرد؟
 

اي، ملي و استاني  المللي، منطقه هاي بين پاسخ به سؤاالت فوق متضمن بكارگيري نتايج و يافته
نگاشت در   پايان نامه، مقاله علمي و كتاب و تك150مطالعات پرلز و تيمز است كه تاكنون بيش از 
  .نع پيشرفت نظام آموزشي تهيه و تدوين شده استتحليل و تفسير اين نتايج و شناخت عوامل و موا

 
 ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش براي اطالع رساني مستقيم و آگاه كردن كارشناسان

مركز ”پژوهشگران و برنامه ريزان درسي و مديران آموزشي سايت مستقل و فعالي را تحت عنوان 
  Onlineتوانند به صورت  ت كه عالقمندان مي ايجاد كرده اس“المللي تيمز و پرلز ملي مطالعات بين

  . از اين مجموعه استفاده كنند
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 ٢٠٠٨ و تيمز پيشرفته ٢٠٠٧گزارشي آوتاه از اجراي تيمز 
  

 در ادامة 2007 تيمز  TIMSSالمللي آموزش رياضيات و علوم  اجراي مرحلة اصلي مطالعه روند بين
 پس از  IEA للي ارزشيابي پيشرفت تحصيليالم  انجمن بين2003 ،1999 ،1995مطالعات ادواري 
 .وقفه پايان يافت يكسال تالش بي

  
هاي مربوط به اجراي    فايل و نيز داده25 در 2007هاي مربوط به اجراي مرحلة اصلي تيمز  داده

 ويژة دورة پيش دانشگاهي رشته رياضي ـ TIMSS Advanced  2008 مرحلة مقدماتي تيمز پيشرفته
 آلمان وابسته به DPCپردازي   انجام موفقيت آميز مراحل مختلف آن به مركز دادهفيزيك نيز پس از

IEA ارسال و تأييديه رسمي آن دريافت گرديد. 
  

دهد كه   و سوم راهنمايي تشكيل مي ابتداييآموزان پاية چهارم  را دانش2007جمعيت آماري تيمز 
آموز در اين مطالعه شركت   دانش15000 كشور جهان با شركت بيش از 60كشور ايران در رقابت با 

 .كرده است

  
آموز دورة پيش دانشگاهي در رشته   دانش1200نيز) مرحلة مقدماتي ( 2008در تيمز پيشرفته 

 .رياضي و فيزيك شركت كردند

  
 و با هدايت علمي مركز  IEAتحصيليالمللي پيشرفت  مطالعات تيمز و پرلز تحت نظر انجمن بين

 .گيرد  واقع در كالج بوستون آمريكا انجام ميISCالمللي مطالعه  بين

  
گفتني است كه كشور ايران در سال گذشته به خاطر اجراي موفقيت آميز مرحلة مقدماتي تيمز 

 ، كشور شركت كننده جزو سه كشور برتر از نظر كيفيت ترجمة مواد آزمون56 از ميان 2007
مستند به گزارش (ها معرفي گرديد وقع دادهالمللي و ارسال به م رعايت استانداردهاي علمي بين

 )2007پنجمين اجالس تيمز 
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 كه روند پيشرفت ،باشد  مي2003و99 و 95هاي   در ادامة مطالعات ادواري سال2007اجراي تيمز 
آموزان كشورهاي عضو را در دو درس اساسي علوم و رياضيات و در دو پايه  تحصيلي دانش

 .1دهد هنمايي مورد سنجش قرار ميتحصيلي چهارم ابتدايي و سوم را

  
هاي   تاكنون در اين مطالعه حضور فعال داشته و يافته1995كشور جمهوري اسالمي ايران از سال 

 . ملي آن در اختيار كارشناسان ذيربط قرار گرفته است
 

و سؤاالت ترند )  دفترچه رياضي و علوم18براي هر پاية تحصيلي ( دفترچه 36 شامل مواد آزمون
 مدارس انتخاب اي پيشينه   پرسشنامه7است كه به همراه ) 2003هاي قبل و تيمز  كرار شده دورهت(

 ،ها اطالعات حاصل از اين پرسشنامه. جرا در آمده استبه ا) …آموزان و   دانش، مديران، معلمان،شده
توان  ه ميآموزان را در برداشته ك گر در روند پيشرفت تحصيلي دانش صدها متغير و عوامل مداخله

آموزان را در   سهم هر يك از عوامل تأثيرگذار در كاهش و يا افزايش عملكرد دانش،با تحليل آماري
 . المللي مشخص نمود مقياس ملي و بين

  
المللي مطالعات تيمز و پرلز در كشورهاي شركت كننده به عنوان يك   اهميت انعكاس نتايج بين

جهت مهم است كه اغلب كشورها پس از آگاهي از  از اين رويداد بزرگ آموزشي و پژوهشي
هاي اصالحي و نقدهاي كارشناسي و   برنامه،آموزان و جايگاه و رتبه كشور خود عملكرد دانش

ها و  كنند تا بتوانند براساس مالك پيشنهادهاي راهگشا و عملي را در ابعاد مختلف آموزشي آغاز مي
 .ارتقا بخشند“ وضع مطلوب”به “ وضع موجود”را از المللي نظام آموزشي خود  استانداردهاي بين

 

ها نسبت به نتايج اين مطالعات در بعضي از كشورها از جمله كشور نروژ در تيمز  حساسيت دولت
در كشورهاي ديگر . منجر به تغييرات گسترده در كابينه اين كشور گرديدگذشته به قدري بود كه 

 به ويژه تغيير و تحول بنيادي در نيروي ،ش آموزشگذاري كالن در بخ  سرمايه،اقداماتي نظير
 ،و نيز اصالحات گسترده در ساختار) … نگهداشت و ، آموزش،گزينش(هاي مختلف  انساني از جنبه

  . و محتواي آموزشي صورت گرفته است،ها روش

 TIMSS المللي روند رياضيات و فيزيك و تيمز پيشرفته هاي مطالعه بين در رابطه با فعاليت

Advanced 2008) بندي اعالم شده از طرف  مطابق زمان،)مرحلة مقدماتي IEA  اجراي تمامي مراحل 
                                                 

 و نيز سايت اينترنتي 1385 - مركز ملي تيمز و پرلز– پژوهشگاه مطالعات – 2003و 99, 95هاي تيمز  نگاه اجمالي به يافته: ك. ر-1
.rie.ir(  
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آلمان ارسا ل و رسيد   DPCمرآزهاي آن در پنجم آوريل به  اين مطالعه نيز انجام گرديد و فايل داده
   .تائيد جدول مدارك تحويل گرديد

 آمادگي ويژه ، كشور انجام شد16 در 1995تيمز پيشرفته كه براي نخستين بار در سال 
 در رياضيات و فيزيك پيشرفته ،گذارند آموزاني را كه سال آخر دبيرستان را پشت سر مي دانش

. آموزان دبيرستاني را ارزيابي نكرده است  تيمز دانش، تاكنون1995از سال . كند ارزيابي مي
 بازدهي آموزشي و كشورهاي جهان به دليل تشخيص دادن رابطه قوي بين توانش علمي و

 1995هاي سال  گذاري و گذشت زمان نسبتاً طوالني كه از ارزيابي اقتصادي و نيز به خاطر سرمايه
اين كشورها . اند  به شركت در اين مطالعه ابراز عالقه نموده،تا به حال صورت گرفته است

اند  يشرفته ثبت نام كردههاي پ شان كه در دوره آموزان هاي تطبيقي عملكرد دانش خواهند از يافته مي
كشورهاي شركت كننده در سال . هاي علوم محور در دانشگاه استفاده كنند جهت هدايت به برنامه

 با ملحق شدن به تيمز پيشرفته در صدد پاسخ علمي و پژوهشي به اين سؤال هستند كه آيا 1995
ر طول زمان تغيير كرده هاي كالسي تيمز پيشرفته د آموزان شركت كننده در فعالت عملكرد دانش

 در سطح ، توانند براي اولين بار جايگاه تطبيقي خود را در رياضيات و فيزيك است يا نه؟ همچنين مي
  .المللي مورد ارزيابي قرار دهند بين

آموزان رشته رياضي ـ فيزيك   را دانش2008در كشور ايران جمعيت مورد مطالعه تيمز پيشرفته 
 دفترچه 6مواد آزمون در مرحلة مقدماتي تيمز پيشرفته شامل . گيرد  ميدورة پيش دانشگاهي در بر

  .  پرسشنامة پيشينه كاوي بود5و نيز )  دفترچه آزمون فيزيك3 دفترچه آزمون رياضيات و 3(

 

 200آموز از   دانش6000بر روي حدود ) 86( در اواخر سال جاري 2008مرحلة اصلي تيمز پيشرفته 
مرحلة (مواد آزمون تيمز پيشرفته . سر كشوربه اجرا در خواهد آمدمركز پيش دانشگاهي سرا

كاوي خواهد   پرسشنامة پيشينه5و )  دفترچه رياضي4 دفترچه فيزيك و 4( دفترچه 8شامل ) اصلي
  .بود

 
 و تيمز 2007 و 2003 ،99 ،95كشور جمهوري اسالمي ايران عالوه بر اجراي مطالعات ادواري تيمز 

 PIRLS)پرلز(المللي پيشرفت سواد خواندن  در دو دورة مطالعة بين) ة مقدماتيمرحل (2008پيشرفته 
 2001 و پرلز 2003 تا 95نتايج مطالعات تيمز .  شركت كرده است2006 و 2001هاي  نيز در سال

براي آگاهي از اين نتايج . توسط مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز پژوهشگاه منتشر شده است
  .  مراجعه كرد،“مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز” ir.rie.www: هشگاه به آدرستوان به سايت پژو مي
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