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؟؟پرلز چيستپرلز چيست

المللي پيشرفت سواد خواندن          المللي پيشرفت سواد خواندن          مطالعه بين   مطالعه بين   
))((Progress in International Reading Literacy Study Progress in International Reading Literacy Study ––PIRLSPIRLS    

يك برنامه ابتكاري براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان        يك برنامه ابتكاري براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان        
در پايه چهارم ابتدايي است كه سي و پنج كشور از سراسر          در پايه چهارم ابتدايي است كه سي و پنج كشور از سراسر          

اين مطالعه به فاصله هر پنج         اين مطالعه به فاصله هر پنج         .  .  جهان در آن شركت دارند      جهان در آن شركت دارند      
 روند خواندن      روند خواندن     20112011 و   و  20062006، ، 20012001سال يك بار در سالهاي      سال يك بار در سالهاي      
..گيري قرار مي دهد   گيري قرار مي دهد   را مورد سنجش و اندازه       را مورد سنجش و اندازه       



PIRLSهدايت و اجراي مطالعة     , طراحي 
  (IEA) انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي           :طراحي و مديريت مطالعه     

در آمستردام هلند       
 (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement

دانشكدة     ,   مركز بين المللي مطالعه در دانشگاه بوستون آمريكا         :هدايت مطالعه
علوم تربيتي   

(PIRLS International Study Center)

 در    (NFER) بنياد ملي پژوهش هاي آموزشي     :تهيه و تدوين متن هاي آزمون  
 National Foundation for Educational Research inانگلستان      

England ,         گروه توسعه خواندنReading Development Group   و
 (Wales)ولز   

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

 



)ادامه (  PIRLSهدايت و اجراي مطالعة     , طراحي 

بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي      
در هامبورگ   IEAاطالعاتي  مركز پردازش :مختلف
(Data Processing Center)آلمان DPC  

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

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

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

.هستند



ايران دركشور مطالعه  مجري 
پرورش وزارت آموزش و 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش            
(RIE)

كريمي    عبدالعظيم    دكتر     :  ) NRC(  پروژه    مدير   



پيشينه   
توانايي   يك مطالعة بين المللي با هدف سنجش   1970در سال 

 ساله و 14 در دانش آموزان ده ساله،    خواندن و درك مطلب    
  13 انجام گرفت كه IEAسال آخر دورة متوسطه توسط  

  1991در سال   .  كشور از جمله ايران در آن شركت داشتند     
مطالعه سواد خواندن فقط در پاية چهارم ابتدايي با حضور      

.كشور انجام گرفت كه ايران در آن شركت نداشته است     9
 سواد خواندن  پيشرفت المللي  بينمطالعه ي ده سال بعد اولين   

 دانش آموزان پايه چهارم    عملكرد ارزيابي با ) ادواري شكلبه (
. آغاز شد2001 در سال  كشور 35  مشاركتبا 

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



اهداف مطالعه پرلز
بررسي عملكرد دانش آموزان پاية چهارم ابتدايي در زمينة               

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

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

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



) ) ادامه   ادامه   ( ( اهداف مطالعه پرلز اهداف مطالعه پرلز 

هاي آموزشي      هاي آموزشي      آشكار شدن تفاوتهاي عملكردي نظام                  آشكار شدن تفاوتهاي عملكردي نظام                  
..كشورها كشورها 

ارائه راهبردها و تفسير هايي جهت بهبود نظام هاي                         ارائه راهبردها و تفسير هايي جهت بهبود نظام هاي                         
آموزشي و يادگيري توانايي خواندن              آموزشي و يادگيري توانايي خواندن              



2006  پرلز     شركت كننده در       كشورهاي   
  2006 و  2001  پرلز

بلغارستان 
كانادا، اُنتاريو    

كانادا، كبك  
انگلستان   

فرانسه    
آلمان

هنگ كنگ  
مجارستان   

ايسلند   
جمهوري اسالمي ايران 

فلسطين اشغالي    
ايتاليا
لتوني  

ليتواني 

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

كانادا، آلبرتا
كانادا، بريتيش كلمبيا  

كانادا، نوا اسكاتيا
چين تايپه 
دانمارك

گرجستان
اندونزي
كويت

لوكزامبورگ 
لهستان

قطر
آفريقاي جنوبي

اسپانيا
 و توباگودترينيدا

مقدونيه  
جمهوري مولداوي   

مراكش  
هلند 

نيوزيلند    
نروژ    

روماني  
روسيه فدرال     

اسكاتلند   
سنگاپور    

جمهوري اسلوواكي    
اسلونيا  

سوئد    
اياالت متحده 



اصلي مطالعه  االتؤس
ميزان برخواندن تسلط   چهارم تا چه   آموزان پايه دانش

دارند؟  
 مقايسه  چگونه آموزان يك كشور با كشور ديگر عملكرد دانش 

مي شود؟  
آيا دانش آموزان كالس چهارم از خواندن لذت   مي برند و براي         

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

اندازه با هم متفاوت است؟   

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



)ادامه(اصلي مطالعه االتؤس

آموزش خواندن براي دانش آموزان دورة ابتدايي                  
كشورها چگونه سازماندهي مي شود؟              

عوامل درون آموزشگاهي و برون آموزشگاهي تا                 
چه اندازه در كيفيت توانايي خواندن دانش آموزان                  

مؤثر است؟   
 در     2006  پرلز در    كشورها    عملكرد   تغييرات   روند   

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



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

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

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

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



ابعاد سواد خواندن
اهداف خواندن  

فرآيند درك مطلب      
رفتار خواندن و نگرش به خواندن          

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

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



درصد اختصاص يافته براي اهداف خواندن و فرآيندها                     

20% زبان و عناصر متني, بررسي و ارزيابي  محتوا

30% تفسير و تلفيق ايده ها و اطالعات

30% استنباط هاي مستقيم

20% تمركز و بازيابي اطالعاتي كه به صراحت بيان شده

فرايندهاي درك مطلب

50% كسب اطالعات و استفاده از آن 

50% تجربة ادبي 

اهداف خواندن



ارزشيابي ارزشيابي   هايهايمؤلفه مؤلفه 
 در چهار سطح عملكردي تمركز و    در چهار سطح عملكردي تمركز و   سواد خواندنسواد خواندن: : مؤلفة اول   مؤلفة اول   

تلفيق و تفسير اطالعات و  تلفيق و تفسير اطالعات و  , , استنتاج هاي سادهاستنتاج هاي ساده, , بازيابي اطالعات بازيابي اطالعات 
فرآيند درك  فرآيند درك  ((انديشه ها و بررسي و ارزشيابي ويژگي هاي متن  انديشه ها و بررسي و ارزشيابي ويژگي هاي متن  

مورد ارزيابي قرار مي گيرد  مورد ارزيابي قرار مي گيرد  ) ) هدف هاي خواندن هدف هاي خواندن ,  ,  مطلب مطلب 
) ) جنبة رفتارها و نگرشهاي خواندن   جنبة رفتارها و نگرشهاي خواندن    ( (محيط يادگيري محيط يادگيري :  :   مؤلفة دوم  مؤلفة دوم 

اوليا و اوليا و , , آموز آموز   دانشدانش, , هاي چهار گانة معلم   هاي چهار گانة معلم     با استفاده از پرسشنامه  با استفاده از پرسشنامه  
مدرسه سنجيده مي شود    مدرسه سنجيده مي شود    



  مطالعهابزارهاي
 ادبي  و متون (Informational)  اطالعاتي  كتابچه شامل متون   13 در  متون خواندن

(Literary)     پاسخ كوتاه و پاسخ ساز   ,  همراه با سؤال هاي چند گزينه اي
به منظور ارزيابي روند پيشرفت   (2001  پرلز شده از   تكرارچهار متن    :  ترندمتون 

چهار متن و سؤاالت مربوط به آن از پرلز   ,  تاآنون ٢٠٠١سواد خواندن از سال   
 نيز تكرار ٢٠٠٦در ارزيابي پرلز )  بخش اطالعاتي   ٢ بخش ادبي و ٢ (٢٠٠١
 متن جديد همراه با سؤاالت مربوط به آنها انتخاب    ٦, براي تكميل طرح.  مي شوند

). متن اطالعاتي     ٣ متن ادبي و ٣(خواهند شد  
اجتماعي و  , فرهنگي,  بررسي عوامل و زمينه هاي آموزشي    : پرسش نا مة دانش آموز    

فعاليت هاي   اقتصادي مؤثر بر عملكرد دانش آموزان در حيطة  خواندن با تأكيد بر      
درون و برون مدرسه اي  آنان    

 بررسي متغيرهايي چون ويژگي هاي مختلف معلمان، نگرش آنان      : پرسش نا مة معلم     
شيوه هاي تدريس خواندن و روش  , نسبت به حرفة معلمي، امكانات آموزشي موجود          

هاي ارزيابي  
,   بررسي متغيرهايي نظير شيوه هاي مديريتي اعمال شده   :مة مدرسه  پرسش نا 

كمبودها و موانع آموزشي  و شرايط فيزيكي مدارس         , وظايف مديران 
زمينة   در   اولياي  دانش آموزان    و امكانات     ها روش   ,  بررسي نگرش  : پرسش نامة اوليا   

خواندن



بافت ها و زمينه هاي پيشرفت سواد خواندن           :  ٢شكل  

بافت هاي اجتماعي و ملي 

خانه مدرسه 

كالس 

, پيشرفت خواندن دانش آموز       
نگرش ها و رفتارهاي او       

آموزش و
تجربيات   



چگونگي طراحي مواد آزمون و پرسشنامه هاي       
مطالعه  

استفاده از متخصصان ادبيات كودك و نوجوان و كارشناسان              
برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي دوره ابتدايي جهت تهية متن هاي  

 (Reading Passages) خواندنپيشنهادي  
  استفاده از مترجمان ادبيات كودك و نوجوان و نيز كارشناسان نوجوانان   

براي ترجمه داستان هاي انتخاب شده به زبان فارسي     
نظارت كميته هاي تخصصي متشكل از متخصصان علوم تربيتي و  

سنجش و اندازه گيري 
 و محاسبة شاخص هاي آماري   (Field Test) اجراي مقدماتي آزمون 

جهت تعيين اعتبار و روايي سؤال ها   
ي  تدوين مواد آزمون مرحلة نهايي مطا لعه و دريافت  تأييديه  از تمام  

كشورهاي شركت كننده 
(Main Survey) اجراي مرحله اصلي آزمون 



 كتابچه هاي آزمون       انواع سؤاالت   
ن براي ارزيابي متن آزمون از دو نوع سؤال براي ارزيابي توانايي خواند 

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

سؤاالت براي ارزشيابي اهداف و فرآيند خواندن استفاده     
.  گرديد

سؤاالت چند گزينه اي، چهار پاسخ را براي دانش آموز ارائه      
  سئوالهر   .مي داد كه از اين ميان فقط يك گزينه صحيح بود      

.چند گزينه اي داراي يك امتياز است  
از، دانش آموزان بايستي به جاي اينكه    سبراي سؤاالت پاسخ  

از ميان پاسخهاي ممكن پاسخ صحيح را بيابند، جواب مورد     
اين مواد با توجه به دشواري سؤال،   .نظر را مي ساختند     

.  نمره اي بودند    3 و  2 ، 1داراي گسترة امتيازات  



جامعة مورد مطالعه 
پرلز سواد خواندن كودكان را در پاية باالتر از دو پاية هم جوار      

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

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

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

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



نمونه گيري مطالعه  
 براي نمونه گيري طبقاتي خوشه اي از يك طرح سه مرحله اي   2006پرلز 

:استفاده كرد
تعريف ومشخص كردن نمونه آماري موردنياز كه شامل دانش آموزان      -1

در اكثر  . پايه ايست كه بيشترين تعداد نه ساله ها را در درون خود دارد   
. كشورها از جمله ايران پايه چهارم بعنوان نمونه انتخاب شد    

در مرحله دوم تمام مدارس بر اساس خصوصيات جغرافيايي      -2
، و محل آن            )دولتي يا غير دولتي(، نوع مدرسه  )ايالتي يا استاني(
سپس از ميان آنها حداقل    . طبقه بندي مي شوند) شهري يا روستايي(

 حجم   - تناسب   - مدرسه با استفاده از روش منظم احتمال  150تعداد 
حدود    همانطور كه قبال ذكر شد در ايران با اين روش      . انتخاب مي شوند  

.  مدرسه انتخاب گرديد    200
 دو كالس يا از ميان كالسها يك در مرحله سوم در هر مدرسه    -3

 توجه به تعداد كم  بادر ايران   .  شوندبه طور تصادفي انتخاب مي     
به طور تصادفي  در مدارس    كوچك دو كالس     در مدارس  آموز  دانش

. بزرگ انتخاب شد  



جامعه مورد مطالعه ايران 
  1386886 دبستان با  63365    تعداد 1385طبق آمار سال 

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

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

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





 مطالعه اجرايمراحل 
مقدماتي     مرحلة : الف

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

پژوهش ابزارهاي و چاپ   سازي  ترجمه و آماده  -2
IEA مركز مميز از تأييديه اخذ  -3
استانها  آزمون در  ملي ناظران و مجريان   آموزش -4
 و هماهنگ كننده  مجريان   هاي  دستورالعمل  سازي ترجمه و آماده   -5

ملياستانها و ناظران 
 دانش 2000  حدود   نمونة مدرسه با حجم     45 در مقدماتي  مرحله اجراي  -6

  1384 ارديبهشت آموز در  
 در زمان مقرر   IEA به نتايج ورود داده ها و ارسال -7



)ادامه(  مطالعه  اجرايمراحل 

اصلي مرحله  : ب
 ها و پرسشنامه ها بر اساس اطالعات به دست آمده از       كتابچه اصالح -8

مقدماتي    مرحله  اجراي
 ها و پرسشنامه ها براساس ضوابط       كتابچه و چاپ   سازي آماده -9

IEA المللي بين
IEA از مركز تأييديه اخذ  -10
ملي و ناظران استاني كنندگان و هماهنگ  مجريان  آموزش  -11
المللي بين با ناظران همكاري  -12
پرسشنامه ها و مواد آزمون به    ,   ترجمه و ارسال دستورالعمل ها    -13

استان ها  
 دانش آموز   63365 نمونة  مدرسه و حجم    220 در اصلي مرحله اجراي  -14

1385  ارديبهشتدر 



)ادامه(  مطالعه   اجراي  مراحل    

استانها  از ارسالي آزمون هاي كتابچه مدارك و  بررسي -15
ساز سؤاالت پاسخ  تصحيح ترجمه دستورالعمل   -16
مصححين   دوره آموزش گروه  برگزاري -17
مصححين    نفره   20 كتابچه هاي آزمون توسط گروه تصحيح -18
 مربوط به ورود داده ها در نرم افزار  هاي ترجمه دستورالعمل   -19

WINDEM 
ها و آموزش گروه ورود داده تشكيل -20
ارسالي افزارهاي ورود داده ها و اطالعات در نرم     -21
 هامبورگ داده پردازي مركز ارسال مدارك و داده ها در وقت مقرر به    -22

آلمان 
IEA و ارسال به اصلي مرحله اجرايي هاي  فعاليت  گزارش تهيه -23



  ٢٠٠۶ پرلز   ملي  نتايج  به مهم ترين    نگاهي 
٢٠٠١ پرلز   با  مقايسهدر  



در ايران دانش آموزان عملكرد  مقايسه
٢٠٠۶ پرلز و ٢٠٠١ پرلز 

414  ايــران

500         ميانگين بين المللي   

421ايــران  

500         ميانگين بين المللي   

 نمره 7تفاوت 

2006 پرلز2001 پرلز



ايــران 
  399:  پسران    426:  دختران     

27: تفاوت

ميانگين بين المللي   
  490: پسران  510:      دختران

20: تفاوت

ايــران 
 414: پسران    429:  دختران     

15: تفاوت

ميانگين بين المللي   
  492:  پسران    509:      دختران   

17: تفاوت

 دانش آموزان  دختر و پسر در   عملكرد  مقايسه
٢٠٠۶ پرلز و ٢٠٠١ پرلز

2006 پرلز2001 پرلز



2006 و  2001  پرلز  در  كشورها  عملكرد   بينيجدول با هم  

عملكرد
 

كشورها 
  در   

2006

عملكرد
 

كشورها 
  در   

2001

اسالمي جمهوري
اسالمي جمهوريايران  

ايران  



 در٢٠٠۶پرلزملينتايج به مهم ترين نگاهي
٢٠٠١ پرلز با مقايسه

 در آننده شرآت آشور ٣۵ ميان از ٢٠٠١ پرلز در ايران جايگاه•
 جهان در آموزشي نظام ۴۵ ميان از ٢٠٠۶ پرلز و در ٣٢ رتبة
.  قرار گرفته است۴٠ رتبة

رد متوسط • وزان عملك ران دانش آم ز در اي ه ۴١۴ از ٢٠٠١ پرل  ب
اني  ميانگين. ( است يافته ارتقا   ٢٠٠۶ پرلز در   ۴٢١  در هر دو     جه

). است۵٠٠ پرلزمطالعه 

ه همان گونه    رد  مالحظه مي شود        آ وزان      عملك ران  دانش آم  فاصلة  در   اي
ا ٢٠٠١ ه ٢٠٠۶ ت زان ب ره ٧ مي شرفت نم ا پي ته است، ام ن داش  اي
نيست معني دار آماري از نظر شاخص هاي پيشرفت



ط • رد متوس وزان عملك ش آم ران دان  اي
زدر  ه ۴١۴ از ٢٠٠١ پرل  در ۴٢١ ب
انگين . ( است  يافته ارتقا   ٢٠٠۶ پرلز  مي

اني ه جه ر دو مطالع ز در ه  ۵٠٠ پرل
).است

رد  مالحظه مي شود       آههمان گونه     عملك
ا  ٢٠٠١ فاصلة  در ايراندانش آموزان     ت

 داشته   پيشرفت نمره   ٧ ميزان به   ٢٠٠۶
ا   ت، ام ناس شرفت اي ر پي  از نظ
نيست معني دار آماريشاخص هاي 

ز  در   ايران جايگاه• ان  از   ٢٠٠١ پرل  مي
ة  در   آننده شرآت آشور ٣۵  و  ٣٢ رتب
زدر  ان از ٢٠٠۶ پرل ام ۴۵ مي  نظ

ي ان در آموزش ة جه رار ۴٠ رتب  ق
. گرفته است



 در٢٠٠۶پرلزملينتايج به مهم ترين نگاهي
٢٠٠١ پرلز با مقايسه

دايي  دانش آموزان    عملكردمتوسط   ة  ابت ارم در   پاي ز  چه ه متوسط    ٢٠٠۶ پرل سبت ب  ن
رد ه در عملك ان پاي وزان هم ز دانش آم ده است٢٠٠١ پرل ر ش زايش. ( بهت  اف
رد متوسط   ز   در ۴١۴ از   عملك ه  ٢٠٠١ پرل ز  در ۴٢١ ب ه ). (٢٠٠۶ پرل  نماي

١-٣(
 جابجايي ، ٢٠٠١ پرلز با مقايسه در ٢٠٠۶ پرلز شگفت انگيز نتايجاز •

 از آه، هنگ آنگ و سنگاپور است روسيه نظير آشورها  برخي رتبه بندي 
 پرلز در  ۴و٢و١ به رتبه هاي  ٢٠٠١ پرلز در ١٧و ١۶و ١۵رتبه هاي 
 سوئد، انگلستان و هلند از آشورهايدر مقابل، .  ارتقا يافته اند٢٠٠۶

) ترتيببه (١٩و١٢و ١٠ به رتبه هاي ٢٠٠١ پرلز جدول در   بااليرتبه هاي 
) ١-١ نماية(.نزول آرده اند

 آاهش نه تنها ٢٠٠١ پرلز نسبت به ايران آشور رتبة آه  است  حالي در اين•
)١-٣ نمايه.( را نشان مي دهد پيشرفت اندآي  بلكه  است نيافته



ة  ابتدايي دانش آموزان    عملكردمتوسط   ارم   پاي  چه
زدر  ط   ٢٠٠۶ پرل ه متوس سبت ب رد ن  عملك

ه در    ان پاي وزان هم ش آم زدان ر ٢٠٠١ پرل  بهت
ت ده اس زايش. (ش ط اف رد متوس   ۴١۴ از عملك

زدر  ه ٢٠٠١ پرل ز در ۴٢١ ب ). ٢٠٠۶ پرل
)١-٣ نمايه(

ز     نتايجاز   ز  شگفت انگي سه  در   ٢٠٠۶ پرل ا   مقاي  ب
 آشورها برخي رتبه بندي    جابجايي ،   ٢٠٠١ پرلز
ه ، هنگ آنگ و سنگاپور است       روسيه نظير  از  آ

اي  ه ه ز در ١٧و ١۶و ١۵رتب ه ٢٠٠١ پرل  ب
.  ارتقا يافته اند   ٢٠٠۶ پرلز در   ۴و٢و١رتبه هاي     
د از        آشورهاي در مقابل،    ستان و هلن  سوئد، انگل

اي  ه ه االيرتب دول در ب ز ج ه ٢٠٠١ پرل  ب
اي ه ه ه (١٩و١٢و١٠رتب بب زول ) ترتي ن

)١-١ نماية(.آرده اند
 نسبت به   ايران آشور رتبة آه است   حالي در   اين

ز ا ٢٠٠١ پرل ه تنه اهش ن ه آ ت نيافت ه اس  بلك
)١-٣ نمايه.( را نشان مي دهدپيشرفت اندآي



تفكيك در سواد خواندن به   عملكردمتوسط
جنسيت   

 پرلز دختران نسبت به پسران در هر دو مطالعه  عملكردتفاوت •
 دختران بر پسران  عملكرد برتري ناظر بر ٢٠٠۶ پرلز و ٢٠٠١

 عملكرد ايران آشوردر .  استآننده شرآت آشورهاي همةدر 
  نمره٢٧اختالف  با ٢٠٠١ پرلزدختران نسبت به پسران در  

 پرلزو در ) ٣٩٩ ميانگين و پسران با ۴٢۶ ميانگيندختران با  (
 و پسران با ۴٢٩ ميانگيندختران با   ( نمره١۵اختالف  با ٢٠٠۶
 دختران در هر دو   عملكرد برتري دهندةنشان ) ۴١۴ ميانگين

 دختران در هر دو برتري عليرغمدر عين  حال، . مطالعه است
 نسبت به ٢٠٠۶ پرلز پسران در عملكردمطالعه نسبت به پسران،  

)١-۴ نماية. ( بهبود قابل مالحظه اي را نشان مي دهد  ٢٠٠١ پرلز



جنسيت تفكيك در سواد خواندن به عملكرد متوسط 1-4 نمايه

 دختران نسبت به پسران در   عملكرد  تفاوت 
  ٢٠٠۶ پرلز و ٢٠٠١ پرلزهر دو مطالعه   

 دختران بر پسران   عملكرد  برتريناظر بر 
در .   است آننده   شرآت آشورهاي  همةدر 
 دختران نسبت به پسران   عملكرد    ايران آشور

دختران   ( نمره ٢٧اختالف   با  ٢٠٠١ پرلزدر 
و  ) ٣٩٩ ميانگين  و پسران با ۴٢٧ ميانگين با 

دختران   ( نمره ١۵اختالف   با  ٢٠٠۶ پرلزدر 
)   ۴١۴ ميانگين  و پسران با   ۴٢٩ ميانگين با 

 دختران در هر   عملكرد   برتري دهندة  نشان 
  عليرغم در عين  حال،  .  دو مطالعه است   

 دختران در هر دو مطالعه نسبت به  برتري
  ٢٠٠۶ پرلز پسران در  عملكرد پسران، 
 بهبود قابل مالحظه اي      ٢٠٠١ پرلزنسبت به 

. را نشان مي دهد  



   اطالعاتي روند خواندن با اهداف متون عملكرد

 ميانگين با ٢٠٠۶ پرلز اطالعاتي دانش آموزان در متون عملكرد•
 با ٢٠٠١ پرلز اطالعاتي آنها در متون عملكرد با مقايسه در ۴٢٠

)١-٨ نماية. ( نمره اي را نشان دهد١٢ افزايش ۴٠٨ ميانگين
 با اطالعاتي در متون ٢٠٠۶ پرلز دانش آموزان در عملكرد•

 نمره اي ۶ تفاوت ۴٢۶ ميانگين با ادبي و در متون ۴٢٠ ميانگين
 ادبي دانش آموزان در متون آلي عملكردهرچند . را نشان مي دهد 

 پائين تر  اطالعاتي  نسبت به متون  ٢٠٠۶ پرلز و ٢٠٠١ پرلزدر 
 در اطالعاتي  دانش آموزان را در متون نسبي پيشرفتاست اما 
. نشان مي دهد ٢٠٠۶ پرلز ادبي با متون مقايسه



 دانش آموزان در     عملكرد    اطالعاتي   خواندن با اهداف متون   عملكرد  روند     :  1-8 نمايه
  ٢٠٠۶ پرلز اطالعاتي متون 

 با مقايسه در   ۴٢٠ ميانگين با 
 آنها در متون     عملكرد  

 با  ٢٠٠١ پرلز اطالعاتي 
  ١٢ افزايش   ۴٠٨  ميانگين

.نمره اي را نشان دهد    

 دانش آموزان در     عملكرد  •
 در متون   ٢٠٠۶ پرلز

 و  ۴٢٠ ميانگين  با اطالعاتي 
  ميانگين با   ادبي  در متون  

 نمره اي را ۶ تفاوت  ۴٢۶
  عملكرد   هرچند  . نشان مي دهد  

 دانش آموزان در متون     آلي 
 پرلز و ٢٠٠١ پرلز  در  ادبي 

 نسبت به متون  ٢٠٠۶
 پائين تر است اما    اطالعاتي 
 دانش آموزان را  نسبي  پيشرفت 

 مقايسه در اطالعاتي در متون 
 ٢٠٠۶ پرلز ادبي با متون 

. نشان مي دهد   



 عملكرد  مطالعه بهبود       اين    ملي يافته هاي       ديگراز •
 در اليه هاي عميق تر اهداف خواندن           ايران  دانش آموزان     

  ۴٠۵ عملكرد   از متوسط    )   متن   ارزيابي    و استنباط و         درك(
  ٢٠٠۶ پرلز در  ۴١٨ عملكرد    به متوسط       ٢٠٠١ پرلزدر 

 دار شده  معني    پيشرفت     اين  نمره   ١٢ با تفاوت       آهاست   
) ١-١٢ نماية    . (است 



 ملي يافته هاي    ديگراز  •
ــن ــود ايـ ــه بهبـ  مطالعـ

 دانــش آمــوزان عملكــرد
ــران ــاي ايـ ــه هـ  در اليـ

عميق تر اهداف خواندن    
ــتنباط و درك(  و اســــ

ــابي ــتنارزيـــ از )  مـــ
ــط  ــردمتوس  405 عملك

ــزدر  ــه 2001 پرلــ  بــ
ــط  ــردمتوس  418 عملك

 كه است   2006 پرلزدر  
 ايـن  نمـره    12با تفاوت   
 دار شده   معني پيشرفت

)12/1 نماية.(است

 مختلف  هاي اليه خواندن در   عملكرد   روند  1-12 نمايه



 ارتقاي  ،  ايران    براي گزارش  اين   ديگر از نكته هاي مثبت       •
 معيار    دانش آموزان از نقطه     عملكرد   
 Advanced International)پيشرفته    

Benchmark”625”)  به   ٢٠٠١ پرلز در صد در صفر 
 پرلز در آه  معني    بدين  .  است   ٢٠٠۶ پرلز درصد در يك 

 نتوانسته بودند در          ايران  از دانش آموزان     يك    هيچ   ٢٠٠١
  ٢٠٠۶ پرلز، اما در   بگيرند    قرار   ۶٢۵نقطه باالتر از    

 نقطه   اين   در صد از دانش آموزان توانسته اند به            يك حدود  
. يابند   دست  



ران  اسالمي  جمهوري  آشور  آه است   گفتنيدر خاتمه   •  اجراي  در   اي
ي و      استانداردهاي رعايت از نظر    ٢٠٠۶ پرلز آميز موفقيت ين الملل  ب

ا     آيفيت نيز اسناد و مواد آزمون و       ترجمةصحت و دقت      ورود داده ه
اناز  شور ۴۵ مي ده شرآت آ ه  آنن ق ب تموف شان درياف دير ن ا تق  ب

رد  راه   Exceptional Performanceاستثنايي  عملك ه هم  ب
شور ريش آ د ات زارش . (گردي ه گ ستند ب شتمينم الس ه  اج

دگان  گ آنن يهماهن ز (NRC) مل شور در پرل ادا آ والي، آان  ج
رايو در ) ٢٠٠٧ ز اج ة (٢٠٠٧ تيم دماتي مرحل ز) مق ه ني زو س  ج
شور ر از آ ان برت شور ۵۶ مي ده شرآت آ ت از نظر آنن را آيفي  اج

 ملي آنندگان اجالس هماهنگ    پنجمينمستند به گزارش    (قرار گرفت   
(NRC)  ٢٠٠٧ تيمز(







بخش دوم 

المللي  بين  نتايج  



المللي  بين  نتايج  
  ٢٠٠٦ تا پرلز   ٢٠٠١پرلز از :  خواندنعملكرد در تغييرات

 نيز شرآت آرده بودند،  ٢٠٠١ پرلز در آه آانادا ايالت و دو آشور  ٢۶ مياناز •
افزايش قابل توجهي در متوسط عملكرد خواندن     ٢٠٠۶ پرلزدر هشت آشور 

.آسب آرده بودند 
روسيه، هنگ آنگ، سنگاپور، اسلوانيا، جمهوري   : اين آشورها عبارتند از •

آشور جمهوري اسالمي ايران نيز جزو اين  . اسلواك، ايتاليا، آلمان و مجارستان 
.از نظر آماري معني دار نيست  ) نمره٧(آشورها است اما افزايش عملكرد آن  

: افت چشمگيري داشتند عبارتند از    ٢٠٠١ پرلزآشورهايي آه نسبت به •
.ليتواني، هلند، سوئد، انگلستان، روماني و مراآش 

 نسبت  باالتري عملكرد متوسط  ٢٠٠٦ پرلز در آه آشورهايي در آليبه طور •
  باالتري عملكرد   بودند، هم دختران و هم پسران آرده آسب ٢٠٠١پرلز به 

 افت را هم دختران و اين آن ها افت داشت،   عملكرد آه آشورهاييداشتند و در  
 داشتند   بهتري  عملكرد  پسران آهبه جز در آلمان و مجارستان . هم پسران داشتند 

 از ناشي افت، اين به نظر مي رسد آه نشد و در هلند ديده در دختران ولي
.  دختران بوده استضعيف عملكرد  



المللي  بين  نتايج  
  ٢٠٠٦ تا پرلز   ٢٠٠١پرلز از :  خواندنعملكرد در تغييرات

 ٢٠٠١ پرلز نسبت به ٢٠٠۶ پرلز در عملكرد متوسط آلي به طور •
.  همراه بوده استعملكردها توزيع در جايي  جابه و افزايشبا 

 در توجهي و ارتقا قابل افزايش اسلوانيا و آنگسنگاپور، هنگ 
، ضعيف ( در سطح بين المللي داشتند پيشرفته  معيارسطوح نقطه 

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

 بسيار در سطح ترقي و مجارستان عالي بسيارسطوح به جز سطح 
. از خود نشان دادند عالي

 افت ٢٠٠١ پرلزنسبت به   ٢٠٠٦پرلز  در آه آشورهايي مياندر •
 افت داشتند، عالي بسيار و عالي و هلند در دو سطح ليتوانيداشتند،  

 افت داشتند و  ضعيف انگلستان و سوئد در تمام سطوح به جز سطح 
. در تمام توزيع ها افت داشتروماني



المللي  بين  نتايج  
  ٢٠٠٦ تا پرلز   ٢٠٠١پرلز از :  خواندنعملكرد در تغييرات

 در افزايش ٢٠٠١ پرلزنسبت به   ٢٠٠٦پرلز  در آه آشورهايي•
 خواندن داشتند، غالبًا در هر دو بخش اهداف خواندن  عملكردمتوسط 

 آه آشورهايي داشتند و به طور مشابه  پيشرفت درك فرآيندهايو 
 خواندن عملكرد در متوسط ٢٠٠١ پرلز نسبت به ٢٠٠۶ پرلزدر 

 درك فرآيندهايافت داشتند، غالبًا در هر دو بخش اهداف خواندن و  
 پيشرفت  آلي به طور آه آشوري مثال، هشت براي. افت داشتند

 خواندن  حوزةهمه در ) ٢٠٠١ پرلز نسبت به  ٢٠٠۶ پرلز(داشتند 
 اطالعاتي آن ها در حوزه خواندن بيشتر  داشتند و  پيشرفت ادبي

، آلمان و اسلوانيا، سنگاپور، روسيه، آنگهنگ  . ( داشتند پيشرفت
  مستقيم و نتيجه گيري ساده و   بازيابي فرآيند حيطة اغلب در ). ايتاليا

 حيطهو همه آن ها در )  و مجارستانايتاليابه جز ( رشد داشتند 
. اطالعات رشد داشتندارزشيابي و تلفيق، تفسير فرآيندهاي


