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عبدالعظیم کریمی
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ایـن   .دشـو بار اجرا میسال یک 5هر که ارزشیابی تطبیقی است  یک مطالعه ) 2پرلز( المللی پیشرفت سواد خواندن مطالعۀ بین      

اتی در مورد تجارب یـادگیري خوانـدن   آوري اطالع و جمعابتدایی آموزان  پیشرفت سواد خواندن دانشروند مطالعه با هدف سنجش 

 به »3تحصیلی یابی پیشرفتارزش المللی انجمن بین«چارچوب مطالعات  در ،پرلز مطالعۀ .ریزي شده است ها در خانه و مدرسه طرح آن

   .استکودکان سراسر جهان زمینۀ سواد خواندنعنوان یکی از مطالعات بزرگ در 

نیم قرن است که مطالعـات تطبیقـی   ش از یب ،1959 سالآغاز تأسیس خود در  ازپیشرفت تحصیلی  یابیرزشاالمللی  بین انجمن    

-آمـوزش پـیش   ،کـامپیوتر  ،نگـارش  ،تربیـت اجتمـاعی   ،ادبیـات  ،زبان ،ریاضیات ،علوم هاي المللی در زمینه وسیعی را در سطح بین

  .است داده انجام … وخواندن  سواد ،مطلب درك ،دبستانی

، چرخۀ پیشرفت تحصیلی یابیشارزالمللی  و ضروري است، انجمن بینحیاتی سواد خواندن براي پیشرفت هر کودکی  جا که آن زا    

  .کند در کشورهاي سراسر دنیا اجرا می آن را  گیريیاداز مطالعۀ سواد خواندن کودکان و عوامل مرتبط با   منظمی

و کشـور   45بـا   2006هـاي  در فاصله سال هاي بعدي و و ارزیابی شدآغاز  کشور 35ت با شرک 2001نخستین ارزیابی پرلز در سال 

  .شودانجام   2016 سال در پرلز ، قرار است که ارزیابی بعديو طبق برنامه نظام آموزشی اجرا شد 48با  2011

  :چگونگی مدیریت مطالعه پرلز

از جملـه طراحـی، تـدوین ابـزار، اجـراي      پرلـز  مطالعه علمی یت هماهنگی و هدایت تیمز و پرلز مسئول 4المللی مرکز مطالعۀ بین    

  .قرار دارد )دانشکده علوم تربیتی (که در کالج بوستون آمریکا دار است عهدهها و ارائۀ گزارش را  مطالعه، تحلیل داده

گیـري، پـردازش و تحلیـل     مشـاوره در نمونـه  مهم پرلز از جمله تأیید ترجمه مـواد آزمـون،    علمی و فنی  هاي تعدادي از فعالیت    

در هـامبورگ آلمـان مسـئولیت بررسـی و پـردازش کلیـۀ        5پـردازي  مرکز داده. شود هاي دیگر دنبال میها در مراکزي در کشور داده

ها را به  دادهآوري دگرهاي تکمیل شدة  باید فایل اجراي آزمون از پس هماهنگ کنندگان ملی مطالعه. هاي پرلز را بر عهده دارد داده

   .ارسال نمایند این مرکز

ها و صـحت فرآینـد    روش و نظارت بر پیشرفت همه جانبۀ گیري هاي نمونه طرحو چارچوب  تنظیمولیت ئمسنیز مرکز آمار کانادا    

،  6کننـدة ملـی مطالعـه     هماهنگدر هر یک از کشورهاي شرکت کننده، مرکز ملی مطالعه تحت نظارت  .گیري را به عهده دارد نمونه

  .هاي پرلز در آن کشور را به عهده دارد مسئولیت اجراي تمام جنبه

  :مطالعۀ پرلز مبناي 

 7)1994و 1992؛ الـی 1995ولف، ( 1991سال در انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلیدر   مطالعۀ سواد خواندنمبناي    

. کنـد  می فراهمرا  آن بیلوازم ارزیا وابزار  ،چارچوب و دهد می کیلرا تش خواندنسواد  از پرلزاس تعریف اس و پایهاین مطالعه . است

                                                          
 مدیر ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز در ایران. 1

2. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)
3. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
4. International Study Center(ISC)
5. Data Processing Center  
6. National Research Coordinator(NRC)



توسـط   2001 نخستین مطالعه پرلـز در سـال   درآن هاي  ویژگیو  چارچوب پرلز اما ،است 1991 مطالعۀ پرلز، مطالعۀ اساس اگرچه

  .)2006به نقل از مولیس ( شد به روزهاي بعدي و براي ارزیابیتهیه و تدوین  )مولیس مارتین و سینز بِري  کَمپِل، کلی،(

اطالعاتی در مورد تغییـرات آمـوزش   هاي بعدي دوره توانند از طریق اجراي پرلز میهاي قبل دورهکننده در پرلز  کشورهاي شرکت   

  .کنند بررسی و مقایسه را اندنآموزان در خو خواندن و چگونگی ارتباط این تغییرات با عملکرد دانش

  :در پرلز تعریف سواد خواندن

 انجام داد براي بیان مفهوم کلـی مهـارت   1991سال  دراي که  گذاري مطالعه نام رد تحصیلی یابی پیشرفتارزش المللی انجمن بین    

 در برگیرندة توانایی ارائه و بازتاب موضوع مورد مطالعه که مفهومی ـ  دراستفاده ک» سواد«و » خواندن« اصطالحدو تلفیق  خواندن، از

 معنايهم به » سواد خواندن« جا که اصطالح آن از. است اجتماعییابی به اهداف فردي و  دستعنوان ابزاري براي  و استفاده از آن به

پرلـز    .اسـت آن استفاده شـده   گذاري پرلز از در نام ،، اصطالح مناسبی استبه عنوان موضوع مورد ارزیابی این مطالعهخواندن و هم 

:کند شرح زیر تعریف می سواد خواندن را به

نوآمـوزان بـا ایـن توانـایی      و کـرده  گـذاري   و یـا فـرد آن را ارزش   هاي نوشتاري زبان که جامعه  توانایی درك و استفاده از فرم«    

» خواننـد  سوادان یـا بـراي سـرگرمی و لـذت مـی     براي یادگیري و شرکت در جامعۀ باآنها . توانند معناي متون متفاوت را دریابند می

  .)2006کمبل، (

  در آزمون پرلز ابعاد سواد خواندن

  : شود آموزان متمرکز می بر سه جنبه از سواد خواندن دانش رلزپ مطالعۀ

  نبه خواند ها نسبت رفتارها و نگرش انواع-3  )ادبی و معلوماتی(خواندن اهداف -  2   درك مطلب  هايفرایند-1

  مطالعه پرلزجامعۀ  مورد 

  8بنـدي بـین الملـی آمـوزش    طبقهدر برنامه  اي که با شمارش از سطح نخست پایهۀ پرلز عبارت است از پایۀ تحصیلی مورد مطالع   

  .سال تحصیلی باشدنمایندة چهار 

آموزش اصولی خواندن، «آغاز  اولین سال سطح نخست، . سطح نخست مطابق با آموزش ابتدایی یا اولین مرحلۀ آموزش پایه است   

از آن، پایۀ مورد مطالعـه اسـت کـه در بیشـتر  کشـورها پایـۀ چهـارم        چهارسال بعد). 1999یونسکو، (باشد می» اتنوشتن و ریاضی

بنـابراین  . خواهد مقتضیات زبانی و شناختی خواندن را در مورد کودکان کم سن مورد ارزیابی قرار دهـد  هرحال پرلز نمی به. باشد می

سـال بـود،    5/9، 2001گام آزمون، از میانگین سنِ در نظرگرفته شده که در پرلـز  کند مطمئن شود که سن کودکان در هن سعی می

  .تر نباشد کوچک

براي پرلز به این علت انتخاب شده که یک مرحلۀ گذر مهم براي پیوستن کودکان به جمع ) آموزان پایۀ چهارم دانش(این جامعه     

. کننـد  اند و از خواندن براي یادگیري استفاده می ة خواندن را یادگرفتهآموزان شیو معموالً، در این دورة سنی، دانش. خوانندگان است

المللـی رونـد    مطالعـۀ بـین  (اطالعات تیمـز،  مکمل آورد که  هایی را فراهم می پرلز، داده.با ارزیابی کودکانی که در پایۀ چهارم هستند

م پیشـرفت   شود، به طور مـنظ  انجام می تحصیلی یابی پیشرفتارزش المللی انجمن بینتیمز که توسط . است )آموزش ریاضیات و علوم

  .دهد هاي چهارم و هشتم را مورد ارزیابی قرار می و دستاوردهاي آموزشی پایه

                                                                                                                                                                                          
7. Wolf & Elley
8. International Standard Classification of Education (ISCED)



:گیري پرلز روش نمونه

اي اي دو مرحله خوشه اییطبقه  گیري در مطالعه پرلز، با استفاده از طرح نمونه گیريچارچوب نمونه    
9
تا اطمینان حاصـل    است 

کننـده  بـه طـور     در هر یک از کشـورهاي شـرکت  .. آموزان آن کشور هستند و نمایندة همه دانشآموزان نمونه، معرِّف کند که دانش

آموز در هر کشـور، در هـر    دانش5000تا 4000منظور ارزیابی تعداد  به. شوند مدرسه براي ارزیابی انتخاب می 200تا  150متوسط 

. شود طور تصادفی انتخاب می هارم بهمدرسه یک یا دو کالسِ پایۀ چ

احتمال متناسب با حجم«این طرح به روش    
10

کند و نمونه را، متناسب با حجم آن در جامعه تعیین می هاطبقهسهم هر یک از  »

هاي نمونه گیريگیري از وزنبا بهره
11
شـود کـه   آموز، وزن کل و وزن نهایی اطمینان حاصـل مـی  کالس، مدرسه، دانش شامل وزن 

در هامبورگ وابسته به  DPCپردازي  مرکز داده . باشندمی »معرف جامعه«هاي آماري به دست آمده از نمونه مورد مطالعه، شاخص

شـود تـا حـد     از کشورها خواسته می. به صورت خودکار درآورند گیري را را تهیه کرده تا کار نمونه 12گیري در مدارس نرم افزار نمونه

  .افزار استفاده کنند امکان از این نرم

  :آوري اطالعات بزار جمعا

کـه   اسـت   هـایی  و پرسـش  14و اطالعـاتی  13متون ادبیاي از  مجموعه به منظور ارزیابی اهداف و فرآیندهاي خواندن، آزمون پرلز   

  .کند هاي متفاوت درك مطلب می ستفاده از فرایندآموزان را ملزم به ا دانش

بـا هـدف   . ها پاسـخ دهـد   آموز بتواند در فرصت تعیین شده به آن مواد آزمون خواندن پرلز بسیار بیشتر از آن است که یک دانش    

هـر  که ه  شده است ارائدفترچه  13آموز مواد آزمون در قالب  گنجاندن محتواي بیشتر در آزمون و کاستن از بار مسئولیت هر دانش

  .کند طور تصادفی تنها یک دفترچه را کامل می آموز به دانش

هـاي دیگـر    بـا دفترچـه   13دفترچۀ شمارة . باشد هایی می هایی براي خواندن و پرسش شامل متن 12تا  1هاي  هر یک از دفترچه   

هاست و یک دفترچـۀ رنگـی    قط شامل پرسشکه ف) خواندن(  Rاین دفترچه شامل دو دفترچۀ جداگانه است، دفترچۀ . تفاوت دارد

اي و سـؤاالت پاسـخ    ها شامل سـؤاالت چندگزینـه   همۀ دفترچه. هاي رنگی دارد هایی با عکس که متن» دفترچۀ خواندن پرلز«به نام 

  .ساز هستند

   زمینه اییهاي  پرسشنامه: ب

هـایی توسـط    نامـه  در بافت خانـه و مدرسـه، پرسـش   آوري اطالعاتی دربارة عوامل تأثیر گذار بر یادگیري خواندن  به منظور جمع    

ها تکمیل گردید، که در بردارندة بسیاري از عوامـل مـؤثر    کننده در آزمون، والدین، معلمان و مدیران مدرسۀ آن آموزان شرکت دانش

پرسشـنامه مطـابق جـدول    پرلز  چهار نوع ، به این منظور. )2004مارتین و مولیس، ( آموزان است در توانایی و مهارت خواندن دانش

  : زیر تهیه کرده است

  

  

                                                          
9. Two-Stage Stratified Cluster Design 
10. PPS:Probability Proportional to Size
11. Sampling Weights
12. Within Sampling School Software (w3s)
13. Literary
14.- Informational



.توجه دارد.....نامه به  سؤاالت پرسشمحور ............توسط شدهتکمیلها نامه پرسش

نامـــــۀ  پرســـــش

آموز دانش

ــش ــک از دانـــ ــوزان  هریـــ آمـــ

کننده در آزمون پرلز شرکت

هـا و   هـاي آموزشـی خوانـدن، ادراك و نگـرش     تجربه

عادات مطالعـه و خوانـدن   رفتارها نسبت به خواندن، 

بعد از مدرسه و استفاده از کامپیوتر، منابع و امکانات 

سواد آموزي در خانه

 یابی نامۀزمینه پرسش

  یادگیري خواندن

والدین یا سرپرستان اصلی هر یـک  

کننـده در   آمـوزان شـرکت   از دانش

  پرلز

آمـوزي،   تعامل میان کودك و والدین در زمینۀ سـواد 

هـا و   سـوادآموزي در خانـه، نگـرش   منابع و امکانـات  

  عادات خواندن والدین، ارتباط میان خانه و مدرسه

  نامۀ معلم پرسش

ــک از   ــر ی ــدن ه ــم درس خوان معل

هـاي منتخـب پایـۀ چهـارم      کالس

  ابتدایی

هـاي   ها و خصوصیات کالس، مـواد و فعالیـت   ویژگی

آموزشی و زمـان آمـوزش، منـابع و امکانـات کـالس      

درس، تحصیالت و آموزش معلمـان، ارتبـاط خانـه و    

  مدرسه

  نامۀ مدیر پرسش
مدیر هر یـک از مـدارس منتخـب    

  براي شرکت در آزمون

ها و خصوصیات مدرسه و دانش آموز، منابع و  ویژگی

هـاي مدرسـه نسـبت بـه      سیاسـت امکانات مدرسـه،  

  خواندن

  

  :عبارتند از هاي پرلزهاي پژوهشی از یافتهترین پرسشمهم

خواندن تسلط دارند؟ مهارت  آموزان پایه چهارم تا چه میزان بر دانش-1

شود؟ آموزان یک کشور با کشور دیگر چگونه مقایسه می دانشسواد خواندن  عملکرد -2

اند؟ برند و براي آن ارزش قائل چهارم از خواندن لذت میپایه آموزان  آیا دانش-3

تا چه حد با هم متفاوت است؟ ،آموزان کشورها عادات خواندن و نگرش دانش-4

  شود؟ دهی می آمـوزان دورة ابتـدایی کشـورها چگونـه سازمـان آمـوزش خوانـدن بـراي دانش-5

  آموزان مؤثر است؟ زشگاهی تا چه اندازه در کیفیت توانایی خواندن دانشعوامل درون آموزشگاهی و برون آمو- 6

افـزایش یـا   (از چـه تغییراتـی   مطالعه هاي مختلف کشورها در پایۀ چهارم ابتدایی در فاصلۀ آموزان  عملکرد سواد خواندن دانش-7

  برخوردار بوده است؟) کاهش

ها از نظر منابع انسانی، محتوي، روش، امکانات و منابع آموزشـی تـا چـه    تغییرات و اصالحات انجام شده در نظام آموزشی کشور-8

  اندازه در روند پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان موثر بوده است؟

قضـاوت و   ،اسخراج مستقیم اطالعات، تفسیر و استباط( هاي مختلف خواندنآموزان در حیطه تفاوت عملکرد سوادخواندن دانش-9

  .چگونه استکیک عوامل مختلف به تف )ارزسیابی

  کشورهاتاثیر دستاوردهاي پرلز بر نظام آموزشی

گسترة ایـن  . هاي متفاوتی را به همراه داشته است ها و واکنش کننده حساسیت هاي پرلز در کشورهاي شرکت نتایج و یافته  بازتاب   

هـاي آموزشـی  بـوده    هـا و منـابع و روش  برنامه ،تا انجام اصالحات و تحوالت بنیادي در ساختار رسانی صرف   از حد اطالع ها واکنش

  . است



تقـاي  هاي  مختلف از نتایج به دست آمده پرلـز بـراي بهبـود و ار   کنند تا با شیوه به طور کلی، کشورهاي شرکت کننده تالش می   

  .گیري کنندکیفیت نظام آموزشی خود بهره

هـاي   گیري در سطوح مختلف شامل توصیف و تبیین وضعیت آموزشی از نظر نظارت بر روند عملکـرد تحصـیلی در دوره  این بهره   

باشـد کـه هـدف آن شناسـایی      هاي آموزشی میها و سیاست هاي درسی، روشمختلف تیمز و پرلز با توجه به منابع آموزشی، برنامه

  .آموزان است رفت تحصیلی دانشنقاط ضعف و قوت در روند پیش

 414از (، حدود هفـت نمـره   2001نسبت به پرلز  ،ایرانی آموزان نشان داد که روند عملکرد سواد خواندن دانش 2011نتایج پرلز     

 آموزان افزایش داشته است و افزون بر آن توانایی درك مطلب دانش) 457به421از(نمره  37به میزان  2011تا  2006و از ) 421به 

افـزایش   2006و  2001تر سواد خواندن در دو سـطح ادبـی و اطالعـاتی نسـبت بـه       تر و عمیق هاي پیچیده ها و الیه ایران در حیطه

  ).1391کریمی،( دار داشته است معنی

در تیمـز   آموزان ایران گران بر این باورند که ممکن است یکی از دالیل و عوامل ارتقاء عملکرد دانشبرخی از کارشناسان و تحلیل   

آموزان ایران باشد که حاصل تغییـر محتـوا و روش آمـوزش زبـان فارسـی و درك مطلـب در        نیز متأثر از بهبود سواد خواندن دانش

ید قرار گرفـت زیـرا   أیهاي تصحیح کننده سؤاالت تیمز و پرلز نیز مورد تاین ادعا از طرف برخی از گروه .هاي گذشته بوده است سال

آموزان پایه چهارم و هشتم مشاهده کردنـد کـه مهـارت نوشـتن و      ح سؤاالت پاسخ ساز علوم و ریاضیات دانشها در جریان تصحی آن

هاي قبل بهبود یافته است و این پیشرفت احتمـاال  ناشـی از    نسبت به دوره 2011و  2007آموزان ایران در تیمز  درك مطلب دانش

   .کمک نموده است بهتر هاي از سؤاالت آزمون بوده است که به پاسخ آموزان بهبود مهارت خواندن و توانایی درك مطلب دانش

:است که آمده »کشور12ثیر پرلز  بر  نظام آموزش أت«کتاب  از گزارشی در 

معلمـان   دهد که در جهت اعالم نتایج پرلز به پژوهشگران، تصمیم سازان و سیاست گزاران آموزشی، کشورها نشان میاغلب گزارش 

هاي تهیه شده، متناسب با نیازهاي گـروه هـدف،   گزارش. هایی انجام شده استو مدیران مدارس و اعضاي جامعه به طور عام، تالش

واضـح  .  انـد  هاي همراه با جزییات و خبرهاي اطالعاتی نیز تهیه شـده ها، گزارشبروشورها، چکیده. هاي متفاوتی دارند محتوا و قالب

سیاسـی و   –هـاي اجتمـاعی   تر هستند و هر تصمیمی نتیجـه زمینـه  ثیرگزار بر تصمیمات سیاستی خیلی پیچیدهأاست که عوامل ت

هایی را تعیین کنند که شواهد کنند سیاستدهد که کشورها تالش میهاي ملی نشان میبا این وجود، گزارش. زشی خاص استآمو

-را می هاي خواندن در دوره ابتداییحات در یک حوزه خاص مانند ارتقا تواناییاقدامات مرتبط با اصال. یید کندرا تأ هاآنتحقیقاتی 

را  هـاي آموزشـی  هاي وسیع تري از مهـارت حوزهکه  توان خیلی ساده به مطالعاتی مانند پرلز نسبت داد، تا به مطالعاتی مانند تیمز 

  .سنجدمی

رگ مقیاس شرکت دارند، به طور نسبی، عموم مردم توجه بیشـتري بـه   هاي بز در کشورهایی که به تازگی در ارزشیابی به طور کلی

، معطـوف  اسـت   ها پرده برداشتهها از آناین توجه بیشتر به مشکالت آموزشی که نتایج ارزشیابی. نتایج پرلز از خود نشان می دهند

شـدند، خـوب درك    حات محسـوب مـی  شود که آیا اهدافی که نیروي محرکه و عامل انجام اصال همچنین این سوال مطرح می. است

 هـاي آموزشـی در کشـور بـا جزییـات کامـل      در گزارش برخی از کشورها به بیان تحوالت نظام آموزشی و سیاسـت  ؟اند یا خیر شده

  . ثر بودند، اشاره داشتندأاز نتایج پرلز مت اند و برخی فقط به تغییراتی که مستقیماًپرداخته
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