
براساس يافته های مطالعه ی بين المللی 
پيشرفت سواد خواندن »پرلز«

عبدالعظيم كریمی
مدير ملی مطالعات تيمز و پرلز

نوشتار

نقش مهارت خواندن 
در دوران كودكى

روان شناسان و زبان شناسان بر اين باورند که ريشه ها و بنيادهای اوليه ی يادگيری 
خواندن، شنيدن، گفتن و نوشتن از آموزه ها و الگوهای ارتباطی والدين با کودک 

شکل می گيرند. يکی از مهم ترين توانايی های اکتسابی کودکان در جريان رشد 
و پيشرفت، سواد خواندن است و هر قدر اين جريان طبيعی تر و درونی تر باشد، 

عمق يادگيری خواندن بيشتر می شود. مهارت خواندن، در مراحل بعدی رشد، 
پايه ی يادگيری همه ی موضوعات درسی و غيردرسی در مدرسه و جامعه نيز 

هست. هرچند، مطالعه در کودکان می تواند تفريح يا رشد فردی نيز قلمداد شود. 
اتفاقًا اگر مطالعه چنين قالبی داشته باشد، اين مهارت ماندگارتر و بالغ تر می شود. 
يادگيری »مهارت خواندن و درک مطلب« کليد يادگيری همه ی يادگيری هاست و 

دوران کودکی بهترين دوران برای نهادينه کردن مهارت خواندن و درک مطالب 
است؛ دورانی که خانواده در آن نقش دوران ساز دارد. هرچند آموزش رسمی 

خواندن از وظايف و مسئوليت های اصلی مدرسه است، اما شالوده ی مهارت های 
اوليه ی سواد خواندن بر سال های آغازينی استوار است که والدين در تعامل با 

فرزند خود ارتباط کالمی برقرار می کنند.

ضرورت توجه به بنيادها و ســاختارهای 
اوليه ی شــکل گيری زبان و سوادآموزی، 
نظام های آموزشــی جهــان را به اين فکر 
واداشــته اســت که چگونه، چه موقع، با 
چه شــرايطی و در چه مرحله ای از تحول 
ذهنی کودک، بايد فرايند سوادآموزی را در 

سطوح خانه و مدرسه گسترش دهند.
يکی از مطالعات جهانی که در ســال های 
اخير مهارت  ســواد خوانــدن را به صورت 
روشمند و نظام دار، در ابعاد متفاوت بررسی 
کرده اســت و داده های آن منبع معتبری 
بــرای تعيين جايگاه کشــورها در ميزان 
پيشرفت مهارت خواندن به شمار می رود، 
مطالعه ی بين المللی پيشرفت سواد خواندن 
)پرلز PIRLS( اســت که از سال 2001 
تاکنون، هر پنج سال يک بار، در کشورهای 
عضو انجمن بين المللی ارزشيابی پيشرفت 

تحصيلی به اجرا در می آيد.

معرفی مطالعه ی بین المللی 
پیشرفت سواد خواندن )پرلز(

پرلز نوعی مطالعه ی بين المللی در زمينه ی 
سنجش سواد خواندن دانش آموزان پايه ی 
چهارم ابتدايی است که تحت نظر انجمن 
بين المللی ارزشيابی تحصيلی IEA اجرا 
 IEA می شود. يکی از اهداف اصلی انجمن
در انجام پژوهش های تطبيقی نيز اين است 
که کشورها بتوانند کاستی ها و توانايی های 
نظام آموزشی خود را در گستره ی جهانی 

مقايسه و ارزيابی کنند.
IEA در ســال 1959 تأســيس شده و 
تاکنون بيش از 25 مطالعه ی تطبيقی در 
زمينــه ی علوم، رياضيات، زبــان، ادبيات، 
تربيت اجتماعی، نگارش، کامپيوتر، آموزش 
پيش دبستان، درک مطلب و سواد خواندن 
انجام داده است. مرکز بين المللی مطالعه ی 
پرلــز و تيمز در کالج بوســتون آمريکا و 
دبيرخانه ی اجرايی IEA در آمســتردام 
هلند مســتقرند که اهداف زيــر را دنبال 

می کنند:
الف( ارزشيابی کيفيت نظام آموزشی کشورها؛
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ب( ارتقای ســطح يادگيــری نظام های 
آموزشی جهان؛

برنامه ريزی های  بهبود سياســت ها و  ج( 
آموزشــی مربوط بــه فراينــد تدريس و 

يادگيری.
هدف نهايــی اين انجمن ارتقای ســطح 
يادگيــری در درون نظام های آموزشــی 
کشورها از طريق انجام مطالعات تطبيقی 
در مورد سياست های آموزشی و شيوه های 
اجرايی مربوط به آن هاست. در واقع، انجمن 
بين المللی ارزشــيابی پيشرفت تحصيلی 
تالش هــای خود را به انجام مجموعه ای از 
مطالعات يادگيری در موضوع های درسی 
پايه در مدارس و بعضی بررسی های ديگر 
در موضوع های مورد عالقه ی اعضای خود 
معطوف کرده اســت. داده های پرلز نشان 
می دهد، اين موضوع در تمام کشــورهای 
شرکت کننده  صادق اســت. اين داده ها 
تأييد می کنند، زمان اختصاص داده 
شــده به فعاليت های اوليه ی سواد 
خواندن، دسترســی به منابع و مواد 
خواندن در محيط خانه و وجود جوی 
فعــال و ياری بخش، از عوامل مهم و 
اساسی در پيشرفت خواندن به شمار 
می آيند. در اين مقاله تالش شــده است 
با تأکيد بر يافته های اســتخراج شــده از 
پرسش نامه ی والدين، رابطه ی بين عوامل 
آموزشی و تربيتی خانواده با پيشرفت سواد 

خواندن، براساس نتايج پرلز، بررسی شود.
از ميان عوامل مؤثر در سواد خواندن، 
نخستين  منزله ی  به  خانواده،  عامل 
نهاد تربيتــی، نقش تعيين کننده ای 
دارد. به همين منظــور، در اينجا تالش 
شده اســت به استناد يافته های مطالعه ی 
بين المللی پيشــرفت سواد خواندن، نقش 
خانواده در گســتره ی مقايســه ی ملی و 

جهانی بررسی شود.
بررســی و تحليــل شــرايط اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی خانواده ها و الگوهای 
تعاملی آن هــا با فرزندان تا قبــل از آغاز 
آموزش رسمی نشان دهنده ی تفاوت های 

آشکار ميان خانواده های محروم و برخوردار 
از يک ســو و تحصيل کرده و بی ســواد از 
ســوی ديگر اســت. مقايســه ی عملکرد 
دانش آموزان برتر در پرلز 2001 و 2006 
و 2011 و دانش آمــوزان ضعيف تر، يکی 
ديگر از بررســی های اين گزارش است که 
نتايج آن می تواند زمينه های تقويت کننده 
يــا تضعيف کننده ی شــکل گيری زبان و 
مهارت های خواندن در قبل از مدرســه را 

نشان دهد.
تعريف ســواد خواندن  در مطالعه عبارت 
است از: توانايی درک و استفاده از قالب های 
متنی مورد نياز جامعه يا ارزشــمند برای 
فرد. مطالعه ی متن به شکل های گوناگون 

و معنابخشی آن.
خواندن برای يادگرفتن، آن ها می خوانند 
تا در اجتماعات مدرســه يا زندگی روزانه 
شــرکت کنند. يا برای ســرگرمی و لذت 

بردن مطالعه می کنند )کمپل، 2001(.
آزمون خوانــدن پرلز به دو هدف عمده ی 

کودکان از مطالعه و خواندن توجه دارد:
é خواندن برای تجربه ی ادبی؛

é خواندن برای به دست آوردن اطالعات و 
استفاده از آن ها.

پرلز به چهار فرايند درک مطلب به شرح 
زير نيز توجه دارد:

é تمرکز و بازيابــی اطالعاتی که صريحاً  
بيان شده اند؛

é رسيدن به استنباط های مستقيم؛
é تعبير و تلفيق ايده ها و اطالعات؛

é بررسی و ارزيابی ويژگی های محتوا، زبان 
و متن.

به منظور ارزيابی اهداف و فرايندهای مطرح 
شده ی خواندن، آزمون پرلز مجموعه ای از 
متون روايی و اطالعی و پرســش هايی را 
در بر دارد که دانش آموزان را به اســتفاده 
از فرايندهای متفــاوت درک مطلب ملزم 

می کنند.

مهم ترین یافته های ملی پرلز از 
سال 2001 تا 2016

نگاهی به نتايج به دســت آمــده در پرلز 
2016 و سقوط به نسبت شديد و غيرقابل 
انتظار عملکرد دانش آموزان ايرانی نسبت به 
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دوره های قبل و مشاهده ی نتايج مطالعه ی 
بين المللی روند علــوم و رياضيات )تيمز 
2015( و رونــد کاهشــی آن )به ويژه در 
درس علوم هر دو پايه ی تحصيلی چهارم 
و هشــتم(، »اتفاقی معنی دار« و »خطايی 
نظام مند« اما ناخوشــايند و قابل تأمل را 
در نظام آموزشی ما نشان می دهد که بايد 
هرچه ســريع تر اما عميق تر و علمی تر به 
شناسايی عوامل و داليل اين »افت آشکار« 

همت گمارد.
اين روند کاهشی در تيمز و پرلز به گونه ای 
اســت که 30 نمره کاهش در پرلز 2016 
نســبت به دوره ی قبل )از 457 به 428(، 
32 نمره کاهش در علــوم پايه ی چهارم 
تيمز 2015 نسبت به دوره ی قبل )از 453 
به 421(، 18 نمره کاهش در علوم پايه ی 
هشتم نســبت به دوره ی قبل )از 474 به 
456(، نبــود تغييــر در رياضيات پايه ی 
چهارم تيمــز 2015 )همان 431( و فقط 

18 نمره افزايش در رياضيات پايه ی هشتم 
تيمز 2015 حاصل شده است. اين در حالی 
اســت که در هيچ يک از دوره های قبلی 
تيمز )از 1995 ميالدی تا کنون( و در هيچ 
دوره ای از پرلــز )از 2001 تاکنون( چنين 
کاهشی با اين وسعت و جامعيت نداشته ايم. 
در حالی که در گزارش بين المللی تيمز و 
پرلز 2011 انجمن بين المللی ارزشــيابی 
پيشرفت تحصيلی )IEA(، کشور ايران را 
به عنوان کشوری معرفی کرده که در طول 
ده سال گذشــته )از 2000 تا 2011(، از 
نظر عملکرد آموزشــی روند افزايشی قابل 
مالحظه ای داشته است. برای مثال، از روند 
عملکرد دانش آموزان ايران در تيمز 2011 
و مقايســه ی آن با دوره هــای قبلی تيمز 
)1999، 1995، 2007، 2003(، و نيز پرلز 
2011 در مقايســه با پرلز 2001 و 2006 
مشاهده می شــود، عملکرد دانش آموزان 
ايران در مطالعه ی تيمز 2011 به ترتيب 

در درس علوم پايــه ی چهارم ابتدايی 73 
نمره، رياضيات پايه ی چهارم 44 نمره علوم 
پايه ی سوم راهنمايی 12 نمره و عملکرد 
رياضــی دانش آموزان ســوم راهنمايی از 
ســال 2007 تا 2011 به ميزان 12 نمره 
افزايش يافته است. اين عملکرد از 1995 تا 
2011 در مجموع سه نمره کاهش را نشان 
می دهد، امــا در مطالعه ی پرلز 2011، در 
درس سواد خواندن، نسبت به دوره ی قبل 

)2006(، 44 نمره پيشرفت داشته است.
با نگاهی به مهم ترين يافته های به دســت 
آمــده در گزارش های ملــی و بين المللی 
کشــورهای شــرکت کننده در مطالعه ی 
پرلز مشــخص می شــود، پژوهشــگران، 
آموزشی،  سياست گذاران  و  تصميم سازان 
معلمان و مديران مدارس و اعضای جامعه 
به طــور عام، تالش هايی انجــام داده اند تا 
از اين يافته ها در ســطوح خانه، مدرســه 
و جامعه، در جهت بهبود و تقويت ســواد 
خواندن بهــره  بگيرند. از جمله، هر يک از 
کشورها، پس از انتشار نتايج تالش کرده اند 
با تهيــه ی گزارش های توصيفی، تحليلی 
و تشــخيصی، متناســب با نيازهای گروه 
هدف، روش هــا و راهکارهای تأثيرگذار بر 
پيشرفت تحصيلی را ارائه دهند. بروشورها، 
چکيده هــا، گزارش هايی همراه با جزئيات 
و خبرهای اطالعاتــی نيز برای متوليان و 
کارشناسان و مؤلفان و برنامه ريزان درسی 

و آموزشی تهيه کرده اند.
با مــروری بــر يافته های پرلــز در طول 
15 ســال گذشــته )2001 تــا 2016( 
می توان چند عامل تأثيرگــذار بر توانايی 
دستاوردهای آموزشی و تربيتی را شناسايی 
کرد. تعــدادی از عوامل معتبــر در بافت 
ارزشيابی پرلز عبارت اند از: جنسيت، زبان 
مادری، پيشــينه های مرتبط با مهاجرت، 
نگرش نســبت به خواندن، تصــور فرد از 
توانايی هايــش در خوانــدن و عادت های 
مطالعه در خانواده. تعامل و درهم تنيدگی 
برخی از عوامل در شکل روبه رو به تصوير 

کشيده شده است.
پیشرفت خواندن دانش آموز 

مدرسه

کالس

خانه

آموزش و تجربیات
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