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تحلیل محتوا گزارش  پژوهش در اين مقاله، يک چکیده:

شود که هدف آن بررسی میزان توجه به چارچوب می

 ی درسی بخوانیم دورههاکتابدر  2016سنجش مطالعه پرلز 

ی بخوانیم هاکتاب حتوای کلیهبدين منظور مابتدايی است. 

 1398های اول تا ششم دوره ابتدايی چاپ شده در سال پايه

ی متنی ند تحلیل، هر صفحهبرای تحلیل انتخاب شد. در فرآي

کتاب به عنوان يک واحد تحلیل در نظر گرفته شد. 

چارچوب نظری از ادبیات پژوهشی مرتبط با هدف اخذ شد 

های و پس از جرح و تعديل چارچوب، متن درس و فعالیت

رک کتاب از نظر دو هدف ادبی و اطالعاتی و چهار فرآيند د

ی بخوانیم هاکتاب نتايج نشان داد که مطلب بررسی شدند.

و  مرکزت»دوره ابتدايی بیشترين تاکید بر متون ادبی و فرايند 

ند فراي و کمترين تاکید بر متون اطالعاتی و «بازيابی اطالعات

 را «تفسیر و ارزشیابی محتوای زبان و عناصر مربوط به متن»

 دارند 
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Abstract: In this study, a content analysis study is 

reported, which aimed to examine the level of 

attention paid to the 2016 PIRLS Reading 

Assessment Framework in Persian language 

reading textbooks. Based on the content of all the 

read books, the first to sixth grades of the 

elementary school published in 2019 were selected 

for analysis. In the analysis phase, each text page 

of the textbook was considered as a unit of 

analysis. The theoretical framework of the research 

literature related to the goal was obtained and the 

text of the lesson and the activities of the book 

were examined in terms of two literary and 

informational goals and four comprehension 

processes after modifying the framework. The 

findings showed that reading textbooks of the 

elementary school had the greatest emphasis on 

literary texts and the process of "information 

concentration and retrieval" and the least emphasis 

on information texts and the process of 

"interpretation and evaluation of language content 

and text-related elements". 

Keywords: evaluation, content analysis, reading 
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 مقدمه و بیان مسئله

 بتدايیان در دوره آموزش اآموزدانشهای اکتسابی يکی از مهمترين توانای، سواد خواندن

ن ودکااست. مهارت خواندن، پايه يادگیری همه موضوعات درسی و غیردرسی است. مطالعه ک

عات اجتماتواند برای تفريح يا برای رشد فردی آنها باشد و آنها را قادر به شرکت در می

زتاب مق و با، تعبزرگتر سازد. مطالعه پرلز بر مبنای مفهوم توانايی خواندن يعنی توانايی تفکر

دی و ف فربر متون مکتوب و استفاده از اين متون به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدا

 وادسرلز، پشکل گرفته است. در مطالعه  (به عبارت ديگر خواندن برای انجام دادن)اجتماعی 

يا  وهستند  امعهجهای متنی اشاره دارد که مورد نیاز خواندن به توانايی درک و استفاده از قالب

نابخشی ا معهای مختلف آن رکنند به شکلبرای فرد ارزشمندند. افرادی که متنی را مطالعه می

ندگی زيا  خوانند تا در اجتماعات مختلف مدرسهخوانند تا ياد بگیرند، میکنند. آنها میمی

کريمی، کنند )بخشعلی زاده،روزانه شرکت کنند و يا برای سرگرمی و لذت بردن مطالعه می

 (.1396:10کبیری، 

ک سال است که با هدف در 50المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، بیش از انجمن بین

و  های آموزشی مختلف به ارزيابی سواد خواندنگذاری توسط نظامعمیق تاثیرات سیاست

شد با هدف  معرفی 2001ل مرتبط با آن پرداخته است. اين مطالعه که اولین بار در سال عوام

جرا ان پايه چهارم است که هر پنج سال يک بار اآموزدانشسنجش پیشرفت سواد خواندن 

ان آموزنشداتا اين زمان،  ان است. عموما  آموزدانششود. پايه چهارم زمانی مهم در رشد می

فتن اد گرياند و در اين زمان از خواندن برای مطالعه کردن را ياد گرفتهچگونه خواندن و 

 (.1386، کريمی،1398کنند )سراج، روشن، نجفیان، يوسفی راد، استفاده می

 چارچوب سنجش آزمون خواندن مطالعه پرلز به دو هدف عمده کودکان از مطالعه و

 خواندن برای بدست آوردن( 2( خواندن برای کسب تجربه ادبی 1خواندن توجه دارد 

رک رآيند دفهار اطالعات و استفاده از آن. مطالعه پرلز برای هر دو هدف خواندن باال نیز به چ

  :مطلب توجه دارد. اين فرآيندها عبارتند از

در اين فرايند شناسايی  تمرکز و بازیابی اطالعاتی که مستقیماً در متن بیان شده: -

ای خاص، جستجو واندن، جستجو برای يافتن ايدهاطالعات مربوط به اهداف خاص خ
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برای يافتن تعاريف کلمات و عبارات، شناسايی فضای يک داستان )مثل زمان و مکان(، پی 

 .بردن به مقصود جمله يا ايده اصلی )هنگامی که به صراحت بیان شده است( مد نظر است

تن سطح م دهد فراتر ازمی گیری به خواننده اجازهنتیجهگیری مستقیم: استنباط و نتیجه -

غالبا   های اين فرايندی وجود دارند پرکند. پرسشهايی را که بیشتر در معانبرود و شکاف

ر که د خواهند دو نظریآموزان میبر اطالعات موجود در متن استوار هستند و از دانش

ز نظر را ا اند را به يکديگر متصل کرده، فاصله خالی میان آنهاجمالت مجاور ارائه شده

 .معنايی پرکنند

تن مجمله  در اين فرايند خواننده از سطح عبارت ياها: تفسیر و تلفیق اطالعات و ایده -

ا يیامیزد به هم بدارد تا میان آراء مربوط به متن ارتباط برقرار کند، اطالعات را گام برمی

 ظر وندگان از تری از معنای متن دريابد. در اين فرايند خواننمفاهیم ضمنی گسترده

ه دست بايند گیرند و به همین دلیل معانی که از طريق اين فرهای خود نیز بهره میديدگاه

ه آنان تجرب وآيند، احتماال در میان خوانندگان متنوع است و اين تنوع معانی به دانش می

 .برای خواندن بستگی دارد

امعیت باره جآموز به قضاوت درشدر اين فرايند دانارزیابی نقادانه محتوا و عناصر متن:  -

مال ی احتو يا وضوح اطالعات متن، ارزيابی احتمال وقوع رخدادهای توصیف شده، ارزياب

 هقضاوت دربار های نويسنده بر تغییر افکار، تفکرات و يا اعمال مردم،تأثیرگذاری استدالل

انند مهای زبانی میزان ارتباط عنوان و ايده اصلی متن، توصیف تأثیر به کارگیری ويژگی

اسم پردازد )قها و يا لحن بیان، تبیین نگرش نويسنده در مورد موضوع اصلی میاستعاره

 .(1393،اسماعیل پور، بخشعلی زاده، کريمی، 1397پورمقدم، مجدفر، نقی زاده، 

العه ر مطالمللی پرلز، کشور جمهوری اسالمی ايران دطبق نتايج منتشر شده مطالعات بین

راکش و ميعنی جلوتر از سه کشور کويت،  32کشور شرکت کننده رتبه  35در بین  2001پرلز 

ر، کويت، يعنی جلوتر از پنج کشور اندونزی، قط 40با رتبه  2006بلیز و در مطالعه پرلز 

با  45ا رتبه ب 2016و در مطالعه  38نیز با رتبه  2011مراکش و آفريقای جنوبی و در مطالعه 

است. طبق جدول ذيل، متوسط  نظام آموزشی را کسب کرده 50ندر بی 500نقطه وسط 

تون از م های مستقیم بهتران در متون ادبی و فرآيند بازيابی و استنباطآموزدانشعملکرد 

 دهد.می شدارهاطالعاتی و فرآيند تفسیر و تلفیق و ارزيابی است که همین ارقام يک فاصله را 
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 ايرانی در چهار آزمون پرلزآموزان . رتبه و عملکرد دانش1جدول
مطالعه بین المللی خواندن پرلز

 سال برگزاری 

به میالدی و 

 شمسی

تعداد 

کشورهای 

شرکت 

 کننده

رتبه 

ایران 

از 

 ابتدا

رتبه 

ایران 

از 

 انتها

متوسط 

عملکرد 

در متون 

 ادبی

متوسط 

عملکرد در 

متون 

 اطالعاتی

بازیابی و 

های استنباط

 مستقیم

تفسیر، 

تلفیق 

و 

 یارزیاب

میانگین 

 جهانی 

2001(1380) 35 32 4 420 403 423 399 500 

2006(1385) 45 40 6 425 415 429 409 500 

2011(1390) 45 38 8 459 455 458 456 500 

2016(1395) 50 45 6 430 425 429 425 500 

  (1397)قاسم پور مقدم، مجدفر، نقی زاده، 

های هريزی درسی و شیود نشان داد که برنامه( در پژوهش خو1388صالحی و همکاران )

های پاسخ اساس ان را بیشتر برآموزدانشتدريس ناکارآمد در مدارس ايران منجر شده است تا 

رسی دالب از پیش تعیین شده و اندوختن معلومات کتابی به جای تجزيه و تحلیل و تفسیر مط

 عادت دهند.

پس از تغییرات ساختاری و اصالحات از طرفی با وجودی که نظام آموزشی ايران 

ی درسی در چند سال اخیر )جايگزينی کتاب بخوانیم و بنويسیم با فارسی از هاکتابمحتوايی 

( و عزم جدی برای اجرای سند تحول بنیادين، درصدد بهبود و ارتقای کیفیت 1383سال 

)دری، رآمده است ب 1404آموزشی متناسب با انتظارات ترسیم شده در سند چشم انداز ايران 

شديد  سقوط نسبتا  2016اما همچنان نتايج بدست آمده در پرلز  (.1397رفیع پور، دری، 

دهد ان ايرانی به ويژه در بخش تفسیر، تلفیق و ارزيابی را مجددا نشان میآموزدانشعملکرد 

ارد و بايد که حکايت از يک اتفاق معنادار و قابل تامل در نظام آموزشی پس از تغییرات اخیر د

با نگاهی عمیق و علمی به شناسايی عوامل و داليل اين افت آشکار همت گماشته شود. به نقل 

های کند که وجود سیستم آموزشی متمرکز و برنامه( عنوان می1395از مبارک قمصری )

ساز ضعف فراگیران در های فردی زمینهآموزشی يکسان و ناديده گرفتن نیازها و تفاوت

جنبه  المللی در قیاس با ساير کشورهاست و معتقد است که تحوالت اخیر صرفا ی بینهاآزمون

تغییرات در ساختار کتب درسی اتفاق افتاده است  فیزيکی داشته است تا جنبه محتوايی و صرفا 

( نیز در تحقیق خود 1389و تغییر در محتوای کتب درسی صورت نگرفته است. سلسبیلی )
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های اول تا پنجم ابتدايی، سال «بخوانیم و بنويسیم»ی درسی هاکتابای دهد که محتونشان می

ای و سطحی های کلیشهسازماندهی خطی و از پیش تعیین شده دارد و مبتنی بر تکرار و تمرين

های محتوايی و آمادگی چندانی برای برخورد با زمینه آموزدانشدر مدارس است و 

ايی، برطرف کردن ابهام و پیچیدگی در مطالب، استدالل های مبتنی بر تفکر، مشکل گشموقعیت

دهد که در ( نیز نشان می1392و دفاع منطقی از نظر خودش را ندارد. به نقل از دانای طوسی )

چارچوب راهنمای برنامه درسی زبان ملی ايران، مهارت خواندن امری دانسته شده و بديهی 

های آن نیز تشود و خرده مهارح نمیشود چرا که تعريف مشخصی برای آن مطرفرض می

برای اين مهارت زبانی باعث شده است که  عدم تدوين چارچوب مفهومیشوند. معرفی نمی

های آموزش آن به صورت کلی و مبهم ارائه شوند. از طرفی در چارچوب راهنمای هدف

تناسب با برنامه درسی زبان فارسی برای دوره ابتدايی، آموزش مهارت خواندن به صورتی م

شود. هم چنین آموزش آن به صورت انتقادی مد نظر قرار بافت موقعیت آموزش داده نمی

نگرفته است و اگر هم در مواردی به شکل صوری مطرح شود مانند موارد ديگر تعريف 

(، نیز در پژوهش خود 1396داوری )عملیاتی و نیز راهکار عملی آموزش آن ارائه نشده است. 

نشان  «دن به مثابه يک مهارت راهبرد محور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ايرانخوان»با عنوان 

داد که در آموزش خواندن تا حد قابل توجهی از راهبردهای موثر اين مهارت استفاده نشده 

شود برآورده نشدن اهداف آموزش مهارت خواندن است و نقصی که از ماحصل آن عايد می

 در نظام آموزشی است.

تحلیل محتوايی گزيدهای از منابع آموزشی »(، نیز در پژوهش خود با عنوان 1391)شهباز 

نشان داد که منابع آموزش زبان فارسی رويکرد نوينی  «زبان فارسی بر پايۀ انگارة نیل اندرسون

ها در اين سازی اصل گسترش گنجینۀ واژهبه پرورش مهارت خواندن ندارند و اصرار بر پیاده

( نیز در تحقیقی 1389های سنتی است. جعفری ثانی و همکاران )حاکمیت ديدگاهمنابع، نشانۀ 

پايه سوم و چهارم ابتدايی با فرايندهای  "بخوانیم"ی فارسی هاکتابمیزان درگیری »با عنوان 

به اين نتیجه رسیدند که به فرآيند تفسیر و  «المللی پرلزدرک مطلب بر اساس مطالعه بین

ان آموزدانشتوجه شده است و نیاز به تقويت انگیزه خواندن در بین  ترکیب اطالعات کمتر

سنجش ملی »(، نیز در پژوهش خود با عنوان 1383ضروری است. دانش پژوه و پاشا شريفی )

های چهارم و پنجم ان پايهآموزدانشنشان داد که عملکرد  «پیشرفت تحصیلی زبان فارسی
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ها و دستور زبان، در فهمیدن، درک معنا و کاربرد کلمهابتدايی و دوره راهنمايی در خواندن و 

( نیز بیان داشت 2013) 1تر از حد متوسط است. آيودلها پايینسراسر کشور و در اغلب استان

ی درسی هاکتابان ارتباط مستقیم با سطوح دشواری آموزدانشکه توانايی خواندن و درک 

ان و همراه با هجاها و جمالت آموزدانشک ی درسی بايد متناسب با سطح درهاکتابدارد و 

 ان افزايش يابد.آموزدانشکوتاه ارائه شوند تا توانايی خواندن در میان 

ان های درس فارسی است و معلمدر کشور ما کتاب درسی ابزار اصلی تدريس در کالس

 سالن های ارائه شده در کتاب طرح کنند و تا پايااساس روش اند تدريس خود را برموظف

 شی رای درسی نه تنها محتوای آموزهاکتابتحصیلی، مطالب کتاب را به اتمام برسانند. 

ت تح ا از آن محتوا درک کند را هم مستقیم آموزدانشکنند بلکه آنچه قرار است مشخص می

خوانیم سی بدهند. لذا بررسی محتوای کتب درسی که يک عنصر مهم در برنامه درثیر قرار میأت

ان در آموزدانشتواند در شناخت بهتر بخشی از علل عملکرد ضعیف رود میمیبه شمار 

ن و واندآزمون پرلز مفید باشد از طرف ديگر بررسی عوامل زبان شناختی موثر در مهارت خ

و  اندنتحلیل مواد آموزشی مورد استفاده در نظام آموزشی ايران نیز جهت حل مشکالت خو

 وزشیباشد تا با تعريف استانداردهای آممیت پزوهش میبهبود و ارتقای آن ضرورت و اه

 وزشی براساس امکانات موجود به چارچوب کارآمدی برای مهارت خواندن، چه از جنبه آمو

 چه از لحاظ زبان شناختی دست يافت. 

ی درسی در هاکتاببررسی و تحلیل محتوای آموزشی با تاکید بر ارزيابی وضعیت موجود 

ی سنجش آزمون پرلز هدف عمده اين پژوهش است. مسئله اصلی هاچارچوبانطباق با 

های آموزشی الزم ان ايرانی از کیفیتآموزدانشپژوهش اين است که چرا مهارت خواندن 

ی سنجش هاچارچوببرخوردار نیست و نقش محتواهای ارائه شده و میزان انطباق آنها با 

ی هاکتابی برای بررسی وضعیت های متفاوتآزمون پرلز چگونه است؟ اگر چه پژوهش

های درک مطلب در دوره ابتدايی صورت گرفته است اما ارسی و میزان درگیری آن با مولفهف

ی فارسی دوره ابتدايی است که هم از هاکتابنکته مهم اين پژوهش، شامل بودن تمام دروس 

                                                 
1. Ayodele 
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مورد  درک مطلب هاینظر میزان توجه به اهداف ادبی و اطالعاتی و هم از نظر توجه به فرآيند

 بر اين اساس دو سوال مهم پزوهش شامل موارد ذيل است: .تحلیل قرار می گیرند

 است؟ ی سنجش پرلزهاچارچوبی بخوانیم دوره ابتدايی تا چه میزان منطبق با هاکتاب .1

یم با ی بخوانهاکتابدهی متون در المللی پرلز، آيا سازمانبا توجه به اهمیت آزمون بین .2

 است؟ (اهداف و فرآيند درک مطلب)ی سنجش پرلز هاچارچوب توجه به

 روش پژوهش 

های پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیل محتوا، شش کتاب بخوانیم پايه

 قرار ی سنجش آزمون پرلز مورد بررسیهاچارچوباول تا ششم را از لحاظ میزان توجه به 

اتی  مشخص است و شامل دو هدف ادبی و اطالعی سنجش آزمون پرلز کامالهاچارچوبداد. 

های فرآيند درک مطلِب تمرکز و بازيابی اطالعات صريح، رسیدن به استنباط 4و شامل 

تن است من و های عناصر محتوا، زبامستقیم، تقسیر و تلفیق اطالعات، بررسی و ارزيابی ويژگی

دوره  اين شش کتاب بخوانیم(. 1392، نجفی پازکی، 1396بخشعلی زاده، کريمی، کبیری، )

دادند. کیل میبودند و تمام محتوای درس بخوانیم دوره ابتدايی را تش 1398ابتدايی، چاپ سال 

ر های کتاب که دها و فعالیتی درسهايی که در اين پژوهش تحلیل شدند شامل کلیهسرفصل

 گو،بدوستانت  قالب درست و نادرست، ببین و بگو، گوش کن و بگو، بگرد و پیدا کن، به

ابی، ارزيبیاموز و بگو، درک و دريافت، پیدا کن و بگو، درک مطلب، بخوان و بینديش، خود

ه نشده گیری استفادغیره بود. در اين پژوهش از نمونهکارگاه درس پژوهی، ايستگاه انديشه و 

ی ی دروس در بخش مربوط به اهداف ادبی و اطالعاتی بررسی شدند و کلیهاست و کلیه

در  دند ودر يکی از طبقات فرايندهای چهارگانه درک مطلب گنجانده شهای کتاب نیز فعالیت

ور هر ی حضبندی، فراوانی آنها به تفکیک بدست آمد. بر پايه اين بررسهای مقولهقالب جدول

می ش رقمؤلفه در درس در جدول مربوطه ثبت شد و به آن امتیاز يک داده شد. عدد يک ارز

 در لهای هر مقونماد استفاده شدن آن مؤلفه در درس است. پس از آن فراوانی ندارد و فقط

 جداول توزيع فراوانی مجزا تحلیل و تفسیر شدند. 
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 های پژوهش یافته

ل از های حاصهای مرتبط با هريک از سواالت پژوهش به ترتیب در دو قسمت، يکی يافتهيافته

های حاصل واندن )ادبی، اطالعاتی( و ديگری يافتهی بخوانیم از نظر اهداف خهاکتاببررسی 

 شود. فرآيند درک مطلب ارائه می 4ی بخوانیم از نظر هاکتاباز تحلیل محتوای 

های دوره ی فارسی بخوانیم به تفکیک پایههاکتابارزیابی وضعیت محتوای . 1سوال 

 نه است؟ابتدایی براساس اهداف آزمون پرلز )متون ادبی، متون اطالعاتی( چگو

 ی بخوانیم دوره ابتدايیهاکتاب. توزيع فراوانی اهداف خواندن در 2جدول 

و اطالعاتی  در جدول باال، به تفکیک توزيع فراوانی اهداف خواندن براساس اهداف ادبی 

ی بخوانیم هاکتابی دروس پرلز مشخص شده است. روند کار به اين صورت است که کلیه

دوره ابتدايی به تفکیک پايه، درس به درس مورد مطالعه قرار گرفته و براساس ماهیت ادبی يا 

 گیری صورت نگرفته و هیچ درسی ازاند لذا نمونهی و دسته بندی شدهاطالعاتی آنها، ارزياب

قلم نیفتاده است و از ذکر دروسی که ماهیت ادبی داشته اند به دلیل کثرت آنها خودداری شده 

 است.

 یهاکتاب

 بخوانیم

 تعداد کل

 دروس

اهداف 

 ادبی

 اهداف اطالعاتی

، درس )حلزون، خاطرات انقالب، پیامبر مهربان، میهن ما 5 درس17 22 پایه اول

 چهار فصل(

 ز(فردوسی، ايران زيبا، پرچم، نورودرس )مسجد محله ما،  5 درس 12 17 پایه دوم

ان ی بزرگ، ايران عزيز، ايردرس )درس فداکاران، نويسنده 5 درس 12 17 پایه سوم

 آباد، اگر جنگل نباشد( 

ها، آرش کمانگیر، درس )کوچ پرستوها، رازنشانه6 درس 11 17 پایه چهارم

 هوشمند( اطفال، پرسشگری، مدرسهباغچه

 درس )دفاع از میهن، نام نیکو، نقش خردمندان، فردوسی 5 درس 12 17 پایه پنجم

 فرزند ايران، همه چیز را همگان دانند(

ام که مپرس، درس )درياقلی، تندگويان، رنج هايی کشیده 4 درس 13 17 پایه ششم

 عطار و جالل الدين محمد( 
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حتوا ينش متوان دريافت تاکید کمتر به اهداف اطالعاتی در گزآنچه که از جدول باال می

رائه بال اهايی است که به دناز متون اطالعاتی، متنها و نوشتهدر قالب دروس است. منظور 

 م ارائهستقیها و يا مراحل اجرای يک آزمايش، حقايق را به طور مالعات مانند زندگی نامهاط

 ها و توجیهات خود را به شکل جداول،کنند يا به صورت خالصه توصیفی، استداللمی

هان جيابد که می کنند. فرد از طريق متون اطالعاتی درتصاوير و نمودارها و غیره بیان می

سب توانند از کونه بوده است و چرا شرايط اينگونه است و خوانندگان میچگونه هست و چگ

ه بنیازی  عاتیاطالعات فراتر رفته و از آنها در عمل و استدالل استفاده کنند. در متون اطال

ا به آنه ا کهرخواندن متن از ابتدا تا انتها نیست؛ بلکه خوانندگان ممکن است فقط قسمتهايی 

دف هارد که نی داندن انتخاب کنند. منظور از اهداف ادبی نیز اشاره به زمانیاز دارند برای خو

 قايعکند با ورود به فضای متن با وخواننده به دست آوردن تجربه ادبی است و سعی می

رقرار بباط ها، احساسات و عقايد موجود در متن ارتخیالی، زمینه، رويدادها، نتايج، شخصیت

ات و حساسادهد تا در معرض در متن لذت ببرد و به وی فرصت می کند و از زبان به کار رفته

 (.1386هايی قرار گیرد که تاکنون با آنها مواجه نبوده است )کريمی، موقعیت

ان در آموزدانش، عملکرد (1الزم به ذکر است که در نتايج آزمون پرلز جدول شماره )

فت گتوان اس خروجی جدول باال میمتون ادبی بهتر از متون اطالعاتی است. بنابراين براس

تون ی درسی خود بیشتر با متون ادبی نسبت به مهاکتابان در آموزدانشبدين خاطر که 

ی وای ادبمحت اند. بنابراين توجه يکسان در گزينشاطالعاتی مواجه هستند، نتايج بهتری داشته

و  متون ن نسبت به نوعاآموزدانشتواند زمینه ساز افزايش آگاهی و شناخت و اطالعاتی می

 (2021ال سواالت شود و سطح نمرات آنها را در آزمون اطالعاتی دوره بعدی آزمون پرلز )س

 افزايش دهد. 

های دوره ی فارسی بخوانیم به تفکیک پایههاکتابوضعیت محتوای  .ارزیابی2سوال

 فرآیند درک مطلب در آزمون پرلز چگونه است؟ 4اساس  ابتدایی بر

 ابتداییپایه اول 

 استه ( پايه اول شامل بیست و دو درس در صد و شانزده صفح1398کتاب فارسی بخوانیم )

خش ( تدوين شده است. ب2( و آموزش نشانه )1ها، آموزش نشانه )که در سه بخش نگاره

 ای است. ( شامل متون نثری است که فقط دارای دو متن صد کلمه2آموزش نشانه )



 1399، زمستان پانزدهمسال ، 59شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

192 

 هار فرآيند درک مطلب در کتاب بخوانیم پايه اول ابتدايیتوزيع فراوانی چ .3جدول

 ارزشیابی محتوا تفسیر و ترکیب  نتیجه گیری  تمرکز و بازيابی  محتوای کتاب بخوانیم پایه اول

هابخش اول: نگاره  35 0 0 0 

(1ها )بخش دوم: آموزش نشانه  90 0 0 0 

(2ها )بخش سوم: آموزش نشانه  41 0 0 0 

 0 0 0 166 جمع 

 0 0 0 100 درصد 

 

ر خست دها آغاز شده است که گام نمحتوا در کتاب فارسی پايه اول، ابتدا با نگاره

هايی آموزش زبان، پرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنیداری است که با دست ورزی

به  ببین و بگو، گوش کن و بگو،«های اين کتاب در قالب نیز همراه شده است. فعالیت

ه تک بها را تک است. محققان اين فعالیت «وستانت بگو، بگرد و پیدا کن، بازی، کتابخوانید

صلی امورد بررسی و شمارش قرار دادند و در نهايت طبق جدول باال مشخص شد که تاکید 

ی قیههای کتاب بخوانیم پايه اول بر حیطه تمرکز و بازيابی است و به بی فعالیتکلیه

(، 1396لب توجه نشده است. به نقل از کريمی، کبیری، بخشعلی زاده )فرآيندهای درک مط

د که ن داها و راهبردهای آموزش خواندن در ايران نشابررسی تاکید برنامه درسی بر مهارت

 رائهاهای خواندن يک متن پیوسته، تشخیص مفهوم اصلی يک متن، توضیح دادن و يا مهارت

ه طور تن بتون مختلف و تعمیم و نتیجه گیری براساس مدلیل برای برداشت از متن، مقايسه م

ن ی متهای مقايسه متن با تجارب شخصی و پیش بینی اتفاقات بعدمتوسط يک پايه و مهارت

ت به نسب به طور متوسط دو پايه ديرتر نسبت به ساير کشورهای شرکت کننده در آزمون پرلز

( نیز در 1398شن، نجفیان و يوسفی راد )شوند. سراج، روان ايرانی آموزش داده میآموزدانش

ساس تحلیل کتاب فارسی پايه اول ابتدايی برا 21و  20پژوهش خود دريافتند که دو متن درس 

 باشند. های آسانی میفلش، متن
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 پایه دوم ابتدایی 

باشد. میصفحه و هفت فصل  114( پايه دوم ابتدايی شامل هفده درس در 1398کتاب فارسی )

دب، انر و نهادها، بهداشت، اخالق فردی و اجتماعی، راه زندگی، ه»ها به ترتیب موضوع فصل

پیروی  از پايه دوم تا ششم از رويه ثابتی هاکتابساختار  باشد.می «ايران من و طبیعت

ها صلفباشند و هر فصل دارای موضوع و مفهومی کلی است. فصل بندی می هاکتاب نمايد.می

 امل دو تا سه متن نثر می باشند.ش

 توزيع فراوانی چهار فرايند درک مطلب در کتاب بخوانیم پايه دوم ابتدايی .4جدول 

ارزشیابی  تفسیر و ترکیب  نتیجه گیری  تمرکز و بازيابی  محتوای کتاب بخوانیم پایه دوم

 محتوا

 0 0 1 7 فصل اول: نهادها

 0 0 2 6 فصل دوم: بهداشت

 0 0 9 11 اجتماعی -خالق فردی فصل سوم: ا

 0 0 5 9 فصل چهارم: راه زندگی

 0 2 3 12 فصل پنجم: هنر و ادب

 0 2 7 14 فصل ششم: ايران من

 0 2 5 12 فصل هفتم: طبیعت

 0 6 32 71 جمع 

 0 5.5 29 64 درصد 

 

د. پردازیهای کتاب بخوانیم پايه دوم ابتدايی مبه بررسی کلیه فعالیت 4جدول شماره 

درک و »، «درست و نادرست»فعالیت که در قالب،  109ج مجموع محققان از بررسی و استخرا

ه کرسیدند است به اين نتیجه  «فکر کن و بگو»، «حکايت»، «گوش کن و بگو»، «دريافت

ه ندانی بچاست و توجه  «گیریجهنتی»و در نهايت  «تمرکز و بازيابی«بیشترين تاکید بر بخش 

 کیب و ارزشیابی محتوا نشده است.بخش تفسیر و تر
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 پایه سوم ابتدایی 

باشد که در ( پايه سوم ابتدايی شامل هفت فصل و هفده درس می1398کتاب فارسی بخوانیم )

 –ی صد و بیست و نه صفحه آمده است. موضوع دروس، شامل نهادها، بهداشت، اخالق فرد

 باشد.میاجتماعی، راه زندگی، هنر و ادب، ايران من و طبیعت 

 . توزيع فراوانی چهار فرايند درک مطلب در کتاب بخوانیم پايه سوم ابتدايی5جدول

تمرکز و  محتوای کتاب بخوانیم پایه سوم

 بازيابی

تفسیر و  نتیجه گیری

 ترکیب

 ارزشیابی محتوا

 0 0 5 6 فصل اول: نهادها

 0 . 5 6 فصل دوم: بهداشت

 0 0 5 9 اجتماعی –فصل سوم: اخالق فردی 

 0 0 4 6 فصل چهارم: راه زندگی

 0 0 5 7 فصل پنجم: هنر و ادب

 0 0 4 8 فصل ششم: ايران من 

 0 2 5 9 فصل هفتم: طبیعت

 0 2 33 51 جمع 

 . 2.3 38 59 درصد 

 

ب بر بنیاد در صفحات آغازين کتاب بخوانیم پايه سوم، اذعان شده است که اين کتا

، يعنی شکوفايی فطرت الهی، استوار «وری اسالمی ايرانبرنامه درسی ملی جمه»رويکرد عام 

های زبانی و فرازبانی يا ی زبان آموزی بر آموزش مهارتاست و رويکرد خاص برنامه

آموزی استوار است و معتقدند که کتاب فارسی سوم برای تقويت توانايی ادراکی زبان مهارت

و  «درست و نادرست»هر درس، فعالیت ای به درک متن دارد و در پايان آموزان، نگاه ويژه

کنند که موضوع درک متن در پردازد و همچنین بیان میبه آموزش درک متن می «درک مطلب»

شود و سازماندهی عناصر کتاب نیز بر نظمی استوار يک فرايند گام به گام، آموزش داده می

توجه به سطوح  با «درک و دريافت»و  «درک مطلب»، «درست و نادرست»است و سوالهای 

ها بر درک های آغازين کتاب، سوالاند و به سخن ديگر در درسدرک متن، طراحی شده
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اطالعات آشکار متن، متمرکز شده است و به تدريج به فراخور پیشرفت سواد خواندن 

های استنباط، تلفیق و تفسیر اطالعات متن نیز مورد توجه قرار آموزان به ترتیب، اليهدانش

های (. اما با بررسی1396ست )اکبری شلدره، نجفی پازکی، قاسم پور مقدم، محمدی، گرفته ا

مورد است که در قالب سواالت  86های کتاب جمعا ی فعالیتانجام شده مشخص شد کلیه

نتايج  ،تجزيه و تحلیل آنها درست و نادرست، درک مطلب، درک و دريافت است و بعد از

های کتاب پايه سوم نیز صرفا به دو مؤلفه تمرکز و بازيابی و ی فعالیتنشان داد که در کلیه

گیری مستقیم پرداخته شده است و تفسیر و ترکیب و ارزشیابی که جزء سطوح باالتر نتیجه

باشد و در آزمون پرلز از جايگاه بااليی برخوردار است توجه چندانی نشده شناختی بلوم می

 است

 پایه چهارم ابتدایی

يک  ( پايه چهارم شامل هفت فصل، هفده درس و صد و چهل و1398خوانیم )کتاب فارسی ب

ندگی و اه زرباشد. آفرينش، دانايی و هوشیاری، ايران من، فرهنگ بومی، نام آوران، صفحه می

 باشد.های کتاب میعلم و عمل عناوين فصل

 م ابتدايی. توزيع فراوانی چهار فرايند درک مطلب در کتاب بخوانیم پايه چهار6جدول 

تفسیر و  نتیجه گیری  تمرکز و بازيابی  محتوای کتاب بخوانیم پایه چهارم

 ترکیب 

ارزشیابی 

 محتوا

 1 2 13 7 فصل اول: آفرينش

 0 1 11 12 فصل دوم: دانايی و هوشیاری

 0 0 5 17 فصل سوم: ايران من

 0 0 0 0 فصل چهارم: فرهنگ بومی

 0 0 12 14 فصل پنجم: نام آوران

 0 0 11 21 ل ششم: راه زندگیفص

  1 8 9 فصل هفتم: علم و عمل

 0 2 60 80 جمع 

 0 1.4 42.2 56.3 درصد 
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 پایه پنجم ابتدایی 

باشد که در شش ( پايه پنجم شامل صد و چهل و يک صفحه می1398کتاب فارسی بخوانیم )

دانايی و  های کتاب شامل آفرينش،فصل و هفده درس تدوين گشته است. عناوين فصل

 هوشیاری، ايران من، نام آوران، راه زندگی و علم و عمل است. 

 پايه پنجم ابتدايی . توزيع فراوانی چهار فرايند درک مطلب در کتاب بخوانیم7جدول

تمرکز و  محتوای کتاب بخوانیم پایه پنجم

 بازيابی 

 ارزشیابی محتوا تفسیر و ترکیب  نتیجه گیری 

 0 2 5 14 فصل اول: آفرينش

 0 0 17 22 فصل دوم: دانايی و هوشیاری

 0 0 3 14 فصل سوم: ايران من

 0 0 4 29 فصل چهارم: نام آوران

 0 0 9 28 فصل پنجم: راه زندگی

 0 0 8 15 فصل ششم: علم و عمل 

 0 2 46 122 جمع 

 0 1.1 27 71.7 درصد 

 

 اوّل یاست. دوره يیابتدا دوم یدوره یزنجیره از میانی یحلقهکتاب پايه پنجم، 

 .گیردبرمی در را ششم ابتدايی تا های چهارمدوم، پايه یدوره سوم و تا اوّل هایابتدايی، پايه

آن،  از پیش هایپايه و چهارم یپايه با سويی از پنجم یپايه محتوای فارسی و بنابراين، ساختار

)اکبری  باشد تهداش همخوانی و وستگیپی و باالتر ششم یپايه با سو، بايد ديگر از و دارد پیوند

شخص شد م 7و  6های انجام شده بر طبق جدول با بررسی. (1396شلدره، جبلی آده، نجاران، 

ه و مؤلفهای قبل، در پايه چهارم و پنجم نیز صرفا به دی سالهاکتابدر نهايت مشابه که 

 گیری مستقیم پرداخته شده است.تمرکز و بازيابی و نتیجه
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 ششم ابتدایی پایه

 وباشد که در قالب شش فصل صفحه می 115( پايه ششم در 1398کتاب فارسی بخوانیم )

وران، ام آنهفده درس آمده است. عناوين فصول شامل آفرينش، دانايی و هوشیاری، ايران من، 

 راه زندگی و علم و عمل است. 
 پايه ششم ابتدايی . توزيع فراوانی چهار فرايند درک مطلب در کتاب بخوانیم8جدول

تفسیر و  گیرینتیجه تمرکز و بازيابی محتوای کتاب بخوانیم پایه ششم

 ترکیب

ارزشیابی 

 محتوا

 0 6 3 9 فصل اول: آفرينش

 0 4 4 8 فصل دوم: دانايی و هوشیاری

 0 3 2 11 فصل سوم: ايران من

 0 2 5 10 فصل چهارم: نام آوران

 0 2 2 8 فصل پنجم: راه زندگی

 0 5 2 12 ششم: علم و عملفصل 

 0 22 18 58 جمع

  22.44 18.36 59.1 درصد

های کتاب پايه ششم نیز اذغان شده است که در تدوين کتاب مهارت در پیشگفتار

خوانداری به موضوع تقويت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، پژوهش، انديشه ورزی و پرورش 

آموز پس از درک و شده است که زبان تفکر، نقد و تحلیل توجه کافی شده است و متذکر

های زيرين متن درس و نقد و تحلیل وا داشته شود )اکبری دريافت درست به تفکر در اليه

درک »فعالیت کتاب در قالب،  98از مجموع  ،8اما بر طبق جدول شماره  (.1396شلدره، 

نديشه، ها، خوانش و فهم، درک و دريافت، ايستگاه امطلب، گوش کن و بگو، پرسش

کید زياد بر تمرکز و بازيابی تاحدودی به أنشان داد با وجود ت «خودارزيابی و درس پژوهشی

گیری و تفسیر و ترکیب توجه شده است که بیشتر منوط به وجود سواالتی با عنوان مقوله نتیجه

با اين کند. اما ی تفسیر و ترکیب را برای فراگیر فراهم میاست که اندکی زمینه "به نظر شما"

 شود.وجود هنوز جای خالی تمرينات انعطاف پذيرتر و بیشتری در اين زمینه احساس می

ی گذری هر جدول متوجه خواهید شد که درصد توجه به فرايندهای تفسیر بنابراين با مقايسه

ی هاکتابگیری در محتوای و ترکیب و ارزشیابی نسبت به بازبینی و استنباط مستقیم و نتیجه
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آموزان در دوره ابتدايی بسیار محدود است که دقیقا مطابق با نتايج عملکردی دانشفارسی 

 است. (جدول شماره يک)ی آزمون پرلز چهار دوره اجرا شده

 بحث و نتیجه گیری 

ر های آموزشی متمرکز که محوکتاب درسی يا محتوای مطالب آموزشی به ويژه در نظام

ان آموزدانشهای تربیتی ها و تجربهده و فعالیتمکتوب و مدون تعلیم و تربیت محسوب ش

بیان و . مرررسی علمی داردشود، نیاز به تحلیل و بتوسط معلم و حول محور آن سازماندهی می

 و بايد ارندريزان درسی و آموزشی، مسئولیت سنگین تربیت فرزندان جامعه را برعهده دبرنامه

 .نندکتعلیم و تربیت دخالت دارند کوشش در جهت شناخت عوامل و عناصری که در فرآيند 

و  وانیرتنظیم و شکل دهی مطلوب برنامه درسی مستلزم توجه همه جانبه به مبانی فلسفی، 

آگاهانه،  ريزی درسی،های مرتبط با برنامهها و فعالیتاجتماعی آن می باشد. برای اينکه تصمیم

 شدر باهای معتبری استواضابطه ی بر پايه اصول، معیارها ومنطقی و عملی باشند، بايست

 (. 1385يارمحمديان، )

وزشی های آمها و معیارها، استانداردهای آموزشی تعريف شده در نظاميکی از اين ضابطه

واندن خواد سالمللی است که از آن میان آزمون پیشرفت های استاندارد بینموفق دنیا و آزمون

ک يوان ی مختلف طراحی و اجرا می شود به عنکه بر مبنای نظرات متخصصان کشورها (پرلز)

 ست وای مالحظه و بررسی دقیق نگی گزينش محتوای خواندن، شايستهالگو و معیار در چگو

ان آموزدانشمتوالی آزمون پرلز شاهد عملکرد ضعیف ی از طرفی چون طی هر چهار دوره

 ايم، خود جای تامل و بررسی عمیق دارد.ايرانی بوده

ه بهای درس است و ی درسی منبع و ابزار اصلی تدريس در کالسهاتابکدر ايران، 

ست اکنند بلکه آنچه قرار ی درسی نه تنها محتوای آموزشی را مشخص میهاکتابای گونه

و  چگونگی راينتحت تاثیر قرار می دهند. بناب از آن محتوا درک کند را هم مستقیما  آموزدانش

ه يژه کی درسی آنها اهمیت دارد به وهاکتابآموزشی در  کم و کیف گزينش محتوا و مطالب

ان کتاب آموزدانشدر بعضی از مناطق جغرافیايی کشور ما ممکن است تنها منبع آموزشی 

واد مو  رايانه ،درسیشان باشد و دسترسی محدود به ديگر منابع آموزشی از جمله کتابخانه

 آموزشی ديگر داشته باشند.
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 وادبی  ان ايرانی در بعد اهدافآموزدانشن پرلز مشخص شد که طبق بررسی نتايج آزمو

اتی و طالعمطلوبی دارند اما در اهداف ا فرآيند تمرکز و بازيابی درک مطلب وضعیت نسبتا 

رلز ون پفرآيندهای نتیجه گیری، تفسیر و ارزيابی درک مطلب نتايج ضعیفی دارند. در آزم

 دن و فرآيندهای درک مطلب بر طبق جدولدرصدهای اختصاص داده شده به اهداف خوان

 :(1386:29کريمی، )ذيل است 

 : درصد سواالت اختصاص داده شده در بعد اهداف خواندن و فرآيند درک مطلب آزمون پرلز9جدول 

 اهداف خواندن

 درصد 50                                                  تجربه ادبی

 درصد 50                         نکسب اطالعات و استفاده از آ

 فرآیندهای درک مطلب

 درصد  20             تمرکز و بازيابی اطالعاتی که به صراحت بیان شده

 درصد 30                                                 های مستقیماستنباط

 درصد 30                                تفسیر و تلفیق ايده ها و اطالعات

 درصد 20                    بررسی و ارزيابی محتوا، زبان و عناصر متنی

 

المللی به میزان يکسان به اهداف ادبی و اطالعاتی توجه در طراحی سوال اين آزمون بین

شده است و در فرآيندهای درک مطلب نیز اختالف درصدی چندانی مد نظر قرار نگرفته است 

ان ايرانی ضعیف بوده است و طبق بررسی و ارزيابی ما آموزدانشين تفاسیر نتايج اما باز هم با ا

نیز به  (ی آموزشی بخوانیم )پايه اول تا ششمهاکتابنیز مشخص شد که در گزينش محتوای 

( 1389اين ابعاد توجه محدودی شده است که مطابق با يافته های جعفری ثانی و همکاران )

ی آزمون پرلز در خود ايجاد نکرده و يا در هاچارچوببرای توجه به ظرفیت الزم را  هاکتاب

( نیز در پژوهش خود 1394اند. کريمی، حسن شاهی، کشاورزی و ناصری جهرمی )نظر نگرفته

های گفتمان شناسی انتقادی دريافتند با عنوان تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدايی براساس مولفه

های حذف و اظهار پنهان تصوير سازی شده است. لفهکه مولفه اظهار آشکار بیش از مو

ی درسی مقطع هاکتاب( نیز در تحقیق خود با عنوان جايگاه ادبیات کودک در 1395محمدی )

ی هاکتابی درسی مخصوصا در هاکتابابتدايی ايران نشان داد که حتی از گونه داستان در 

است و از طرف ديگر عدم ذکر نام های پايانی ابتدايی نیز کمتر استفاده شده درسی سال
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های چاپ شده در کنار عدم توازن در استفاده از ادبیات مدرن نويسنده داستان در پايان داستان

رسد در های مختلف وجود دارد که به نظر میی درسی پايههاکتابو ادبیات کالسیک در 

( 1394غیاثیان ) .ندارد ی درسیهاکتابهای به عمل آمده نیز ادبیات کهن سهمی در بازنويسی

نیز در پژوهش خود با عنوان تحلیلی انتقادی از کتب فارسی دوره ابتدايی دريافت که طبق 

ها و جامعیت، توجه به تفاوت)اصول ناظر بر سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران 

ع آن محتوای سند تحول بنیادين، راهنمای برنامه درسی فارسی و به تب 5-5و راهکار  (تعادل

ی فارسی دوره ابتدايی نیاز به بازنگری دارد. روشن، سراج، نجفیان، يوسفی راد هاکتاب

( نیز در پژوهش خود لزوم بازنگری مطالب از نظر خوانايی و ترتیب ارائه محتوا از 1398)

درسی  کنیم که برنامه ريزاناند. حال ما در نهايت پیشنهاد میآسان به پیچیده را ضروری دانسته

ی بخوانیم دوره ابتدايی اعمال کنند و در انتخاب محتوا هاکتاباصالحات محتوايی الزم را در 

هايی در راستای تقويت مهارت تفسیر و به گزينش متون اطالعاتی مناسب و طراحی فعالیت

 ان توجه نمايند. آموزدانشتلفیق ايده ها و ارزيابی محتوا در 

ن تدريس های نويان مجريان برنامه درسی در انتخاب شیوهآموزگاران محترم نیز به عنو

ر طول زمان های کالسی، قصه خوانی ددرس خوانداری تالش نمايند و با راه اندازی کتابخانه

مت هايی با مضامین غنی منجر به حرکت از حافظه محوری به سآموزش، انتخاب داستان

د ه رونکان شوند. چرا آموزدانشب در پرورش تفکر انتقادی و تقويت قدرت استنباط و ترکی

مللی پیشرفت الکاهشی ايران و در مقابل روند افزايشی عملکرد کشورهای منطقه در مطالعه بین

سواد خواندن، زنگ خطری برای وضعیت آموزش در ايران است که برای رفع آن همت 

رفت و پیش از قافلهسیاستگذاران، مسئوالن و همه دست اندرکاران آموزشی برای عقب نیفتادن 

 توسعه پايدار نیاز است و بايستی جدی گرفته شود.
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 منابع 

اکبری شلدره، فريدون.حاجیان، فردوس، ذوالفقاری، حسن، رحمان دوست، مصطفی، سنگری، 

هین. محمدرضا، عمرانی، غالمرضا، فرهادی، گلزار، قاسم پور مقدم، حسین، نعمت زاده، ش

شی. اد آموزاداره کل نظارت بر نشر و توزيع مو بستان )خوانداری(.کتاب فارسی اول د(. 1398)

 .تهران

سنگری،  اکبری شلدره، فريدون.ارجمند رشید آباد، زهرا، جبلی آده، پريچهر، ذوالفقاری، حسن،

مرضا، ، غالمحمدرضا، شعبانی، اسداهلل، صفارپور، عبدالرحمان، علیزاده، فاطمه صغری، عمرانی

های کتاب فارسی )مهارت(. 1398م پور مقدم، حسین، نیساری، سلیم.)فرهادی، گلزار، قاس

 . اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی. تهرانخوانداری( دوم دبستان

کتاب (. 1398اکبری شلدره، فريدون.نجفی پازکی، معصومه، قاسم پور مقدم، حسین، محمدی، راحله. )

موزشی. آ. اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد (های خوانداریفارسی سوم دبستان )مهارت

 تهران 

های کتاب فارسی چهارم دبستان )مهارت(. 1398اکبری شلدره، فريدون. نجفی پازکی، معصومه)

 (. اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی. تهران خوانداری

ستان )مهارتتاب فارسی پنجم دبک(. 1398اکبری شلدره، فريدون.جبلی آده، پريچهر، نجاران، فرح. )

 (. اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی. تهران. های خوانداری

ی، حسن، لفقاراکبری شلدره، فريدون.ايران زاده، نعمت اهلل، بهروان، نازيال، حاجیان، فردوس، ذوا

، یانیآشت سجودی، مرجان، سنگری، محمدرضا، قاسم پور مقدم، حسین، محمدی، راحله، میرايی

ای هکتاب فارسی ششم دبستان )مهارت(. 1398مهتاب، نیساری، سلیم، وفايی، عباسعلی. )

 اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی. تهران.  خوانداری(.

رسی فارسی میزان درگیری برنامه د(، 1389محسن، آيتی، محسن ) جعفری ثانی، حسین، ديبايی صابر،

المللی های سواد خواندن براساس مطالعه بینسوم و چهارم( با مهارتدوره ابتدایی )پایه 

 .9، سال 36های آموزشی، شماره ، فصلنامه نوآوریپرلز
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ایی: آموزش خواندن در برنامه درسی زبان ملی برای دوره ابتد(. 1390دانای طوسی، مريم. )

ايران،  درسی طالعات برنامهفصلنامه م شواهدی از کشورهای آمریکا، انگستان، سنگاپور و ایران.

 .11 -42. صص 21سال ششم، شماره 

ی درسی هاکتابارزیابی ظرفیت (، 1398دری، محمدمهدی، رفیع پور، ابوالفضل، دری، فاطمه )

 درسی ، فصلنامه مطالعات برنامهریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم

 1-30، صص 52ايران، سال چهاردهم، شماره 

له ، مجسنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی(، 1383انش پژوه، زهرا، پاشا شريفی، حسن )د

 79تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش(، شماره.

آموزشی  خواندن به مثابه یک مهارت راهبرد محور: حلقه مفقوده در نظام(، 1396داوری، حسین )

 .35-25(، 1) 1های خواندن، ، فصلنامه پژوهشایران

سی دوره ارزیابی برنامه درسی طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده فار(، 1389بیلی، نادر )سلس

، بانیزهای ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم(؛ براساس معیار توجه به کل نگری در آموزش توانایی

 40-2، سال نهم، صص 33های آموزشی، شماره فصلنامه نوآوری

ی هاکتابی بررسی خوانای(، 1398آرزو، يوسفی راد، فاطمه )سراج، فرشته، روشن، بلقیس، نجفیان، 

، 14سال  ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران،های اول تا ششمفارسی دوره ابتدایی: پایه

 113-140، صص 55شماره 

انگارة نیل  تحلیل محتوایی گزیدهای از منابع آموزشی زبان فارسی بر پایۀ(، 1391شهباز، منیزه )

 .پايان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی ،اندرسون

عالی های فتاثیر روش(، 1388صالحی، محمد، نیازآذری، کیومرث، معتمدی تالوکی، محمد تقی )

های چهارم و پنجم ابتدایی استان ان پایهآموزدانشتدریس بر پیشرفت سواد خواندن 

 سال هشتم، 32های آموزشی، شماره ، فصلنامه نوآوریمازندران

ه طالعات برنامم، فصلنامه تحلیلی انتقادی از کتب فارسی دوره ابتدایی(. 1394غیاثیان، مريم سادات )

 1440121، صص 36درسی ايران، سال نهم، شماره 
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، ندن پرلزهای مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواچارچوب و ویژگی(، 1386کريمی، عبدالعظیم )

 ی پرلز، تهرانمرکز ملی مطالعه بین الملل

لیل تح(. 1394کريمی، محمد حسن، حسن شاهی، شهرزاد، کشاورزی، فهیمه، ناصری جهرمی، رضا )

نامه ات بر، فصلنامه مطالعهای گفتمان شناسی انتقادیکتاب فارسی ششم ابتدایی براساس مولفه

 41-58، صص 37درسی ايران، سال دهم، شماره 

ایسه با پرلز در مق 2006المللی پرلز الی نتایج ملی و بینگزارش اجم(. 1387کريمی، عبدالعظیم. )

 تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. .2001

به  2011، 2006، 2001های قابل انتشار پرلز مجموعه داستانها و سوال(. 1393کريمی، عبدالعظیم )

 هرانته(، ان )مدرس، نشر موسسه فرهنگی مدرسه برههمراه چکیده نتایح ملی و بین المللی پرلز

. 2016های مطالعه پرلز یافته(. 1396کبیری، مسعود، کريمی، عبدالعظیم، بخشعلی زاده، شهرناز. )

 تهران: نشر مدرسه.

آموزان پایه مقایسه عوامل موثر بر عملکرد سواد خواندن دانش(. 1395مبارک قمصری، ريحانه.)

دل چند ران و هنگ کنگ با استفاده از مدر کشورهای ای 2011های پرلز اساس داده چهارم بر

باطبايی طالمه . پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عسطحی

 تهران.

لعه بین مطا (PIRLS) فهم پرلز(. 1397مجدفر، مرتضی، قاسم پور مقدم، حسین، نقی زاده، محرم )

 .مدارس يادگیرنده مرآت، تهران، موسسه المللی توسعه سواد خواندن

نامه ، فصلی درسی مقطع ابتدایی ایرانهاکتابجایگاه ادبیات کودک در (، 1395مهدی محمدی ) 

 61-94، صص 40مطالعات برنامه درسی ايران، سال دهم، شماره 

، پرلز آموزش درک خوانداری: بهبود توانایی استنباط در آزمون(، 1392نجفی پازکی، معصومه )

 .119یم و تربیت، شماره فصلنامه تعل

ی زبان (، نیازسنجی برنامه درس1398وفايی فر، گالويژ، قاسم پور مقدم، حسین، پیری، موسی )

عات ، فصلنامه مطالان پیش دبستانی مناطق دو زبانه براساس مدل کالینآموزدانشآموزی 

 39-62، صص 35برنامه درسی ايران، سال نهم، شماره 

 .کتاب يادواره انتشارات اول، چاپ درسی، ریزی برنامه اصول (.1385) حسین محمد يارمحمديان،
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