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  *آموزان دختر در آزمون تيمزرابطه سواد خواندن با عملكرد رياضی و علوم در دانش
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Relationship of reading literacy to math and science performance in female 

students in  the TIMSS test 
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 چكيده

های بین المللی همچون تیمز و پرلز همیشه مورد توجه محققان بوده آموزان در آزمونبر عملكرد دانش مؤثرمطالعه عوامل زمينه: 

آموزان سواد خواندن دانش این پژوهش با هدف بررسی رابطههدف:  باشد؟ مؤثرتواند ، اما آیا سواد خواندن در این ارتباط میاست

 –روي پژوهش از نوع توصیفی روش:  .ها در مطالعه تیمز انجام شددختر پایه چهارم ابتدایی با عملكرد ریاضی و علوم آن

 0311-14آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی همبست ی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش

 جهت جمع گیری در دسترس انتخاب شدند.آموز با روي نمونهنفر دانش 024آموزان، تعداد از میان این دانشنفر( بود.  0318)

( استفاده شد. 2101عملكردی ریاضی و علوم تیمز ) های(، آزمون2101سنجش سطو سواد خواندن پرلز ) ها از آزمونآوری داده

که بین سواد  نتایج نشان داد ها: يافتهو ضریب همبست ی پیرسون انجام شد.  های آمار توصیفیها با استفاده از رويتحلیل داده

اما بین سواد خواندن با عملكرد علوم  ،(>110/1pوجود داشت ) خواندن با عملكرد ریاضی در آزمون تیمز رابطه مثبت و معنادار

آموزان در بین عملكرد ریاضی و علوم دانش(. همچنین <11/1pی معناداری وجود نداشت )آموزان در آزمون تیمز رابطهدانش

با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش سواد خواندن   گيری:نتيجه (. >110/1pوجود داشت ) آزمون تیمز  رابطه مثبت و معناداری

سواد خواندن، تیمز، عملكرد ریاضی،   واژه كليدها: باشد. مؤثردر افزایش عملكرد آنها در آزمون تیمز  تواندآموزان میدانش

 عملكرد علوم
Background: Investigating the factors affecting student performance in international tests such as the 

TIMSS and PIRLS tests has always been of interest to researchers, but could reading literacy be effective 

in this relationship? Aims: This study aimed to investigate the relation of reading literacy of 4th grade 

female students in  elementary school to their math and science performance in the TIMSS study.    

Method: The research method was a descriptive-correlational design. The statistical population of the 

study included all  elementary school 4th grade students in the city of Khoy in the academic year 2017-

2018 (1398 people). Among these students, 127 students were selected using convenience sampling 

method. To collecte data,  the PIRLS (2016) reading literacy test and the TIMSS (2016) math and scince 

performance test were used. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation 

coefficient. Results: Results showed that there was a positive and significant relationship between reading 

literacy and math performance in the TIMSS test (p<0/001), but there was no significant relation between 

reading literacy and students’ science performance in the TIMSS test (p>0/05). Also, there was a positive 

and significant relationship between  students’ math and science performance in the TIMSS test (p<0/001). 

Conclusions: According to the results of this study, enhancing reading literacy in students could be 

effective to increase their performance in the TIMSS test. Key words: Reading literacy, TIMSS, Math 

performance, Science performance. 
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 مقدمه

شود و  محسوب می خواندن فرآیند شناختی پیچیده و عالی ذهن

همچون زبان، حافظه، تفكر، هوي و  چندین توانش شناختی دی ر

(. انجمن 2111/0384ادراك در آن مشارکت دارند )استرنبرگ، 

سواد خواندن را توانایی درك و استفاده  0المللی پیشرفت تحصیلیبین

کند و یا فرد از شكل نوشتاری زبان که جامعه آن را درخواست می

، از مولیسنماید، تعریف کرده است )نقل گذاری میآن را ارزي

 3آموزالمللی دانش(. برنامه سنجش بین2101، 2مارتین و ساین سوبری

آموزان عملكرد دانش 7که توسط سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی

را در سه زمینه ریاضی، علوم و خواندن سنجش می کند، سواد 

خواندن را به معنای فهم، کاربرد، ت مل کردن و درگیر شدن با متون 

عریف کرده است که به منظور نائل شدن به اهداف فردی، نوشتاری ت

گیرد تحول استعداد و آگاهی و یا مشارکت در جامعه صورت می

، نقل از کلی، 10، ص، 2103)سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی، 

 (2103، 1نورد، جنكینز، چان و کاستابرگ

های اساسی زندگی روزمره و توانایی خواندن یكی از توانایی 

های زیانی و سوادآموزی بوده و مطالعه در یكی از انواع مهم توانش

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است زمینه عوامل مؤثر بر آن در سال

(. این فرآیند 0311؛ زارعی، 0311)ذولفقاری و ارشادی منش، 

ای هشناختی مهمترین ابزار کسب اطالعات و حل مشكالت در زمینه

و از وسایل ارتباطی است که در مدرسه به مختلف زندگی بوده 

توانش  (.0312شود )ملكی و احمدی، آموزان آموزي داده میدانش

در خواندن توانایی درك مطلب، تعبیر و استنتاج از متون درسی و 

با افكار و  سازد و آنها راآموزان ممكن میغیردرسی را برای دانش

 (.0312خانی و فرزاد، سازد )قاسمی، میرزااطالعات جدید آشنا می

واد المللی بین سطو سهای بینهای سازمانبراساس نتایج پژوهش

خواندن و میزان پیشرفت جوامع رابطه وجود دارد )حسن زاده بارانی 

(. در واقع، سواد خواندن توانشی بنیادی است که پیش 0311کرد، 

؛ 0311های بعدی است )حسن زاده بارانی کرد، نیاز و مبنای یادگیری

(. محققان معتقدند موفقیت تحصیلی هر 0310احمدی و اعتمادی، 

                                                           
1. International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA)   
2 . Mullis, Martin & Sainsbury 
3 . Program for International Student Assessment (PISA) 
4. Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) 

آموز با میزان توانمندی وی در خواندن ارتباط مستقیم دارد. دانش

فردی  توانش خواندن به عنوان یك ابزار کارآمد در یادگیری و تحول

های درسی و غیردرسی و همچنین در محیط بیرون از در موضوع

؛ 0312همیت بسزایی دارد )ملكی و احمدی، مدرسه و توسعه شغلی ا

 (. 2101، 1؛ دل اوادا0312قاسمی و همكاران، 

های خواندن و درك مطالب که کلید همه تقویت توانش 

های آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار هاست در نظامیادگیری

 4(. در همین راستا، آزمون پرلز0310است )احمدی و اعتمادی، 

ترده به عنوان یكی از گس المللی پیشرفت سواد خواندن(بین)مطالعه 

زیر نظر  ترین مطالعات در زمینه سوادن خواندن کودکان در جهان

برگزار می  هر پنج سالالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجمن بین

آموزان شود. هدف این آزمون سنجش پیشرفت سواد خواندن دانش

های یادگیری ت درباره تجربهآوری اطالعاپایه چهارم و جمع

خواندن آنها در  مدرسه و خانه است. آزمون سواد خواندن پرلز از دو 

بخش خواندن به منظور کسب تجربه ادبی و خواندن برای به دست 

آوردن اطالعات تشكیل شده است)کاکو جویباری، شبیری، شعاعی 

 (.0312و محتشمی، 

ر تحصیلی و سایبا وجود اهمیت فرآیند خواندن در پیشرفت 

 دهد هر چند وضعیتهای زندگی، نتایج مطالعات پرلز نشان میجنبه

آموزان ایرانی به پیشرفت است اما دانش سواد خواندن در ایران رو

آموزان سایر کشورها ندارند. به وضعیت مطلوبی در مقایسه با دانش

آموزان ایرانی کمتر طوری که متوسط عملكرد سواد خواندن دانش

قرار دارد )قائد امینی، کیامنش و  111میان ین جهانی آزمون یعنی از 

 (.0388؛ صالحی، نیاز آذری و معتمدی تالوکی، 0313قربانی، 

المللی روندهای آموزي مطالعه بینافزون بر آزمون پرلز، 

ترین مطالعات از مهمترین و وسیعنیز  )تیمز(  8ریاضیات و علوم

رود که پیشرفت تحصیلی به شمار می هایتطبیقی در قلمرو ارزشیابی

می شود انجام  المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلیتحت نظر انجمن بین

شمسی برابر  0341ایران از سال (. 0314)ضیاء نژاد شیرازی و قلتاي، 

خود را با این انجمن آغاز  میالدی به طور رسمی همكاری 0110با 

5. Kelly, Nord, Jenkins, Chan & Kastberg 
6.  Delgadova 
7. Progress in International Reading Literacy study 

)PIRLS(    
8.  Trends in International Mathematics and Science Study 

)TIMSS( 



  نازیال کسیانی و حیدرعلی زارعی                                                                               ...آموزانرابطه سواد خواندن با عملكرد ریاضی و علوم در دانش  

 

551 

 

، 0111، 0111های سالمطالعه تیمز در فاصله  1کرد و تاکنون در 

و نیز در  2118همچنین تیمز پیشرفته  2101و  2100و  2114، 2113

شرکت  2101و  2100، 2111، 2110های مطالعه پرلز در فاصله سال

تحلیل نتایج این . (0310)کریمی، بخشعلی زاده و کبیری،  کرده است

رانی یآموزان ادهنده عملكرد پایین دانشآزمون بین المللی نیز نشان

های علوم و ریاضی نسبت به دانش آموزان سایر کشورها در درس

 (.0311است )کیامنش و معراجی، 

آموزان در آزمون تیمز و مطالعه عوامل مؤثر بر عملكرد دانش

ین های بآموزان ایرانی در این آزمونپرلز به ویژه رتبه پایین دانش

مهم و قابل یكی از نكات  .الملی مورد توجه محققان بوده است

المللی، بررسی چ ون ی ارتباط میان مالحظه در این مقایسه ملی و بین

آموزان با عملكرد آنها در پاسخ به سؤاالت سواد خواندن دانش

رسد که برخی از مشكالت ریاضی و علوم است. زیرا به نظر می

آموزان در پاسخ به سؤاالت این دو درس به نحوه آموزشی دانش

شود؛ به میزان فهم آنها از صورت مس له مربوط میمطلب و  درك

آموزان از نظر سطو سواد خواندن نتوانند طوری که اگر دانش

و  حلصورت مس له را به خوبی درك کنند، مسلماً در تشخیص راه

 شوند.ها دچار مشكل میپاسخ به سؤاالت آزمون

دهد که بین توانایی خواندن و پیشرفت شواهد تجربی نشان می

، احمدی چناری فاریابی؛ 0312تحصیلی ریاضی )عرب ساالری، 

( 0382، آقاجانی( و علوم )2100، 0دروپ و ورهوون ؛ نتن،0310

بین ( نشان داد 0312رابطه مثبت وجود دارد. نتایج پژوهش ضیائیان )

آموزان پایه چهارم ابتدایی در سواد خواندن با عملكرد علوم دانش

مطالعات دی ر نشان ر آن مطالعات تیمز و پرلز رابطه وجود دارد. 

است که عوامل خانوادگی همچون تحصیالت، وضعیت اجتماعی و 

؛ حسن 0312اقتصادی  و نقش حمایتی والدین )قاسمی و همكاران،

های ( و متغیرهای فردی همچون فعالیت0311زاده بارانی کرد، 

اندن در خانه و بیرون از مدرسه، خودپنداشت خواندن )قائد امینی خو

؛ لینا 0311؛ نامداری پژمان، کیامنش و کریمی، 0313و همكارن، 

( در سواد خواندن مؤثرند. در خصوص 2117، 2کیال، مالین و تایوبی

های تدریس نتایج بیان ر تداخل متغیرهای تعدیل کننده نقش روي

                                                           
1. Netten,  Droop & Verhoeven 
2. Linnakyla, Malin & Taube  
3. Alfassi,  Weiss & Lifshitz 
4. Martin & Mullis 

ش سطو سواد خواندن بوده است )صالحی همچون جنسیت در افزای

؛ 0310؛ قاسمی، تاجیك اسماعیلی و مثنوی ، 0388و همكاران، 

کاکو جویباری، سرمدی و  (.2111، 3الفاسی، وسیز و لیف شویتز

های بینایی و شنوایی در خواندن ( نشان دادند که آسیب0381شریفی )

 مؤثر هستند.

 ثیر توانایی ت در زمینهپژوهشی طی ( 2103) 7سیمارتین و مول   

ه این بپیشرفت ریاضیات و علوم تیمز در کالس چهارم  برخواندن 

به خواندن  که نیاز ریاضی سؤاالتآن دسته در  نتیجه دست یافتند که 

آموزان ضعیف نمره خوبی کسب کردند اما در کمی داشت، دانش

ز اعملكرد خوبی نداشتند. سؤاالتی که نیاز به خواندن زیاد داشت، 

دهد آموزي راهبردهای ها نشان میسوی دی ر پژوهش

احمدی و و راهبردهای فراشناختی ) (2103 ،1کاسی گوگالخواندن)

 .بر سواد خواندن ت ثیر دارد (0310اعتمادی، 

ان آموزآموزان تك زبانه نسبت به دانشتوانایی خواندن دانش

نیز به ( 2100تری دارد. نتن و همكاران )دوزبانه وضعیت مطلوب

( نشان داد که دسترسی به 2102) 1همین نتیجه دست یافتند. لی و وو

فناوری اطالعات در خانه ت ثیر منفی بر سواد خواندن دارد. پژوهش 

 ( ت ثیر شرایط تحصیل را در سواد خواندن نشان داد.2101) 4زیمرمن

ی های بین المللآموزان ایرانی در نتایج آزمونموفقیت کم دانش

ی اپرلز بیان ر مشكالت آموزشی در این زمینه است. به گونهتیمز و 

های اصلی و فراگیر معلمان در دوره ابتدایی که یكی از دغدغه

رغم هوي و ان یزه و وجود آموزانی است که علیبرخورد با دانش

منابع درسی از نظر توانایی درك مطلب و توانایی ترکیب و تلفیق 

تر یادگیری دچار مشكل ای عمیقهها و مفاهیم در الیهعبارت

ها شوند و این مشكل نه تنها در درس زبان فارسی بلكه سایر درسمی

توانند دهند. اگر معلمان بنظیر ریاضی و علوم را نیز تحت ت ثیر قرار می

آموزان ارتقا دهند، فرآیند یادگیری توانش سواد خواندن را در دانش

 الف(. 0388سازند )کریمی، ها فراهم میی زمینهرا در همه

ه دهد که در خصوص رابطمرور پیشینه تحقیقات داخلی نشان می

ای هبین سواد خواندن و پیشرفت تحصیلی در ریاضی و علوم پژوهش

کافی صورت ن رفته است. از سوی دی ر نتایج دو آزمون پرلز و تیمز 

5. Küçükoğlu 
6. Lee & Wu 
7. Zimmerman 
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 موزانآبه صورت جداگانه تحلیل شده است و ارتباط عملكرد دانش

در این دو آزمون مورد بررسی قرار ن رفته است. بنابراین سؤال اصلی 

شود این است که چه ارتباطی بین  که در تحقیق حاضر بررسی می

آموزان با عملكرد آنها در ریاضی و علوم عملكرد سواد خواندن دانش

 با توجه به آزمون تیمز وجود دارد. 

 روش

 حاظ نوع روي، توصیفیاز ل بنیادی واین تحقیق از لحاظ هدف 

کلیه  شاملجامعه آماری در این پژوهش . همبست ی است -

ی چهارم ابتدایی مدارس شهرستان خوی در پایهدختر آموزان دانش

آموزان پایه دانش .بودنفر  0318اد به تعد 0311-14سال تحصیلی 

 به این علت به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که این سن چهارم

 کودکان به جمع خوانندگان است. یك مرحله گذر مهم برای پیوستن

دستاوردهای آموزشی پایه چهارم را ارزیابی  نیز تیمز و آزمون پرلز و

نفر  011با توجه نوع پژوهش ) آموزنفر دانش 024تعداد . دنکنمی

گیری با روي نمونهبه عنوان نمونه تحقیق  برای مطالعات همبست ی(

 های سنجشسپس با استفاده از آزمون .ندخاب شددر دسترس انت

سطو سواد خواندن، عملكردی ریاضی و علوم تیمز اطالعات الزم 

 آوری شد.جمع

 ابزار

آزمون سنجش سطو سواد خواندن شامل یك داستان کوتاه می 

سؤال  01موزان بایستی پس از خواندن متن به تعداد آباشد که دانش

های غلط و به پاسخ 0صحیو سؤاالت نمره آن پاسخ دهند. به پاسخ 

شود بنابراین حداقل و حداکثر نمرات این پرسشنامه نمره صفر داده می

آموزان های درست دانشاست. هر چه تعداد پاسخ  01بین صفر تا 

بیشتر باشد به معنای باال بودن سطو سواد خواندن آنها خواهد بود. 

المللی مطالعه بین) 2101سال پرسشنامه مذکور  توسط موسسه پرلز در 

( ساخته شده  و در ایران توسط پژوهش اه پیشرفت سواد خواندن

مطالعات آموزي و پروري به فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است. 

آموزان آزمون همچنین جهت بررسی عملكرد ریاضی و علوم دانش

سؤال  21ای )تعداد سؤال چهارگزینه 71عملكردی تیمز که  شامل 

باشد، مورد استفاده قرار سؤال برای علوم( می 21رای ریاضی و ب

 ها نیز به این صورت است که برایگرفت. نمره گذاری این پرسشنامه

های غلط نمره صفر داده پاسخ صحیو هر سؤال نمره یك و به پاسخ

می شود. دامنه نمرات هم در هر دو آزمون ریاضی و علوم بین صفر 

 تا بیست است.

لز بر سؤاالت تیمز و پر درستیو  قابلیت اعتمادبرآورد و محاسبه 

 های مقدماتیسنجی از طریق انجام آزمونهای رواناساس شاخص

گیرد و پس از تعیین درجه کننده انجام میدر کشورهای شرکت

 ایهای چندگزینهدشواری و قدرت تشخیص برای هر یك از سؤال

ساز به تفكیك هر یك از کشورها در قالب گزاري آماری و پاسخ

 گیرد. تمام مراحل مربوطمنتشر و در اختیار کشورهای عضو قرار می

ی المللانجمن بینها با نظارت سؤال قابلیت اعتمادو  درستیبه 

كده در دانش اه بوستون آمریكا )دانش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مللی الانجمن بین وابسته به هاعلوم تربیتی(، مرکز پردازي داده

دمات ی خدر هامبورگ آلمان، مؤسسه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

های در ایالت نیوجرسی آمریكا و مرکز پژوهش سنجش آموزي

در تحقیق  (.ب0388)کریمی،  موزشی استرالیا انجام گرفته استآ

یری از گابزارهای اندازه قابلیت اعتمادحاضر نیز برای تعیین میزان 

روي آلفای کرونباخ استفاده شد و بر اساس این روي میزان شاخص 

 41/1سنجی برای سواد خواندن، عملكرد ریاضی و علوم بیشتر از روان

ن ر قابلیت اعتماد مناسب  برای هر سه ابزار اندازه بدست آمد. که نشا

 گیری است.

 هايافته

های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق شاخص 0در جدول شماره 

 اند. سواد خواندن، ریاضی و علوم گزاري شده

 

 های توصیفی متغیرهای تحقیق. شاخص0جدول

 آماری شاخص
 بیشترین کمترین کشیدگی کجی معیارانحراف میان ین

 متغیر

 01 0 -102/1 -034/1 11/0 81/1 سواد خواندن

 01 1 -111/1 171/1 10/3 37/00 ریاضی

 01 1 -111/1 -113/1 34/2 21/00 علوم
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شود مقادیر میان ین نمرات ریاضی و طور که مشاهده میهمان

آموزان تقریبا برابر بوده اما انحراف معیار نمرات ریاضی علوم دانش

های کجی و شاخص بیشتر از نمرات علوم است. همچنین مقدار

 قرار دارد بنابراین -0+ الی 0و در دامنه بین  کشیدگی نزدیك به صفر

و ( 0314نرمال است )زارعی، های مشاهده شده توزیع فراوانی نمره

 های آماری استنباطی پارامتریك استفاده کرد.از آزمونتوان می

آموزان ن نمرات سواد خواندن دانش: بیاولفرضیه پژوهشی 

 .دختر پایه چهارم ابتدایی با عملكرد علوم آنها رابطه وجود دارد

های سنجش برای آزمون این فرضیه، رابطه بین نمرات آزمون

سطو سواد خواندن و عملكردی علوم تیمز از طریق ضریب همبست ی 

ین دو بین ااین آزمون نشان داد نتایج حاصل از پیرسون محاسبه شد. 

، n=024متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه پژوهش رد شد)

221/1=sig ،114/1=r .) 

 
. نمودار پراکنش همبست ی بین سواد خواندن با عملكرد علوم0نمودار  

 

آموزان بین نمرات سواد خواندن دانش :دومفرضیه پژوهشی 

 .رابطه وجود دارددختر پایه چهارم ابتدایی با عملكرد ریاضی آنها 

به منظور آزمون این فرضیه، میزان رابطه بین نمرات سطو سواد 

خواندن و آزمون عملكردی ریاضی تیمز از طریق ضریب همبست ی 

پیرسون محاسبه شد. نتیجه این آزمون نشان داد رابطه مثبت و 

، n ،110/1=sig=024معناداری بین این دو متغیر وجود دارد )

774/1=r) . بنابراین فرضیه پژوهش ت یید شد. از لحاظ شدت

همبست ی نیز مقدار همبست ی دو متغیر در حد متوسط قرار دارد. در 

الی  21/1( ضرایب 0314، نقل از زارعی، 0188بندی کوهن)طبقه

را بزرگ تفسیر  0الی  11/1متوسط و  31/1الی  71/1کوچك،   01/1

 دو متغیر نشان داده شده کند. در شكل زیر رابطه خطی بین این می

 است.

 
یاضیسواد خواندن و ر یرهایمتغ یهمبست پراکنش نمودار  .2نمودار  

 

موزان آ: بین عملكرد علوم و ریاضی دانشسومفرضیه پژوهشی 

 دختر پایه چهارم ابتدایی در آزمون تیمز رابطه وجود دارد.

 برای آزمون این فرضیه از ضریب همبست ی پیرسون استفاده شد.

نتایج این آزمون نشان داد که ضریب همبست ی مثبت و معناداری بین 

این دو متغیر وجود دارد و فرضیه پژوهش مورد ت یید قرار گرفت 

(024=n ،110/1=sig ،121/1=r) این مقدار ضریب همبست ی طبق .

 بندی کوهن یك ضریب همبست ی متوسط به باال و بزرگ تفسیرطبقه

آموزان در است که افزایش نمرات دانششود. این بدین معنی می

درس علوم با افزایش نمرات آنها در درس ریاضی همراه است و 

برعكس. در شكل زیر رابطه خطی بین این دو متغیر نشان داده شده 

 است.

 
مزیو علوم ت یاضینمرات ر یهمبست پراکنش نمودار  .3مودارن  

 

 گيریبحث و نتيجه

بررسی رابطه سواد خواندن با هدف از انجام پژوهش حاضر، 

آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی در عملكرد ریاضی و علوم دانش

ن با که بین سواد خواند نشان دادهای پژوهش یافتهمطالعات تیمز بود. 

ی چهارم ابتدایی در مطالعات تیمز آموزان پایهدانش علومعملكرد 

د خواندن و عملكرد اما رابطه بین سوادارد. نوجود معناداری رابطه 



  0318( اردیبهشت، بهار) 47، شماره08دوره                                                                                                           وانشناختی                    مجله علوم ر  

 

111 

 
 

 

ریاضی در این دانش آموزان مثبت و معنادار است. همچنین بین 

عملكرد دانش آموزان در آزمون ریاضی و علوم تیمز رابطه مثبت و 

معناداری مشاهده شد. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی نشان 

ن یدهد که در خصوص یافته فرضیه اول برخالف انتظار بین نتایج امی

( اما 0312تحقیق با تحقیقات قبلی همخوانی وجود ندارد )ضیائیان، 

ویی های قبلی کامال همسیافته حاصل از فرضیه دوم با نتایج پژوهش

 (. 2100؛ نتن و همكاران، 0310، احمدی چنارفایابیدارد )

رابطه بین نمرات  در خصوص( 0312ضیائیان)نتایج پژوهش 

آموزان پایه چهارم ابتدایی در سواد خواندن با عملكرد علوم دانش

که بین سواد خواندن و  نشان داد که 2100مطالعه تیمز و پرلز 

رابطه مثبت و معناداری و نمرات ریاضی های محتوایی علوم حیطه

بنابراین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مذکور وجود دارد. 

( 0312) عرب ساالریاما همچون نتایج این تحقیق، ن نیست. همخوا

 واندن وسواد خاین نتیجه دست یافت که رابطه بین  خود بهمطالعه  در

آموزان در بر این اساس پیشرفت تحصیلی دانش .ریاضی معنادار است

 آموزان است. سواد خواندن دانشبه این درس وابسته 

بین سواد خواندن و عملكرد در تبیین عدم وجود رابطه معنادار 

رسد این مساله بخاطر تعامل سطو توانایی خواندن با علوم به نظر می

سطو دشواری سؤاالت علوم بوده است. همانطور که نتایج تحقیقات 

آموزان با توانایی خواندن پایین در دانش قبلی نشان داده است

عنی ، یکنندسؤاالتی که نیاز به خواندن کمی دارند بهتر عمل می

تر در سؤاالتی که کمترین نیاز خواندن را دارند خوانندگان ضعیف

ی بهتری نسبت به سؤاالت با بیشترین درخواست خواندن نمره

ین آموزان ایرانی پایاز سویی میان ین سواد خواندن دانش گیرند.می

است بنابراین چون سطو سؤاالت علوم تیمز نیاز به خواندن در سطو 

ست بنابراین ضریب همبست ی معناداری بین این دو متغیر باال داشته ا

مشاهده نشده است. اما چون سؤاالت ریاضی بنا به ماهیت درس، نیاز 

به سواد خواندن باال نداشته است ما شاهد ضریب معنادار بین دو متغیر 

بودیم. البته احتمال دارد سایر عوامل همچون جنسیت  و به ویژه دو 

نمونه در این امر ت ثیر داشته باشد. چون نتایج زبانه بودن اعضای 

-( نشان داده است که تك زبانه2100تحقیقات قبلی )نتن و همكاران، 

 ها در خواندن در مدارس ابتدایی وضعیت مطلوبی دارند. 

                                                           
1. Fite 

های ( در سراسر دنیا برنامه2103مولیس )مارتین و طبق گزاري 

اول در این دروس درسی ریاضی و علوم بر اساس استانداردهای متد

شامل گفتمان )نوشتن، گفتن، صحبت کردن و استدالل ریاضی 

های تیمز بر اساس این اصول انجام وارکردن( و خواندن است. ارزیابی

، 0117کند. کالرسن )گرفته و نتایج آن این وضعیت را منعكس می

آموزان و ( موافق است که توانایی خواندن دانش2112، 0نقل از فیت

حل  وهای محاسباتی عوامل مهمی برای موفقیت در ریاضی توانایی

 گیرند چ ونه ریاضیآموزان یاد میمسائل کالمی است. وقتی دانش

 یابد.شان افزایش میحل مسئله توانشرا بخوانند، 

درس  آموزان درتحصیلی دانش بر این اساس عملكرد و پیشرفت

توان . بنابراین میاستان آموزریاضی وابسته به سواد خواندن دانش

ه ک شودنتیجه گرفت اگر در محیط یادگیری شرایطی فراهم 

مطلب را بیاموزند آموزان به طور عمیق سواد خواندن و دركدانش

در درس ریاضی خواهد شد، که این  آنهاسبب پیشرفت تحصیلی 

های تحصیلی آینده ای برای موفقیت در سالزمینهموضوع پیش

چنین موفقیت در سواد خواندن منجر به یادگیری بهتر خواهد بود. هم

شود آموزان میمندی از تحصیل در دانشو ایجاد احساس رضایت

 که این احساس خود عاملی برای یادگیری بیشتر است. 

ای در با توجه به مباحث ذکر شده، سواد خواندن اهمیت ویژه

سی در امه درناپذیر از برنعملكرد تحصیلی دارد و باید بخش جدایی

. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر های تحصیلی باشدتمامی دوره

ت تحصیلی پیشرفنمایان می شود که به این نكته اشاره شود عملكرد یا 

بوده و سیاست گذاران آموزشی و های مدارس اولویت تریناز اصلی

 ،رسولی خورشیدی) به ویژه والدین توجه خاصی به آن دارند

   (.0314، شجاعیو  ،نادری ،صرامی

آموزانی که توانایی سرعت خواندن باالیی دارند در نشدا

تر هستند. توجه به توانایی خواندن از جمله یادگیری دروس پایه موفق

ود که شابتدایی باعث می دوره سرعت، خزانه لغات و تحلیل کلمه در

آموزان در مقاطع باالتر با مشكالت کمتری مواجه شوند. از دانش

زمه درك و ال یابدمی تحولآنجایی که ریاضی در بستر زبان طبیعی 

معنادار از مفاهیم قابلیت بیان آنها در زبان طبیعی است، بنابراین به زبان 

درآوردن مفاهیم ریاضی و انشانویسی در ریاضی سهم مهمی در 

مطلب خوب است. برخی یادگیری دارد که الزمه آن خواندن و درك
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آموزان در پاسخ به سؤاالت ریاضی به نحوه از مشكالت دانش

شود به مطلب و میزان فهم آنها از صورت مس له مربوط میدرك

آموزان از نظر سطو خواندن نتوانند صورت طوری که اگر دانش

ت حل و پاسخ به سؤاالمس له را به خوبی درك کنند، در تشخیص راه

 شوند.آزمون دچار مشكل می

آموزان ایرانی این است که آنها ف دانششاید یكی از دالیل ضع

های اولیه ورود به مدرسه مشكل دارند. در خواندن از پایه و از سال

الزم به ذکر است که با وجود تغییر برنامه درسی خواندن و نوشتن و 

کافی در  توانشآموزان اجرای آن بیش از یك دهه در کشور، دانش

ع دالیل متعددی از جمله مطلب ندارند که این موضوخواندن و درك

نقص در تدوین برنامه و یا اجرای آن دارد. الزم به ذکر است پژوهش 

( نیز نشان داد که اجرای برنامه خواندن با اهداف و 0311خوشبخت )

المللی متناسب نیست و برنامه درسی خواندن یید بین معیارهای مورد ت

ست. این در سطو اهداف و انتظارات جهانی موفق عمل نكرده ا

سازد ریزان و مؤلفین را بیشتر آشكار میموضوع حساسیت کار برنامه

جام شده های انو شاید این نتایج تلن ری برای آنان باشد که تحقیق

در این زمینه را مطالعه نمایند و با توجه به آنها به بازن ری برنامه از 

 مرحله طراحی و تدوین تا مرحله اجرا بپردازند.

 منابع
بررسی رابطه بین میزان توانایی یادگیری دروس (. 0382آقاجانی، کیومرث )

ریاضی و علوم با توانایی خواندن و نوشتن زبان فارسی در 
 آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهرستان رودبار گیالن.دانش

 ارشد. دانش اه آزاد اسالمی واحد رودهن.نامه کارشناسیپایان

(. تعیین ت ثیر آموزي راهبردهای 0310ی، مهناز )احمدی، امینه. اعتماد

 -فصلنامه علمی آموزان دختر. فراشناخت بر سواد خواندن دانش
 .000-028 (،3)3پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. 

های خواندن و توانشرابطه (. 0310) احمدی چنارفایابی، شهرام
 هآموزان پایمطلب با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشدرك

 دانش اه آزاد .ارشدنامه کارشناسیپایان شیراز. 2چهارم ابتدایی ناحیه 

 واحد مرودشت.

د سی)ویراست چهارم(. ترجمه روانشناسی شناختی(. 0384استرنبرگ، آر. )

)تاریخ انتشار به زبان تهران: سمت. الهه حجازی.خرازی و کمال 

 (2111اصلی: 

های حمایتی والدین بر فعالیتنقش (. 0311حسن زاده بارانی کرد، سودابه )

ها برحسب آزمون برابری مدل :آموزانعملكرد سواد خواندن دانش

-032 (،00)1  ،ریزی آموزشیدوفصلنامه مطالعات برنامهجنسیت. 

017. 

ان دبست« بخوانیم»بررسی برنامه درسی اجرا شده (.  0311خوشبخت، مریم)
 نامه کارشناسیپایان. بر اساس معیارهای طرح پرلز در استان قزوین

 ارشد. دانشكده علوم انسانی دانش اه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

ت ثیر آموزي از راه دور  (.0311)سودابه ،ارشادی منشو  حسین ،ذوالفقاری

فصلنامه علمی بر آگاهی فراشناختی و درك مطلب دانشجویان. 
  .017-024، (14) 01 ،پژوهشی علوم روانشناختی

 ،شجاعیو  حبیب اله ،نادری ؛غالمرضا ،صرامی؛ فاطمه ،رشیدیرسولی خو

یابی روابط ساختاری اضطراب امتحان و منبع مدل (.0314)علی اصغر

 .رفتگری ان یزي پیشکنترل با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه

 .124-101 ،(11) 04، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی

تدریس امال، انشا و دستور زبان های روي(. 0311زارعی، حیدر علی )
 )چاپ دوم(. خوی: دانش اه آزاد اسالمی واحد خوی.فارسی

راهنمای آمار استنباطی در روانشناسی به زبان (. 0314زارعی، حیدر علی )
 .تهران: ارجمند ساده.

صالحی، محمد؛ نیازآذری، کیومرث و معتمدی تالوکی، محمدتقی 

بر پیشرفت سواد خواندن دانش  های فعال تدریست ثیر روي(. 0388)

فصلنامة .  های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندرانآموزان پایه
 .11-14 ،32، های آموزشینوآوری

(. بررسی نقش تغییرات 0314ضیاء نژاد شیرازی، آسیه و قلتاي، عباس )

آموزان کالس چهارم ابتدایی محتوایی برنامه درسی بر عملكرد دانش

رهیافتی نو در مدیریت های بین المللی تیمز شهر شیراز. در آزمون
 . 071-024 (،7)1آموزشی، 

آموزان پایه چهارم (. بررسی رابطه سواد خواندن دانش0312ضیائیان، الهام )

نامه . پایان2100ابتدایی با عملكرد علوم آنها در مطالعات تیمز و پرلز 

 ارشد. دانش اه شهید رجایی.کارشناسی

 هیآموزان پارابطه سواد خواندن دانش یبررس  (.0312) ری، زهراساالعرب
مطالعات پرلز با عملكرد علوم آنها در مطالعات  براییی چهارم ابتدا

 دیهش ریدب تیدانش اه ترب ،ارشدکارشناسینامه انیپا  .2100 مزیت

 یی.رجا

وضعیت بین  رابطه(. 0313، رقیه )قربانیو  کیامنش، علیرضا، رقیه؛ قائدامینی

های خواندن در خانه، اجتماعی خانواده، فعالیت- اقتصادی 

آموزان به خواندن با عملكرد سواد خودپنداشت و بازخورد دانش

پژوهش در (. 2111آموزان )بر اساس مطالعات پرلز خواندن دانش
 . 88-01(،07)2 ریزی درسی،برنامه

ت ثیر سواد  (.0312اهلل )قاسمی، محمود؛ میرزاخانی، علیرضا و فرزاد، ولی 

 آموزان پایه چهارم ابتدایی )بروالدین بر عملكرد سواد خواندن دانش
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دانش اه شهید چمران  تربیتیعلوم مجله(. 2111اساس مطالعات پرلز 
 .221-277 (،2)21، اهواز

-مقایسه(. 0310قاسمی، محمود؛ تاجیك اسماعیلی، عزیزاهلل و مثنوی، امیر )

های تدریس فارسی معلمان بر افزایش میزان سواد خواندن ی اثر روي

 .ی چهارم ابتدایی شهر تهرانو درك مطالب درسی دانش آموزان پایه

 .14-81 (،2)1، دانش اه شهید چمران اهواز علوم تربیتی مجله

ری، علی اصغر؛ شبیری، سیدمحمد؛ شعاعی، هاجر و محتشمی، کاکوجویبا

آموزان مبتال به آسیب بینایی مقایسة سواد خواندن دانش(. 0312طیبه )

 .18-11 (،3)07، توانبخشیآموزان با بینایی هنجار. و دانش

(. 0381کاکوجویباری، علی اصغر؛ سرمدی، محمدرضا و شریفی، اعظم )

آموزان آسیب دیده شنوایی و دانش دانشمقایسه سواد خواندن در 

 .27-31 (،0)01، شنوایی شناسی. آموزان باشنوایی هنجار

های قابل انتشار ها و سؤالمجموعه داستان(. الف 0388کریمی، عبدالعظیم )
المللی تیمز و پرلز. مرکز ملی مطالعات بین .2111و  2110آزمون پرلز 

 ري.تهران: پژوهش اه مطالعات آموزي و پرو

های علوم و ریاضیات تیمز مجموعه سؤال(. ب 0388کریمی، عبدالعظیم )
هران: ت المللی تیمز و پرلز.پایه چهارم ابتدایی، مرکز ملی مطالعات بین

 پژوهش اه مطالعات آموزي و پروري.

(. 0310؛ بخشعلی زاده، شهرناز و کبیری، مسعود )کریمی، عبدالعظیم

تهران: پژوهش اه .2100از مهمترین نتایج تیمز و پرلز لی اجما گزاري

 مطالعات آموزي و پروري.

 (. نقش خودپنداشت علوم،0311کیامنش، علیرضا و معراجی، سارا )

نسبت به علوم و ارزي نسبت به علوم بر عملكرد تحصیلی بازخورد 

های تیمز براساس داده)آموزان پایه هشتم ایران و سوئد علوم دانش

رویكردهای نوین آموزشی دانشكدة علوم تربیتی و روانشناسی . (2114
 .23-71 (،2)1، دانش اه اصفهان

-(. بررسی میزان سواد خواندن دانش0312ملكی، صغری و احمدی، ساره )

آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر شهریار و مقایسه آن با متوسط عملكرد 

 ،برنامه ریزی درسیپژوهش در آموزان پایه چهارم کل کشور. دانش
2(02،) 41-11. 

(. 0311نامداری پژمان، مهدی؛ کیامنش، علی رضا و کریمی، عبدالعظیم )

های اولیه سواد نقش متغیرهای بازخورد، خودپنداشت و فعالیت

آموزان ایرانی براساس مقیاس بینی سواد خواندن دانشآموزی در پیش

 (،2)1دانش اه شهید چمران اهواز،  علوم تربیتی مجله. 2111پیرلز 
017-030. 
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