بررسی آزمون های پیزا ،پرلز و تیمز
آزمون پیزا
برنامها بینالمللی ارزیامبی دانشآهوزان یام با اص ااامر «پیزا» ،یا آزهون جهامنی اسااا کا برای ارزیامبی هوفقیا
تح ایلی دانشآهوزان  15سامل در ساراسار جهمن اجرا هیشاود .در کشاورامیی ک برای اجرای این برنمه ثب نمم
کردهاند ،چند هدرساا ب طور ت اامدفی ان خمب هیشااوند و کلی دانشآهوزان  15ساامل در آن هدارس ،در ی
آزهون بینالمللی شارک هیکنند .ن میج این آزهون ،هیزان هوفقی تح ایلی دانشآهوزان را در علوم و ریمضای و
سمیر شمصصام در هقمیس بم سمیر کشورامی جهمن و هیمنگین جهمنی ،نشمن هیداد.
پیزا ،اهروزه یکی از شنمص شدهترین و هع برترین آزهونامی سنجش دانش و ههمرتامی دانشآهوزان اس ک
ار سا سام ی بمر اجرا هیشاود .این آزهون ن تنهم ههمرت و دانش را در زهین علوم و ریمضای هیسانجد بلک
ههمتر از آن ب قمبلی امیی نظیر تفکر ان قمدی و روشامی حل هسالل نیز هیپردازد .دانشآهوزان در این آزهون،
بم سواالتی ک بر اسمس شرایط و هوقعی امی واقعی طراحی شدهاند ک دانش و ههمرت دانشآهوزان را در برصورد
بم هوقعی امی حقیقی در جهمن بیرون هیسانجند .دانشآهوزان بمید قمدر بمشاند اندوص امی صود از کالسامی
درس را ب حل هساملل در جهمن واقعی پیوند زنند و هوقعی ام و چملشامی هطرح شاده در ساواالت را بم کم
ههمرتامی ریمضی ،علوم و زبمن حل کنند.
ساواالت در این آزهون ،از دو نوع چندگزین ای و ساواالت بمز تشاکیل شادهاند .در طو  2سامع  ،دانشآهوزان
بمید ساواالتی ک بم شایوه نوشا مری ،نموداری یم ت اویری اسا را بر اسامس ان قم و تطبیق دانش صود بم جهمن
واقعی پمسخ داند.
تم کنون نزدی ب اف مد کشااور در این آزهون شاارک کردهاند و ار دوره بر تعداد ه قمضاایمن اجرای این آزهون
افزوده هیشااود از کشااورامی صمورهیمن نیز کشااورامیی نظیر لبنمن ،اردن ،اساارالیل ،ترکی  ،تونس ،قطر و اهمرات
ه حده عربی ب طور دورهای شارک هیکنند .از کشاورامی آسایمیی نیز چین ،اندونزی ،هملزی ،وی نمم ،قزاقسا من،
قرقیزساا من ،ساانگمپور ،کره جنوبی ،ژاپن ،انگ کنگ و اند نیز از شاارک کنندگمن این آزهون اساا ند .همبقی
شارک کنندگمن را کشاورامی اروپمیی ،اهریکمی شامملی و جنوبی و افریقم تشاکیل هیداند .ب عبمرت دیگر هیتوان
گف ک این آزهون ،ب طور وسیعی در سراسر جهمن ب رسمی شنمص هیشود.
نحوه شااارک و ثب نمم در این آزهون نیز از طریق ثب نمم ،دو سااام زودتر از تمریخ برگزاری آزهون صاااورت
هیگیرد .کشاورامیی ک عالقمند ب برگزاری آزهون اسا ند هعموال از طریق وزارت آهوزش و پرورش بم هوساسا
بینالمللی  PISAتممس هیگیرند و پس از پرداص ازین ی اجرای آزهون ،ثب نمم هیکنند.

آزهون  PISAتنهم ب ثب و هقمیساا عملکرد دانشآهوزان در دروس ریمضاای ،زبمن و علوم نمیپردازد بلک تقریبم
کل نظمم آهوزشاای آن کشااور را هورد بررساای قرار هیداد و ار شاامصص را بم هعیمرامی جهمنی و در هقمیس ا بم
کشااورامی دیگر نشاامن هیداد .برای هثم  ،این آزهون ن میج حمصاال از بررساای هشاامرک در آهوزش (هدارس
ص ااوصاای یم دول ی) ،هنمبع آهوزشاای ،هشاامرک دانشآهوزان در اداره هدرساا  ،هوقعی اق اامدی و اج ممعی
دانشآهوزان ،انگیزه و اع ممد ب نفس دانشآهوزان ،تفموت و تکثر قوهی و فرانگی دانشآهوزان در هحیط هدارس،
و هدیری هراکز آهوزشی را هورد ارزیمبی قرار هیداد و ن میج ارزیمبی صود را ب تف یل هن شر هینممید.
ارزیمبی این شاامصصام ،هیتواند ت ااویر روشاانتری از جمیگمه و هوقعی نظمم آهوزشاای کشااورام در هقمیس ا بم
یکدیگر ب دس داد.
ایران انوز ب این آزهون نپیوس ا اسا اهم ب نظر هیرسااد اگر نظمم آهوزش و پرورش ایران نیز ق ااد هقمیس ا
کیفی صود را بم شااامصصام و هعیمرامی جهمنی داشاا بمشاااد ،هیتواند در این آزهون یم آزهونامی بینالمللی
هشمب  ،شرک کند و جمیگمه علمی و کیفی نظمم آهوزشی صود را ب بوت آزهمیش گذارد.

آزمون پرلز
هطملع بینالمللی پیشاارف (سااواد صواندن) ی برنمه اب کمری برای ارزیمبی توانمیی صواندن کودکمن در پمی ی
چهمرم اب دایی اسا ک چهل کشاور از ساراسار جهمن در آن شارک دارند .روندامی این هطملع ب فمصال ی ار 5
سم یکبمر هورد سنجش و اندازهگیری قرار هیگیرد.
ب وسیل آزهون پرلز ،هیتوان عواهل پیشین ای هرتبط بم سواد صواندن از جمل عواهل صمنواده ،هدرس  ،روشامی
تدریس ،ک مب درسای و عواهل هؤثر در کالس درس را بر روی پیشارف تح ایلی شانمسامیی کرد .برصی از ااداف
آزهون پرلز عبمرتند از:
 هقمیس ی عملکرد کشورام از نظر پیشرف سواد صواندن در پمی ی چهمرم اب دایی. هقمیس ی صالحی ام و توانمییامی دانشآهوزان در ارتبمط بم ااداف و هعیمرامی آهوزش صواندن. هقمیسا ا ی تأثیر عواهلِ هحیطی ،فرانگی ،صمنوادگی و چگونگی آهوزش والدین ب کودکمن در زهین ی ساااوادصواندن.
 هقمیساا ی عواهل هربوط ب ساامزهمن دای ،زهمنبندی درساای ،هواد آهوزشاای ،فرایند "یمدگیری صواندن" درهدارس.
 -هقمیس ی نظمم برنمه ریزی درسی و رویکردامی تدریس در "آهوزش صواندن" .

ادف هطملع پرلز ( )PIRLSکم ب بهبود فرآیند یمددای ااااا یمدگیری در قلمرو "سااواد صواندن" دانشآهوزان
اسااا  .این دانشآهوزان ب عنوان نمامینادهامی هن خا کشاااورام ،از نظر ساااواد صواندن آزهون در هقامیسااا بم
دانشآهوزان سامیر کشاورام هورد هقمیسا قرار صوااند گرف  .ب عبمرت دیگر ،ادف فراام کردن اطالعمت الزم در
بمرة پیشارف ساواد صواندن دانشآهوزان در ساط بینالمللی و تح شارایط و اهکمنمت صمص ار ی از کشاورام
اس .
"ساواد صواندن " یکی از ههم رین توانمیی امیی اسا ک دانشآهوزان در طو یمدگیریهمی صود در ساملهمی اولی
دبسا من کسا هیکنند ،و این توانمیی در رشاد عقالنی اج ممعی و عمطفی ار کودك نقش هؤثر دارد .تعریف ساواد
صواندن براسامس پرلز چنین اسا " :توانمیی سامص هعنم و درك هطل و اسا فمده و کمربرد شاکلامی ه فموت زبمن
نوش مری هورد نیمز جمهع و ارزشمند برای فرد" .
در این پروژه ،سواد صواندن از س جنب زیر هورد هطملع قرار هیگیرد:
1ا فرایند درك هطل
2ا ادف امی صواندن
3ا رف مرام و نگرشامی صواندن
جنب امی هربوط ب فرآیند درك هطل و ادفامی صواندن از طریق پرساااش و پمساااخامی هربوط ب ه نامی
دف رچ امی آزهون و جنبة رف مرام و نگرشامی صواندن ب وساایلة پرسااشاانمه امی پنجگمن (هعلم ،دانشآهوز،
اولیم ،هدرس  ،چگونگی سوادآهوزی) هورد هطملع و ارزشیمبی قرار هیگیرد.
این آزهون شاامهل دو زهین اصاالی ،اطالعمتی و ادبی هیبمشااد ،ار ی از عنوانام 50درصااد سااؤاالت را پوشااش
هیداد و آزهودنیام از طریق پمساخ ب ساؤاالت هطرح شاده براسامس انواع ه نامی داسا منی ،هقمل ای یم هطمل
صواندنی ارزیمبی هیشوند .سهم ار ی از فرآیندامی درك هطل در چهمر زهین شمهل :تمرکز و بمزیمبی اطالعمت
( %20ساؤاالت) ،اسا ن م امی سامده ( %30ساؤاالت) ،تلفیق و تفسایر اطالعمت و اندیشا ام ( %30ساؤاالت) و بررسای
و ارزیمبی ویژگیامی ه ن ( %20سؤاالت) هورد ارزیمبی قرار هیگیرد.

آزمون تیمز
تیمز  ( TIMSSهطملع بین المللی روند آهوزش ریمضیمت وعلوم) روند پیشرف ریمضیمت وعلوم را ارزیمبی هی کند.
تیمز یکی از پروژه امی (  ) IEAاسا ک بم ی چرص ی هنظم چهمرسامل اجرا هی شاود ک ریمضایمت وعلوم را از
سااام  1995هوردارزیمبی قرارداده اسا ا  .تیمز ی هجموع ارزشیمبی بینالمللی از دانش ریمضااایمتی و علمی
دانشآهوزان در سراسر جهمن اس .
تیمز امچنین برای تدارك چشاام اندازام ی هقمیس ا ای درهورد روند پیشاارف در نظمم امی آهوزشاای ه فموت
شیوه امی سمزهمندای هدارس وفعملی همی آهوزشی ی آرای غنی از اطالعمت پیشین ای راجمع آوری هی کند .
تیمز شامهل سا حیط هح والی شامهل اعداد – اشاکم اندسای  -اندازه گیری ونممیش داده ام اسا  .ارزیمبی
آهوزش ریمضایمت پمی چهمرم شامهل179ساوا بم192اه یمزهی بمشاد .حوزه دوم ( شانمص ی ) اسا ک حیط ام یم
فرایندامی تفکر هوردارزیمبی را هشخص هی کند وشمهل دانس ن وب کمر بردن واس دال هی بمشد.
تیمز برنمه ی درسی کس شده در آهوزش ریمضیمت وعلوم پمی ی چهمرم واش م رانشمن هی داد  .فلذا بررسی
تحلیل اری از این هولف ام هی تواند سااهم هوثر درفرایند یمددای -یمدگیری دانش آهوزان را درهراحل هخ لف
هشخص کرده وکشورام ب وانند صالحی ام وتوانمییهمی صودرا درابعمد هخ لف هورد ارزیمبی قرار داند .
تیمز دانشآهوزان هقطع چهامرم و اشااا م (در قدیم هطمبق بم ساااوم راانممیی بود) را هورد ارزیمبی قرار هیداد.
ارزیمبی پیشارف تیمز نیز از دانشآهوزان سام آصر دبیرسا من آزهونامی پیشارف ریمضایمت و فیزی هیگیرد.
کشاورجمهوری اساالهی ایران ب هنظور ارزیمبی وبهبود آهوزشای صود از اب دا رسامم امکمری صود را بم این انجمن
آغمز کرد و تمکنون در هطملع تیمز در سم امی ه ممدی شرک کرده اس .
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