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Abstract
The present study, with the purpose to compare the literacy
curriculum in Australia and New Zealand in order to benefit from the
experiences of these countries to improve the level of literacy
education in Iran in 2020. The approach used in the research is
qualitative and comparative in which Australia and New Zealand,
due to the high index of human development in 2020, obtaining
favorable results in the PIRLS International assessment 2016 and
effective activities in the field of literacy, by purposeful sampling
have been selected. The data were collected by referring to valid
scientific papers and websites of the Ministry of Education and the
curriculum and valid documents related to literacy education in
selected countries, and were analyzed and compared by Bereday’s
four-step method and the similarity and difference method. The
findings showed that the goals of literacy education in Iran are well
explained and not much different from the literacy goals in selected
countries, but determining the levels of literacy in each educational
level and standards related to each level as well as education to
thematic teachers have been neglected in extending concepts to other
subjects that need to be revised and corrected.

Keywords:
Iranian Curriculum, Australian Curriculum, New Zealand Curriculum,
Literacy, Comparative Study
 The present article is an independent research

مطالعه تطبیقی برنامههای درسی مرتبط با سواد خواندن و
نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزههایی برای نظام آموزشی
ایران 
نشریه علمی

پژوهش در
نظامهای آموزشی
دوره  ،15شماره ،53
ص 162-150
تابستان 1400
شاپا (چاپی)2383-1324 :
شاپا (الکترونیکی)2783-2341 :
نمایه در ISC
www.jiera.ir
نشریه علمی
پژوهش در نظام های آموزشی تحت قانون
بین المللی کپی رایت Creative
 Commons: BY-NCمی باشد).

فرزانه عسکری
دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
رضوان حکیمزاده



دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف مطالعه تطبیقی برنامههای درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا
و نیوزیلند بهمنظور بهرهمندی از تجارب این کشورها برای ارتقای سطح آموزش سواد در ایران در
سال  1400انجام شده است .رویکرد مورداستفاده در پژوهش ،کیفی و از نوع تطبیقی است که در
آن ،کشور استرالیا و نیوزیلند ،به دلیل شاخص باالی توسعه انسانی در سال  ،2020کسب نتایج
مطلوب در آزمون بینالمللی پرلز  2016و فعالیتهای مؤثر در زمینهی سوادآموزی ،به روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیدهاند .دادهها با مراجعه به مقاالت علمی معتبر و وب سایتهای
وزارت آموزشوپرورش و برنامه درسی و اسناد معتبر مرتبط با آموزش سواد خواندن و نوشتن در
کشورهای منتخب ،گردآوری و با روش چهار مرحلهای بردی و روش شباهت و تفاوت ،تحلیل و
مقایسه شدهاند .یافتهها حاکی از این بود که اهداف آموزش سواد خواندن و نوشتن در ایران بهخوبی
تبیین گردیده است و تفاوت چندانی با اهداف سوادآموزی در کشورهای منتخب ندارد ولی تعیین
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سطوح سواد خواندن و نوشتن در هر پایهی تحصیلی و استانداردهای مرتبط با هر سطح و همچنین
آموزش به معلمان موضوعی در زمینهی بسط و توسعهی مفاهیم به دروس دیگر ،مورد غفلت قرار
گرفته است که نیاز به بازنگری و اصالح دارد.
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مقدمه

دانشآموزان ،کلمات را روان میخوانند ،اما در درک آنچه

مفهوم سواد 1در دهههای اخیر دچار تغییرات زیادی شده است

خواندهاند مشکل دارند .دانشآموزان دیگر ،اشتباهات امالیی

و ازآنچه بهطور سنتی خواندن و نوشتن پنداشته میشد ،فراتر
رفته است .مهارتهای سوادآموزی ،سنگ بنای یادگیری و
پیشرفت دانشآموزان به شمار میروند و نظامهای آموزشی،
مسئولیتی خطیر در این زمینه بر عهده دارند .در اعالمیهی حق
سوادآموزی اروپا ( ،)2016سواد بهعنوان نوعی توانایی
تعریفشده که به افراد کمک میکند تا زندگی کامل و معناداری
داشته باشند و در پیشرفت جوامع سهیم باشند .این اعالمیه،
سواد را با توجه به گسترش سریع فناوریهای نوین و
محیطهای کار در حال تغییر ،برای همهی افراد صرفنظر از
قومیت ،مذهب و جنسیت حق مسلم میداند ( Montoya,

.)2018
یونسکو ،2سواد را توانایی شناسایی ،درک و فهم ،تفسیر
و ایجاد ،برقراری ارتباط و محاسبهی مطالب نوشتاری و چاپی
در متون مختلف تعریف میکند و آن را بهعنوان یک یادگیری
مادامالعمر معرفی میکند که شامل توانمندسازی افراد در نیل
به اهداف ،گسترش دانش و مشارکت در اجتماع میشود .این
تعریف سه ویژگی مهم دارد .اوالً سواد به ارتباطات افراد از
طریق بیان و انواع رسانهها مرتبط است .ثانیاً سواد ،مجموعهای
از تمرینها است که برای اهدافی ویژه و زبانهایی خاص بکار
گرفته می شود و ثالثاً سواد ،شامل یادگیری مداومی است که
در آن سطوح مهارتی مختلف سنجیده میشود ( UNESCO,

 .)2021همچنین یونسکو ،در سال  1966بهمنظور افزایش
آگاهی دربارهی اهمیت سواد خواندن و نوشتن 8 ،سپتامبر را
بهعنوان روز جهانی سوادآموزی اعالم کرد که نشان از میزان
اهمیت سواد خواندن و نوشتن در سطح جهانی دارد.
سواد خواندن و نوشتن ،طیف گستردهای از مهارتهای
مختلف را در برمیگیرد .مهارتهای خواندن در سطح واژگان
مانند خواندن و هجی و مهارتهایی در سطح متن مانند درک
مطلب و مهارت نوشتن ،شاخههایی از سواد هستند که در عین
مستقل بودن ،با یکدیگر همپوشانی دارند .بعضی از
1. literacy
2. United nations educational, scientific and cultural organization
)(UNESCO

زیادی دارند ،اما درک درستی از خواندن دارند .مهارتهای
سوادآموزی نهتنها به یکدیگر وابسته هستند ،بلکه توسعهی
آنها به یک اکوسیستم از مهارتهای زبانی و شناختی مرتبط
و همچنین عوامل عاطفی و محیطی و مراحل رشد بستگی دارد
( )2017( Hasselbacher .)Breadmore, 2019سواد را یک
مهارت شناختی میداند و معتقد است آموختن سواد باید
بهصورت سلسلهمراتبی ارائه شود .ازلحاظ شناختی ،گفتار
اولین شکل ارتباطی است و نوشتار از گفتار تکامل مییابد.
هنگام خواندن ،فرد سعی میکند بفهمد نویسنده قصد ارسال
چه پیامی را دارد و هنگام نوشتن ،سعی میکند اطالعات را
بهگونهای به اشتراک بگذارد که اطمینان حاصل کند دیگران
معنای موردنظر وی را درک میکنند (.)Breadmore, 2019
مسئله ی آموزش سواد خواندن و نوشتن تنها محدود به
زبانآموزی نیست ،بلکه تمام حوزههای یادگیری را در
برمیگیرد .پژوهشهای زیادی این موضوع را تأیید کردهاند.
 )2014( Kintsch & Vipondدر پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که ضعف در مهارتهای خواندن و نوشتن بر روند
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثر نامطلوب میگذارد .کسیانی
و زارعی ( )1398نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که توجه به توانایی خواندن ازجمله سرعت ،خزانه لغات و
تحلیل کلمه در دوره ابتدایی باعث میشود که دانشآموزان در
مقاطع باالتر با مشکالت کمتری مواجه شوند و سواد باید
بهعنوان بخش جداییناپذیر برنامه درسی در تمام دورههای
تحصیلی در نظر گرفته شود.
مسئله ی در نظر گرفتن سوادآموزی در تمام حیطههای
یادگیری ،موضوعی است که باید در برنامه درسی در نظر
گرفته شود .این مسئله در برنامه درسی کشور استرالیا و
نیوزیلند که در آزمون پرلز 3عملکرد موفقی داشتهاند ،حائز
اهمیت است و استانداردهای ویژهای برای آن تعیین گردیده
است ولی در برنامه درسی ملی ایران موردتوجه قرار نگرفته
است .لذا با توجه به اینکه تاکنون دانشآموزان ایرانی در
)1. Progress in international reading literacy study (PIRLS
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آزمون پرلز عملکرد موفقی نداشتهاند ،ضرورت دارد

استانداردهای مشخصی در این زمینه تدوین شده است.

پژوهشهای تطبیقی در این زمینه صورت گیرد و از تجارب

بهمنظور افزایش اعتبار در این پژوهش از منابع و اسناد معتبر

کشورهای موفق بهره گرفته شود .همچنین بررسی

مانند سایت وزارت آموزش ،اسناد برنامه درسی ملی ،یونسکو

پژوهشهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد که تاکنون

و دیگر اسناد معتبر استفاده گردیده و برای قابلیت اطمینان از

مطالعهی تطبیقی در زمینهی سواد خواندن و نوشتن انجام نشده

روش ارزیابی توسط محقق دیگر استفاده شده است .برای

است و لذا پژوهشگر درصدد بوده است تا برنامهی سواد

تجزیهوتحلیل دادهها نیز از الگوی )1966( George Bereday

خواندن و نوشتن در کشور استرالیا و نیوزیلند را بهمنظور

استفاده شد که دارای چهار مرحلهی توصیف ،تفسیر ،مجاورت

بهرهمند شدن از تجارب این کشورها موردمطالعه تطبیقی قرار

و مقایسه است (معدندار آرانی .)1395 ،الزم به توضیح است

دهد و در این راستا به دنبال پاسخ به سؤاالت ذیل است:

که در پژوهش حاضر در کاربست الگوی چهار مرحلهای

 )1ویژگیهای برنامه درسی ملی کشورهای منتخب چه است؟

بردی ،به دلیل عدم حضور فیزیکی در کشورهای موردبررسی،

 )2نتایج کشورهای منتخب در آزمونهای بینالمللی مرتبط با

از روش ناحیهای استفاده نشده است ،بلکه کاربست این

سواد خواندن و نوشتن چه است؟

تکنیک به دلیل محدود شدن به استفاده از اسناد و منابع معتبر،

 ) 3اهداف سواد خواندن و نوشتن در کشورهای منتخب

متمرکز بر روش شباهت و تفاوت بوده است.

چیست؟
 ) 4عناصر و استانداردهای سواد خواندن و نوشتن در برنامه

یافتهها

درسی ملی کشورهای منتخب چه است؟

در این بخش ،با توجه به مراحل روش بردی ،به سؤاالت

 )5چه شباهتها و تفاوتهایی در آموزش سواد خواندن و

پژوهش پاسخ داده شده است.

نوشتن در کشورهای منتخب وجود دارد؟

سؤال اول :ویژگیهای برنامه درسی ملی کشورهای منتخب
چه است؟

روش

استرالیا :مطابق اعالمیهی ملبورن ( )2008دو هدف اساسی

پژوهش حاضر ،از نوع مطالعه تطبیقی و شیوهی توصیفی-

برابری و تعالی افراد و پرورش شهروندانی موفق ،خالق ،فعال

تحلیلی از نوع اسنادی بوده است که در آن بر اساس

و با اعتمادبهنفس ،برای تحصیل در استرالیا مشخص شده است.

نمونهگیری هدفمند ،دو کشور استرالیا و نیوزیلند انتخاب

همچنین در این اعالمیه عنوان «یک برنامهی درسی برای همه»

گردیدهاند .از دالیل این انتخاب میتوان به سه مورداشاره کرد.

مطرح شد که حاکی از این است ،آموزش استرالیا برنامهای

یکی اینکه شاخص توسعه انسانی 1در کشور استرالیا و

یکسان را برای کلیهی دانشآموزان تدارک دیده است

نیوزیلند در سطح باالیی قرار دارد .این شاخص در استرالیا،

( .)Melbourne Declaration, 2008برنامه درسی ملی استرالیا،

 0/944و در نیوزیلند  0/931است و به ترتیب رتبهی  8و 14

برنامهای مبتنی بر قابلیت است که در آن افراد باید بهگونهای

را به خود اختصاص دادهاند .درصورتیکه ایران دارای شاخص

پرورش یابند که خود را در قبال جامعه مسئول بدانند و توسعه

 0/783و رتبهی  70است ( Human Development Report,

ی کیفیت زندگی ملی را موردتوجه قرار دهند ( Australian

 .)2021مورد دیگر اینکه دانشآموزان این دو کشور ،عملکرد

 .)Curriculum Literacy, 2021آموزشوپرورش استرالیا در

قابلقبولی را در آزمونهای بینالمللی داشتهاند و مورد سوم

یک محیط غیرمتمرکز کار میکند .منطق حاکم بر برنامه درسی

اینکه در برنامهی درسی ملی این دو کشور ،عناصر و

استرالیا مبتنی بر ارتباط برنامه درسی با زندگی واقعی

)2. Human Development Index (HDI
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دانشآموزان است و توجه خاصی به اولویتهای ملی ،منطقه

اولویتهای منطقهای و خارجی و حوزههای یادگیری برای

ای و جهانی دارد .این برنامه درسی در سال  2015به صورتی

دانشآموزان پایهی اول تا دهم است .شکل  1ابعاد برنامهی

ساده که برای همهی معلمان قابلدرک باشد ،تدوین شده است

درسی سهبعدی استرالیا را نشان میدهد.

و یک برنامهی سهبعدی است که شامل صالحیتهای عمومی،
شکل .1
برنامه درسی استرالیا .منبع :سایت برنامه درسی استرالیا ()2021

نیوزیلند :برنامه درسی نیوزیلند برای همه دانشآموزان این

شکل .2

کشور صرفنظر از جنسیت ،قومیت ،اعتقاد ،توانایی یا ناتوانی،

برنامه درسی نیوزیلند .منبع :سایت برنامه درسی نیوزیلند ()2021

سوابق اجتماعی یا فرهنگی یا موقعیت جغرافیایی آنها بهطور
یکسان اعمال میشود .برنامه درسی نیوزیلند در یک فرایند سه
مرحلهای ملی ،مدرسهای و کالسی طراحی میگردد .برنامه
درسی مدارس باید منطبق بر ارزشها ،اصول ،شایستگیهای
کلیدی و حوزههای یادگیری مطرحشده در برنامه درسی ملی
باشد ولی در تعیین جزئیات انعطافپذیری قابلتوجهی دارد و
مدیران و معلمان اجازه دارند با توجه به شرایط ،برنامه درسی
خود را طراحی کنند .شکل ( ،)2اهداف و چشماندازها،
ارزشها و اصول و حیطههای یادگیری برنامه درسی نیوزیلند
را نشان میدهد.

چشمانداز و اهداف برنامه درسی ملی نیوزیلند ،وظیفهی
نظام آموزشی این کشور را پرورش افرادی مطمئن ،با انگیزه و
قابلاعتماد ،دارای ارتباطات مؤثر با دیگران ،فعال در زمینهی
مشارکتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی و
یادگیرندگانی مادامالعمر تعیین میکند .برنامه درسی نیوزلند پنج
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صالحیت اصلی را برای دانشآموزان مشخص کرده است که

انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،1از سال

شامل تفکر ،استفاده از زبان ،نمادها و متنها ،خود مدیریتی،

 ،2001آزمون پرلز را با هدف سنجش پیشرفت سواد خواندن

ارتباط با دیگران و مشارکت و همکاری است .این صالحیت

دانشآموزان ،هر پنج سال یک بار اجرا میکند .انتخاب پایهی

ها ،کلیدهای یادگیری محسوب میشوند که جدا از یکدیگر

چهارم به این دلیل است که دانشآموزان باید چگونه خواندن

نیستند و در کنار هم با بهرهگیری از منابع و حمایتهای گسترده

را تا پایهی چهارم بهخوبی یاد گرفته باشند (سراج و همکاران،

نظام آموزشی موجب موفقیت دانشآموزان میشوند .حوزههای

.)1398

یادگیری برنامه درسی نیوزیلند شامل هشت زمینهی انگلیسی،

ارزیابی پرلز بر دو بعد تمرکز دارد .بعد اول ،اهداف خواندن

هنر ،بهداشت و تربیتبدنی ،یادگیری زبانهای دیگر ،ریاضیات

و بعد دوم فرایندهای درک مطلب و سؤاالت مرتبط با آن است.

و آمار ،علوم ،اجتماعی و فنآوری است ( New Zealand

در آزمون پرلز ( ،)2016دانشآموزان استرالیایی نمرهی  527را

.)Curriculum, 2021

کسب کردند که نشان میدهد پیشرفت  17نمرهای را نسبت به

ایران :نظام آموزشی ایران ،از نوع متمرکز است .جهتگیری

سال  2011تجربه کردهاند .دانشآموزان نیوزیلندی در این

کلی برنامه درسی ملی ایران «فطرت گرایی توحیدی» است و

آزمون ،نمرهی  523را کسب کردند که عملکرد قابلقبولی بوده

به معنای زمینهسازی الزم جهت شکوفایی فطرت الهی انسان
بهمنظور دستیابی به مراتبی از نفس مطمئنه از طریق درک و

است ( )Mullis et al., 2017و دانشآموزان ایرانی ،نمرهی 428
را کسب کردند که کمتر از میانگین جهانی ( )500بوده است

استفاده مطلوب از موقعیت در راستای تحقق حیات طیّبه است.

( .)PIRLS International Result, 2016بررسی نتایج این

در الگوی هدفگذاری نیز پنج عنصر تعقل ،ایمان ،علم ،عمل

آزمون نشان داد که دانشآموزان ایرانی در بعد اهداف ادبی و

و اخالق و چهار عرصهی ارتباط دانشآموز با خود ،خدا ،خلق

فرایند تمرکز و بازیابی درک مطلب وضعیت نسبتاً مطلوبی

و خلقت بهصورت بههمپیوسته و با محوریت ارتباط با خدا

دارند؛ اما در اهداف مطالعاتی و فرایندهای نتیجهگیری ،تفسیر

تبیین و تدوین شده است .اصول برنامهی درسی ملی ایران از

و ارزیابی درک مطلب نتایج ضعیفی دارند (حمیدی نصرآباد و

سطح ملی تا مدرسه شامل دینمحوری ،تقویت هویت ملی،

همکاران.)1399 ،

اعتبار نقش یادگیرنده ،اعتبار نقش مرجعیت معلم ،اعتبار نقش

سؤال سوم :اهداف سواد خواندن و نوشتن در کشورهای

پایهای خانواده ،جامعیت ،توجه به تفاوتها ،تعادل ،یادگیری

منتخب چیست؟

مادام العمر ،جلب مشارکت و تعامل و یکپارچگی و فراگیری

یکی از عناصر مهم در هر برنامه درسی ،اهداف آموزشی

است .همچنین حوزههای یادگیری برنامه درسی ملی ایران،

است  .اهداف آموزشی ،مسیر و مقصد فرایند اجرای برنامه

یازده مورد شامل حکمت و معارف اسالمی ،قرآن و عربی،

درسی را معین میکنند (زارعی زوارکی و رضایی .)1394 ،لذا

زبان و ادبیات فارسی ،فرهنگ و هنر ،سالمت و تربیتبدنی،

برای بررسی هر برنامهی درسی ،ابتدا باید اهداف آن مورد

کار و فنآوری ،علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،ریاضیات،

کندوکاو قرار گیرد.

علوم تجربی ،زبانهای خارجی و آداب و مهارتهای زندگی

استرالیا :برنامه درسی استرالیا ،هدف از آموختن سواد را کسب

و بنیان خانواده است.

دانش ،مهارت و توانایی تفسیر و استفاده از زبان برای اطمینان

سؤال دوم :نتایج کشورهای منتخب در آزمونهای بینالمللی

از یادگیری و برقراری ارتباط در داخل و خارج از مدرسه و

مرتبط با سواد خواندن و نوشتن چه است؟

برای مشارکت مؤثر در جامعه تعریف میکند و سوادآموزی را

1. International association for the evaluation of educational
)achievement (IEA
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مشتمل بر گوش دادن ،خواندن ،مشاهده ،صحبت کردن،

و مشاهده و نوشتن متون از طریق گفتار ،نوشتن و ایجاد .چهار

نوشتن ،خلق متون و استفاده و تغییر زبان برای اهداف مختلف

زمینهی دانش دستور زبان ،دانش متن ،دانش کلمه و دانش

در طیف وسیعی از زمینهها معرفی میکند .منظور از متون در

بصری نیز برای هر دو فرایند اعمال میشود .عنصر درک متون،

این تعریف ،هرگونه متنی شامل نوشتاری ،گفتاری ،دیداری،

در مورد درک و دریافت زبان است که دانشآموزان را با

چندحالته ،چاپی ،دیجیتالی ،آنالین و سایر ابزارهای ارتباطی

استفاده از مهارتها و استراتژیهایی برای دسترسی و تفسیر

مانند تصاویر ،متن موسیقی ،امضا ،عکس و خطهای بریل

متون گفتاری ،نوشتاری ،تصویری و چندحالته درگیر میکند.

مخصوص نابینایان است .دانشآموزان باید قادر به درک و

دانشآموزان با استفاده از دانش موضوعی واژگان و دانش

تولید انواع متون تخیلی ،متون آموزنده و مفید ،متون رسانهای،

بصری ،متون را مرور ،مطالعه و مشاهده میکنند .به متنهای

متون روزمره و متون کاری در داخل و خارج مدرسه باشند

صوتی و چند حالته گفتاری گوش میدهند و از طیف وسیعی

(.)Australian Curriculum Literacy, 2021

از استراتژیها شامل بازیابی و سازماندهی اطالعات و استنباط

نیوزیلند :سواد خواندن و نوشتن در برنامه درسی نیوزیلند به

برای درک ،تفسیر و تجزیهوتحلیل این متون استفاده میکنند

سه هدف انجام میگیرد:

( .)ACARA, 2021برای پیشرفت در زمینهی درک متون،

 -فراگیران باید قوانین و رموز زبان نوشتاری را بیاموزند.

دانشآموزان باید متون مختلف را مرور کنند ،بخوانند و

 -فراگیران باید یاد بگیرند که متن را معنا کنند.

بنویسند ،به متون مختلف گوش کنند و پاسخ دهند و آنها را

 -فراگیران برای تجزیهوتحلیل متون نیاز به تفکر انتقادی

تفسیر و تجزیهوتحلیل کنند .عنصر نوشتن متون از طریق

دارند (.)New Zealand Curriculum, 2021

گفتار ،نوشتن و ایجاد ،دانشآموزان را درگیر ساخت انواع

ایران :ضرورت و کارکرد حوزهی سواد خواندن و نوشتن در

مختلف متن برای طیف وسیعی از اهداف بهعنوان بخشی

برنامه درسی ملی ایران اینطور بیان شده است که آموزش

جداییناپذیر از یادگیری در تمام موضوعات درسی میکند.

زبان ،بستر مناسبی را برای پرورش مهارتها و ارزشهای

این متون شامل متون گفتاری ،نوشتاری ،تصویری و چندحالته

اخالقی دانشآموزان در قالبهای متنوع زبان و ادبیات

مربوط به حوزههای یادگیری است .در عنصر دانش دستور

بهصورت شفاهی ،دیداری و نوشتاری و برای مقاصد و

زبان ،دانشآموزان دانش مربوط به ساختارهای جمالت و

مخاطبان گوناگون فراهم میکند که شامل یادگیری زبان،

عبارات را فرامیگیرند و عقاید و نظرات خود را در قالب

یادگیری از طریق زبان و یادگیری درباره زبان است .در این

جمالت بیان میکنند و در دانش متن ،دانش مربوط به ساختار

سند ،مهارتهای سواد خواندن و نوشتن بهعنوان بستری در

و انسجام متن را فرامیگیرند .در دانش کلمه ،دانشآموزان با

نظر گرفتهشده که زمینه درک مفاهیم در سایر متون و

دانش مربوط به واژگان و هجی کردن آن آشنا میشوند و

موضوعات درسی را فراهم و به رشد مهارتهای اجتماعی،

منظور از دانش بصری ،دانشی است که در آن دانشآموز با

شخصی ،ذهنی ،ارتباطی ،فرهنگی ،مطالعه و پژوهش و

مشاهدهی تصاویر و نمودارها و جداول و سایر موارد بصری،

ارزشهای اخالقی کمک میکند (سند برنامه درسی ملی ایران،

آنها را بهصورت معنادار تفسیر کند .این فعالیتها مکمل

.)1391

یکدیگر هستند و از فعالیتهای ابتدایی در سالهای آغازین

سؤال چهارم :عناصر و استانداردهای سواد خواندن و نوشتن

مدرسه شروع و بهتدریج تا سال دهم پیچیدهتر میگردند

در برنامه درسی ملی کشورهای منتخب چه است؟
استرالیا :در برنامه درسی استرالیا ،پیوستار سواد شامل دو

( .)ACARA, 2021شکل ( )3این عناصر و استانداردها را
نشان میدهد.

فرایند اساسی است :درک متون از طریق گوش دادن ،خواندن
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شکل .3

عناصر سواد خواندن و نوشتن در برنامه درسی استرالیا

در برنامه درسی استرالیا ،سواد مؤلفهی جداگانهای نیست

یادگیری خاص در برنامه درسی و موضوعات درسی دیگر

و در تمام موضوعات درسی تقویت میشود و هر معلم

استفاده میکنند .از سالهای میانی به بعد ،معلمان فرصتهای

موضوعی وظیفه دارد سواد مربوط به موضوعی که تعلیم

تقویت مهارت سواد دانشآموزان را در طیف گستردهای از

میدهد را توسعه دهد ( Australian Curriculum Literacy,

حیطههای یادگیری برنامه درسی شناسایی میکنند .با ورود

.)2021

دانشآموزان به سال نهم ،خواندن و نوشتن در بسیاری از

نیوزیلند :خواندن و نوشتن ابزاری تعاملی است که

یادگیریهای درسی روزمره آنها ضمنی میشود .هرچه

دانشآموزان برای درگیر شدن با تمام حیطههای یادگیری

دانشآموزان به پایههای باالتر میروند ،متون و تکالیف بهطور

برنامه درسی نیوزیلند استفاده میکنند .در سالهای اولیهی

فزایندهای پیچیده ،انتزاعی و تخصصیتر میشود .سواد در

مدرسه ،بیشتر متونی که دانشآموزان میخوانند یا مینویسند،

برنامهی درسی نیوزیلند دارای دو عنصر گوش دادن ،خواندن،

بخشی از برنامه آموزشی سوادآموزی آنها است .همانطور که

مشاهده و صحبت کردن ،نوشتن و ارائه میشود .همچنین

دانش و مهارت سواد آنها افزایش مییابد ،دانشآموزان بهطور

هشت سطح برای یادگیری این دو عنصر در نظر گرفته شده

فزایندهای از خواندن و نوشتن خود برای رسیدن به اهداف

است که در شکل  4نشان داده شده است.
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شکل .4

عناصر و سطوح سواد خواندن و نوشتن در برنامه درسی نیوزیلند

این برنامهی درسی شامل همهی دانشآموزان اعم از تیزهوش

به فهم زبان ،باورها ،ارزشها ،نگرشها ،ساختار زبانی ،جایگاه

و دو زبانه میشود .لذا برای هر سطح با توجه به تفاوتهای

و گشتار زبان فارسی و پیکره نظاممند و عناصر سازهای و

یادگیری دانشآموزان محدودهی یادگیری تعیین شده است.

عوامل هنری و زیبایی در منابع اصلی و ادبیات کهن و معاصر

ایران :در برنامه درسی ملی ایران قلمرو سواد ،چهار مهارت

دست یابند .در متن این سند آمده است که زبان در بستر

زبانی گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن از طریق

تجربیات ارتباطی طبیعی ،بیشتر و بهتر آموخته میشود .لذا

رمزگشایی و رمزگذاری نمادهای

قانونمندیهای زبان شامل تلفظ کلمات ،ساخت کلمات و

آوایی (شنیداری) و خطی (دیداری) و مهارتهای فرازبانی

ساخت دستوری ،از طریق کسب تجربیات واقعی و وابسته به

(تفکر ،نقد و تحلیل) و چگونگی کاربست آنها و ادبیات

موقعیتهای فرهنگی دانشآموزان صورت میگیرد .شکل (،)5

فارسی است .انتظار میرود دانشآموزان در بستر سوادآموزی،

قلمرو حوزهی سواد خواندن و نوشتن را در برنامه درسی ملی
ایران نشان میدهد.
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شکل .5

حوزهی سواد خواندن و نوشتن در برنامه درسی ملی ایران

جهتگیریهای کلی در آموزش سواد در ایران بهویژه در
دوره ابتدایی ،بر کاربرد ارتباطی زبان است و کارکرد هنری

سؤال پنجم :چه شباهتها و تفاوتهایی در آموزش سواد
خواندن و نوشتن در کشورهای منتخب وجود دارد؟

زبان با هدف لذت بردن از زبان دنبال میشود .در دورههای

در پاسخ به این سؤال ،با توجه به روش بردی ،دادههایی

تحصیلی باالتر توجه به کارکرد هنری زبان با هدف انتقال

که در پاسخ به سؤاالت اول تا چهارم پژوهش ،مورد توصیف

ارزشهای فرهنگی و کسب هویت ملی صورت میگیرد (سند

و تفسیر قرار گرفتند ،در مجاورت با یکدیگر مورد مقایسه

برنامه درسی ملی ایران.)1391 ،

گرفتند که وجوه تشابه و تفاوت آنان در جدول ()1
قابلمالحظه است.

جدول .1
مقایسهی آموزش سواد خواندن در کشورهای منتخب
شباهتها
اهداف

به تقویت مهارت تفکر انتقادی ،اجتماعی شدن و کمک به یادگیری سایر موضوعات در اهداف سوادآموزی سه کشور توجه شده است.

عناصر
سطوح  -به افزایش مهارتهای سوادآموزی و سازماندهی محتوا از ساده به پیچیده و از آسان به دشوار در سه کشور توجه شده است.
درک مطلب بهعنوان اصلیترین عنصر در سه کشور ،مورد اهمیت است.

 -در انتخاب محتوا در سالهای اولیه به موردعالقه و لذتبخش بودن محتوا در سه کشور توجه شده است.
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تفاوتها
اهداف

 در برنامه درسی استرالیا به یادگیری سوادآموزی در خارج از مدرسه از طریق رسانه اشاره شده است که در کشور نیوزیلند و ایران نادیده گرفتهشده است.
 تنها در برنامه درسی نیوزیلند به منحصربهفرد بودن یادگیری هر دانشآموز توجه شده است. -تنها در برنامه درسی ایران به کسب هویت ملی و ارزشهای اخالقی در سوادآموزی توجه شده است.

عناصر

 عناصر سوادآموزی در برنامه درسی استرالیا ،بهوضوح مشخص و عناصر اصلی به فرعی تفکیک شدهاند و برای هر عنصر فرعی ،استانداردهاییواضح تعیین شده است.

سطوح

 در برنامه درسی استرالیا و نیوزیلند ،سطوحی متناسب با پایه ها تعیین گردیده که در پایان هر سال تحصیلی ،دانشآموزان باید تواناییهای سطحموردنظر را کسب کنند ولی در برنامه درسی ایران سطوحی مشخص نشده است.

بحث و نتیجهگیری

دانند و راهکار آن را غنای برنامه درسی معرفی میکنند .لذا در

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی آموزش سواد خواندن

طراحی و تدوین برنامههای درسی باید به امر سوادآموزی

و نوشتن در کشورهای استرالیا و نیوزیلند و بهرهمند شدن از
تجارب این کشورها در ایران انجام شده است .سوادآموزی
تنها در زمینهی خواندن و نوشتن حائز اهمیت نیست ،بلکه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در تمام حیطهها و موضوعات
درسی تحت تأثیر سوادآموزی قرار دارد.
همانطور که  )1981( Bloomموفقیت تحصیلی را منوط
به دریافت پیشنیازهای الزم پیش از شروع یادگیری بعدی می
داند ،یکی از پیشنیازهای ضروری برای فراگیری دروس
مدرسهای ،مهارت خواندن و نوشتن است.
در این راستا ،نتایج پژوهش ضیائیان ( )1392و  Mullisو
همکاران ( )2017نشان میدهد که رابطهی معناداری بین
نمرات سواد خواندن و نمرات دروس دیگر وجود دارد .آنها
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هر چه سطح سواد
خواندن دانشآموزان و نمرات آنها باالتر باشد ،در ارزیابی
های علوم و ریاضی بهتر عمل میکنند و وضعیت مطلوبتری
دارند .همچنین نتایج پژوهش Bingham & Rodriguez

( )2019نیز مؤید این یافته است که برخی از مشکالت
دانشآموزان در پاسخ به سؤاالت ریاضی ،ناشی از ناتوانی در
خواندن و درک صورتمسئله است.
 )2020( Fischer & Syversonدر پژوهش خود ،بسیاری
از مشکالت خواندن که نوجوانان و بزرگساالن با آن روبهرو
هستند را ناشی از مشکالت آموزشی در دوران تحصیل می

توجه ویژهای شود و یکی از بهترین روشها برای ارتقای
برنامههای سوادآموزی در هر کشوری ،بهرهگیری از تجارب
کشورهای موفق در این زمینه است.
کشور استرالیا و نیوزیلند بهعنوان دو کشور پیشرو در
آموزش ،دارای برنامهی درسی مدون و جامعی میباشند که از
طریق سایت برنامه درسی که بهطور مداوم بهروز میشود ،در
اختیار همگان قرار میگیرد .در برنامه درسی استرالیا،
سوادآموزی بهعنوان مؤلفهی جداگانهای در نظر گرفته
نمیشود و تدریس مفاهیم سواد بر عهدهی تمام معلمان
موضوعی است (.)Australian Curriculum Literacy, 2021
به همین منظور ،استانداردهای ویژهای برای سوادآموزی در هر
پایه تدوین شده است و با ذکر جزئیات کامل در اختیار معلمان
قرار گرفته است و معلمان موضوعی بهطور دقیق میدانند که
چه بخشهایی از سواد را باید در موضوعات درسی خود
گسترش دهند .در برنامه درسی نیوزیلند نیز این استانداردها
برای هر موضوع درسی در نظر گرفته شده است ولی جامعیت
آن مانند برنامه درسی استرالیا نیست .در برنامه درسی ایران،
استانداردهای سواد خواندن و نوشتن بهصورت هدفهای کلی
و جزئی در کتابهای فارسی راهنمای معلم ذکر شده است و
در برنامه درسی فقط به ذکر اهداف و عناصر اکتفا شده است.
ارتباط این استانداردها با مقاطع باالتر و موضوعات درسی
دیگر ،موضوعی است که جای خالی آن در برنامه درسی ایران
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به نظر میرسد .آنچه در برنامه درسی استرالیا و نیوزیلند

زمینهی اهمیت آموزش سواد خواندن و نوشتن در همهی

وظیفهی همهی معلمان ذکر گردیده ،در برنامه درسی ایران،

موضوعات درسی داده شود.

منحصر به معلمان دوره ابتدایی و دبیران ادبیات است و به

مهمترین محدودیت پژوهش حاضر این است که صرفاً

بسط و گسترش مفاهیم سواد در دروس دیگر و توسط معلمان

اهداف ،سطوح و استانداردهای برنامه درسی سواد خواندن و

موضوعی توجه نشده است .بهطور مثال ،در برنامه درسی

نوشتن در کشورهای منتخب و ایران مورد مقایسهی تطبیقی

استرالیا و نیوزیلند ذکر شده است که معلم علوم در دورهی

قرار گرفته است و با توجه به تفاوت زبان مورد آموزش در

متوسطه ،باید در هنگام آموزش «فتوسنتز» ،خواندن و نوشتن

کشورهای مورد مقایسه ،در تعمیم نتایج به زمینههایی مانند

صحیح این کلمه را به دانشآموزان آموزش دهد و با ارزیابی،

تدریس و فعالیتهای یادگیری باید جانب احتیاط رعایت

از یادگیری دانشآموزان اطمینان حاصل کند ولی به دلیل عدم

شود .لذا نیاز است پژوهشگران ،بررسیهای جامعتری جهت

ارتباط موضوعی در آموزش سوادآموزی در ایران ،اغلب

مقایسهی وجه تشابه و تفاوت آموزش سواد خواندن و نوشتن

معلمان موضوعی و دبیران ممکن است آموزش لغوی این کلمه

در دو زبان متفاوت داشته باشند .همچنین پیشنهاد میگردد

را نادیده بگیرند.

بهمنظور بهرهگیری از تجارب بیشتر ،برنامهی سوادآموزی

تفاوت عمده دیگر ،در موضوع تعیین سطوح یادگیری
است .در برنامه سوادآموزی استرالیا ،شش سطح و در برنامهی
سوادآموزی نیوزیلند هشت سطح برای یادگیری سواد تعیین
شده است و کامالً مشخص گردیده است که در هر پایه
تحصیلی مشخص شده است که دانشآموزان ،کدام سطح از
سواد خواندن و نوشتن را باید کسب کنند .هر سطح نیز دارای
استانداردهایی است که دانشآموز با کسب این استانداردها،
میتواند سطح یادگیری خود را ارتقا دهد .وضوح سطوح و
استانداردها ،برنامهی سوادآموزی استرالیا و نیوزلند را کامالً از
برنامهی سوادآموزی ایران متمایز میکند.

کشورهای موفق دیگر در آزمون پرلز ،موردمطالعهی تطبیقی
قرار گیرد.
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