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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. 
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 و خواندن سواد با مرتبط درسی هایبرنامه تطبیقی مطالعه
 یآموزش نظام برای هاییآموزه نیوزیلند؛ و استرالیا در نوشتن
 ایران 

 

 فرزانه عسکری
 درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ریزیبرنامهدانشجوی دکتری 

 زادهرضوان حکیم
 ایران، دانشگاه تهران، تهران، علوم تربیتی گروه یار،دانش

 

 چکیده

 ایمرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرال یدرس یهابرنامه یقیپژوهش حاضر، با هدف مطالعه تطب

در  نرایسطح آموزش سواد در ا یارتقا یکشورها برا نیاز تجارب ا یمندبهره منظوربه لندیوزیو ن

ه در ک تاس یقیو از نوع تطب یفیدر پژوهش، ک مورداستفاده کردیانجام شده است. رو 1400سال 

 جی، کسب نتا2020در سال  یتوسعه انسان یشاخص باال لیبه دل لند،یوزیو ن ایآن، کشور استرال

به روش  ،یسوادآموز ینهیمؤثر در زم هایفعالیتو  2016پرلز  المللیبین مطلوب در آزمون

 یهاتیسا بمعتبر و و یاالت علمبا مراجعه به مق هاداده. انددهیهدفمند انتخاب گرد گیرینمونه

و اسناد معتبر مرتبط با آموزش سواد خواندن و نوشتن در  یبرنامه درسو  وپرورشآموزشوزارت 

 و لیو روش شباهت و تفاوت، تحل یبرد یاو با روش چهار مرحله یمنتخب، گردآور یکشورها

 یوبخبه رانیابود که اهداف آموزش سواد خواندن و نوشتن در  نیاز ا یحاک هاافتهیاند. شده سهیمقا

 نییعت یمنتخب ندارد ول یدر کشورها یبا اهداف سوادآموز یاست و تفاوت چندان دهیگرد نییتب

 نیمرتبط با هر سطح و همچن یو استانداردها یلیتحص یهیسطوح سواد خواندن و نوشتن در هر پا

مورد غفلت قرار  گر،یبه دروس د میمفاه یبسط و توسعه یهنیدر زم یآموزش به معلمان موضوع

 و اصالح دارد. یبه بازنگر ازیگرفته است که ن

 

 :کلیدی هایواژه
 تطبیقی مطالعه نوشتن، و خواندن سواد نیوزیلند، یبرنامه درس استرالیا، یبرنامه درس ایران، یبرنامه درس

 
 است شده انجام مستقل پژوهشی صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

اخیر دچار تغییرات زیادی شده است  هایدههدر  1مفهوم سواد
راتر شد، فسنتی خواندن و نوشتن پنداشته می طوربه ازآنچهو 

بنای یادگیری و  سوادآموزی، سنگ هایمهارترفته است. 
آموزشی،  هاینظامروند و به شمار می آموزاندانشپیشرفت 

ق ی حدارند. در اعالمیه بر عهدهمسئولیتی خطیر در این زمینه 
نوعی توانایی  عنوانبه(، سواد 2016دآموزی اروپا )سوا
کند تا زندگی کامل و معناداری که به افراد کمک می شدهیفتعر
ته باشند و در پیشرفت جوامع سهیم باشند. این اعالمیه، داش

های نوین و سواد را با توجه به گسترش سریع فناوری
از  نظرصرفی افراد کار در حال تغییر، برای همه هایمحیط

 ,Montoyaداند )حق مسلم می قومیت، مذهب و جنسیت

2018.) 
 ریتفس، و فهم ، درکییشناسا ییتوانا، سواد را 2یونسکو 

مطالب نوشتاری و چاپی  یارتباط و محاسبه ی، برقرارجادیا و
ی یک یادگیر عنوانبهکند و آن را در متون مختلف تعریف می

افراد در نیل  توانمندسازیکند که شامل العمر معرفی میمادام
شود. این به اهداف، گسترش دانش و مشارکت در اجتماع می

سواد به ارتباطات افراد از  تعریف سه ویژگی مهم دارد. اوالً
ای ها مرتبط است. ثانیاً سواد، مجموعهطریق بیان و انواع رسانه

هایی خاص بکار است که برای اهدافی ویژه و زبان هاینتمراز 
شود و ثالثاً سواد، شامل یادگیری مداومی است که گرفته می

 ,UNESCOشود )در آن سطوح مهارتی مختلف سنجیده می

افزایش  منظوربه 1966مچنین یونسکو، در سال ه (.2021
سپتامبر را  8ی اهمیت سواد خواندن و نوشتن، آگاهی درباره

روز جهانی سوادآموزی اعالم کرد که نشان از میزان  عنوانبه
 اهمیت سواد خواندن و نوشتن در سطح جهانی دارد.

 هایمهارتاز  یاگسترده فیط خواندن و نوشتن، سواد
خواندن در سطح واژگان  هایمهارت. گیردیدر برممختلف را 

درک مانند سطح متن  در هاییمهارتو  یخواندن و هج مانند
هستند که در عین  سواداز  ییهاشاخه ،نوشتنمهارت مطلب و 

از  ی. بعضبا یکدیگر همپوشانی دارند مستقل بودن،

                                                           
1. literacy 

2. United nations educational, scientific and cultural organization 

(UNESCO) 

اما در درک آنچه  ،خوانندیم وانکلمات را ر ،آموزاندانش
 ییامالاشتباهات  ،گرید آموزاندانشاند مشکل دارند. دهخوان

 هایمهارتدارند. از خواندن  یدارند، اما درک درست یادیز
 یوسعهتوابسته هستند، بلکه  گریکدیبه  تنهانه یسوادآموز

بط مرت یو شناخت یزبان هایمهارتاز اکوسیستم  کیبه  هاآن
 اردد یبستگ رشدی و مراحل طیو مح یعوامل عاطف نیو همچن

(Breadmore, 2019 .)Hasselbacher (2017 سواد را یک )
داند و معتقد است آموختن سواد باید مهارت شناختی می

فتار گ ،شناختی ازلحاظ ی ارائه شود.مراتبسلسله صورتبه
 .یابدیماز گفتار تکامل  نوشتاراولین شکل ارتباطی است و 

قصد ارسال  سندهید نوبفهم کندیم یهنگام خواندن، فرد سع
اطالعات را  کندیم یرا دارد و هنگام نوشتن، سع یامیچه پ

 رانگیحاصل کند د نانیبه اشتراک بگذارد که اطم ایگونهبه
 (.Breadmore, 2019) کنندیرا درک م یو موردنظر یمعنا

ی آموزش سواد خواندن و نوشتن تنها محدود به مسئله
در های یادگیری را آموزی نیست، بلکه تمام حوزهزبان
د. انکرده تأییدزیادی این موضوع را  هایپژوهش. گیردیبرم

Kintsch & Vipond (2014در پژوهش خود به ا )جهینت نی 
خواندن و نوشتن بر روند  هایمهارتکه ضعف در  دندیرس

 یانی. کسگذاردیاثر نامطلوب م آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ
 دندیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا زی( ن1398) یو زارع

سرعت، خزانه لغات و  ازجملهخواندن  ییکه توجه به توانا
در  آموزاندانش هک شودیباعث م ییکلمه در دوره ابتدا لیتحل

د بای سواد و شوند مواجه یترمقاطع باالتر با مشکالت کم
 یهادر تمام دوره یبرنامه درس ریناپذییبخش جدا عنوانبه

 در نظر گرفته شود. یلیتحص
های ی در نظر گرفتن سوادآموزی در تمام حیطهمسئله

در نظر  یبرنامه درسیادگیری، موضوعی است که باید در 
کشور استرالیا و  یبرنامه درسگرفته شود. این مسئله در 

، حائز اندداشتهعملکرد موفقی  3آزمون پرلزنیوزیلند که در 
ای برای آن تعیین گردیده اهمیت است و استانداردهای ویژه

 قرار نگرفته موردتوجهملی ایران  برنامه درسیاست ولی در 
ایرانی در  آموزاندانشتاکنون  کهایناست. لذا با توجه به 

1. Progress in international reading literacy study (PIRLS) 
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اند، ضرورت دارد آزمون پرلز عملکرد موفقی نداشته
تطبیقی در این زمینه صورت گیرد و از تجارب  هایپژوهش

کشورهای موفق بهره گرفته شود. همچنین بررسی 
دهد که تاکنون صورت گرفته در ایران نشان می هایپژوهش
ی سواد خواندن و نوشتن انجام نشده ی تطبیقی در زمینهمطالعه

ی سواد است و لذا پژوهشگر درصدد بوده است تا برنامه
 ورمنظبهندن و نوشتن در کشور استرالیا و نیوزیلند را خوا
ار تطبیقی قر موردمطالعهمند شدن از تجارب این کشورها بهره

 :استدهد و در این راستا به دنبال پاسخ به سؤاالت ذیل 
 ؟استملی کشورهای منتخب چه  برنامه درسی هایویژگی( 1
ط با مرتب یالمللبین هایآزمون( نتایج کشورهای منتخب در 2

 ؟استسواد خواندن و نوشتن چه 
( اهداف سواد خواندن و نوشتن در کشورهای منتخب 3

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

 ؟استملی کشورهای منتخب چه  درسی
هایی در آموزش سواد خواندن و ها و تفاوت( چه شباهت5

 ارد؟نوشتن در کشورهای منتخب وجود د

 روش

 -توصیفی یتطبیقی و شیوه از نوع مطالعهحاضر، پژوهش 
بر اساس که در آن  از نوع اسنادی بوده است تحلیلی

هدفمند، دو کشور استرالیا و نیوزیلند انتخاب  گیرینمونه
رد. ک مورداشارهبه سه  توانمیاند. از دالیل این انتخاب هگردید
در کشور استرالیا و  1شاخص توسعه انسانی کهاینیکی 

این شاخص در استرالیا،  نیوزیلند در سطح باالیی قرار دارد.
 14و  8ی و به ترتیب رتبه است 931/0و در نیوزیلند  944/0

ایران دارای شاخص  کهدرصورتیاند. را به خود اختصاص داده
 ,Human Development Report) است 70ی و رتبه 783/0

این دو کشور، عملکرد  آموزاندانش کهایندیگر (. مورد 2021
 و مورد سوم اندداشته المللیبین هایآزمونی را در قبولقابل
ی درسی ملی این دو کشور، عناصر و در برنامه کهاین

                                                           
2. Human Development Index (HDI) 

استانداردهای مشخصی در این زمینه تدوین شده است. 
افزایش اعتبار در این پژوهش از منابع و اسناد معتبر  منظوربه
 ملی، یونسکو برنامه درسیند سایت وزارت آموزش، اسناد مان

و دیگر اسناد معتبر استفاده گردیده و برای قابلیت اطمینان از 
ای برروش ارزیابی توسط محقق دیگر استفاده شده است. 

 George Bereday (1966)از الگوی نیز  هاداده وتحلیلتجزیه
 اورتمج ،تفسیر ،توصیفی چهار مرحله که دارایشد  استفاده

است  توضیح الزم به(. 1395دار آرانی، )معدن استو مقایسه 
 ایالگوی چهار مرحله ستکه در پژوهش حاضر در کارب

 ،یموردبررسبه دلیل عدم حضور فیزیکی در کشورهای  بردی،
 این بستبلکه کار ه است،استفاده نشد ایاز روش ناحیه

 ،عتبراسناد و منابع م تکنیک به دلیل محدود شدن به استفاده از
 روش شباهت و تفاوت بوده است.متمرکز بر 

 هایافته

در این بخش، با توجه به مراحل روش بردی، به سؤاالت 
 پژوهش پاسخ داده شده است.

ملی کشورهای منتخب  برنامه درسی هایویژگیسؤال اول: 
 ؟استچه 

( دو هدف اساسی 2008ی ملبورن )مطابق اعالمیهاسترالیا: 
برابری و تعالی افراد و پرورش شهروندانی موفق، خالق، فعال 

، برای تحصیل در استرالیا مشخص شده است. نفساعتمادبهو با 
« ی درسی برای همهیک برنامه»همچنین در این اعالمیه عنوان 

ای مطرح شد که حاکی از این است، آموزش استرالیا برنامه
تدارک دیده است  آموزاندانش ییکسان را برای کلیه

(Melbourne Declaration, 2008 .)ملی استرالیا،  برنامه درسی
 ایونهگبهافراد باید  که در آن ای مبتنی بر قابلیت استبرنامه

مسئول بدانند و توسعه جامعهپرورش یابند که خود را در قبال 
 Australian) قرار دهند موردتوجهی کیفیت زندگی ملی را 

Curriculum Literacy, 2021 .)استرالیا در  وپرورشآموزش
 برنامه درسیمنطق حاکم بر . کندکار مییک محیط غیرمتمرکز 

با زندگی واقعی  برنامه درسیمبتنی بر ارتباط استرالیا 
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ملی، منطقه هایاولویتتوجه خاصی به  و است آموزاندانش
 یبه صورت 2015در سال  برنامه درسیاین  .ای و جهانی دارد
باشد، تدوین شده است  درکقابلی معلمان ساده که برای همه

های عمومی، بعدی است که شامل صالحیتی سهیک برنامه و

های یادگیری برای و حوزه ای و خارجیمنطقه هایاولویت
ی ابعاد برنامه 1شکل  .استی اول تا دهم پایه آموزاندانش

 دهد.بعدی استرالیا را نشان میدرسی سه

 .1 شکل

 (2021استرالیا ) برنامه درسیاسترالیا. منبع: سایت  برنامه درسی

 
 

ن ای آموزاندانشهمه  یبرا لندیوزین برنامه درسی نیوزیلند:
، یناتوان ای یی، اعتقاد، تواناتی، قومتیاز جنس نظرصرفکشور 

 طوربه هاآن ییایجغراف تیموقع ای یفرهنگ ای یسوابق اجتماع
 ند سهفرای یک در نیوزیلند برنامه درسی .شودیکسان اعمال می

برنامه  .گرددمی ای و کالسی طراحیای ملی، مدرسهمرحله
 هایشایستگی، اصول، هاارزشر منطبق ب ایدمدارس ب درسی
 ملی برنامه درسیدر  شدهمطرح های یادگیریو حوزه کلیدی

و  توجهی داردپذیری قابلولی در تعیین جزئیات انعطاف باشد
 برنامه درسیمدیران و معلمان اجازه دارند با توجه به شرایط، 

اندازها، (، اهداف و چشم2خود را طراحی کنند. شکل )
 نیوزیلند برنامه درسیهای یادگیری و اصول و حیطه هاارزش

 دهد.را نشان می

 .2 شکل

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

 

ی ، وظیفهنیوزیلند ملی برنامه درسی و اهداف اندازچشم
نظام آموزشی این کشور را پرورش افرادی مطمئن، با انگیزه و 

ی ، دارای ارتباطات مؤثر با دیگران، فعال در زمینهاعتمادقابل
 و محیطییستزهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مشارکت

پنج زلند نیو نامه درسیبرکند. تعیین می العمرمادامیادگیرندگانی 
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مشخص کرده است که  آموزاندانشاصلی را برای صالحیت 
 ،خود مدیریتی ،هانمادها و متن ،استفاده از زبان ،شامل تفکر

این صالحیت .استارتباط با دیگران و مشارکت و همکاری 
شوند که جدا از یکدیگر کلیدهای یادگیری محسوب می ،ها

های گسترده گیری از منابع و حمایترهنیستند و در کنار هم با به
 هایحوزه .شوندمی آموزاندانشنظام آموزشی موجب موفقیت 

 ،یسیانگلی زمینههشت  نیوزیلند شامل برنامه درسییادگیری 
ریاضیات  ،های دیگریادگیری زبان ،بدنیتربیتبهداشت و  ،هنر

Zealand  New) است آوریفناجتماعی و ، علوم ،و آمار

Curriculum, 2021.) 

گیری جهتنظام آموزشی ایران، از نوع متمرکز است.  ایران:
 و تاس« فطرت گرایی توحیدی»ایران ملی  برنامه درسیکلی 

جهت شکوفایی فطرت الهی انسان  الزمسازی به معنای زمینه
رک و از طریق د نهدستیابی به مراتبی از نفس مطمئ منظوربه

استفاده مطلوب از موقعیت در راستای تحقق حیات طیّبه است. 
گذاری نیز پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل در الگوی هدف

آموز با خود، خدا، خلق ی ارتباط دانشو اخالق و چهار عرصه
و با محوریت ارتباط با خدا  یوستهپهمبه صورتبهو خلقت 

ز ی درسی ملی ایران ااصول برنامه تبیین و تدوین شده است.
محوری، تقویت هویت ملی، سطح ملی تا مدرسه شامل دین

اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش 
ها، تعادل، یادگیری ای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتپایه

العمر، جلب مشارکت و تعامل و یکپارچگی و فراگیری مادام
ملی ایران،  برنامه درسیهای یادگیری مچنین حوزه. هاست

یازده مورد شامل حکمت و معارف اسالمی، قرآن و عربی، 
، دنیبیتتربزبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سالمت و 

، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، آوریفنکار و 
 زندگی هایمهارتهای خارجی و آداب و علوم تجربی، زبان

 .استو بنیان خانواده 
 المللیبین هایآزمونسؤال دوم: نتایج کشورهای منتخب در 

 ؟استمرتبط با سواد خواندن و نوشتن چه 

                                                           
1. International association for the evaluation of educational 

achievement (IEA)  

از سال ، 1ارزشیابی پیشرفت تحصیلی المللیبینانجمن 
سواد خواندن  پیشرفتبا هدف سنجش  ، آزمون پرلز را2001
ی کند. انتخاب پایه، هر پنج سال یک بار اجرا میآموزاندانش

چگونه خواندن  باید آموزاندانشچهارم به این دلیل است که 
، باشند )سراج و همکاران یاد گرفته یخوببهی چهارم تا پایهرا 

1398.) 
ارزیابی پرلز بر دو بعد تمرکز دارد. بعد اول، اهداف خواندن 

. تاسسؤاالت مرتبط با آن  و بعد دوم فرایندهای درک مطلب و
را  527ی استرالیایی نمره آموزاندانش(، 2016آزمون پرلز )در 

ای را نسبت به نمره 17دهد پیشرفت کسب کردند که نشان می
نیوزیلندی در این  آموزاندانشاند. تجربه کرده 2011سال 

ه قبولی بودرا کسب کردند که عملکرد قابل 523ی آزمون، نمره
 428ی ایرانی، نمره آموزاندانش( و Mullis et al., 2017است )

است ( بوده 500تر از میانگین جهانی )را کسب کردند که کم
(PIRLS International Result, 2016 .) این بررسی نتایج

ایرانی در بعد اهداف ادبی و  آموزاندانشکه  داد نشان آزمون
لوبی مط اًنسبتیند تمرکز و بازیابی درک مطلب وضعیت افر

گیری، تفسیر یندهای نتیجهاطالعاتی و فرماما در اهداف  ؛دارند
و  )حمیدی نصرآباد و ارزیابی درک مطلب نتایج ضعیفی دارند

 (.1399همکاران، 
سؤال سوم: اهداف سواد خواندن و نوشتن در کشورهای 

 منتخب چیست؟
، اهداف آموزشی برنامه درسییکی از عناصر مهم در هر 

برنامه . اهداف آموزشی، مسیر و مقصد فرایند اجرای است
(. لذا 1394کنند )زارعی زوارکی و رضایی، را معین می درسی

ی درسی، ابتدا باید اهداف آن مورد برای بررسی هر برنامه
 قرار گیرد. کندوکاو
سب کاسترالیا، هدف از آموختن سواد را  برنامه درسی استرالیا:

طمینان ا یو استفاده از زبان برا ریتفس ییدانش، مهارت و توانا
ارتباط در داخل و خارج از مدرسه و  یو برقرار یریادگاز ی
ا ر یسوادآموز کند وتعریف میثر در جامعه ؤمشارکت م یبرا
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، صحبت کردن، دهگوش دادن، خواندن، مشاه مشتمل بر
ختلف اهداف م یزبان برا رییاستفاده و تغ و متون خلق ،نوشتن

از متون در  کند. منظورمعرفی میها نهیاز زم یعیوس فیدر ط
این تعریف، هرگونه متنی شامل نوشتاری، گفتاری، دیداری، 
چندحالته، چاپی، دیجیتالی، آنالین و سایر ابزارهای ارتباطی 

های بریل مانند تصاویر، متن موسیقی، امضا، عکس و خط
باید قادر به درک و  آموزاندانش. استمخصوص نابینایان 

ای، انواع متون تخیلی، متون آموزنده و مفید، متون رسانه تولید
 کاری در داخل و خارج مدرسه باشند متونمتون روزمره و 

(Australian Curriculum Literacy, 2021.) 
ند به نیوزیل برنامه درسیسواد خواندن و نوشتن در  نیوزیلند:

 گیرد:سه هدف انجام می
 .زندامویرا ب یزبان نوشتار قوانین و رموز دیبا انریفراگ -
 که متن را معنا کنند. رندیبگ ادی دیبا رانیفراگ -
 یقادبه تفکر انت ازینمتون  وتحلیلتجزیهبرای  رانیفراگ -

 (.New Zealand Curriculum, 2021) دارند
در ی سواد خواندن و نوشتن ضرورت و کارکرد حوزه ایران:

آموزش  کهاست طور بیان شده ملی ایران این برنامه درسی
 هایارزشو  هامهارتبستر مناسبی را برای پرورش  ،زبان

های متنوع زبان و ادبیات در قالب آموزاندانشاخالقی 
 و دیداری و نوشتاری و برای مقاصد ،شفاهی صورتبه

 ،کند که شامل یادگیری زبانمخاطبان گوناگون فراهم می
ن . در ایاستق زبان و یادگیری درباره زبان یادگیری از طری

بستری در  عنوانبهسواد خواندن و نوشتن  هایمهارتسند، 
 و متون سایر در مفاهیم درک که زمینه شدهگرفتهنظر 

 ،اجتماعی هایمهارتبه رشد و را فراهم  درسی موضوعات
و  مطالعه و پژوهش ،فرهنگی ،ارتباطی ، ذهنی،شخصی

ملی ایران،  برنامه درسیسند کند )اخالقی کمک می هایارزش
1391.) 

سؤال چهارم: عناصر و استانداردهای سواد خواندن و نوشتن 
 ؟استملی کشورهای منتخب چه  برنامه درسیدر 

دو  سواد شامل اروستیپاسترالیا،  برنامه درسیدر  استرالیا:
گوش دادن، خواندن  قیاست: درک متون از طر یاساس ندیفرا

. چهار جادیگفتار، نوشتن و ا قین از طروو مشاهده و نوشتن مت
دستور زبان، دانش متن، دانش کلمه و دانش  دانش ینهیزم

 . عنصر درک متون،شودیاعمال م ندیهر دو فرا یبرابصری نیز 

را با  آموزاندانش که استدرک و دریافت زبان  در مورد
 ریو تفس یدسترس یبرا ییهایو استراتژ هامهارتاستفاده از 

. کندیم ریو چندحالته درگ یری، تصوی، نوشتارین گفتارومت
واژگان و دانش  یبا استفاده از دانش موضوع آموزاندانش
 یهاکنند. به متنی، متون را مرور، مطالعه و مشاهده میبصر
 یعیوسو از طیف دهند یگوش م یو چند حالته گفتار یصوت

اطالعات و استنباط  دهیسازمانو  شامل بازیابیها یاز استراتژ
کنند یمتون استفاده م نیا وتحلیلتجزیهو  ریدرک، تفس یبرا
(ACARA, 2021.) ی درک متون، برای پیشرفت در زمینه

باید متون مختلف را مرور کنند، بخوانند و  آموزاندانش
ها را بنویسند، به متون مختلف گوش کنند و پاسخ دهند و آن

 قیطر ن ازوعنصر نوشتن متکنند.  وتحلیلتجزیهتفسیر و 
ساخت انواع  ریرا درگ آموزاندانش، جادیگفتار، نوشتن و ا

 یبخش عنوانبهاز اهداف  یعیوس فیط یمختلف متن برا
. کندیم یدرسموضوعات در تمام  یریادگیاز  ریناپذییجدا

 حالتهدو چن یری، تصوی، نوشتاریمتون شامل متون گفتار نیا
در عنصر دانش دستور . است یریادگی هایحوزهمربوط به 

دانش مربوط به ساختارهای جمالت و  آموزاندانشزبان، 
و عقاید و نظرات خود را در قالب  گیرندیفرامعبارات را 

کنند و در دانش متن، دانش مربوط به ساختار جمالت بیان می
ا ب آموزاندانش. در دانش کلمه، گیرندیفرامو انسجام متن را 

شوند و دانش مربوط به واژگان و هجی کردن آن آشنا می
آموز با منظور از دانش بصری، دانشی است که در آن دانش

ی تصاویر و نمودارها و جداول و سایر موارد بصری، مشاهده
مکمل  هافعالیتکند. این معنادار تفسیر  صورتبهها را آن

ن آغازی هایسالایی در ابتد هایفعالیتیکدیگر هستند و از 
گردند تر میتا سال دهم پیچیده تدریجبهمدرسه شروع و 

(ACARA, 2021( شکل .)این عناصر و استانداردها3 )  را
 دهد.ان مینش
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 استرالیا برنامه درسیعناصر سواد خواندن و نوشتن در 

 
 

ت ای نیسی جداگانهاسترالیا، سواد مؤلفه برنامه درسیدر 
شود و هر معلم و در تمام موضوعات درسی تقویت می

ضوعی وظیفه دارد سواد مربوط به موضوعی که تعلیم مو
 ,Australian Curriculum Literacyدهد را توسعه دهد )می

2021.) 

است که  یتعامل یخواندن و نوشتن ابزار نیوزیلند:
 یریادگی یهاحیطهبا تمام  شدن ریدرگ یبرا آموزاندانش

ی هیاول هایسالدر . کنندیاستفاده م لندیوزین برنامه درسی
 ،سندینویم ایخوانند یم آموزاندانشکه  یمتون ترشی، بمدرسه

که  طورهمانها است. آن یسوادآموز یاز برنامه آموزش یبخش
 طوربه آموزاندانش، ابدییم شیها افزادانش و مهارت سواد آن

به اهداف  دنیرس یاز خواندن و نوشتن خود برا یاندهیفزا

 و موضوعات درسی دیگر برنامه درسیخاص در  یریادگی
 یهافرصت معلمان به بعد، یانیم هایسال از. کنندیاستفاده م

از  یاگسترده فیط را در آموزاندانشمهارت سواد  تیتقو
کنند. با ورود یم ییشناسا برنامه درسی یریادگی یهاحیطه
از  یاری، خواندن و نوشتن در بسنهمبه سال  آموزاندانش

هرچه  شود.می یضمن هاآنروزمره  یدرس یهایریادگی
 طورهب متون و تکالیف، روندهای باالتر میبه پایه آموزاندانش

سواد در  شود.یتر میو تخصص یانتزاع ،دهیچیپ یاندهیفزا
 ی درسی نیوزیلند دارای دو عنصر گوش دادن، خواندن،برنامه

شود. همچنین مشاهده و صحبت کردن، نوشتن و ارائه می
هشت سطح برای یادگیری این دو عنصر در نظر گرفته شده 

 نشان داده شده است. 4است که در شکل 
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 نیوزیلند برنامه درسیعناصر و سطوح سواد خواندن و نوشتن در 

 
 

اعم از تیزهوش  آموزاندانشی ی درسی شامل همهاین برنامه
 ایهتفاوتشود. لذا برای هر سطح با توجه به و دو زبانه می

 ی یادگیری تعیین شده است.محدوده آموزاندانشیادگیری 
چهار مهارت سواد،  قلمروملی ایران  برنامه درسیدر  ایران:

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

 یفرازبان هایمهارتو  (دیداری) و خطی (شنیداری)آوایی 
ها و ادبیات و چگونگی کاربست آن (نقد و تحلیل ،تفکر)

 در بستر سوادآموزی، آموزاندانشرود . انتظار میاستفارسی 

اه جایگ ،ساختار زبانی ،هانگرش ،هاارزش ،باورها ،زبان فهمبه 
ای و مند و عناصر سازهو گشتار زبان فارسی و پیکره نظام
 رادبیات کهن و معاص و عوامل هنری و زیبایی در منابع اصلی

یابند. در متن این سند آمده است که زبان در بستر  دست
شود. لذا تر و بهتر آموخته میتجربیات ارتباطی طبیعی، بیش

و  ساخت کلمات ،های زبان شامل تلفظ کلماتقانونمندی
به ته وابس و از طریق کسب تجربیات واقعی ،ساخت دستوری

(، 5) شکل .گیردصورت می آموزاندانشفرهنگی  هایموقعیت
 ملی برنامه درسیی سواد خواندن و نوشتن را در قلمرو حوزه

 دهد.ایران نشان می
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 ملی ایران برنامه درسیی سواد خواندن و نوشتن در حوزه

 
 

در  ویژهبه در ایرانسواد های کلی در آموزش گیریجهت
ی و کارکرد هنر استان بکاربرد ارتباطی ز بر ،دوره ابتدایی

های در دوره .شودزبان با هدف لذت بردن از زبان دنبال می
قال هدف انت باتحصیلی باالتر توجه به کارکرد هنری زبان 

د )سن گیردهویت ملی صورت می و کسبفرهنگی  هایارزش
 (.1391ملی ایران،  برنامه درسی

هایی در آموزش سواد ها و تفاوتسؤال پنجم: چه شباهت
 خواندن و نوشتن در کشورهای منتخب وجود دارد؟

 هاییدر پاسخ به این سؤال، با توجه به روش بردی، داده
که در پاسخ به سؤاالت اول تا چهارم پژوهش، مورد توصیف 
و تفسیر قرار گرفتند، در مجاورت با یکدیگر مورد مقایسه 

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

 .1 جدول

 آموزش سواد خواندن در کشورهای منتخبی مقایسه

 هاشباهت

 اهداف است. وجه شدهتفکر انتقادی، اجتماعی شدن و کمک به یادگیری سایر موضوعات در اهداف سوادآموزی سه کشور ت به تقویت مهارت

 عناصر ترین عنصر در سه کشور، مورد اهمیت است.اصلی عنوانبهدرک مطلب 

 محتوا از ساده به پیچیده و از آسان به دشوار در سه کشور توجه شده است. دهیسازمانسوادآموزی و  هایمهارتبه افزایش  -
 بودن محتوا در سه کشور توجه شده است. بخشلذتو  موردعالقهاولیه به  هایسالدر انتخاب محتوا در  -

 سطوح
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 هاتفاوت
استرالیا به یادگیری سوادآموزی در خارج از مدرسه از طریق رسانه اشاره شده است که در کشور نیوزیلند و ایران نادیده گرفته  برنامه درسیدر  -

 شده است.
 آموز توجه شده است.بودن یادگیری هر دانش فردمنحصربهنیوزیلند به  برنامه درسیتنها در  -
 اخالقی در سوادآموزی توجه شده است. هایارزشو  یمل یتهوایران به کسب  برنامه درسیتنها در  -

 اهداف

اند و برای هر عنصر فرعی، استانداردهایی مشخص و عناصر اصلی به فرعی تفکیک شده وضوحبهاسترالیا،  برنامه درسیعناصر سوادآموزی در  -
 واضح تعیین شده است.

 عناصر

سطح  هایاییتوانباید  آموزاندانشها تعیین گردیده که در پایان هر سال تحصیلی، استرالیا و نیوزیلند، سطوحی متناسب با پایه برنامه درسیدر  -
 ایران سطوحی مشخص نشده است. برنامه درسیموردنظر را کسب کنند ولی در 

 سطوح

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزش سواد خواندن  یقیتطب مطالعهپژوهش حاضر با هدف 
ن از مند شدو بهره لندیوزیو ن ایاسترال یرهاو نوشتن در کشو

 یانجام شده است. سوادآموز رانیکشورها در ا نیتجارب ا
بلکه  ست،ین تیخواندن و نوشتن حائز اهم ینهیتنها در زم

 اتضوعو مو هاطهیدر تمام ح آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ
 قرار دارد. یسوادآموز تأثیرتحت  یدرس

را منوط  یلیتحص تیموفق Bloom (1981)که  طورهمان
یم یعدب یریادگیاز شروع  شیالزم پ یازهاینشیپ افتیبه در
دروس  یریفراگ یبرا یضرور یازهاینشیاز پ یکی داند،

 مهارت خواندن و نوشتن است. ،یامدرسه
و  Mullis و (1392) انیائیپژوهش ضدر این راستا، نتایج 

 نیب یمعنادار یکه رابطهدهد نشان می( 2017)همکاران 
ها رد. آنوجود دا گرینمرات سواد خواندن و نمرات دروس د

که هر چه سطح سواد  دندیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا
یابیها باالتر باشد، در ارزو نمرات آن آموزاندانشخواندن 

 یترمطلوب تیو وضع کنندیبهتر عمل م یاضیعلوم و ر یها
 Bingham & Rodriguez همچنین نتایج پژوهشدارند. 

از مشکالت  یبرخ که است افتهی نیا دیمؤنیز ( 2019)
در  یاز ناتوان یناش ،یاضیدر پاسخ به سؤاالت ر آموزاندانش

 .است مسئلهصورتخواندن و درک 
Fischer & Syverson (2020در پژوهش خود، بس )یاری 

 روروبهبا آن  ساالنبزرگاز مشکالت خواندن که نوجوانان و 
یم لیدر دوران تحص یاز مشکالت آموزش یهستند را ناش

. لذا در کنندیم یمعرف برنامه درسی یو راهکار آن را غنا دانند
 یامر سوادآموز به دیبا یدرس یهابرنامه نیو تدو یطراح
 یارتقا یها براروش نیاز بهتر یکیشود و  یاژهیو توجه
از تجارب  یریگبهره ،یدر هر کشور یسوادآموز یهابرنامه

 .است نهیزم نیموفق در ا یکشورها
در  وشریدو کشور پ عنوانبه لندیوزیو ن ایکشور استرال

که از  باشندیم یمدون و جامع یدرس یبرنامه یآموزش، دارا
در  شود،یم روزبهمداوم  طوربهکه  برنامه درسی تیسا قیطر
 ،استرالیا برنامه درسی. در ردیگیهمگان قرار م اریاخت

ای در نظر گرفته جداگانه یلفهؤم عنوانبهسوادآموزی 
تمام معلمان  یسواد بر عهدهمفاهیم تدریس و  شودنمی

 (.Australian Curriculum Literacy, 2021) است یموضوع
سوادآموزی در هر برای  ایاستانداردهای ویژهبه همین منظور، 

لمان اختیار معدر با ذکر جزئیات کامل  وتدوین شده است  پایه
ه دانند کمیدقیق  طوربه یمعلمان موضوع گرفته است وقرار 

 در موضوعات درسی خود را بایدسواد هایی از چه بخش
دها این استاندار نیز نیوزیلند برنامه درسیدر دهند. گسترش 

برای هر موضوع درسی در نظر گرفته شده است ولی جامعیت 
 ،یرانا برنامه درسیدر . یستناسترالیا  برنامه درسیآن مانند 

 های کلیهدف صورتبهسواد خواندن و نوشتن  ینداردهااستا
ذکر شده است و  راهنمای معلم فارسی هایکتاب و جزئی در

 فقط به ذکر اهداف و عناصر اکتفا شده است. برنامه درسیدر 
ارتباط این استانداردها با مقاطع باالتر و موضوعات درسی 

 ایران برنامه درسی، موضوعی است که جای خالی آن در دیگر
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استرالیا و نیوزیلند  برنامه درسیرسد. آنچه در به نظر می
ایران،  برنامه درسیی معلمان ذکر گردیده، در ی همهوظیفه

به  و استمنحصر به معلمان دوره ابتدایی و دبیران ادبیات 
بسط و گسترش مفاهیم سواد در دروس دیگر و توسط معلمان 

 برنامه درسی، در مثال طوربه موضوعی توجه نشده است.
ی استرالیا و نیوزیلند ذکر شده است که معلم علوم در دوره

ن ، خواندن و نوشت«فتوسنتز»متوسطه، باید در هنگام آموزش 
آموزش دهد و با ارزیابی،  آموزاندانشصحیح این کلمه را به 

اطمینان حاصل کند ولی به دلیل عدم  آموزاندانشاز یادگیری 
موزش سوادآموزی در ایران، اغلب ارتباط موضوعی در آ

معلمان موضوعی و دبیران ممکن است آموزش لغوی این کلمه 
 را نادیده بگیرند.

ح یادگیری ودر موضوع تعیین سط ،تفاوت عمده دیگر 
 یهبرنام شش سطح و در ،در برنامه سوادآموزی استرالیا .است

 یینتعبرای یادگیری سواد هشت سطح سوادآموزی نیوزیلند 
که در هر پایه  تگردیده اسمشخص  کامالًاست و  شده

 از سطحکدام  ،آموزاندانش مشخص شده است که تحصیلی
ارای نیز د طحس . هرسواد خواندن و نوشتن را باید کسب کنند

آموز با کسب این استانداردها، که دانش استاستانداردهایی 
سطوح و  تواند سطح یادگیری خود را ارتقا دهد. وضوحمی

از  مالًکااسترالیا و نیوزلند را  سوادآموزی یبرنامه ،استانداردها
 .کندمتمایز می ایران سوادآموزی یبرنامه

در  کهاینرغم علیدهد نتایج پژوهش حاضر نشان می
مطرح  و وضوح اهداف با جامعیت ،سوادآموزی ایران یبرنامه

 شخص برایاستانداردهای مو  سطوحولی عدم تعیین اند هشد
 توانمیرا  هر پایه و ابهام در عناصر و عدم توجه به جزئیات

سوادآموزی ایران در نظر  یبرنامهدر بزرگ  صینق عنوانبه
 گذارانیاستسبه  که نیاز به بازنگری و اصالح دارد. لذا گرفت

ی برنامهدر گردد، می پیشنهاد درسی ریزانبرنامهآموزشی و 
های مربوط به هر سطح با در استاندارد و سطوح سوادآموزی،

 اتدقیق و با ذکر جزئی طوربهی تحصیلی، نظر گرفتن پایه
راهنمای معلم  هایکتابتعیین گردد و آموزش سواد در کلیه 

های الزم در ی نیز آگاهیمعلمان موضوعبه گنجانده شود و 

ی همهدر سواد خواندن و نوشتن  ی اهمیت آموزشزمینه
 ی داده شود.موضوعات درس

که صرفاً  استمحدودیت پژوهش حاضر این  ترینمهم
سواد خواندن و  برنامه درسیاهداف، سطوح و استانداردهای 

ی ی تطبیقنوشتن در کشورهای منتخب و ایران مورد مقایسه
زبان مورد آموزش در  قرار گرفته است و با توجه به تفاوت

د هایی ماننمینهکشورهای مورد مقایسه، در تعمیم نتایج به ز
یادگیری باید جانب احتیاط رعایت  هایفعالیتتدریس و 

تری جهت های جامعشود. لذا نیاز است پژوهشگران، بررسی
ی وجه تشابه و تفاوت آموزش سواد خواندن و نوشتن مقایسه

گردد پیشنهاد میدر دو زبان متفاوت داشته باشند. همچنین 
 سوادآموزی یبرنامهتر، گیری از تجارب بیشبهره منظوربه

 ی تطبیقیموردمطالعهپرلز،  در آزموندیگر  موفق کشورهای
 .دگیرقرار 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 منابع

(. مطالعه تطبیقی سرفصل 1394) .رضایی، ع ؛ وزارعی زوارکی، ا
دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با  برنامه درسی

های آمریکا و ایران، بر آموزش ویژه در دانشگاه تأکید
 .152-177 (،28) 9 ،آموزشی هاینظامپژوهش در 

 (.1398. )راد، فیوسفی ؛ ونجفیان، آ ،.روشن، ب ،.، فسراج
های فارسی دوره ابتدایی: پایه هایکتاببررسی خوانایی 

-140 (،55) 14، ایران برنامه درسیمطالعات اول تا ششم، 
113. 

(. تهران: 1391ملی جمهوری اسالمی ایران. ) برنامه درسی سند
 .وپرورشآموزشوزارت 

پایه  آموزاندانشبررسی رابطه سواد خواندن (. 1392) .ا ضیائیان،
در مطالعات تیمز و  هاآنچهارم ابتدایی با عملکرد علوم 

 .شهید رجایی گاهدانش .ارشد کارشناسی نامهپایان. پرلز
رابطه سواد خواندن با عملکرد . (1398. )ح ،زارعی ؛ ون ،انییکس

علوم  ز،دختر در آزمون تیم آموزاندانشریاضی و علوم در 
 .264-257 (،74) 18، شناختیروان
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: وپرورشآموزش مطالعات تطبیقی در(. 1395دار آرانی، ع. )معدن
(، 2) ،خانواده و پژوهش، جدید تحقیق هایروشکاربست 

90-70. 

. سماوی، ع ؛ وپور، ح، زینلی.، شیخی فینی، ع.نصرآباد، احمیدی 
 درسی بخوانیم ابتدایی هایکتابرزیابی ظرفیت (. ا1399)

، 2016از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 
 .183-204(، 59) 15، ایران برنامه درسیمطالعات 
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