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Abstract 

Introduction: Cultural literacy is one of the important topics to consider today. 

Therefore, the current research is designed with the aim of providing a model for 

promoting cultural literacy in the education of Iran. 

Method: This research is practical, and exploratory mixed in terms of purpose 

and data; it is also cross-sectional and foundational data in terms of 

implementation. The statistical population consisted of experts and key 

informants in the field of the research in the qualitative phase, which was sampled 

based on a conscious approach and with a purposeful and snowball method. The 

population in the quantitative phase consisted of all education managers and 

experts. Based on Krejcie and Morgan's table, 384 people were determined by the 

stratified random method as the research sample. Then a questionnaire was 

distributed among them. In order to collect data in the qualitative stage, the library 

method (documentation) and the field method (Delphi interview) were used, and 

in the quantitative stage, the field method (questionnaire) was used. In the 

qualitative phase, the techniques of theoretical saturation, coding procedures and 

the analysis of symbols and signs were used to determine the validity of the tool. 

In the quantitative stage, content validity and Cronbach's alpha were used to 

measure validity and reliability.  The theoretical coding method (taken from the 

Grounded Theory) and exploratory and confirmatory factor analysis were used 

for analysis in the qualitative and quantitative parts.  

Results: The qualitative results led to a model of promoting cultural literacy in 

education with 6 dimensions, 29 components, and 134 indicators, which were 

confirmed in the quantitative stage of 6 dimensions, 29 components, and 131 

indicators; including contextual factors (fundamental and transformative 

documents and programs, family, macro-cultural policies, approved curricula, and 

macro-education management); Causal factors (technology, laws and regulations, 

media and educational facilities and equipment); Intervening factors (economic 

factors, individual and interpersonal skills, social factors and cultural invasion); 

Strategies (celebrities, national literature, national and world history, architecture, 

music, religion, ethnic groups and customs, world literature, sports-games-

entertainment, arts and crafts, kings and dynasties, drama) and consequences 

(increasing efficiency and effectiveness of education, increasing national pride 

and increasing cultural awareness) and 131 indicators. 

Based on the results obtained, the five categories of "Macro-cultural policies", 

"Transformation and fundamental documents and programs", "Approved 

curriculums", "Macro-education management" and "Family" were obtained as the 

contextual conditions for the realization of cultural literacy. 

Discussion and Conclusion: Based on the results, the five categories of "macro-

cultural policies", "documents and programs of transformation and fundamental", 

"approved curricula", "macro-management of education" and "family" to The title 

of the preconditions for the realization of cultural literacy has been obtained. 
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 دهیچک
باشوو ل ا   وهوگح حاعوون با  ضنوجه سدلم بم آن حائز  گهی  ضاسوود ف هنگی ا  ج له م ضدعوود اسا  سوو   م مقدمه: 

 فگا ش ه  س .گ ف  ر ئم  ا دیا بن ی  رسقای سد ف هنگی ا فر آضدجش و ونورش  ین ن شکل

یاف و یداا ضق با بدف. لاضبم  ج نظن گ فل  اربنفی؛  ج نظن ف فهروش:  گال آضیختم   تشووواها و  ج نظن  لن  ف فه بی
سحقیق بدفن   م بن سوووا   اضدعووود یفا ضتشوووکل  ج  هن ف گان ان و ض  بیل   ی ی فر حدجه ر هنو آضاری ضنح م  

شکل  ج   یم ض ین ن و رویکنف آ اگانم و بم روش گ ههی  و   دام بنها  ر  م بم نهدنم ش . لاضبم ضنح م  ها ضت  ینی 
نفن سبییل شو  و سو ب بم  384دنم  ارشویاسوان آضدجش و ونورش بدف  م بن  سوا  ل ور  نلووا و ضدر ان حم  نه

 ی گا فر ضنح م  یفا  ج روش  تابخانمآوری ف فه ی ونسوووشووویاضم بیل آنیا سدجیب شووو . بن ی لهبروش سصوووافها یاقم
 بن ی سبییل   تاار)سی  اوی( و روش ضی  نا )ضصاحام فافا( و فر ضنح م  هّا  ج روش ضی  نا )ونسشیاضم(  ستفافه ش . 

گا      ری و سح یل نهافگا و نشووانمه ویهی گاحصوودر  شوواار نظنیل  سووتفافه  ج رویمگای  ج سکییک  بز ر ضنح م  یفا
 ستفافه ش . فر ضنح م  ها بن ی سیمح وایایا  ج رو یا ضحتد یا و بن ی سیمح وایایا  ج آافای  نونااخ  ستفافه ش . 

 نهتم  ج روش نظنیم ف فه بییاف نظاضی ( بدف. بن) ینظنسح یل فر بخح  یفا  یل وهوگح  سوووتفافه  ج روش      ری 
 سح یل   ها فر  یل وهوگح  ج سح یل  اض ا   تشاها و سایی ی  ستفافه ش .

ضدافم و  29بب   6فسوو  آض ه ضیمن بم  ر ئم  ا دی  رسقای سوود ف هنگی ا فر آضدجش و ونورش با نتایج  یفا بم نتایج:
شاگص ضدرف سایی  رن ر  نهتی . نیایتاً  ا دی  رسقای سد ف  131دافم و ض 29بب ل  6شاگص ش   م فر ضنح م  ها  134

گای سحدر و بییافیلل گاند فهل بب  شووواضل  د ضل جضییم سووواج ) سووویاف و بنناضم 6هنگی ا فر آضدجش و ونورش فر رااب 
دادژیل رد نیل گای فرسا ضصدب و ض ینی   الن آضدجش و ونورش(؛  د ضل   ا)سکیسیاستیای  الن هنگی ال بنناضم

 ن ) د ضل  رتصافیل ضیارسیای هنفی و بیل هنفیل گا و  ضکانات و سمییز ت آضدجشا(؛  د ضل ض  گ مو ضقنر تل رسانم
 د ضل  لتها ا و سیال  هنگی ا(؛ ر گانفگا )ضشووواگینل  فبیات ض ال ساریل ض ا و لیانال ضبهاریل ضدسووویقال فیل و 

سفنیحل گین و صوویایب فسووتال وافشوواگان و سوو ووو م گای  -باجی -لیانال ورجشض گبل  رد م و آف ب و رسوودمل  فبیات 
وافشووواگال نهایح( و ویاض گا ) هز یح  ار یا و  خنبخشوووا آضدجش و ونورشل  هز یح  نور و  هتخار ض ا و  هز یح 

 شاگص سنسی  ش . 131آ اگا هنگی ا( و 

سا  نتایج ب س  آض ه ویج ضقدام گیری: بحث و نتیجه ستیای  الن هنگی ا»بن   سیاف و بنناضم»ل «سیا گای سحدر و  
سابنناضم»ل «بییافیل صدب فر ساج سحقق « گاند فه»و « ض ینی   الن آضدجش و ونورش»ل «گای ض شن یط جضییم  بم  ید ن 

 سد ف هنگی ا ب س  آض ه  س .

 ضی ل سد ف هنگی ال آضدجش و ونورش.   ا دی نظام  ها:کلیدواژه

 نشریه علمی
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 مقدمه  
باال بودن سطح سواد یکی از مهمترین عوامل توسعه 

آید، به همین دلیل گسترش آموزش و پرورش و شمار میبه
های مهم پیشرفت سوادی از شاخصکاهش درصد بی

هاست. شالوده آگاهی و تفکر انسانشود. سواد محسوب می
های مورد نیاز برای برقراری سواد سنتی به برخی توانمندی

ارتباط با دیگران از طریق خواندن، نوشتن و حساب کردن 
شود و هدف آن ارتقای زندگی روزمره، مشارکت اطالق می

های فردی و جمعی، حل مسائل بشری، و توسعه ظرفیت
راین یکی از اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی جامعه است. بناب

پروراندن افرادی سالم، همراه با بهداشت روانی و جسمانی 
است و توجه الزم نسبت به این موضوع یقیناً در سرنوشت 

 . ]1[سزا خواهد داشت افراد تأثیری به
های دیجیتال و های سریع در فناوریبا توجه به پیشرفت

.محور اصلی در ]2[ها زمان استفاده از رسانهافزایش هم
ها و آشنایی پیشرفت و توسعه هر کشور رشد و تعالی انسان

آنها با مهارتهایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر 
سازنده و اصیل  ارتباط برقرار کنند و خود را برای ایفای نقشی

در جامعه آماده سازند. توسعه هر کشور مستلزم پرورش 
شهروندانی است که از سواد مفید و کافی برخوردار باشند. 

ها و نظرات واژه سواد مفهومی است با وجوه بسیار، و دیدگاه
رود متخصصان درباره آن و انتظاراتی که از شخص باسواد می

ای را جامعه معنای ویژه متفاوت است؛ زیرا شرایط خاص هر
کند و به این ترتیب ارائه تعریفی برای مفهوم سواد ایجاب می

جامع و مانع از واژه سواد به دلیل متفاوت بودن شرایط جوامع 
 .]2[پذیر نیست مختلف، امکان

های تشخیص سواد به دلیل در عصر اطالعات، روش
شده گسترش علم اطالع رسانی و فناوری اطالعات دشوارتر 

و تحولی کامالً بنیادی در مفهوم و محتوای سواد به وجود 
آمده است. همچنین متناسب با موضوعات مختلف، انواع 

های بعدی متفاوتی از سواد نیز مطرح شده است که در بخش
به آنها پرداخته شده است. اما یکی از مهمترین آنها که 

یز دارد توان گفت شمولیت بر سایر انواع سواد نتاحدودی می
سواد فرهنگی است که موضوع مورد بررسی در این تحقیق 

 .]3[است 
مطرح شد.  ]4[مفهوم سواد فرهنگی نخستین بار توسط 

سواد فرهنگی: آنچه هر آمریکایی »وی در کتاب خود با عنوان 
این ایده و مفاهیم بنیادی آن را مطرح ساخت. به « باید بداند

العات بنیادینی است که اعتقاد او سواد فرهنگی مجموعه اط
هر شهروند برای پیشرفت و کامیابی خود در دنیای مدرن نیاز 
دارد. به تعبیر هیرچ سواد یعنی توانایی به رمز درآوردن و 

های خواندن، ای از مهارتها. سواد مجموعهرمزگشایی پیام

نوشتن و گفتگوست. یک شهروند با سواد کسی است که باید 
ابد، خودش را با آن سازگار کند و با تحوالت جامعه را دری

های جدید زمینه را برای کشف و بهره برداری از فرصت
 .  ]4[پیشرفت و تعالی خویش در جامعه مهیا کند

سواد فرهنگی شاخص بسیار روشنی برای نقش فرد در 
دهد و ای که به نقش فرد اهمیت میجامعه است. هر جامعه

سواد »رهای پرورش مشارکت افراد در آن مهم است، بست
را « سواد فرهنگی»بر این اساس . کندرا فراهم می« فرهنگی

باید؛ شناخت یک فرد از پیشینه یا تاریخ جامعه خود و جامعه 
جهانی، جغرافیای خود و جغرافیای جهانی، مناسبات 

های فرهنگی و واکنش بایسته و اجتماعی و شناخت نشانه
ریزی اهتمام و برنامه شایسته به آن دانست و برای تحقق آن

شناسی منظور از سواد فرهنگی . از منظر جامعه]6[د نمو
های فرهنگی مختلفی )به تعبیر بوردیو( یا شناخت میدان

ها، انواع ها، گفتمانشناخت قواعد نوشته و نانوشته، گونه
ها و ملزوماتی های فرهنگی موجود، زمینهها، ارزشسرمایه

 .]4[ گذارندتاثیر میها است که بر عمل انسان

دو برداشت متفاوت نسبت به سواد فرهنگی وجود دارد. 
برداشت اول تعریفی ایستا از این مفهوم عرضه می کند که به 
فهرست کردن همه مفاهیم یا اطالعات اساسی یا پایه که یک 

های موجود شود. از آشنایی با نشانهفرد باید بداند منتهی می
یدادهای مهم تاریخی و همچنین در خیابان گرفته تا رو

توانایی در استفاده از اصطالحات رایج، تکیه کالم ها، شناخت 
-مجموعه ادبیات اصیل و همچنین فرهنگ عامه پسند. بدین

ترتیب از این دیدگاه سواد فرهنگی عبارت است از مجموعه 
های فرهنگی که خوانشگران کارآمد متعلق اطالعات یا آگاهی
د از آن برخوردار باشند. در یک جامعه چند به یک فرهنگ بای

فرهنگی، سواد فرهنگی به معنای تسامح، تساهل و مدارا 
های اجتماعی، قومی، بیشتر، درک و دیالوگ آزاد بین هویت

-و مذهبی مختلف و احترام به عقاید دیگران و پذیرش تفاوت

های فرهنگی است. بعالوه اگر بپذیریم که جامعه ایرانی 
یاری از جوامع دیگر به سوی جامعه مبنتی بر همانند بس

دانایی حرکت می کند در این صورت شهروندان چنین 
ای به کارآمدهای خاصی نیاز خواهند داشت به نحوی جامعه
های ارتباطی و اطالعاتی، ها خود از طریق تکنولوژیکه آن

های اساسی خود را عمق بخشند و نسبت به دانستنی
ها مبادرت ورزند. سواد ارآمد از آنگردآوری و استفاده ک
ای، سواد های آن یعنی سواد رسانهفرهنگی همانند مکمل

دیجیتال، سواد کامپیوتری، سواد سینمایی، سواد موسیقیایی، 
سواد اطالعاتی و.... زیربنای اصلی جامعه مبتنی بر دانایی 

 .]8[محسوب می شود
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 گهکار نو  وناک  حه ی ودرر                                                                                       ین حا  ا دی  رسقای سد ف هنگی ا فر آضدجش و ونورش  ین ن

نده امروزه آموزش و پرورش نقشی بی بدیلی را در آی
کند. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت جامعه ایفا می

اقتصادی، توسعه پایدار، تعالی انسانیت، صلح و دوستی همگی 
های آموزش و پرورش وابسته است. لیکن ها و آموزهبه آموخته

های دوران مدرسه به صورت صرف و عدم همراهی آموخته
اهداف  های ارزشی فرهنگ کشور، برای نیل به چنینمولفه

 . ]9[کند متعالی، نارسا جلوه می
آموزش و پرورش متولی اصلی انتقال سواد به افراد و 

باشد از جمله جنبه های ها میدانش آموزان در همه جنبه
عام سواد نظیر سواد سیاسی، سواد اقتصادی، سواد اجتماعی، 

های خاص آن نظیر سواد ریاضی، سواد فرهنگی، و جنبه
های صورت گرفته توسط وم، و ... . بررسیشیمی، فیزیک، عل

های مدون و مصوب آموزش و محقق در خصوص برنامه
دهد آموزش و پرورش برای ایجاد و ارتقای پرورش نشان می

گونه الگو و مدلی سواد فرهنگی در بین دانش آموزان هیچ
ندارد و صرفاً بر اساس تصمیمات مقطعی است و در صورت 

گونه مدلی برای سواد دمدت از هیچهای بلنتدوین برنامه
رسد آموزش و پرورش کند. به نظر میفرهنگی استفاده نمی

آموزان را نادیده بخش اعظم انتقال سواد فرهنگی به دانش
گرفته است. از جمله بخشهایی نظیر آداب و رسوم و آیین 
اقوام مختلف ایرانی که آشنایی و شناخت آن بخش مهمی از 

همچنین آیین و آداب و رسوم ملل و  سواد فرهنگی است.
اقوام غیرایرانی، موسیقی ایرانی، سبک معماری و راه سازی و 
ساختمان سازی ایرانی، فلسفه و ویژگیهای اعیاد و مراسمات 

های بومی محلی ایرانی، و موارد دیگری که در این ملی، بازی
تحقیق محقق بدنبال شناسایی آنهاست. بخش مهمی از آنچه 

و پرورش به عنوان سواد فرهنگی به آن پرداخته است آموزش 
های گونه برشمرد که شناساندن سلسلهتوان اینرا می

پادشاهی ایران و نحوه برخورد آنها با فرهنگ و ادب، 
علمی ایران و جهان، شناساندن  -شناساندن مشاهیر ادبی

طور خاص آداب و رسوم مذهبی و دینی و مراسمات مذهبی)به
 و مذهب شیعه(.  دین اسالم

بر اساس مطالعات انجام شده توسط محقق، تاکید بر این 
نکته حائز اهمیت است که آموزش و پرورش به طور کاماًل 
علمی و نظامند به دنبال ایجاد و تقویت سواد فرهنگی در بین 
دانش آموزان و افراد جامعه نیست و همین موضوع مساله 

وال را مطرح پژوهش حاضر است. همچنین محقق این س
نموده است که اگر آموزش و پرورش متولی اصلی ایجاد سواد 
در دانش آموزان است چرا برنامه مدون و مدل مشخصی که 
ابعاد و مولفه های آن مشخص باشد در اسناد باالدستی خود 

 ندارد؟
 

مهمترین و باالترین سند آموزش و پرورش، سند تحول 
قوله سواد در چند بنیادین آموزش و پرورش است که به م

های کالن، قسمت پرداخته است که عبارتند از: بخش هدف
ی فرهنگ توسعه -4/1کارها؛ راهکار های عملیاتی و راههدف

 -5/8و سواد قرآنی و ایجاد انس با قرآن در متربّیان. راهکار 
ای در میان والدین و کمک به ترویج و تعمیق سواد رسانه

اری مناسب از محیط نوظهور سازی برای بهره بردزمینه
ای مربیان و تعمیم سواد رایانه  -5/9یادگیری. راهکار 

های آموزشی نوین، جهت برداری از فناوریی بهرهتوسعه
ایجاد  -4/13اثربخش کردن فرایند یاددهی یادگیری. راهکار 

های های درسی و صالحیتهای نقد و اصالح برنامهقابلیت
و راهنمائی و سواد اطالعاتی در  پژوهشی، فناوری، مشاوره

 معلمان و مدیران آموزشگاهی)به ویژه برای دوره دبستان(. 
این سند هیچ گونه توجهی به ایجاد سواد فرهنگی ننموده 

ای مهم در عصر حاضر است لذا آموزش و پرورش از مساله
غفلت نموده است. بنابراین محقق تحقیق را روی این مساله 

ها و و بدنبال دستیابی به ابعاد و مولفهو مشکل بنا نموده 
هایی است که بتوان بر اساس آن به ایجاد و تقویت شاخص

 سواد فرهنگی در آموزش و پرورش پرداخت. 

 ادبیات و پیشینه نظری پژوهش
آموزش و پرورش یکی از نهادهایی است که پرورش 

دار است و در اجتماعی و فرهنگی افراد یک جامعه را عهده
نهادهای مسئول، در زمینه پرورش افراد نقش اساسی را بین 

پذیری و جامعه پذیری دو نمونه از کند. فرهنگایفا می
کارکردهای اساسی نهادی، آموزشی و تربیتی هر جامعه 

شوند. فرهنگ ذاتی نیست، لذا آشنا کردن نسل محسوب می
جدید با فرهنگ جامعه ضروری است. افراد باید با رسوم و 

ت، دانش و معرفت، فنون و تکنولوژی، هنر، ابزار و معتقدا
اشیای ساخته شده نسل قبل از خود به طور بنیادی آشنا 

ای با یادگیری و درونی کردن نظام شوند. افراد هر جامعه
شوند. نهادهای تربیتی باید پذیر میهای جامعه فرهنگارزش

ایجادگر فرهنگی پویا باشند. چنین فرهنگی آداب و رسوم 
گذشته یعنی میراث فرهنگی را کورکورانه نمی پذیرند. بلکه 

پردازند و آنها را با محک دانش و منطق به تحلیل آنها می
-سنجد، استقالل فکری و خالقیت فرهنگی را تشویق میمی

جو، گرا، مشارکتپذیر، خالق، قانونکند و انسانی مسئولیت
نهادهای  دارای اعتماد به نفس است. از جمله وظایف اصلی

های نامبرده است. آموزشی و تربیتی، پرورش افرادی با ویژگی
آموزش و پرورش در شکل فراگیر و رسمی آن، حتی برای 
چند ساعت آموزش رسمی روزانه در مدرسه، توانایی آن را 
دارد تا در توسعه علمی و عقالنی افراد یک جامعه موثر باشد 
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مده خود بتواند یکی و با جامه عمل پوشاندن به کارکردهای ع 
از سهامداران اصلی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه 

 .]6[باشد 
برای فرهنگ ویژگیهایی را برشمده اند که می توان به 

ی این موارد اشاره کرد: ویژگی اول فرهنگ آن است که اعتال
 آن چیزی نیست که بتوان مستقیماً و با طرح نقشه قبلی به

رد و با تغییرات سطحی و سریع آن را گیری کطرفش نشانه
بودن فرهنگ غنی در طوفان متحول کرد. ویژگی بعدی، موثر

ه کتوان مطرح کرد، این بالیا است. ویژگی دیگری را نیز می
-وقتی تجارب تربیتی کشوری خاص وارد فرهنگی دیگر می

گردد و ترکیب آن با شود دستخوش تغییرات و استحاله می
د. یاببیتی فرهنگ پذیرنده، صورتی تازه میتجارب و اعمال تر

-ها در فرهنگویژگی آخری آن است که تعلیم و تربیت انسان

شود های متفاوتی اعمال میهای مختلف به صورتها و زمان
]10[. 

ها در طور که گفته شد تعلیم و تربیت انسانهمان
های متفاوتی اعمال های مختلف به صورتها و زمانفرهنگ

 وکه به نوعی موثر بودن بستر فرهنگی را بر تعلیم  شودمی
دهد. مدرسه مانند سایر موسسات اجتماعی، تربیت نشان می

هدف، طرز عمل و وظیفه و روش کار خود را از جامعه و 
ن گیرد و نوع تعلیم و تربیتی که جوافرهنگ حاکم بر آن می

کند.آنچه کند کیفیت آن جامعه را تعیین میدریافت می
. م است این ارتباط و تاثیرپذیری از قوت برخوردار استمسل

مسائل خارج از مدرسه از درون آن مهمتر هستند، در واقع 
مسائل خارج از مدرسه اداره کننده و توضیح دهنده مسائل 
درونی آن هستند، آموزش و پرورش به خودی خود یک مساله 
نیست بلکه جزء الینفک مساله اجتماع است، در حقیقت 

 .]11[ای اخالقی است اله اجتماع خود مسالهمس
اما در عین حال مدرسه و نوع آموزش آن نیز اثری خاص 
در زندگی اجتماعی یک ملت دارد. هیچ نهاد آموزشی حتی 

ای فارغ از ترین تعاریف و تعابیر سیاسی و توسعهدر توصیفی
های فرهنگی و اجتماعی، جامعه ها و زمینهاهداف و ماموریت

. مدرسه به عنوان مهمترین نهاد آموزشی و ]12[یست خود ن
یک موسسه اجتماعی با جامعه و فرهنگ آن بده بستان و 
ارتباط متقابل دارد. بخشی از این  ارتباط و تاثیرگذاری 
آموزش و پرورش بر فرهنگ، جنبه انتقال فرهنگی داشته و با 
فلسفه اجتماعی در آن جامعه سازگاری کامل دارد. بخشی از 

ها، تاثیر آموزش و پرورش نیز در جهت اجتماعی ساختن نسل
داشتن کارکرد موثر اجتماعی، ارزیابی، نقادی و حتی توسعه 

که و اعتالی زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه است. چنان
برای دیویی، تعلیم و تربیت وسیله جاودانی ساختن و بهبود 

                                                                                                                        
1 modus operandi 

ت دانش جامعه از طریق سازماندهی مناسب و شایسته تجربیا
 .]11[آموزان است 

 و ارتباط برای فرصتی ارتباطات و اطالعات هایفناوری
 ایجاد فرهنگی مختلف هایزبان و فرهنگ با افراد با همکاری

 تا تاریخ از - هارشته از بسیاری منظور، همین به .کنندمی
 مدرن جامعه در فرهنگی سواد نقش و اهمیت به دوباره - علوم

سواد  این، بر عالوه .دادند گسترش را آن معنای و پرداختند
، ]13[دیده می شود  1«موداس اوپراندی»به عنوان  فرهنگی

ها را در کند و ایدهارتباط، مقایسه و نقد را برجسته می»که 
 .]14[« کندالمللی جمع میای و بینیک همکاری بین رشته

ینه کند که همانند هزعالوه بر این سواد فرهنگی ادعا می
ه رصت از دست رفته در اقتصاد است و از طریق تجربه روزمرف

با  . در موافقت]13[شود ای استفاده و تایید میدر هر زمینه
 ادسو از خود ( تعریف2011این امر دسموند، استال و گراهام )

 چشم و هامشارکت تاریخ، دانش» عنوان را به فرهنگی
 شخصی گروه جمله از فرهنگی، مختلف هایگروه اندازهای

. ها مطرح کردند رسانه درک از خواندن، نوشتن و سایر خود،
 طیف که است الزم درک و پذیرش ارتباط، ایجاد برای

 آن از و باشید داشته اختیار در را عمومی دانش از ایگسترده
 آن در تأمل و تعامل مستلزم فرهنگی سواد. کنید استفاده
 .]15[است  فرهنگ
 سواد از را خود درک معتبر نهاد چندین روش، همین به

 اروپا، علمی بنیاد مثال، عنوان به. کردند بیان فرهنگی
 کندمی تأمل شناسد،می رسمیت به را فرهنگی سواد توانایی»

 فرهنگی آثار از بسیاری بالقوه طور به و کندمی استفاده
 فرهنگی وجود که دیگر، هایرسانه و متون جمله از متقابل،

 موافقت . با]14[« شناسدمی رسمیت به دهد،می شکل را ما
 در که ،2اروپا در سوادآموزی فرهنگی انجمن موضوع، این با

 که گیرد می نتیجه کند، می اروپایی کار فرهنگی سواد زمینه
 ارتباط، از که است خالق و ابتکاری شیوه یک فرهنگی سواد»

 ملت، و یک یا زبان یک از فراتر مقیاس در نقد و مقایسه
( 2001) روزن و دیگه«. کندمی استفاده انتزاع از جلوگیری

فرمول زیر را تدوین کرده است:  21برای موفقیت در قرن 
= فرهنگی سواد+ تجارت سواد+ اجتماعی سواد+ شخصی سواد
 .]16[جهانی  کالس تعالی= جهانی سواد

 جوامع برای چه و افراد برای چه فرهنگی، سواد اهمیت
شده  پردازی نظریه مختلف نویسندگان توسط آنها،
 سواد گویندمی محققان فردی، سطح . در]19؛ 18؛ 17[)است

 را لفمخت هایپیشینه با افراد با فرد ارتباط تواندمی فرهنگی
 و ارتباطی مهارتهای با توسعه فرهنگی سواد. بخشد بهبود
 خود به وسیله موارد زیر توزیع می شود:  بازتاب
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 گهکار نو  وناک  حه ی ودرر                                                                                       ین حا  ا دی  رسقای سد ف هنگی ا فر آضدجش و ونورش  ین ن

 ها دیدگاه در کاوش با کلی، طور به فرهنگی های مهارت
 .فرهنگی مختلف های شیوه و

 و سبک مورد بازتاب خود در طریق از ارتباط، برقراری
 آن؛ در بودن باز با و ارتباطات، رفتار

 منظر که نژادی و فرهنگی روی هویت خود بازتاب
 می شکل افراد از بسیاری از یکی عنوان به را فرد فرهنگی

 دهد؛
 نقاط و کند،می مقایسه فرهنگها انواع با که انتقادی تفکر

 .]18[کند می ارزیابی را آنها نسبی هایمحدودیت و قوت

 و تعصبات ها وتنوع ارزش فرهنگی سواد این، بر عالوه
 به بنابراین دهد،می کاهش را فرهنگ بر مبتنی نابرابری
 .]17[کند می کمک کندمی زندگی آن در که ایجامعه
 پایداری فرهنگی هایجنبه مورد در ]16[این راستا  در
 صالحیت شامل فرهنگی سواد که داندمی و کندمی بحث

 غالب فرهنگهای رفتارهای تحلیل و انتقادی تأمل فرهنگی،
 قرار توجه مورد را فرهنگی سواد انتقادی مهارت چهار او. است
 بازخورد محلی، فرهنگی فرهنگی، آگاهیبین دهد: آگاهی می

 عنوان به بازیگری برای شخصی انتقادی و مهارتهای تفکر و
-شایستگی( 2010)آنینگ  این، بر . عالوه]20[تغییر  عامل

 موردنیاز فرهنگی ادبیات و فرهنگ رشد برای که کلیدی های
 فرهنگی؛ ارتباط تنوع درک و قدردانی :کندمی تشریح است،
 گونههیچ بدون همه با ها؛ برخوردفرهنگ سایر افراد با مؤثر
 و وضعیت هر از ای رفتار کردن و ارزیابیکلیشه نگری وپیش

 .]17[شخصی  رفتار تعدیل

در کشور ما در حوزه فرهنگی کارهای متعددی انجام شده 
است اما به موضوع سواد فرهنگی و مدل مناسب سواد 
فرهنگی در آموزش و پرورش با توجه به قدمت فرهنگی ایران 

موزشی و تربیتی کمتر پرداخته شده است. و اهمیت مباحث آ
در ادامه به برخی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج 

 کشور اشاره شده است. 
که  ه شده استنشان داد( 1399در پژوهش احمدی پور )

 مند ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورشالگوی نظام
کنولوژی، )قوانین و مقررات، امکانات آموزشی، ت شرایط علی

رسانه ها(؛ شرایط مداخله گر)عوامل اجتماعی، عوامل 
اقتصادی، مهارتهای درون و برون فردی، تهاجم فرهنگی(؛ 
بستر و زمینه حاکم)سیاست های کالن فرهنگی،اسناد و 
برنامه های تحول و بنیادین، برنامه های مصوب درسی، 
مدیریت کالن آموزش و پرورش، خانواده(. مقوله 

اد فرهنگی(؛ راهبردها)ادبیات ملی، ادبیات جهانی، محوری)سو
معماری، مشاهیر، تاریخ ملی و جهانی، موسیقی، دین و 
مذهب، هنر، نمایش، اقوام و آداب و رسوم، ورزش و بازی، 
پادشاهان و سلسله های پادشاهی( و پیامدها)افزایش غرور و 

افتخار ملی، افزایش کارایی و اثربخشی، افزایش آگاهی 
صباغ اسماعیلی و فرمیهنی فراهانی  .]21[ گی( استفرهن

های سواد فرهنگی بررسی مولفه»( تحقیقی با عنوان 1395)
« و ارائه راهکار جهت استقرار آن در نظام آموزش و پرورش

انجام دادند. در این تحقیق از میان بیش از مولفه های اصلی 
تبیین  سواد فرهنگی، ده مولفه شناسایی شده و بعد از احصا و

ها در نظام آموزش و پرورش، رسالت و نقش و کارکرد آن
، «ماتریس سواد فرهنگی»راهکارهایی همچون تدوین 

بانک اطالعات »، طراحی «گفتمان شناسی سواد فرهنگی»
. جعفری و رییس ]22[ارائه شده است « سواد فرهنگی

تاثیر سواد »( در تحقیق خود تحت عنوان 1393میرزایی )
، هدف کلی را رابطه بین «توسعه توریسم فرهنگیفرهنگی بر 

میزان آگاهی و سواد فرهنگی کارشناسان گردشگری و تاثیر 
دانند و از گردشگری به آن بر توسعه توریسم فرهنگی می

کنند. نتیجه عنوان استراتژی تبادل سواد فرهنگی یاد می
درصد ذیربطان  75نهایی این است که از منظر سواد فرهنگی 

گردشگری ایران بر اساس جامعه هدف این تحقیق، صنعت 
کم سواد تلقی می شوند و این وضعیت از منظر توریسم 

( در 1381. رومیانی)]23[فرهنگی، بسیار نگران کننده است 
تاثیر سواد فرهنگی بر جامعه دانایی »مقاله خود با عنوان 

بیان کرده است که « محور اثرات سواد فرهنگی در جامعه
-ها نشان میهاست. یافتهها و تفکر انسانلوده آگاهیسواد، شا

ای کشور، مستلزم پرورش دهد که دستیابی به اهداف توسعه
شهروندانی است که از سواد فرهنگی مفید و کافی برخوردار 
باشند در دنیای در حال تحول امروز، سواد فرهنگی به معنی 

بین تسامح، تساهل و مدارای بیشتر، درک و دیالوگ آزاد 
های اجتماعی، قومی، و مذهبی مختلف و احترام به هویت

های فرهنگی است. بدین عقاید دیگران و پذیرش تفاوت
-دهد که سواد فرهنگی به کارآمدیترتیب یافته ها نشان می

شود. لذا سواد فرهنگی همانند های ارتباطی نیز اطالق می
، سواد مفاهیم مکمل آن یعنی سواد رسانه ای، سواد دیجیتالی

کامپیوتری، سواد اطالعاتی، سواد سمعی و بصری زیربنای 
 .]24[اصلی جامعه مبتنی بر دانایی محسوب می شود 

 سازیمفهوم»ای با عنوان ( در مقاله2018برت و پیسانی )
« آموزاندانش یادگیری نتایج ارزیابی طریق از فرهنگی سواد

 یک نعنوا به اغلب( SLO) دانشجویان یادگیری ارزیابی
 نظر در نهادی الزامات اساس بر پایین به باال بارگیری فرآیند
 هایمدل برای ترتیب این به اخیر تحقیقات. شود می گرفته
بیشتردانش  فراگیری برای SLO ارزیابی از ای رشته خاص

به  که آنچه تعیین در مدرن پست هایآموزان در دانشکده
      ارمغان به را خود هایبرنامه در کندیادگیری کمک می

 برای بازگشتی فرایند یک مقاله، این به پاسخ در. آوردمی
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 ارزیابی اسناد به فرهنگی سواد مدل یک از استفاده و توسعه 
SLO برنامه چند شامل که فرانسوی زبان یک از BA می 
: است درونی قسمت دو دارای مطالعه این. شد ارائه باشد،
 اسناد تحلیل و تجزیه و فرهنگی سواد مفهوم کردن عملی

 هایافته. کیفی محتوای تحلیل و تجزیه از استفاده با ارزیابی
 به منحصر ویژگی هشت با فرهنگی سواد که دهد می نشان

 .]25[است  شده مشخص FL برنامه ارزیابی اسناد در فرد
پس از »( در پژوهشی تحت عنوان 2019شلیاکوچاک )

فرهنگی برای  های بینسواد فرهنگی: مدلهای شایستگی
 هن سازیبیان کردند؛ جهانی« زندگی و کار در دنیای امروزی

 در بلکه تکنولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، نظم در تنها
 ییرتغ خود پیرامون دنیای با آنها تعامل شیوه و افراد ذهنیت

 یک کند کهمی گیریاین پژوهش نتیجه. است کرده ایجاد
 اردد وجود فرهنگی سواد از روز به مدل یک برای فزاینده الزام
 دنیای در به زندگی قدرتمند ابزاری عنوان به تواندمی که

 ابهام و پیچیدگی اطمینان، عدم امروزی با وجود نوسانات،
 . ]26[کند  خدمت

بنابراین بر اساس چارچوب نظری تعیین شده و سایر 
ها، پژوهشگر به دنبال الگویی برای ارتقای سواد پژوهش

های پژوهشی زیر را در آموزش و پرورش، سوالفرهنگی 
 مطرح کرده است: 

الگوی مناسب شکل گیری و ارتقاء سواد فرهنگی در  -
 آموزش و پرورش ایران چیست؟   

گیری و ارتقاء سواد های سازنده الگوی شکلشاخص -
 فرهنگی در آموزش و پرورش ایران چیست؟ 

گی سواد فرهنگیری و ارتقاء عناصر سازنده الگوی شکل -
 در آموزش و پرورش ایران چیست؟ 

ی گیری و ارتقاء سواد فرهنگدرجه تناسب الگوی شکل -
 در آموزش و پرورش ایران چگونه است؟

 روش پژوهش
ها آمیخته این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده

اکتشافی)کیفی و کمی( و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع 
)مرحله کیفی( و پیمایشی مقطعی)مرحله داده بنیاد نظامند

نظران، جامعه آماری مرحله کیفی، کلیه صاحب کمی( است.
خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت فرهنگی و سواد آموزی 

در حوزه  صاحبان آثار علمی، کلیه مطلعین کلیدیشامل 
 فرهنگ و سواد فرهنگی و مدیران ارشد آموزش و پرورش 

کیفی، از نوع آگاهانه و به روش  بودند. نمونه گیری مرحله
 20ای که با هدفمند و گلوله برفی انجام شده است به گونه

نفر مصاحبه دلفی انجام شد. جامعه آماری بخش کمی شامل 
کلیه مدیران ارشد، میانی و پایه آموزش و پرورش به تعداد 

نفر بودند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول  1983
 نفر انتخاب شد.  384ده و کرجسی و مورگان استفا

ی ای و میدانی برادر بخش کیفی از هر دو روش کتابخانه
یی با ها استفاده شد. در گام اول به منظور آشناگردآوری داده

ین مفاهیم پایه و مبانی نظری و نیز آشنایی با مطالعات پیش
ای استفاده در خصوص موضوع مورد بحث از روش کتابخانه

ها، ناد و مدارک شامل کتب، مقاالت، رسالهشد و با مطالعه اس
های اطالعاتی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بدست پایگاه

انی ها، از روش میدآمد. در گام دوم به منظور گردآوری داده
لفی استفاده شد. بدین طریق که ابتدا با تدوین فرم مصاحبه د

ام گها بدست آمد. ابزار مورد استفاده در این بخشی از داده
ها از مصاحبه دلفی بود. در بخش کمی، برای گردآوری داده

له روش میدانی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این مرح
ساخته بود که طی مرحله کیفی بدست آمد. پرسشنامه محقق

شاخص  134مولفه و  29بعد،  6این پرسشنامه دارای دارای 
  ظیم شده بود.ای لیکرت تنبود که بر مبنای طیف پنج گزینه

چندین  ها ازداده (قابلیت اعتبار) برای تعیین اعتبار درونی
ه مبانی نظری، پیشین همطالع ها بادادهروش استفاده شد: 

؛ دندشپژوهش، منابع، مصاحبه با افراد کانونی انتخاب و تأیید 
 برای تأیید؛ شد ظنظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان لحا

رسی بر هاز شیو در مورد اعتبار مطالعه ها،دقّت و صحّت داده
 جهت تعیین اعتبار. اعضای پژوهش استفاده گردیده به وسیل
 حصول اشباع هایها از تکنیکیافته (پذیریانتقال)بیرونی
ا و کدگذاری و تحلیل نمادهه ویژی هااستفاده از رویه؛ نظری
یی رواجهت تعیین استفاده شد.  هانی دادهغتوصیف ؛ هانشانه

ا از هآوری دادهجمع ها نیز از سه تکنیکِیافته (تأییدپذیری)
ار ها متنوع بوده و همسوسازی به کهمنابع داد)منابع متعدد

در تحلیل موارد  )پژوهشگر تحلیل موارد منفی(؛ شد گرفته
ها هها، تبیینات متناقضِ تفسیر شده را در دادمنفیِ مصاحبه

 بیمصاحبه، بارها ارزیاه برنام) انعطاف روشاست(؛ حل کرده 
 گرفت مجدد شد و محتوا و فرآیندهای آن مورد بازبینی قرار

( دمنعطف عمل ش کامالً ها و در تفسیرها، پیشنهادها و یافته
ست استفاده شد. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بد

ی آمد و روایی آن از طریق روایی محتوایی )ضریب نسبی روای
 سازه )تحلیل عاملی اکتشافی( انجام شد.محتوا( و روایی 

ها در بخش کیفی از روش منظور تجزیه و تحلیل دادهبه 
کدگذاری نظری با رویکرد نظریه داده بنیاد نظامند استفاده 

های بدست آمده در این پژوهش به صورت شد. تحلیل داده
های کیفی با جداگانه صورت گرفت. به عبارت دیگر داده

م استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ملزومات انجا
هر یک از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در 

ای برای تبیین الگوی ارتقای سواد فرهنگی نهایت به نظریه



 

71 

 گهکار نو  وناک  حه ی ودرر                                                                                       ین حا  ا دی  رسقای سد ف هنگی ا فر آضدجش و ونورش  ین ن

در آموزش و پرورش ایران نائل شدیم. پس از تدوین 
های حاصل از پرسشنامه، تجزیه آوری دادهپرسشنامه و جمع

آمار های مرسوم ها با استفاده از روشو تحلیل داده
توصیفی)رسم جداول توزیع فراوانی، نمودارها و جداول 

های آماری( و استنباطی)آزمون آماری تحلیل عاملی مشخصه
 اکتشافی و تاییدی( انجام شد. 

 های پژوهشیافته
کیفی و  دو بخش در پژوهش اجرای از های حاصلیافته

 کمی ارائه شده است.
 بخش کیفی هاییافته

طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر های پژوهش از داده
، طرح نظریه داده بنیاد نظامند تحلیل شدند. در طرح پژوهش

باز،  ها از طریق کدگذارینظریه داده بنیاد مراحل تحلیل داده
 شد که در ادامه تشریح شده است.محوری و انتخابی انجام 

در این مرحله از پژوهش، مفاهیم و  کدگذاری باز: -1
-نکات کلیدی بدست آمده در خصوص تناسب الگوی شکل

گیری و ارتقاء سواد فرهنگی در آموزش و پرورش، از فرایند 
مطالعه اسناد و مدارک شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
فهرست شدند. با توجه به شباهتهای فراوان در نکات و مفاهیم 

ین تکراری بودن برخی از مفاهیم، محقق بدست آمده و همچن
تر، حذف سازی آنها )انتخاب واژگان صحیحاقدام به یکسان

ها یا مفاهیم و مفاهیم مشترک( نمود. پس از استخراج گزاره
مفهوم بدست آمد  134یکسان سازی مفاهیم بدست آمده، 

که مبانی نظری و پیشینه پژوهش آنها را پشتیبانی کردند و 
بندی شدند که در جدول مقوله اصلی طبقه 31در قالب 

های شناسایی شده در فرایند اند. مقولهفهرست شده 1شماره 
اند.ها تعریف شدهکدگذاری تحت عنوان کدهای باز/ شاخص

 شاخص های ارتقاء سواد فرهنگی در آموزش و پرورش .1جدول 

 مفاهیم مقوله ها ردیف

1 

 سیاست های کالن فرهنگی

 در ابعاد کمی)همگانی و الزامی( و کیفی)رعایت تفاوتهای جنسیتی، قومی و ...(عدالت آموزش 

 اهتمام در توسعه و اشاعه فرهنگی اصیل ایرانی اسالمی در همه جنبه های زندگی در داخل و خارج از کشور 2

 جلب مشارکت همه جانبه بخش عمومی و غیردولتی در نظام تربیت رسمی و عمومی 3

4 

برنامه های تحول و اسناد و 

 بنیادین

 های شش گانه تربیت(تربیت و آموزش همه جانبه دانش آموزان )ساحت

 آموزش دینی و ترسیم زندگی اسوه های دینی و انقالبی 5

 تاکید بر ایران دوستی و افتخار به تاریخ و تمدن ایران و اسالم 6

 ایرانی -هویت مشترک اسالمیصیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت  7

8 
افزایش مشارکت نظام تربیت عمومی در رشد کشور)بسترسازی برای افزایش نقش والدین و متربیان در فرایند 

 تقویت فرهنگ عمومی(

 تنوع بخشی به محیط یادگیری خارج از مدرسه 9

10 

 برنامه های مصوب درسی

 خارجیآموزش زبان فارسی و عربی و سایر زبان های 

 های کاربردی در آموزش علوم(ایجاد تعادل در برنامه درسی تئوری و عملی)تقویت جنبه 11

 تقویت جنبه های کاربردی در آموزش علوم 12

 تقویت حس افتخار، غرور، عزت نفس و ... از طریق آموزش مصادیق تاریخ و تمدن ایران 13

14 

مدیریت کالن آموزش و 

 پرورش

 نظام تربیت معلم با رویکرد سواد فرهنگیبازمهندسی 

 باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه های درسی تربیت معلم با تاکید بر کارورزی 15

 تعمیم سواد رسانه ای مربیان و توسعه بهره برداری از فناوری های آموزشی نوین 16

 های تحصیلی بر اساس آمایش سرزمینیمالی، رشتهطراحی و استقرار نظام توزیع بهینه و عادالنه منابع انسانی،  17

 توسعه ضریب نفوذ اینترنت و اینترانت 18

19 

 خانواده

 هامذهبی و پاسداشت آنها توسط خانواده-ها و مناسبتهای ملیبرگزاری جشن

 ها به آیین و رسوم سایر اقوام ایرانیاحترام گذاشتن خانواده 20

 بازدید از آیین و رسوم اقوام مختلف ایرانیها برای ترغیب خانواده 21

 هاتاریخی ملی کشور در بین خانواده-ترویج سفر و بازدید از اماکن و آثار فرهنگی 22

 مطالعه تمدن و نشانه های تمدن ایران توسط اعضای خانواده 23
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 24 
قوانین و مقررات حاکم بر 

 جامعه

 قانون آموزش رایگان در جامعه

 آموزش های کاربردی و عملیاتی به جای آموزش تئوریکقانون  25

 قانون آموزش آشنایی با اثار تاریخی و فرهنگی جهان 26

27 

 امکانات و تجهیزات آموزشی

 برخورداری مدارس از امکانات و تجهیزات الزم برای افزایش سواد فرهنگی

 خرید آثار فرهنگی مکتوب و در دسترس قرار دادن آنها 28

 خرید فیلم، ماکت و .. مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی 29

30 

 تکنولوژی

 شناسایی و به کارگیری فناوری های جدید

 استفاده از کامپیوتر، تلفن همراه هوشمند و ... 31

 توانایی جستجوی اینترنتی 32

 رسانی جدیدهای ارتباطی و اطالعاستفاده از سامانه 33

 آثار فرهنگی به کمک تکنولوژیحفظ و نگهداری  34

 استفاده از نرم افزار و برنامه های کابردی تلفن همراه 35

36 

 رسانه ها

 معرفی نشان دادن فرهنگ کهن ایرانی و آداب و رسوم آن توسط صدا و سیما

 معرفی آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی توسط صدا و سیما 37

 رسوم، ارزشها و هنجارهای سایر اقوام توسط صدا و سیمامعرفی و نشان دادن آداب و  38

 معرفی آثار و نمادهای فرهنگ ایرانی نظیر اثار باستانی، کتب، معرفی مشاهیر، معماری و ... 39

40 

 عوامل اجتماعی

 آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

 آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی 41

 بیگانه به کشورمهاجرت اتباع  42

 مهاجرت هموطنان به خارج از کشورها 43

44 

 عوامل اقتصادی

برخورداری خانواده ها از وضعیت اقتصادی مناسب جهت افزایش سواد از طریق سفر، خرید کتاب، گوشی هوشمند 

 و کامپیوتر

 بودجه آموزشی مدارس جهت هوشمندسازی مدارس 45

 حفظ آثار فرهنگیبودجه تخصیص یافته کشور به  46

 بودجه تخصیص یافته برای پاسداشت مشاهیر 47

48 

 مهارتهای درون و برون فردی

 مهارت های اجتماعی ارتباط و همکاری با دیگران

 مهارت در گفتگو و بیان مناسب ایده ها و نقطه نظرات خود به دیگران 49

 مهارت درک و نقد اطالعات 50

51 

 فضای مجازی

 اینترنت همراهاستفاده از 

 استفاده از شبکه های مجازی 52

 عضویت در گروه های علمی آموزشی 53
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های پژوهش است. هدف این مرحله برقراری رابطه بین مقوله
تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. این کدگذاری، به 
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انتخاب شده و در مرکز مدل قرار گرفته است، زیرا « مرکزی

های ها و نقل و قولتوان ردپا و اثر آن را در اغلب دادهمی
-مصاحبه شوندگان، به وضوح مشاهده کرد. سپس دیگر مقوله

های دیگر عبارتند از: اند. مقولهها به آن ربط داده شده
شرایط »، «ایشرایط زمینه» ،«راهبردها»، «شرایط علی»
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الگوی کدگذاری، روابط فیمابین «. پیامدها»، و «گرمداخله
گر، و ای، شرایط مداخلهشرایط علی، راهبردها، شرایط زمینه

ارائه شده  2کند که در جدول شماره پیامدها را نمایان می

است. برای کدگذری محوری در این پژوهش از الگوی 
 وربین استفاده شده است. پارادایمی اشتراوس و ک

 کدهای محوری الگوی ارتقای سواد فرهنگی .2جدول 

 کدهای باز  کدهای محوری کدهای باز کدهای محوری

 شرایط زمینه

 سیاست های کالن فرهنگی

 راهبردها

 ادبیات

 معماری اسناد و برنامه های تحول و بنیادین

 مشاهیر درسیبرنامه های مصوب 

 آثار باستانی مدیریت کالن آموزش و پرورش

 موسقی خانواده

 شرایط علی

 دین و مذهب قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

 ضرب المثل ها امکانات و تجهیزات آموزشی

 آثار فرهنگی ملی و جهانی تکنولوژی

 صنایع دستی رسانه ها

 عوامل مداخله گر

 نمایش عوامل اجتماعی

 اقوام و آداب و رسوم عوامل اقتصادی

 ورزش، بازی و تفریح مهارتهای درون و برون فردی

 پادشاهان و سلسله های پادشاهی فضای مجازی

 تهاجم فرهنگی
 پیامدها

 

 افزایش غرور و افتخار ملی

 پدیده محوری

 افزایش کارایی و اثربخشی سواد ادبی

 آگاهی فرهنگیافزایش  سواد هنری

   سواد ارتباطی

 سواد اطالعاتی

 ایسواد رسانه

 سواد دیجیتالی

 سواد اجتماعی

 سواد سالمت

کدگذاری کدگذاری انتخابی و خلق نظریه:  -3
پردازی است که مقوله محوری را انتخابی مرحله اصلی نظریه

ها ربط داده، آن روابط را در دیگر مقوله مند بهبه شکلی نظام
هایی را چارچوب یک روایت و داستان، روشن کرده و مقوله
کند. بر که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح می

این اساس به این ترتیب محقق با ایجاد یک آهنگ و چیدمان 
دهی یک نظریه ها آنها را برای ارائه و شکلخاص بین مقوله

پذیر تنظیم نمود و این امر از طریق کشف مقوله مرکزی امکان
سواد »شد. در این پژوهش مقوله مرکزی تحت عنوان 

نامیده شده است. اجزای الگوی پارادایمی برای « فرهنگی
کدگذاری محوری عبارتند از مقوله محوری، شرایط علی، 

    ها و گر، استراتژیزمینه یا بستر حاکم، شرایط مداخله

 های متقابل و پیامدها. کنش
سواد »عنوان  تحت مرکزی مقوله این پژوهش در

ها قول نقل از زیادی بخش است. زیرا شده نامیده« فرهنگی
سازی، بهبود و توسعه مقوله مرکزی مورد رفع موانع، زمینه در

 مطلب این مرکزی، مقوله برای این عنوان انتخاب بود که با

 هایمقوله و مفاهیم اساسبر ادامه شود. درروشن می

 هابرنامه بکارگیری نحوه از روایتی مراحل قبل، از استخراجی

شود. در  می برای شکل گیری و ارتقای سواد فرهنگی تشریح
گیری و ارتقای سواد فرهنگی در این پژوهش برای شکل

و  وقایع آموزش و پرورش ضرورت داشت، حوادث،
سواد فرهنگی  گسترش یا وقوع به که علی( اتفاقاتی)شرایط

شود شناسایی و بیان شود که بر این اساس چهار منجر می
امکانات و »، «قوانین و مقررات حاکم بر جامعه»مقوله 



 

76 

 .65-82 ل صص.:1400  اییز و جضوتانبل 34ل ویاوا 2ل شهاره 18ل فوره های آموزش و یادگیریپژوهش نشنیم   ها
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.18, No.2, Serial 34, Autumn & Winter 2022, pp.: 65-82. 

 به عنوان« هارسانه»و « تکنولوژی»، «تجهیزات آموزشی 

شرایط علی شناسایی شد که باید برطرف شوند. سپس 
سازد و می فراهم شرایطی که زمینه پدیده سواد فرهنگی را

بر پدیده محوری تاثیرگذار هستند شناسایی شود که برای 
اسناد و »، «سیاستهای کالن فرهنگی»این امر پنج مقوله 

، «برنامه های مصوب درسی»، «های تحول و بنیادینبرنامه
 منزله به« خانواده»و « مدیریت کالن آموزش و پرورش»

گر که اخلهشرایط زمینه شناسایی شد و در ادامه شرایط مد
 تداخل شرایط این اثر بر یا کنندمی تسهیل را شرایط علی

عوامل »شود در قالب پنج مقوله می و مانع آن ایجاد کرده
مهارتهای درون و برون »، «عوامل اقتصادی»، «اجتماعی

شناسایی شد. « تهاجم فرهنگی»و « فضای مجازی»، «فردی
، «د هنریسوا»، «سواد ادبی»در ادامه هشت مقوله فرعی 

سواد »، «ایسواد رسانه»، «سواد اطالعاتی»، «سواد ارتباطی»
در رابطه به « سواد سالمت»و « سواد اجتماعی»، «دیجیتالی

پدیده اصلی یعنی سواد فرهنگی بدست آمد که ضرورت دارد 
برای شکل گیری و ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش 

شود. این پدید محوری های سواد توجه به کلیه ابعاد و جنبه
، «ادبیات»از طریق چندین راهبرد اساسی تحت عنوان 

دین و »، «موسیقی»، «آثار باستانی»، «مشاهیر»، «معماری»
، «آثار فرهنگی ملی و جهانی»، «هاالمثلضرب»، «مذهب

ورزش، »، «اقوام و آداب و رسوم»، «نمایش»، «صنایع دستی»

محقق « های پادشاهی پادشاهان و سلسله»و « بازی و تفریح
خواهد شد. در نهایت پیامدهایی را بدنبال خواهد داشت. 

گیری و ارتقای سواد فرهنگی در سه پیامدهای حاصل از شکل
افزایش کارایی و »، «افزایش غرور و افتخار ملی»مقوله 

 قابل ارائه است. « افزایش آگاهی فرهنگی»، «اثربخشی
رهنگی در آموزش و بنابراین شکل گیری و ارتقای سواد ف

های مختلف شرایط زمینه، پرورش از طریق توجه به مقوله
شرایط مداخله گر، شرایط علی، راهبردها و پیامدها قابل 

های اصلی شناسایی شده در مرحله تحقق است. لذا مقوله
گذاری شدند. سپس، کدگذاری محوری در قالب این اجزا جای

برای شکل گیری و ارتقای ها روایتی از نحوه بکارگیری برنامه
ها با مقوله محوری طبق سواد فرهنگی و ارتباط کلیه مقوله

 ارائه شد. 1الگوی پارادایمی به صورت شکل شماره 
پس از انجام سه مرحله کدگذاری اجرای فن دلفی:  -4

-ها و شاخصباز، محوری و انتخابی و بدست آمدن ابعاد، مولفه

سواد فرهنگی در آموزش و گیری و ارتقاء های الگوی شکل
پرورش، مصاحبه با خبرگان به روش دلفی انجام شد. برای 
این کار فرم دلفی برای نظرخواهی از خبرگان تنظیم شد و از 

ها اعالم ها و شاخصآنها خواسته شد نسبت به ابعاد، مولفه
 نفر از خبرگان انجام شد.  20نظر نمایند. مصاحبه دلفی از 

 
 کدگذاری انتخابی الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش ایران .1شکل 



 

77 

 گهکار نو  وناک  حه ی ودرر                                                                                       ین حا  ا دی  رسقای سد ف هنگی ا فر آضدجش و ونورش  ین ن

طی دو مرتبه اجرای دلفی نظرات خبرگان در خصوص 
ها و ابعاد( ها، مولفهکدهای باز، محوری و انتخابی )شاخص

خواسته شد به هریک از کدهای اخذ شد و همچنین از آنها 
گویه ضروری »باز و محوری در قالب طیف سه بخشی لیکرت 

گویه »و « گویه مفید است ولی ضروری نیست»، «است
پاسخ دهند. نتیجه اجرای دلفی منجر به « ضرورتی ندارد

تغییراتی در فرایند گذاری قبلی شد که عبارت است از: مولفه 
ایع دستی تغییر یافت و صنایع دستی به مولفه هنر و صن

از مولفه ادبیات به مولفه هنر و  71و  70های شماره شاخص
صنایع دستی انتقال یافت. مولفه ضرب المثل ها حذف شد و 
شاخص های آن به مولفه ادبیات منتقل شد. مولفه آثار 
باستانی و مولفه آثار فرهنگی ملی و جهانی ادغام شدند و 

ی نامگذاری شد. مولفه ادبیات تحت عنوان تاریخ ملی و جهان
به دو مولفه ادبیات ملی و ادبیات جهانی تقسیم شد. دو 
شاخص نهایی مشاهیر )اساطیر و افسانه های ایرانی و 
خارجی( به ادبیات ملی و جهانی منتقل شد. دو شاخص اول 
مشاهیر)شعرای کالسیک و نو( با هم ادغام شدند. مولفه رسانه 

شدند و در ذیل عوامل علی قرار  و فضای مجازی نیز ادغام
( CVRگرفتند. در نهایت شاخص نسبت روایی محتوایی)

 CVR =49/0؛ حداقل مقدار 20محاسبه شد)تعداد خبرگان= 
( و نتیجه محاسبات نشان 73/0بدست آمده=  CVR؛ مقدار 

داد ابزار ساخته شده توسط محقق از روایی محتوایی قابل 
 134مولفه و  29بعد،  6ساس قبولی برخوردار است. بر این ا

بود که  CVRشاخص نتیجه اجرای مصاحبه دلفی و محاسبه 
الگوی شکل گیری و ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و 

 پرورش را شکل دادند. 
 های بخش کیفییافته

 الف( توصیف داده ها     
پرسشنامه  302پرسشنامه توزیع شده،  384در مجموع از 

وصیفی، داده های مربوط به آوری شد. در بخش تجمع
متغیرهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بررسی شده 

 است: 
نفر  149( کاردانی، %65/2نفر ) 8مدرک تحصیلی 

ارشد، %( کارشناسی 77/33نفر ) 102( کارشناسی، 34/49%)
نفر  27باشد. سابقه خدمت ( دکتری می%24/14نفر ) 43

تا  6( بین %48/28نفر ) 86سال،  5( از کارکنان زیر 94/8%)
نفر  59سال،  15تا  11( بین %06/37نفر ) 112سال،  10

سال و  21( %59/5نفر ) 18سال و  20تا  16( بین 54/19%)
نفر  186( از کارکنان زن و %41/38نفر ) 116باشد. باالتر می

( از %50/75نفر ) 228( از کارکنان مرد هستند. 59/61%)
( آنها مدیران %50/24نفر ) 74نمونه آماری کارشناس و 

 هستند. 

 ب( تحلیل داده ها 
های پارامتریک در تجزیه و قبل از استفاده از آزمون

اسمیرنوف -ها، ابتدا از طریق آزمون کلموگروفتحلیل داده
؛ f=302؛ P=705/0ها مشخص شد)نرمال بودن توزیع داده

684/0=K-Sهای کجی و کشیدگی (. سپس از طریق شاخص
ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نرمال بودن دادهنیز 

ها گردید و بر بدست آمده منجر به تایید مجدد توزیع داده
های پارامتریک و بطور مندی از آزموناین اساس امکان بهره

های این پژوهش خاص آزمون تحلیل عاملی برای تحلیل داده
 مهیا است. 

سازی معادالت به منظور بررسی سؤاالت تحقیق از مدل
ساختاری که شامل تحلیل عاملی اکتشافی با هدف کشف 
متغیرهای مکنون، و تحلیل عاملی تأییدی برای معناداری 
رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون، استفاده شد که 
در ادامه ارائه شده است. نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی 

بدست  3شماره  برای اجزای مدل پارادایمی به شرح جدول
 آمده است. 

 . نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی3جدول 

 KMO کدهای محوری)ابعاد(
 کرویت بارتلت

 سطح معنی داری خی دو

 000/0 901/879 719/0 عوامل زمینه ای

 000/0 924/1924 709/0 عوامل علی

 000/0 846/3189 723/0 عوامل مداخله گر

 000/0 84/1907 547/0 مقوله محوری

 000/0 12/2154 477/0 راهبردها

 000/0 714/1873 619/0 پیامدها

-ها با شاخصدهد کلیه عاملنتایج بدست آمده نشان می

های کرویت بارتلت های خود همبستگی قوی دارند و آزمون
کنند. همچنین بارهای عاملی این نتایج را تایید می KMOو 

سواالت خود نشان می دهد عاملهای بدست آمده با 
همبستگی قوی دارند که بدین شرح است: در خصوص عوامل 

سوال  6، «سیاست های کالن فرهنگی»سوال با  3ای؛ زمینه
برنامه های مصوب »سوال با  4، «های تحولاسناد و برنامه»با 

 5و « مدیریت کالن آموزش و پرورش»سوال با  5، «درسی
ر خصوص عوامل همبستگی قوی دارند. د« خانواده»سوال با 

سوال  3، «قوانین و مقررات حاکم بر جامعه»سوال با  3علی؛ 
و « تکنولوژی»سوال با  6، «امکانات و تجهیزات آموزشی»با 
همبستگی قوی دارند. در خصوص « هارسانه»سوال با  7

سوال با  4، «عوامل اجتماعی»سوال با  4گر؛ عوامل مداخله
تهای درون و برون مهار»سوال با  3، «عوامل اقتصادی»

همبستگی قوی دارند. « تهاجم فرهنگی»سوال با  2و « فردی
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همبستگی قوی « سواد فرهنگی»سوال با پدیده محوری  8 
 5، «ادبیات ملی»سوال با  5دارند. در خصوص راهبردها؛ 

سوال با  6، «معماری»سوال با  3، «ادبیات جهانی»سوال با 
سوال با  5، «هانیتاریخ ملی و ج»سوال با  5، «مشاهیر»
هنر و »سوال با  4، «دین و مذهب»سوال با  2، «موسیقی»

اقوام و آداب »سوال با  8، «نمایش»سوال با  4، «صنایع دستی
سوال با  3و « ورزش، بازی و تفریح»سوال با  5، «و رسوم

همبستگی قوی دارند. در « های پادشاهیپادشاهان و سلسله»
 5زایش غرور و افتخار ملی، اف»سوال با  4خصوص پیامدها؛ 

 4و « افزایش کارایی و اثربخشی آموزش و پرورش»سوال با 
 همبستگی قوی دارند. « افزایش آگاهی فرهنگی»سوال با 

در این پژوهش همچنین از تحلیل عاملی تائیدی استفاده 
های شناسایی شده در بخش شده تا مشخص شود که شاخص

برخوردارند یا خیر. برای کیفی از یک ساختار عاملی هماهنگ 
نفر از مدیران آموزش  302انجام تحلیل عاملی تائیدی از نظر 

و پرورش استفاده شد و به دنبال پاسخگویی به این سوال 
های شناسایی شده از یک ایم که آیا عناصر و شاخصبوده

ساختار عاملی هماهنگ در قالب مدل پیشنهادی برخوردار 
 باشند؟می

ه نشان داد بارهای عاملی و ضرایب معنی نتایج بدست آمد
داری مربوط به هر یک از ابعاد در حد قابل قبول است. نتایج 
بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای مشاهده شده به 

توانند متغیر پنهان را تبیین کنند. از آنجا که بار خوبی می
ها( ها و شاخصعاملی تمام متغیرهای مشاهده شده)مولفه

-باشد، بنابراین رابطه مطلوبی بین شاخصمی 3/0تر از بزرگ

ها)متغیر مشاهده شده( با مولفه خود)متغیر پنهان( و بین 
ها)متغیر مشاهده شده( با ابعاد )متغیر پنهان( برقرار مولفه

ها و ابعاد مولفه گیریاندازه در و معناداری مهم است و نقش
 دارند. 

رهای آشکار و داری ضرایب بین متغیهمچنین معنی
بررسی شده است که نتایج نشان داد  05/0پنهان در سطح 

دار ( برای تمامی سواالت معنی±96/1)خارج از بازه  tمقادیر 
 باشند.می

های برازش مدل این نتایج بدست در خصوص شاخص
(. پس از حذف خطاهای کوواریانس، 4آمد)جدول شماره 

دل از برازش های برازندگی نشان داد که مبررسی شاخص
خوبی برخوردار است. نسبت خی دو به درجه آزادی کوچکتر 

است. مقدار جذر میانگین مجذورات خطای  3از 
های است. شاخص 08/0( کوچکتر از RMSEAتقریب)

(، شاخص GFIبرازندگی مانند شاخص نیکویی برازش)
( و سایر شاخص ها باالتر AGFIنیکویی برازش تعدیل یافته)

 کنند. آمده که ابعاد مدل را تایید میبدست  90/0از 

برازش ابعاد الگوی ارتقای سواد  نیکویی های .  شاخص4جدول 

 فرهنگی 

 X2/df RMSEA ابعاد مدل
P-

value 
GFI AGFI 

عوامل 

 زمینه ای
74/2 012/0 000/0 93/0 90/0 

 90/0 91/0 000/0 051/0 287/2 عوامل علی

عوامل 

 مداخله گر
54/2 038/0 000/0 92/0 91/0 

مقوله 

 محوری
48/2 023/0 000/0 92/0 91/0 

 90/0 92/0 000/0 043/0 18/2 راهبردها

 92/0 93/0 000/0 037/0 33/2 پیامدها

بنابراین، پاسخ به سوال های پژوهش به طور خالصه بدین 
 شرح است: 
گیری و ارتقاء سواد های سازنده الگوی شکلشاخص

 ایران چیست؟فرهنگی در آموزش و پرورش 
در بخش کیفی، پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی 

مفهوم  134ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش دارای 
مفهوم  131مقوله اصلی)شاخص( بود که در بخش کمی  31و 
شاخص مورد تایید کاربران قرار گرفت و مدل دارای  29و 

 است ربیتج استراتژی نظر از فوق برازش مناسبی بود. مدل
فرد و  سازمان، عملکرد در نموده ارائه پژوهشگر مدلی که زیرا

 نوع از فلسفی منظر از. بود خواهد مؤثر و گروه اثرگذار
 منظر از طرفی از. است کاربردی چرا که باشدمی پراگماتیسم

 هنجاری نوع از الگو نظر از و استقرایی نوع از پژوهش منطق
لذا الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش  .باشدمی

 تایید شد.  2مطابق شکل شماره 
گیری و ارتقاء سواد فرهنگی عناصر سازنده الگوی شکل

 در آموزش و پرورش ایران چیست؟
های بخش کیفی و کمی، الگوی ارتقای بر اساس یافته

شاخص  31بعد،  6سواد فرهنگی در آموزش و پرورش دارای 
شاخص  29مفهوم،  131مفهوم بود که در بخش کمی  134و 
 بعد در قالب مدل پارادایمی به شرح زیر می باشد: 6و 

 مقوله محوری: سواد فرهنگی

ای: سیاستهای کالن فرهنگی، اسناد و شرایط زمینه
های مصوب درسی، های تحول و بنیادین، برنامهبرنامه

 مدیریت کالن آموزش و پرورش و خانواده.

علی: قوانین و مقررات حاکم بر جامعه، امکانات و  عوامل
 ها.تجهیزات آموزشی، تکنولوژی و رسانه

گر: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل مداخله
 مهارتهای درون و برون فردی و تهاجم فرهنگی.
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راهبردها: ادبیات ملی، ادبیات جهانی، معماری، مشاهیر، 
جهانی، هنر و صنایع  موسیقی، دین و مذهب، تاریخ ملی و

دستی، نمایش، اقوام و آداب و رسوم، ورزش، بازی و تفریح و 
 پادشاهان و سلسله های پادشاهی.

پیامدها: افزایش غرور و افتخار ملی، افزایش کارایی و 
 اثربخشی، افزایش آگاهی فرهنگی. 

گیری و ارتقاء سواد فرهنگی در درجه تناسب الگوی شکل
 چگونه است؟ آموزش و پرورش ایران

های بدست آمده در بخش نتایج بیانگر آن است که یافته
کیفی شامل الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش 

 6مفهوم بود که در بخش کمی   134شاخص و  31بعد،  6با 
مفهوم مورد تایید کاربران در بخش  131شاخص و  29بعد، 

تحلیل عاملی  کمی قرار گرفتند. در این خصوص نتایج آزمون
اکتشافی)اندازه کفایت نمونه برداری و آزمون تعیین نرمال 

ها( نشان داد حجم نمونه مکفی، بسیار بودن توزیع داده
ها نرمال و آل است و همچنین توزیع دادهمناسب و ایده

شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی وجود دارد. بر 
کس در اساس تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریما

 29بعد بدست آمد که در مجموع  6تحلیل عاملی اکتشافی، 
مفهوم نیز شاخصها را پشتیبانی  131شاخص این ابعاد را و 

 نمودند. 
های سپس نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی و شاخص

برازش مدل نشان داد که مدل و اجزای پارادایمی آن از برازش 
بت خی دو به درجه خوب و قابل قبولی برخوردار هستند. نس

، مقدار جذر میانگین مجذورات خطای 3آزادی کوچکتر از 
، شاخص نیکویی برازش، شاخص 08/0تقریب کوچکتر از 

های برازندگی نیکویی برازش تعدیل یافته و سایر شاخص
بدست آمدند که برازش مناسب مدل را نشان  9/0بزرگتر از 

فرهنگی در دادند. لذا می توان گفت الگوی ارتقای سواد 
آموزش و پرورش از تناسب خوبی برخوردار است. در پایان 
مدل مفهومی اولیه مرحله کیفی، در مرحله کمی به شرح 

 ترسیم شده است.  2شکل شمار 
در مجموع باید گفت هرچند تحقیقی که کامالً مشابه 
تحقیق حاضر باشد توسط بررسیهای محقق پیدا نشده است 

یی شدند که تا حدودی به این لیکن برخی تحقیقات شناسا
های تحقیق حاضر تحقیق شباهت دارند و یا به بخشی از یافته

توان گفت نتایج بدست آمده در این اند. لذا میدست یافته
(، 1399پور و همکاران )تحقیق با نتایج تحقیقات احمدی

(، جعفری و 1395صباغ اسماعیلی و فرمیهنی فراهانی )
(، برت و پیسانی 1393رومیانی )(، 1393رییس میرزایی )

 (، همخوانی دارد.2018(، شلیاکوچاک )2018)

 گیریبحث و نتیجه
در این پزوهش بدنبال ارائه الگویی برای شکل گیری و 
ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش بودیم و در راستای 

هایی برای الگو ها و شاخصدستیابی به این الگو، مولفه
استخراج شد که برخی از آنها زمینه ساز، علل بوجود آورنده، 

 مداخله گر، راهبرد و پیامد بودند. 
سیاستهای کالن »بر اساس نتایج بدست آمده پنج مقوله 

های برنامه»، «های تحول و بنیادیناسناد و برنامه»، «فرهنگی
و « مدیریت کالن آموزش و پرورش»، «مصوب درسی

به عنوان شرایط زمینه ساز تحقق سواد فرهنگی « انوادهخ»
بدست آمده است. در تبیین این نتیجه می توان گفت قبل از 
اقدام به ایجاد سواد فرهنگی باید شرایط الزم برای تحقق 

فراهم شود. آموزش و پرورش « سواد فرهنگی»مقوله محوری 
ها و گیرندگان باید قبل از هر اقدامی سیاستو سایر تصمیم

گیری و ارتقای سواد های کالن را در راستای شکلبرنامه
های درسی مناسب را مصوب فرهنگی تدوین نماند، برنامه

کنند، مدیریت کالن آموزش و پرورش را توجیه و آگاه کنند 
 و در نهایت مشارکت خانواده ها را جلب کنند. 

پس از فراهم شدن زمینه، آموزش و پرورش بایستی 
شوند را منجر به ایجاد و ارتقای سواد فرهنگی می عواملی که

شناسایی و فراهم نماید تا همگان بتوانند از آنها بهره ببرند. 
قوانین و مقررات حاکم بر »در این پژوهش چهار مقوله 

و « تکنولوژی»، «امکانات و تجهیزات آموزشی»، «جامعه
د شناسایی شده است که می توانند منجر به ایجا« هارسانه»

 و ارتقای سواد فرهنگی بشوند.
توانند از یک طرف علت تحقق پدیده برخی از عوامل می

محوری باشند و از طرف دیگر مانع تحقق شوند که به آنها 
عوامل »عوامل مداخله گر گویند. در این پژوهش چهار مقوله 

مهارتهای درون و برون »، «عوامل اقتصادی»، «اجتماعی
اند که بایستی مانع شناسایی شده «تهاجم فرهنگی»و « فردی

بودن آن را برطرف کرد و با اثرگذاشتن بر شرایط علی منجر 
 به تحقق رفتار)سواد فرهنگی( گردند.

آموزش و پرورش و مسئوالن و تصمیم گیرندگان پس از 
توانند با اجرایی نمودن راهبردهای شناسایی اقدامات فوق، می

در این تحقیق، از طریق آموزش نظامند به تحقق سواد شده 
فرهنگی کمک نمایند. برخی از این راهبردها این است که 
آموزش ادبیات ملی و جهانی، سبک معماری، موسیقی، هنر 
و صنایع دستی، آداب و رسوم اقوام مختلف، تاریخ، دین، 

ه مشاهیر، و ... در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد. البت
نه به صورت تئوری صرف بلکه از طریق ترکیبی از روشهای 
آموزشی مختلف نظیر بازدید، فیلم، سفر و گردش، انجام 

توان ابتدا به شکل گیری سواد فرهنگی کارهای عملی، و ... می
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و سپس ارتقای آن دست یافت.  

 
 .  الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش2شکل 

انجام فعالیتها و فرایندهای پیش گفته منجر به پیامدهای 
مطلوبی برای جامعه و کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش 
سواد فرهنگی افراد جامعه خواهد بود. آموزش و پرورش با 
ایجاد و ارتقای سواد فرهنگی از یک طرف منجر به افزایش و 

شی خواهد شد که به این صورت اهداف و کارایی نظام آموز
ماموریتهای آن محقق خواهد شد و از طرف دیگر برای آحاد 
جامعه حس غرور و افتخار به همراه خواهد داشت که پیشینه 
فرهنگی کشور در چه وضعیتی است و ضمن افزایش اعتماد 
به نفس، عزت نفس و ... افراد را به توانمندیهای کشور واقف 

خود نیز دست به کارهای بزرگی بزنند. در کنار  نماید تامی
این پیامدها، افزایش سواد فرهنگی منجر به افزایش آگاهی 
فرهنگی )چه فرهنگ داخل و چه فرهنگ خارج از کشور( 

گردد که خود پیامدهای دیگری را به همراه دارد از جمله می
کند، با افراد تر عمل میاینکه در مراودات بین فرهنگی صحیح
کند، از فرهنگ بومی و و اقوام مختلف با احترام برخورد می

 مشخصه های آن مراقب و پاسداری می کند، و ...
گیری و ارتقای سواد توان گفت برای شکلدر مجموع می

ریزی دقیق و منسجمی انجام داد و فرهنگی بایستی برنامه
کلیه عناصر و شاخصهای شناسایی شده در الگو را اجرا کرد 

نائل « سواد فرهنگی»ه تحقق پدیده محوری تحقیق یعنی تا ب
آییم وگرنه انجام کارهای مقطعی و بدون برنامه، صرفًا دور 

های موجود و از دست دادن زمان ریختن اعتبارات و سرمایه
 خواهد بود. 

با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر یعنی 
فرهنگی شامل  بعد الگوی پارادایمی نظامند سواد 6شناسایی 

گر، مقوله ای، عوامل مداخلهعوامل علی، شرایط زمینه
 شود: محوری، راهبردها و پیامدهای، پیشنهادهای زیر ارائه می

تدوین سیاستهای کالن فرهنگی و اسناد و برنامه های 
تحول در آموزش و پرورش در راستای ایجاد و توسعه سواد 

د کمی و کیفی، فرهنگی از طریق: عدالت آموزشی در ابعا
اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی، جلب مشارکت همه 

 جانبه سایر بخشها در نظام تربیت رسمی و عمومی.

تغییر در نحوه اداره نظام آموزشی و مدیریت کالن آموزش 
و پرورش از طریق بازمهندسی نظام تربیت معلم با رویکرد 

آموزشی، های برداری از فناوریسواد فرهنگی، توسعه بهره
 توزیع منابع بر اساس آمایش سرزمین.

تعیین نقش خانواده در ایجاد و ارتقای سواد فرهنگی به 
واسطه مشارکت دادن آنها در برنامه ریزی ها و تعیین 

 انتظارات از خانواده برای توسعه سواد فرهنگی.

 قوانین و مقررات حاکم بر نظام آموزشی بازنگری شود. 

رد نیاز برای دستیابی به سواد امکانات و تجهیزات مو
فرهنگی فراهم و در اختیار کلیه دانش آموزان قرار گیرد. 
همچنین اینترنت و نحوه استفاده از آن به کلیه آحاد جامعه 

 خصوصاً دانش آموزان آموزش داده شود.

برای رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، مجازی در 
شود تا آنها نیز  سیاستهای کالن فرهنگی وظایفی پیش بینی
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 اقدام به ایجاد سواد فرهنگی در افراد نمایند. 

تصمیم گیرندگان بایستی در راستای آشنایی افراد با 
حقوق و تکالیف شان آموزش های الزم را ارائه دهند، برای 

های کنند برنامهافرادی که به داخل کشور مهاجرت می
وند پیش شآموزشی که منجر به آشنایی با فرهنگ ایران می

بینی نمایند و همین طور برای افرادی که به خارج از کشور 
کنند برنامه ریزی الزم را داشته باشند که این مهاجرت می

افراد سفیرانی باشند برای توسعه فرهنگ ایران و سواد 
 فرهنگی در سایسر کشورها.  

فردی نظیر انتقادپذیری، انعطاف مهارتهای فردی و بین
 ی ارتباطی و ... در دانش آموزان تقویت شود.پذیری، مهارتها

برنامه های ضد فرهنگی که مصادیق فرهنگی کشور و 
کنند و یا مشاهیر و دانشمندان را به جهان را تحریف می

کنند، شناسایی و واقعیتها کشورهایی غیرواقعی منتسب می
 را برجسته نمایند. 

واد از آنجا که سایر اقسام سواد به نوعی مکمل تحقق س
فرهنگی هستند، مسئوالن نظام آموزشی کشور بایستی در 

ای، جهت تحقق اقسام سواد نظیر سواد اطالعاتی، سواد رسانه
سواد دیجیتالی، سواد ارتباطی، سواد اجتماعی، و ... گام 
بردارند که اینها خود به صورت مستقیم سواد فرهنگی را 

 محقق می نمایند. 

نش آموزان با آثار شعرا و آموزش ادبیات برای آشنایی دا
ها، ضرب المثل ها و .. نویسندگان ملی و جهانی، زندگی نامه

های در دستور کار قرار گیرد. برای شناخت بیشتر سبک
معماری ایرانی، برنامه های بازدید از نمادهای معماری بخشی 
از برنامه های درسی باشد و همچنین در مقاطع تحصیلی 

 بینی شود.  باالتر آموزش عملی پیش

آشنایی و شناخت مشاهیر بزرگ ایران و جهان در متون 
درسی بدون اغراق بر اساس اسناد تاریخی دست اول و معتبر 

 گنجانده شود.  

آشنایی با تاریخ ملی و جهانی از جمله آثار به جامانده و 
ویژگیهای دوره های مختلف تاریخی و همچنین آثار ثبت 

 مللی صورت گیرد. شده در مراجع ملی و بین ال

آموزش سبکهای موسیقی ایرانی، محلی و جهانی، 
سبکهای نقاشی و خطاطی و همچنین هنرها و صنایع دستی 
در برنامه های آموزش و پرورش به عنوان یکی از نمادهای 

 سواد فرهنگی گنجانده شود. 

های آداب و رسوم ملی و مذهبی هر کشوری جذابیتهای
تواند در نحوه یی مردم با آنها میخاص خود را دارد که آشنا

برخورد با افراد سایر اقوام و ملل تغییر ایجاد کرده و احترام 
 به آنها را در برداشته باشد.  

 

ورزش و بازی های بومی محلی یکی یدیگر از راهبردهایی 
کنند. ورزش و است که به تحقق سواد فرهنگی کمک می

گذشته را به افراد آموزش بازی در کنار هم می توانند فرهنگ 
دهنده منش دهد. در ایران ورزشهای زورخانه ای که نشان

پهلوانی است و همچنین ورزشهایی که در دین و تاریخ توصیه 
 اند می توانند به افتخارات ملی بیفزایند.  شده
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