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اشاره
نظام هـاى آمـوزش و پرورش از ديرباز سـوادآموزى را يكـى از كاركردهاى مهم خود دانسـته اند و در چارچوب 
مفهوم پردازى خاصى از سـواد، اولويت نظام آموزشـى را تعيين كرده اند. امروزه توجه به مهارت هاى سه گانه يعنى 
خواندن، نوشـتن و حسـاب كردن، به تنهايى پاسخ گوى نياِز بشريت به آموختن نيست. چرا كه از طريق بازشناسى 
ابعاد سواد و نقد مفهوم سنتى سواد اين امكان فراهم مى شود كه سياست گذاران، معلمان و مربيان، جايگاه هنر را 
به عنوان چهارمين مهارت اساسى يادگيرى، از نو درك كنند و ضرورت توجه به آن را درونى سازند. مؤلف اين مقاله، در 
مقام دانش آموخته ى رشته ى مطالعات برنامه ى درسى و فردى كه پژوهش در اين حوزه را دغدغه ى خود مى داند، 

مى كوشد آموزه هايى از اين مفهوم را در حد و اندازه ى صفحات مجله مطرح كند.

آيا امروزه برخوردارى از مهارت هاى خواندن و نوشتن فرد را باسواد 
ــوان مقصود خود را به  ــد؟ آيا از طريق زبان مكتوب مى ت ــوه مى ده جل
ــرد و از همين راه نيز مى توان معناى مورد نظر آن ها  ديگران منتقل ك

را دريافت؟
در ديدگاهى وسيع تر، سواد را مى توان راه بده و بستاِن معنى تلقى 
كرد. گرچه بسيارى از معانى از طريق خواندن و نوشتن حاصل مى شود، 
اما بدون ترديد مى توان ادعا كرد كه انتقال معنا منحصر به متن نيست 
ــتان معنايى به شمار نمى رود. تنها بخش  و متن نيز تنها ابزار بده و بس

كوچكى از معنا و مفهوم از طريق متن و زبان مكتوب مبادله مى شود.
سواد در مفهوم گسترده ى خود عبارت است از: «قابليت رمزگشايى 
و رمزگردانى از معنا و مفهوم، صرف نظر از قالب يا فرم اجتماعى كه معنا 

با استفاده از آن ابراز شده است.»
ــواد است، بايد از طريق تعريف  ــى باس براى اين كه بدانيم چه كس
ــترده ى سواد پيش برويم. در ابتدا بايد اشكال و قالب هاى متفاوتى  گس
ــوند، بيابيم؟ و  ــا و مفهوم از طريق آن ها ابراز و مبادله مى ش ــه معن را ك
بفهميم مدرسه در ميان اشكال متكثر سواد يا سواد چندگانه، چه نقش و 

مسئوليتى برعهده دارد؟
ــد، بايد به سواد به گونه اى  ــاره ش همان گونه كه در اين تعريف اش
فراتر از حد يا قالب زبان نگريست، چرا كه نظام هاى مبادله ى معنا كه 
توسط بشر ابداع شده اند، به هيچ عنوان محدود به زبان نيستند. معنا عالوه 
ــمى و  بر قالب هاى زبانى، از طريق قالب هاى ديدارى يا هنرهاى تجس
ــى ابراز شده است. از  ــى و هنرهاى نمايش هم چنين قالب هاى نمايش
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(4thR) بازانديشى مفهوم سواد با تأكيد بر چهارمين مهارت پايه

كليدواژه ها: سواد، شكل هاى بازنمايى دانش، هنر.

اين رو، باسواد شدن به معنى وسيع كلمه، كيفيت و قابليتى است كه به 
ــده از طريق نظام هاى  فرد امكان مى دهد تا به معانى و مفاهيم ابراز ش

معناسازى گوناگون دست رسى يابد.
ــواد در  ــكال متنوع س ــن ترتيب، مدارس بايد به پرورش اش به اي
ــرادى كه به دليل  ــد و از تربيت اف ــى خود توجه كنن ــاى درس برنامه ه
برخورد گزينشى و حداقلى نظام آموزشى با مقوله ى سواد، صرفاً قابليت 
برقرارى رابطه ى بده و بستان معنايى با شكل هاى محدودى از نظام هاى 
معناسازى را دارند، بپرهيزند. افرادى كه فقط به رابطه ى محدود معنايى 

مى پردازند، نيمه  باسواد1 به شمار مى آيند.
در نظام هاى آموزشى، توجه به سواد اهميت بسيار دارد. اما در اين جا 
بهتر است به اين سؤال پاسخ دهيم كه چه ارزش ويژه اى در سواد به اين 
معنا نهفته است كه عطف توجه به آن را ضرورى و كم توجهى به آن را 
غيرقابل توجيه مى كند؟ اين مسئله را از طريق توجه به سواد به معناى 
گسترده ى آن و قادر ساختن دانش آموزان به خواندن و برقرارى رابطه ى 
معنايى با شكل هاى غيركالمى، مى توان بررسى كرد. داليل اين توجه 

در سه نكته نهفته است:

الف) عمق بخشيدن به كسب معنا توسط انسان 
در سراسر زندگى

ــت كه انسان براى شناخت  ــرى نشان داده اس فرهنگ جوامع بش
جهان از ابزارهاى گوناگون استفاده مى كند. براى مثال، علم روان شناسى 
براى فهم بهتر چگونگى تحول انسان در ابعاد گوناگون، تصوير و نقاشى 
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براى بهتر ديدن تركيب نور و سايه در خيابان هاى يك شهر، داستان و 
نمايش براى پى بردن به عمق درد و رنج انسان ها، و جامعه شناسى براى 
درك و فهم بهتر كاركرد نهادهايى مانند خانه و مدرسه به كار مى روند. 
اگر هدف تعليم و تربيت، به عنوان يك فرايند، توسعه ى درك و فهم انواع 
معانى است كه افراد مى توانند در طول حيات با آن ها سروكار پيدا كنند 
ــواد فرايند ساخت و انتقال معنا در نظر گرفته شود، بايد نتيجه  و اگر س
گرفت كه نظام آموزشى از تدارك ديدن فرصت هايى براى پرورش سواد 
در شكل هاى متنوع آن (منطبق با تنوع در ميراث فرهنگى مشترك بشر) 
ناگزير است. غفلت از اين امر به معناى گرفتار آمدن در دام باريك انديشى 
ــت كه افراد را از دست يابى به طيف تجربه هاى ممكن در  شناختى اس
زندگى و حيطه ى دانايى، محروم مى سازد. متأسفانه گاه مشاهده مى شود 
ــيارى از شكل هاى بازنمايى دانش در برنامه هاى درسى مدارس  كه بس

به كنار گذاشته شده يا حتى به حاشيه رانده شده اند.

ب) پرورش قابليت ها و اسـتعدادهاى شـناختى ـ 
ذهنى دانش آموزان

پرورش قابليت هاى شناختى و ذهنى، با فرصت هاى يادگيرى كه 
شامل عوامل محيطى و فرهنگى است رابطه ى مستقيم دارد. در اين ميان 
ــى مهم ترين عنصرى است كه در بستر آن، فرصت هاى  برنامه ى درس
يادگيرى عملياتى مى شوند. هنگامى كه در برنامه ى درسى، شكل هاى 
ــود، نظام آموزشى نه تنها به تحقق ابعاد  بازنمايى دانش گنجانده مى ش
سواد عمل كرده است، بلكه در زمينه ى پرورش توانايى هاى خاص ذهنى 

يا ساخت و پرداخت ويژه اى از آن نيز، گام برداشته است.
به اين ترتيب برنامه ريزان درسى، با تصميم گيرى شايسته ى خود 
ــاى يادگيرى و تعريف قابليت هاى  ــًال به تعريف دامنه ى فرصت ه عم

ذهنى و فكرى دانش آموزان مى پردازند.

پ) دسـت يابى به عدالـت و برابرى فرصت هاى 
آموزشى

ــل وراثتى، تمايالت و  ــا كه دانش آموزان تحت تأثير عوام از آن ج
گرايش هاى ذهنى متفاوتى دارند و مربيان با دست كارى شرايط محيطى 
ــى بايد  مى توانند به ذهن آن ها جهت دهند، بنابراين نظام هاى آموزش
در جريان سياست گذارى و برنامه ريزى ها به تفاوت هاى آشكار و نهان 
ــوزان توجه كنند. بدين معنا كه بايد در طراحى برنامه هايى گام  دانش آم
ــوت دانش آموزان از نظر  ــتعدادها، توانايى ها و نقاط ق ــد كه با اس بردارن
به كارگيرى نظام هاى متفاوت معناسازى سازگارى داشته باشند. بنابراين، 
ــى فقط به ايجاد فرصت تحصيل محدود نمى شود، بلكه  عدالت آموزش
مهم تر از آن، تدارك فرصت هاى رشد و يادگيرى در زمينه هايى است كه 

با عالقه ها و استعدادهاى دانش آموزان هم خوانى داشته است.
ــكل هاى  ــتيم كه همواره ش ــاهد آن هس ــر ش در طول تاريخ بش
گوناگون سواد ظهور داشته اند و هر كدام به نوعى توانسته اند افراد را با 

توان مندى ها و استعدادهاى گوناگون حمايت كنند و همواره به شكلى 
خاص در تاريخ حضورى چشم گير داشته باشند. پس مى توان ادعا كرد 
باسواد در زندگى امروز فردى است كه با اشكال معنايى و سواد رابطه ى 
بده و بستانى برقرار كند و بتواند عالوه بر خواندن، نوشتن و حساب كردن، 

ساير حوزه هاى سواد را نيز دريابد.
ــوزش هنر بايد به  ــت كه آم ــن فضايى، آيزنر2 مدعى اس در چني
يك بخش اساسى در برنامه ى درسى مدارس تبديل شود. هنر در كنار 
مهارت هاى اساسى سه گانه يعنى خواندن، نوشتن و حساب كردن، بايد 
به عنوان چهارمين مهارت اساسى (4thR)3 برنامه ى درسى مطرح شود.

بر همين منوال، مى توان با تأكيد بر شكل هاى متنوع سواد اذعان 
داشت كه هنر همواره در تاريخ زندگى بشر نقشى اساسى داشته و هرگز 

جايگاهش در زندگى انسان ها از بين نرفته است. هنر با قالب هاى متنوع 
ــكلى از سواد را رقم زده است. پس بى مهرى نسبت به هنر و غفلت  ش
ورزيدن از آن در نظام آموزشى و مدارس، مى تواند باعث فراموشى سواد 

شود.
ــواد در نظام آموزشى خود  بنابراين اگر به دنبال تربيت افرادى باس
هستيم، بايد بتوانيم به شكل هاى سواد كه همواره در طول تاريخ بشر 
ماندگار و پايدار مانده اند، توجه كنيم و از انواع متنوع دانش با كاركردهاى 
متنوع آن به راحتى چشم نپوشيم. در اين صورت به شايستگى مى توانيم 
ــواد تربيت كنيم و حتى مانع از پرورش نيمه باسواداِن  افرادى باس

به ظاهر باسواد شويم.

پى نوشت 
1. Semi-Literate
2. eisner
3. Reading, Writing, Reasoning, Arts.
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يكى از مهم ترين گام ها براى اصالح واقعى نظام هاى 
آموزشـى، تدارك جايگاهى معقول و مناسب براى هنر در 

برنامه ى درسى مدارس است


