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Abstract 

Introduction: Critical literacy of students with the production and modernization of 

knowledge and validity of knowledge claims to accurately evaluate texts (print-digital) in 

the age of information and communication technology. Therefore, the aim of this study was 

to identify the components of students' critical literacy in higher education. 

Methodology: The design of this research is a qualitative synthesis research of the type of 

Translation meta-synthesis.The statistical population of the study includes qualitative and 

mixed method scientific research articles published in prestigious journals in the field of 

critical literacy between 2010 to 2021 and 1389 to 1399.This research has been done using 

the six-step method of Sandlowski and Barroso.In the first step, after selecting the meta-

synthesis team, the research question was set to discover the components of students' critical 

literacy in higher education and the criteria for including articles were identified. In the 

second step, a systematic search of resources in Latin databases was performed. In the third 

step, the quality of the articles was evaluated and finally, according to the exclusion criteria, 

51 original articles were selected. In the fourth step, the basic themes were extracted by the 

technique of Classification the findings and the technique of Meta-summery. Validation of 

findings was also done with validation and transferability techniques. 

Findings:  By performing the fifth step of the six-step process of Sandlowski and Barroso, i.e. 

combining and presenting the findings, 37 basic themes were extracted, in 13 themes of the first level 

organizer and 4 organizers of the second level (knowledge, skill, attitude and social) as components of 

students' critical literacy were categorized.Finally, all the mentioned topics were presented in the form 

of the comprehensive theme of students' critical literacy. In the sixth step, the findings were validated. 

Conclusion: After conducting the meta-synthesisresearch steps, the four components were described 

and finally the critical literacy framework was introduced as a social competence of students that can 

be the headline of curriculum policy makers at the university level during curriculum  design . 
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 دهیچک
چاپی ـ دیجیتالی(  )  های دانش به ارزیابی دقیق متونسواد انتقادی دانشجویان با تولید و نوسازی دانش و اعتبار ادعا:  هدف

  انیدانشجو   یسواد انتقاد  هایمؤلفهیی  هدف پژوهش حاضر شناسا پردازد؛ بر این اساس  در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات می

 بوده است.   یدر آموزش عال

فراترک  ،یفیکسنتزپژوهی  پژوهش    نیاطرح    شناسی:روش نوع  دربرگیرنده  لیتبد  بیاز  پژوهش،  آماری  جامعه  است.  ی 

 2020تا    2010های  شده در مجالت معتبر در زمینه سواد انتقادی بین سالهای علمی پژوهشی کیفی و ترکیبی چاپهمقال 

 اول  گامدر  و باروسو انجام شده است. یساندلوسک  ایمرحلهبا استفاده از روش شش   باشد. این پژوهشمی 1399تا  1389و 

ت  و انتخاب  از  پژوهش  ،  بیفراترک  میپس  انتقادمؤلفهبرای کشف  سؤال  عال  انی دانشجو  یهای سواد  آموزش  و در  تنظیم  ی 

ی انگلیسی و فارسی اطالعات  های گاهیپا   در  منابع   مند ی نظامجستجو، به  دوم  گاممشخص شدند. در    هاشمول مقاله  های رایمع

در انتخاب شدند.    لیمقاله اص  51خروج    اری به مع  با توجهها انجام و در نهایت  مقاله  ت یفیک  یاب یسوم ارز   گامدر  .  پرداخته شد

نیز   هایابی یافتهاعتباراستخراج شدند.   هی پا  ن یمضام  ی،سی نودهیفراچک  یکم  کیو تکن هابندی یافتهدسته  کیتکن  با  چهارم   گام 

 پذیری صورت گرفت. های اعتبارپذیری و انتقالبا تکنیک

ارائه یافتهبا اجرای گام پنجم از فرایند شش مرحلهها:  یافته  مضمون پایه    37ها،  ای ساندلوسکی و باروسو یعنی ترکیب و 

اول    دهندهسازمانمضمون    13  شده، در استخراج و   ی نگرش  ،یارتمه   ،یدهنده سطح دوم )دانشسازمانمضمون    4  وسطح 

قالب مضمون    درمذکور    نیمضام  ی تمام  تی در نها  .بندی شدنددسته  ان، ی دانشجو  یسواد انتقاد های  هؤلف عنوان می( بهاجتماع

 ها انجام شد.یابی یافتهاعتبار ششم  گامدر ارائه شدند.  ان ی دانشجو ی سواد انتقاد  ریفراگ

  ک ی عنوان به  یو در انتها چارچوب سواد انتقاد حی گانه تشر4های همؤلف  ب،یاز انجام مراحل پژوهش فراترک پس  :گیرینتیجه

ی طراح   در سطح دانشگاه در حین   برنامه درسی  گذاران استیسرلوحه س  تواندمیشد که    ی معرف  ان ی دانشجو  یاجتماع  ی ستگیشا

 .ردیقرار گهای درسی برنامه

 روش فراترکیب  آموزش عالی، های سواد انتقادی، شایستگی اجتماعی،سواد انتقادی، مؤلفه :یکلید واژه های 
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 مقدمه 

ها  های اطالعاتی و ارتباطاتی، افراد در زندگی روزمره خود با پدیدهدر عصر حاضر با توسعه فناوری

های متنوعی با تأکید استاد  کتابطور خاص، منابع و شوند و دانشجویان بهو اطالعات متعددی روبرو می

گیرد کنند. با وجود اینکه این رفتارها با هدف افزایش سطح دانش و سواد صورت میبررسی می  جستجو و

یم انتقادی، معتقدند که این نوع از مواجهه با اطالعات چنانچه با تأمل و  پاراداولی گروهی از پژوهشگران 

نه افزایش نمیتنها دانش و آگاهنقد صورت نگیرد،  افراد را نیز فراهم  ی را  دهد بلکه موجبات گمراهی 

) می Stevens-Carbajal, Short, Simpson, Meyer & DeckGarrett, -Crawford ;2020 ,نماید 

Misiaszek, 2019.)   اهمیت این موضوع در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات که هجوم شدید اطالعات

ترین مفاهیم را از انسان گرفته بردن ابتدایی  سؤال  یرزافراد را محاصره نموده و فرصت برای تحلیل و  

طره های اجتماعی و تحت سیها در این فضا با تشدید فعالیت خود در شبکه شود. در واقع رسانهافزونتر می

درآوردن تمامی رفتارها، خصوصیات اخالقی، روحی و روانی افراد توجه پژوهشگران بسیاری را به خود 

نظام   و تمرکزهای اجتماعی  ها، تشدید نابرابریین هجمه ا(.  Esquivel, 2020 ;Lau, 2020اند )جلب نموده

معنای نیز که در گذشته به  1داری در تولید متون و اعمال قدرت، باعث شده است که مفهوم سوادسرمایه

یت دهد. سواد انتقادی بر توانایی افراد در اصالح هو  ییرتغ  3بود، امروز به سواد انتقادی  2سواد کارکردی

لحاظ   و از  (Hendriani, 2018; Khorshidi, 2017)  داردها تأکید  جامعه از طریق کلمات، متون و کنش

وتحلیل، نقد و انتقال  تفاده از فکر و شناخت برای تجزیه همچون اس های مختلفینظری مفاهیم و ایده

Medlock ,های اجتماعی زندگی روزمره ) ای از قوانین و فعالیت برای مشارکت در زمینههنجارها، مجموعه

 ,Wilson, Reece & Hetrickهای مختلف )های پنهان و نهفته در متن یا رسانهکشف قدرت  (،2018

20202020; Lee, , Hanna اطمینان و مناسب مستقل از بافت و  های ارزیابی قابلای از معیار( و مجموعه

ضمنیهدف می های  شامل  )را  امروزه ازاین  (.Andersson, 2018-Molin, Godhe & Lantzشود  رو، 

  هاآن طور چشمگیری در  دانشجویان، افراد با سواد انتقادی هستند که مهارت خواندن و نوشتن انتقادی به

 ( است  یافته  مؤلفه ;Freebody, 2107 Comber, 2015پرورش  به (. مطالعه  توجه  با  انتقادی  های سواد 

دلیل تأثیر گیری از آن در آموزش عالی و بهوپرورش به بهره( از آموزش 1970)  4تغییر نگاه پائولو فریره

یک ضرورت محسوب های اجتماعی المللی شدن از طریق شبکه شدن و بینیجهانهایی همچون سیاست

تربیت ضمن تأکید بر اهمیت سواد  ورو، به باور پژوهشگران تعلیم(. ازاین Kaur & Sidhu, 2014گردد ) می

مانده و   انتقادی در توسعه فکری و اجتماعی، آموزش سنتی در رشد و پرورش سواد انتقادی افراد، ناتوان

 
1. literacy 
2. functional literacy 

3. critical literacy 

4. Paulo Freire 
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ناپذیر محتوای  عنوان بخش جدایی دانست و از آن به توان یکی از اهداف نظام دانشگاهی  سواد انتقادی را می 

چنانچه تربیت دانشجوی نقاد یک رسالت   افزون بر این،   (. Lucas, 2019برنامه درسی دانشگاهی نیز یاد کرد ) 

ای اصیل عنوان هدف و راهبرد اساسی در این نظام، مسأله نظام آموزش عالی پنداشته شود، سواد انتقادی به 

 (.Gul & et al, 2010; Marin & Halpern, 2011گردد )پژوهشگران دانشگاهی قلمداد می برای  

ها و ابعاد آن در از آنجا که عملیاتی کردن این سواد در آموزش عالی نیازمند شناسایی دقیق مؤلفه

انتقادی بهپژوهش از دو بعد قابل بررسیعنوان مسأله پیشهای گذشته است، سواد    روی این پژوهش 

های مختلف تنها در زمینه آموزشی، بلکه در زمینه توان گفت که سواد انتقادی نه است. از جنبه اول می

طور عمومی به سوژه مورد عالقه تبدیل شده است های اجتماعی بهدلیل گسترش نابرابریاجتماعی به

(Fountzoulas, Koutsouba & Nikolaki, 2018; McKenzie & Jarvie, 2018همچن .) ین سواد انتقادی

 ,Leeگردد )منجر به مباحثاتی راجع به قدرت، جنسیت، طبقه اجتماعی، مذهب، فرهنگ و نژاد نیز می

رسانه  (2020 یا  متون  با  مواجهه  تمامی ساختارو حین  برده  ها  زیر سؤال  متون  قدرت موجود در  های 

)می مسألهYavuz-Konokman, 2020شود  دیگر  اساسی  بُعد  سواد(.  پژوهشی   مندی  از جنبه  انتقادی 

های بسیار زیادی که در کشورهای مختلف پیرامون این پدیده ارزشمند صورت است. با وجود پژوهش

مند آن شود و طی مرور نظامهای داخل ایران اثری از این پدیده دیده نمیگرفته شده، در بین پژوهش

ابعاد مختلف آن بپردازد یافت نشد. بنابراین با  ها و  طور مستقیم به مطالعه مؤلفهگونه پژوهشی که بههیچ

طور ویژه در مطالعات مربوط طور کلی در کشور ایران و بهتوجه به فقر مطالعات مرتبط با سواد انتقادی به

گیری به حوزه آموزش عالی و با آگاهی به این موضوع که مطالعات گذشته نقش مهمی در تولید نحوه شکل

های که »مؤلفه  بودنددنبال پاسخ به این سؤال شگران در این پژوهش فراترکیب بهاین مفهوم دارند، پژوه

  سواد انتقادی در آموزش عالی چیست؟«

 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش، دربرگیرنده کلیه مقاله آماری  پژوهشی کیفی و ترکیبی چاپجامعه  علمی  شده در  های 

. گروه فراترکیب بود  1399تا    1389و    2020تا    2010های  مجالت معتبر در زمینه سواد انتقادی بین سال

مقاله(،   201های دارای عنوان مناسب )های مرتبط با سواد انتقادی، ابتدا مقالهپس از جستجوی کلیدواژه 

  ها،مقاله( و در نهایت پس از مطالعه متن اصلی مقاله  130های دارای چکیده مناسب )پس از آن مقاله

ها نیز از دو معیار متعلق . برای غربالگری مقالهکردعنوان نمونه پژوهش گزینش  به  را  نهاییمقاله    51تعداد  

از جنبه های معتبر و مرتبط بودن آن با موضوع پژوهش بهره گرفته شد.  بودن به سایت پژوهش  این 

اده از روش بوده که با استف  1و از نوع فراترکیب تبدیلی ی  فیکطرح سنتزپژوهی    ماهیت کاربردی، از نظر 

 
1. translation meta-synthesis 
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های روش ( و تشکیل تیم فراترکیب انجام شده است. گام2007)  1ای سندلوفسکی و باروسو شش مرحله

شناسی پژوهش و سه دسته فراترکیب تبدیلی بنا به ماهیت آن شامل سه دسته اول که مرتبط با روش

شناسی سه در بخش روش  شود. بنابراین در این پژوهش نیزهای پژوهش است، میدوم که مرتبط با یافته

 گردد. ها نیز سه مرحله دوم بیان میمرحله اول تشریح و در بخش یافته

دنبال شناسایی و طراحی ابعاد، های فراترکیب محقق به در پژوهش   گام اول تنظیم سؤال پژوهش:

ان کیفی های محقق های جدید مفهوم مورد مطالعه است، که از چشم پژوهش ها یا قالب چارچوب   ها، مؤلفه 

های کیفی انجام شده پنهان مانده است، بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که »بر اساس پژوهش 

های سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی چیستند؟«. برای پاسخ به سؤال پژوهش گروه فراترکیب مؤلفه 

هجری    1399تا    1389میالدی و    2020تا    2010های  شده در زمینه سواد انتقادی بین سال های چاپ مقاله 

 اند را مورد بررسی قرار داد.شده شمسی که با رویکرد کیفی و ترکیبی در مجالت معتبر چاپ  

نظام منابع:گام دوم جستجوی  رویکرد    مند  با  پژوهش  نتایج  به  دستیابی  جهت  مرحله  این  در 

، نورمگز، مگ  6، اریک5، اشپرینگر 4امرالد ،  3، ساینس دایرکت2های داده اسکوپوس مند پایگاهمطالعه نظام

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی مورد واکاوی قرار گرفتند. در این پژوهش با توجه به اینکه   و ایران

گیرند و دسترسی به سایر منابع از های معتبر و خاصی قرار میهای پژوهشی تحت نظارت و داوریمقاله

اند. بر عنوان منابع معتبر انتخاب شدهپذیر نبوده است، بهمند امکانطور نظامبههای التین  نامهجمله پایان

های جستجو در این دست آمد. کلیدواژهمقاله دارای رویکرد کیفی به   71اساس آن و تا این گام تعداد  

د سواد های سواد انتقادی«، »ابعاهای سواد انتقادی«، »شایستگیپژوهش شامل »سواد انتقادی«، »مؤلفه 

 8جلواز قسمت »مراجع« و همچنین برای جستجوی روبه 7عقببهجهت جستجوی رو باشد. انتقادی« می

ای نیز عقب که به جستجوی زنجیره بهاز قسمت »استناد شده توسط« بهره گرفته شد. در جستجوی رو 

به  مورد بررسی قرار   منظور شناسایی منابع مشابه و مرتبطمعروف است بخش مراجع در مقاله نمونه، 

شود شامل شناسایی منابع مرتبطی  جلو که جستجوی استنادی نیز مطرح میبهگیرد. جستجوی رو می

 ,Finfgeld-Connett & Johnson, 2013; Finfgeld-Connettاند )است که به مقاله نمونه استناد کرده

 باشد. میهای داده همچون اسکوپوس این امکان را دارا ( که برخی پایگاه2018

مقاله مستخرج در اختیار دو نفر از اعضای   71مند  نظام در حین جستجوی    گام سوم ارزیابی کیفیت: 

 
1. Sandelowski & Barroso 

2. Scopus 
3. Science- Direct 

4. Emerald 

5. Springer 
6. Eric 

7. backward searching 

8. forward searching 
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مقاله اصیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. دقت و اصالت  53تیم فراترکیب قرار گرفت که پس از ارزیابی دقیق، 

های اطالعاتی و مجالت معتبر و ارتباط و تناسب موضوعی به پایگاه   متعلق بودن مقاالت با استفاده از دو معیار  

مورد استفاده   1عات ابزار ارزیابی حیاتیشناختی مطال مقاالت با سؤال پژوهش تعیین شد. برای کیفیت روش 

( که این ابزار عمومی در تحقیقات کیفی برای ارزیابی کیفیت مطالعات Walsh & Downe, 2005قرار گرفت )

طور ویژه برای سنجش روایی و اعتبار در روش تحقیق فراترکیب مورد های تحقیق کیفی و به اولیه در روش 

توان گفت این ابزار همان الگوریتم پاالیش مقاالت است که در  تی دیگر می عبار گیرد. به استفاده قرار می 

گیری، ( شامل بررسی اهداف پژوهش، منطق روش، طرح پژوهش، روش نمونه 5  تا   1با طیف  )  سؤال   10قالب  

 ها،وتحلیل داده کنندگان، مالحظات اخالقی، اعتبار تجزیه ها، رابطه پژوهشگر و مشارکت آوری داده روش جمع 

دلیل کسب امتیاز ضعیف و به   منبع   2اساس، این  ها و ارزش پژوهش طراحی شده است. بر  بیان واضح یافته 

مقاله مورد بررسی نهایی قرار گرفت. همچنین   51خیلی ضعیف از فرایند بررسی حذف شدند و در نهایت  

، 5اعتمادپذیری و    4هاداده ی  همسوساز و    گران از طریق خودبازبینی پژوهش   3پذیری و انتقال   2پذیریاعتبار 

بین دو کد به  توافق  از  همراه روش  به تکنیک گذار  پژوهش  این  استفاده شده در  اعتبار های  منظور تعیین 

 است.ها بود که در گام ششم پژوهش نیز مطرح شده  داده 

مراحل استخراج گیری از  در این مرحله که با بهره   وتحلیل اطالعات: گام چهارم استخراج و تجزیه 

بندی  وتحلیل آن استفاده شد، از تکنیک دسته ها در فراترکیب و در نهایت تجزیه ها، شمول داده اولیه داده 

دنبال بندی به های کیفی بهره گرفته شد. دسته نیز جهت تحلیل یافته   6ها و تکنیک کمی فراخالصه یافته 

 های مشخص است،در دسته   قرار گرفتن کیب جهت  ها یا موضوع مورد نظر فراتر شناسایی و استخراج ایده 

های  سازی یافته بندی و در نهایت خالصه گروه   مجزاسازی، ویرایش،   نویسی نیز به فرایند استخراج، چکیده 

تنها یک کار   نویسی، ها در فراچکیده سازی یافته هاست. یکپارچه ای از اعداد و گزاره مجموعه  صورت به متنی 

نیست،  پژوهشی  بلک   تکنیکی  تیم  رسیدن  برای  است  فرایندی  نهایی نوع به ه  مرحله  از  قبل  که  اجماع  ی 

تمام عوامل (. در ادامه گام چهارم، ابتدا  1397فراترکیب به آن نیازمندند )محمدی، صابری، سلیمی و نوری،  

نظر    در  با  لی تقل   هایقاعده سپس طبق  شد و    نظر گرفتهمضمون در  عنوان  به   هاپژوهش از  شده  ج استخرا 

مضمون پایه   37به  و  تری شکل گرفته  بندی جامع ها دسته با ترکیب آن   ، مضامین از    ک ی مفهوم هر    گرفتن 

 ( همراه منابع هر مضمون ارائه شده است.1شده در جدول ) کاهش یافت. مضامین پایه استخراج 
 

 . مضامین پایه و منابع استفاده شده سواد انتقادی دانشجویان 1جدول  
 

1. critical appraisal skills program  

2. credibility 

3. transferability 
4. data triangulation 

5. dependability 

6. meta-summery 
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 منابع  یه مضامین پا 

 McKenzie & Jarvie (2018); Kim (2016); Khorshidi خنثی نبودن هیچ متنی 

(2017); Curdt-Christiansen (2010) 

 Pollard (2019); Lopez (2011); Kafshgarsouteh (2010) چالش کشیدن ساختارهای سیاسی اجتماعی

 ها در متن پیچیده بودن واقعیت الیه والیه

Alford & Kettle (2017); So (2016); Cho (2015); 
Hermann-Wilmarth, Lannen & Ryan (2017); Failasofah 

(2016); McKenzie & Jarvie (2018); Hinrichsen & 

Coombs (2013); Shah, Tabassum, Mahmood & Hussain 
(2012) 

 Pollard (2019); So (2016); Lopez (2011) های اصلی متن پی شناسایی ایده در

 Abednia (2015); Cho (2015); Liu (2017) برقراری عدالت و برابری تحصیلی در دانشگاه

 Kim (2016); Park (2012) تثبیت هویت انتقادی افراد بازیابی و

 Pederson (2019); Molin, Godhe & Lantz-Andersson بررسی عمیق متن از زوایا و ابعاد مختلف 

(2018) 

 Pollard (2019); Jimenez & Gutierrez (2019) یک متن به یک شیوه خاص  تمرکز بر علت تولید 

 Pollard (2019), Jiménez & Gutiérrez (2019) های قدرت گروه اهداف و نویسنده، تأمل بر بافت، متن،

 So (2016); Kim (2016); Kaur & Sidhu (2014); Khorshidi های سیاسی اجتماعی دانشجویان توسعه آگاهی

(2017); Park (2012); Gordon (2017) 

 Gustin (2013); Barden (2012); Pederson (2019) معرفی فضای تاریخی حاکم در زمان تولید یک متن 

 & Alford & Kettle (2017); Kim (2016); Jimenez تحلیل و شکستن معنای اولیه متن 

Gutierrez (2019) 

 Ko & Wang (2013); Kaur & Sidhu (2014); Khorshidi معنا  ساخت و کاربرد

(2017) 

-Curdt-Christiansen (2010); Molin, Godhe & Lantz بینی معنا پیش حدس و 

Andersson (2018) 

 So (2016), Taspinar & Cubukcu (2020) استنباط و فهم معنای اصلی 

-Curdt-Christiansen (2010); Molin, Godhe & Lantz مشارکت دانشجویان در تولید معنای متن 

Andersson (2018) 

 Kurniawati, Sugaryamah & Hasanah (2020) نقادی کردن غیرخطی دانشجویان 

 Kurniawati, Sugaryamah & Hasanah (2020) ایجاد تغییر در زندگی اجتماعی توسط دانشجویان 

 Molin, Godhe & Lantz-Andersson (2018); So (2016) دائم  طور نوشتن انتقادی به خواندن و

 ;Jimenez & Gutierrez (2019); Cridland-Hughes (2018) درگیری انتقادی مداوم در فرایند یادگیری
Hermann-Wilmarth, Lannen & Ryan (2017) 

 Ko & Wang (2013); Forest & Kimmel (2016) خواندن و نوشتن انتقادیکسب مهارت در  

با هدف ایجاد تغییرات در    فراتر از چارچوب فکر  کردن 

 سطح دانشگاه 
So (2016); Kim (2016); Kaur & Sidhu (2014); Park 

(2012); Khorshidi (2017) 

 Ko  & Wang (2013); Forest & Kimmel (2016); Failasofah پذیری اجتماعی جهت حل مسائل احساس مسئولیت

(2016) 

 Lopez (2011); Izadinia & Abednia (2010) تعهد دانشجویان و اساتید نسبت به عدالت در دانشگاه 

 Huang (2011); Huh (2014); Soares & Wood (2011) نگرش مثبت نسبت به تغییر در محیط دانشگاه 

به   نسبت  در  نابرابرینگرانی  موجود  اجتماعی  های 

 دانشگاه و جامعه 
Kurniawati, Sugaryamah & Hasanah (2020) 

هویت به  وتوجه  جنسیت  طبقات،  تمامی  فردی   Suh & Huh (2017); Curdt-Christiansen (2010)  های 
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 منابع  یه مضامین پا 

 های سیاسی گروه

از بهره زمینه  وری  در  هنر،متون  همچون  هنری    های 

 زبان  ادبیات و
Liu (2017); Stribling (2014); Lopez (2011); Hinrichsen 

& Coombs (2013); Gordon (2017) 

استفاده از طنز    توجه به زیر سؤال بردن تحوالت موجود با 

 و کمدی 
Kim (2016); Liu (2017); Park (2012) 

 Khorshidi  (2017); Shah & et al (2012); Alford & Kettle تدوین تجارب گروهی در کالس درس دانشگاه 
(2017) 

 ;So (2016); Koo (2012); Forest & Kimmel (2016) حضور فعال دانشجو در اجتماع 

Ladbrook & Probert (2011); Izadinia & Abednia (2010) 

با به  مباحثه  کارگیری راهبردهای  دیگران پیرامون نحوه 

 در زندگی فردی سواد انتقادی 

Kaur & Sidhu (2014); Jimenez & Gutierrez (2019); Cho 

(2015); Molin, Godhe & Lantz-Andersson (2018); 
Barden (2012) 

 Khorshidi (2017); Lopez (2011); Abednia (2015); Cho عدالتیمعناسازی و تولید متن جهت مقابله با بی
(2015) 

 Jimenez & Gutierrez (2019); Kim (2016) دانشگاه گری اجتماعی در کنش

 Liu (2017); Fajardo (2015); Pollard (2019) های موجود در دانشگاه بازسازی کلیشه

عدالت به  حساس  و  برای  تسهیلگری  اجتماعی  خواهی 

 دیگران 

Failasofah (2016) ; Forest & Kimmel (2016); Soares & 

Wood (2010) 
 

اجتماعی   ساختارهای  تمامی  شجاعانه  بردن  سؤال  زیر 

 مسلط 
Cridland-Hughes (2018); Sultan, Rofiuddin, Nurhadi & 
Priyatni (2017) 

 

 های پژوهشیافته

مضمون(،    37شده )ییشناساپنجم، براساس مضامین پایه    در گام  ها:گام پنجم ترکیب و ارائه یافته 

بندی و ارائه دهنده سطح اول دستهمضمون سازمان  13تری انجام شد و مضامین پایه در  بندی کلیدسته 

شود در چهار مضمون کلی  ( مشاهده می2مضمون نیز همان طور که در جدول )  13شد. در ادامه این  

 بندی گردید. نشجویان دسته های اصلی سواد انتقادی داعنوان مؤلفه دانشی، مهارتی، نگرشی و اجتماعی به
 

 دهنده سطح اول و دوم سواد انتقادی دانشجویان. مضامین سازمان 2جدول  

مضمون 

 فراگیر

مضامین 

دهنده  سازمان

 سطح دوم 

مضامین 

 دهنده  سازمان

 سطح اول

 مضامین پایه

سواد 

انتقادی 

 دانشجویان 

نش
دا

 ی

تبیین و شناخت  

 های اساسی فرض

 خنثی نبودن هیچ متنی 

 چالش کشیدن ساختارهای سیاسی اجتماعی 

 ها در متن الیه و پیچیده بودن واقعیتالیه

 انداز روشنگری چشم
 های اصلی متن پی شناسایی ایده  در

 برقراری عدالت و برابری تحصیلی در دانشگاه 
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( ارائه شده است.  1های سواد انتقادی دانشجویان در شکل )( مؤلفه 2های جدول )بر اساس یافته

مهارتی و اجتماعی است. منظور   مؤلفه دانشی، نگرشی،  4توان گفت که سواد انتقادی دارای  بنابراین می

 بازیابی و تثبیت هویت انتقادی افراد

 تفکر عمیق 

 زوایا و ابعاد مختلفبررسی عمیق متن از 

 تمرکز بر علت تولید یک متن به یک شیوه خاص

 های قدرت اهداف و گروه  نویسنده، تأمل بر بافت، متن،

 بخشی دانشجویانآگاهی 
 های سیاسی اجتماعی دانشجویانتوسعه آگاهی 

 معرفی فضای تاریخی حاکم در زمان تولید یک متن 
ارت

مه
 ی 

 معناسازی 

 تحلیل و شکستن معنای اولیه متن 

 ساخت و کاربرد معنا 

 بینی معنا حدس و پیش

 مواجهه خالقانه با متن 

 استنباط و فهم معنای اصلی 

 مشارکت دانشجویان در تولید معنای متن

 نقادی کردن غیرخطی دانشجویان 

خواندن و نوشتن ماهرانه  

 متون

 زندگی اجتماعی توسط دانشجویان ایجاد تغییر در 

 طور دائمخواندن و نوشتن انتقادی به

 درگیری انتقادی مداوم در فرایند یادگیری 

 رفتار تحولی 

 کسب مهارت در خواندن و نوشتن انتقادی

سطح   در  تغییرات  ایجاد  هدف  با  کردن  فکر  چارچوب  از  فراتر 

 دانشگاه 

رش
نگ

 ی

 متندرگیری عاطفی با 

 پذیری اجتماعی جهت حل مسائلاحساس مسئولیت

 تعهد دانشجویان و اساتید نسبت به عدالت در دانشگاه 

 نگرش مثبت نسبت به تغییر در محیط دانشگاه 

 شناسیزیبایی 

 های اجتماعی موجود در دانشگاه و جامعه نگرانی نسبت به نابرابری

هویت به  تمامی  توجه  فردی  گروه های  و  جنسیت  های طبقات، 

 سیاسی

 ادبیات و زبان   های هنری همچون هنر،وری از متون در زمینهبهره 

 بردن تحوالت موجود با استفاده از طنز و کمدی سؤال    توجه به زیر

اع
تم

اج
 ی 

 ارتباط گرا بودن

 تدوین تجارب گروهی در کالس درس دانشگاه 

 اجتماعحضور فعال دانشجو در 

با به  مباحثه  نحوه  پیرامون  سواد دیگران  راهبردهای  کارگیری 

 انتقادی در زندگی فردی 

 کنشگری اجتماعی 

 عدالتیمعناسازی و تولید متن جهت مقابله بابی

 گری اجتماعی در دانشگاه کنش

 های فرهنگی موجود در دانشگاه بازسازی کلیشه

 حساسیت اجتماعی
 تسهیلگری و حساس به عدالت آموزشی و اجتماعی برای دیگران

 زیر سؤال بردن شجاعانه تمامی ساختارهای اجتماعی مسلط
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های سواد انتقادی(،  ها، آرمانفرضبخش سواد انتقادی )شامل مفاهیم، پیشاز مؤلفه دانشی رسالت آگاهی

منظور کسب یک توانایی سواد انتقادی، مؤلفه مؤلفه مهارتی بیانگر تلفیق دانش و نگرش دانشجویان به 

و زندگی در زیستگاه    جداشدهاجتماعی هسته بنیادی سواد انتقادی است که در آن دانشجو دائماً از خود  

داند. مؤلفه نگرشی  ی و اجتماعی در خود میاجتماعی و حل معضالت اجتماعی دیگران را یک وظیفه انسان

 های سواد انتقادی است.دهنده سایر مؤلفهنیز جهت 

 

 

 

00 

 

 

 

 

 

 
 سواد انتقادی دانشجویان  های. مؤلفه 1شکل  

 

و قابلیت وابستگی    پذیریاعتبار  هایاز تکنیک  استفاده  با   ها داده  اعتبارها:  گام ششم اعتباریابی یافته

آوری با هدایت دقیق جریان جمع  اعتمادپذیریها و دادههمسوسازی و گران شخودبازبینی پژوهاز طریق 

(. همچنین برای اطمینان بیشتر  Lincoln & Guba, 1985)  تعیین شدان  رگاطالعات و همسوسازی پژوهش

اهیم ایجاد  از روش توافق بین دو کدگذار از ضریب کاپا استفاده شده است. در نهایت با توجه به تعداد مف

دهد نتایج پژوهش، از  محاسبه شده است که نشان می  835/0شده مشابه و متفاوت، ضریب کاپا برابر با  

 قابلیت اطمینان باالیی برخوردارند.
 

 بحث

های سواد انتقادی شامل  ترین بخش این پژوهش پس از تعیین مؤلفه عنوان مهمها بهترکیب یافته

( صورت گرفت. در 1شکل  اجتماعی با ترسیم چارچوبی برای سواد انتقادی )مهارتی و    نگرشی،  دانشی،

 گیرند. ها مورد بحث قرار میکدام از این مؤلفهادامه هر

 الف( مؤلفه دانشی: 

گردد. طبق  های اولیه سواد انتقادی موجب گسترش شبکه دانشی دانشجو میفرضتسلط بر پیش
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یچ متنی خنثی نبوده و همیشه با تعصباتی از هطور ویژه سواد انتقادی،  مفروضات پارادایم انتقادی و به

(.   ;m, 2016KiHuang, 2011; McKenzie & Jarvie, 2018)  استفرهنگ همراه بوده    قدرت،  جنس نژاد،

سازی دانشجویان آگاه  دنبال سلطه خود در بین شهروندان هستند،قدرتمندان جامعه از طریق متون به

گردد. دانش در سواد انتقادی های اجتماعی لحاظ مینسبت به این موضوع اقدام اساسی در رفع نابرابری

متن،قابلیت پنهان  محتوای  درک  همچون  اعتبار،  هایی  رسانهشکل  روند   ارزیابی  در  محتوا  های گیری 

ها اساس یک نگاه نقادانه گیرد. این قابلیتهای دیجیتال را در برمیمختلف از قبیل متون چاپی یا فناوری 

استفاده و انتشار اطالعات نیست بلکه توانایی    های پیرامونی است که صرفاً توانایی یافتن،علمی به پدیده

بردهای استفاده شده و درک عمیق محتوای اطالعات موجود در متن انطباق معیارهای دانشی، صحت کار

تواند تجهیز افراد به آگاهی  گیرد. در این راستا هدف سواد انتقادی در مؤلفه دانشی میرا نیز در برمی

سلسله حفظ  و  ایجاد  شناختی،  عناصر  تحمیل  چگونگی  از  راندن بیشتر  حاشیه  به  یا  اجتماعی  مراتب 

های متن باشد. روشنگری سواد انتقادی چنانچه به نحو مطلوب صورت پذیرد، الگوهای خاص در  گروه

قرار می دانشجو  به مسلط در معرض دید  انفعالی  رویکردی  با  دانشجویان  این صورت  غیر  و در  گیرند 

(. فعال شدن دانش انتقادی دانشجویان به آنان این فرصت را Fajardo, 2015)   پردازندپذیرش متون می

وچرای آن چوندر برابر پذیرش بی  د تا از بازنمایی متن متناسب با هویت خودشان سؤال کنند،ده می

ازاین نمایند.  اقدام  آن  بازسازی  و  اصالح  به  نسبت  بعد  مراحل  در  و  کرده  به مقاومت  نقادانه  نگاه  رو، 

زمان با  هم  تغییر  هایی همچون قدرت پاسخگویی باال،های بیرونی موجب کسب دانش با ویژگیمحرک

های شغلی و اجتماعی  گیری زندگی آینده دانشجو در تمام زمینههای علم و فناوری شده و جهت پیشرفت

انداز روشنگرانه و اجتماعی  اینکه دارای چشمبر  را با موضع انتقادی شکل خواهد داد. سواد انتقادی عالوه  

 Al-Mubaid, Abukmailگردد ) متن نیز میمنجر به درگیری و تفکر عمیق دانشجویان با   متعالی است،

& Bettayeb, 2016 همچنین دانشجویی با صالحیت دانشی سواد انتقادی، در شناخت مبانی ارتباط .)

در جامعه به نحو مؤثری فعالیت کرده و موجب آگاهی هرچه بیشتر سایر   سازنده با دیگران آگاه بوده،

ای مسئولیت اجتماعی دانشگاه را نیز با  طور شبکهنوعان بهبخشی به سایر همگردد. آگاهیافراد نیز می

های ، نابرابریگردد. آگاهی از تنوع نژادیوری اجتماع از دانشگاه نیز میخود توسعه داده و موجب بهره

دلیل اینکه امروزه فضای چندفرهنگی در محیط دانشگاه  ای از این آگاهی هستند که بهاجتماعی نمونه

 ;Kaur & Sidhu, 2014باشد )از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می  به خود گرفته است،  ترینقش پررنگ

Kim, 2016So, 2016; .)  ای های کلیشههای مرتبط با سواد انتقادی به روشدانشجویان با کسب دانش

 کنند.می  خواندن و نوشتن پایبند نمانده و با رویکردهای خالقانه از زوایای مختلف، متن موجود را تحلیل
 

 ب( مؤلفه نگرشی: 

انتقادی و تضمین پایداری آن در شرایط مختلف قلمداد مؤلفه نگرشی موتور محرکه سواد  کننده 
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های سواد انتقادی دهنده سایر مؤلفه توان گفت که بعد نگرشی جهتهای پژوهش میگردد. طبق یافتهمی

از قبیل متون چاپی، دیجیتال یا  )  در متن  های موجوداست. چنانچه فرد در مسائل اجتماعی و نابرابری

این مسائل بینمی  های مختلف( احساس مسئولیت کند،رسانه به  یا نسبت  و  تواند سکوت کند  تفاوت 

کند و  های موجود در جامعه پیدا میتوجه بماند. در واقع دانشجو درگیری عاطفی عمیقی با نابرابریبی

داند. برای نمونه، زمانی که موضوع آلودگی هوا در شهر متعهد میها خود را  نسبت به رفع این نابرابری

نگاری با مقامات و مسئوالن مرتبط با  سریعاً اقدام به نامه  گردد،موجب تشدید کسالت بیماران تنفسی می

اینکه در همایش، سمینارها،موضوع می یا  فعالیتشبکه  کند  نقد  به  اجتماعی شروع  های های مختلف 

برای تغییر در شده می  صورت گرفته به معنای دغدغه داشتن  انتقادی  کند. درگیری عاطفی در سواد 

افراد تحت ظلم و ستم معنا می به مسائل،شرایط زندگی  بر درگیری عاطفی نسبت  افزون  افراد    شود. 

nia Izadiدهند )ها را تحت تأثیر قرار میشناختی انسانقدرتمند برای انتقال و تثبیت خود حس زیبایی

Lopez, 2011& Abednia, 2010;  آموزش دانشجویان به استفاده از قدرت کلمات برای زیر سؤال بردن .)

شود  شناختی مؤلفه نگرشی است. این آموزش همچنین باعث میو ایجاد تحوالت اجتماعی جنبه زیبایی

ل جدید و خالقانه  های مختلف به جستجوی اشکادانشجویان از طریق روابط بینابینی با متون و رسانه

( بپردازند  یادگیری  فرایند  از  پشتیبانی  برای   ;Hinrichsen & CoombsLopez, 2011 ;2013 ,تولید 

Liu, 2017 Gordon, 2017;; Stribling, 2014زیبایی مقوله  به سخنی دیگر،  انتقادی (.  شناختی سواد 

انیمیشن و    نمادها،  طریق تصاویر،  کند که ازهای یادگیری در قالب هنر را معرفی میاشکال جدید شیوه

در قالب موسیقی،حرکات، اسبابتئاتر  سینما،  ... و  بازیبازی،  رایانههای کودکان و  افراد های  ای معانی 

ای به سواد رشته (. از منظر این مؤلفه سواد انتقادی، یک نگاه میانLiu, 2019دهند )قدرتمند را انتقال می

اساس با توجه این  کند. بر  شناختی و انتقادی پیدا میه در آن هنر وجهه زیباییآید کانتقادی پدید می

های مختلفی برای برقراری ارتباط و انتقال فرم و شکل  هر فرهنگ از  های زیباشناختی،به توسعه روش 

ار روی اساتید قرگیرد که روند جدیدی از آموزش سواد انتقادی را پیشمعانی مورد نظر خود بهره می

 دهد. می

 ج( مؤلفه مهارتی: 

های  مؤلفه مهارتی دانایی و نگرش دانشجویان را به توانایی سواد انتقادی یا زیر سؤال بردن ایدئولوژی 

های نظری و  کند. در واقع سواد انتقادی پس از مهیا شدن زمینهها و ساختارها تبدیل میفرهنگ  مسلط،

های مختلف است. این توانایی  ی متن و مواجهه با آن از منظرنگرشی نیازمند توانایی فرد در شکستن معان

انتقادی برانگیزاننده به مهارت شود. ساخت معانی  هایی همچون معناسازی تبدیل میاز طریق مباحث 

موجود با خواندن ماهرانه متن شروع شده و پس از آن با یک اقدام و عمل اجتماعی همچون نوشتن متن 

یابد. الزمه معناسازی ایجاد  های پنهان پایان میمعناسازی( در راستای افشای الیه)   یدانشگاهانتقادی  

طور های مختلف در فضای کالس درس است. دانشجوی دارای مهارت سواد انتقادی بهگفتگو بین فرهنگ
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االنه شود تا فعگیری از دانش و نگرش قبلی خود تشویق میکند بلکه با بهرهمنفعالنه با متن برخورد نمی

های خود معانی جدید  به خواندن انتقادی بپردازد و معانی موجود در متن را شکسته و با توجه به دیدگاه

ارائه می به دیگران  را  )از متن   ;Alford & Kettle, 2017; Jiménez & Gutiérrez, Kim, 2016دهد 

اساتید به2019 تفکر و ساختعنوان تکیه(. نقش  یادگیرنده در زمان  معنا شکل مشخصی به خود   گاه 

گرفته و با تسهیلگری در مباحث شکل گرفته بین دانشجویان، اصول شناخت زبان و دانش تولید شده را 

های شفاهی  ( معتقدند فعالیت2015) 1مهتا و المحروقی  که(. همچنان  Koo, 2012دهد )نیز آموزش می

با رویکرد تکیه اساتید، فرصتگاهو کتبی  را بسازی  تا دانش سواد رای دانشجویان فراهم میهایی  کند 

های دانشگاهی به مهارت تبدیل کنند.  های انتقادی در نوشته انتقادی را در ترکیب نکات ظریف و ایده

 ,Ko & Wangهای سواد انتقادی است )گاه اصلی کسب سایر مهارتسطح مهارت خواندن و نوشتن، تکیه

Suh & Huh, 20172013; های اساسی ذکر شده را آموزش دیده و با  دانشجویان مهارت  (. در این جریان

های مختلف دانشگاه و جامعه ها و تعصبات موجود در بخشعدالتیهایی بیبرخورداری از چنین مهارت

کشانند. این امر به ظرفیت دانشجویان برای تفکر عمیق و حرکت از معنای مشخص و  را به چالش می

(. دانشجویان با تمرین و کسب تبحر Failasofah, 2016کند )یز کمک میسمت معنای پنهان نواضح به

کنند. مؤلفه مهارتی در سواد  از آن برای ایجاد تحول در زندگی و جهان اطراف استفاده می  سواد انتقادی،

های  آفرین است و ایجاد فعالیتدنبال هدایت دانشجویان و اساتید به اقدامات تمرینی تحول انتقادی به

آفرین در آینده فراهم  ازنده در کالس درس زمینه را برای توانمندسازی فردی و تغییرات بالقوه تحول س

 (.Failasofah, 2016کند )می

 د( مؤلفه اجتماعی: 

،  دست آمده در این پژوهشهای بهسواد انتقادی دارای ماهیتی اجتماعی است و در تمامی مؤلفه 

نابرابری و  برجسته مسائل  انقش  است،های  رنگ شده  پر  توان گفت که هویت سواد  پس می  جتماعی 

گیرد. در واقع این سواد از آنجا  های موجود در آن شکل میانتقادی در توجه به اجتماع و شناخت نابرابری

سازنده رویکرد  بر  مبتنی  مشاهده  که  و  افراد  اجتماعی  زیستگاه  در  زندگی  با  است  اجتماعی  گرایی 

باید خود را به بستر واقعیتاجتماعی مردم معنا میهای فرهنگی و  واقعیت های یابد. بنابراین دانشگاه 

فریره  راستا  این  در  قرار دهد.  عمل  را مالک  اجتماعی شهروندان  نزدیک کند و حل مشکالت  جامعه 

های اجتماعی تحت ستم از طریق ( تأکید کرد که سواد انتقادی ابزاری برای توانمندسازی گروه1970)

مهارت  آموزش به  را  دانشجویان  آن  آموزش  و  مؤثر در جامعه مجهز بوده  تعامل  برای  دانش الزم  و  ها 

های اجتماعی مختلف و طرح سؤاالتی همچون کند. تشویق دانشجویان به خواندن ادبیات عمومی رسانهمی

مسأله   این  طرح  از  نویسنده،انگیزه    اجتماعی،هدف  ایروش  اجتماعی  خواندن  مختلف  موضوع های  ن 

 
1. Mehta & Al-Mahrouqi 
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دست آمده در مؤلفه گرا بودن یکی از مضامین بهگردد. ارتباطاجتماعی موجب تقویت سواد انتقادی می

توان اظهار کرد که سواد انتقادی از طریق ارتباط و تعامل بین افراد اجتماعی است که بر مبنای آن می

شود  مالت بین دانشجویان باعث میکند. قوی بودن ارتباطات و تعا های خاص توسعه پیدا میبومدر زیست 

گرا بودن سواد انتقادی با تشکیل کنشگری اجتماعی دانشجویان نیز با سرعت بیشتری جریان یابد. ارتباط

کند.  های اجتماعی در فضای سنتی و دیجیتال، کنشگری را برای دانشجویان در جامعه تسهیل میشبکه 

سمت اقدامات نتقادی است که دانشجویان در آن بهکنشگری اجتماعی دانشجویان نقطه مقصود سواد ا

دارند. از این مرحله ( نیز آن را مطرح کرده، گام برمی1970) ای که فریرهدموکراتیک و اجتماعی سازنده

نگرش و  اعتقادات  در  تغییر  موجب  انتقادی  سواد  که  افراد های شکلاست  فرهنگی  و  اجتماعی  گرفته 

)می نگاهی  Kafshgarsouteh, 2010شود  از  فناوری دیگر،(.  گسترده  رشد  با  و  امروزه  اطالعات  های 

شود. این کنشگری،  شدت احساس میارتباطات، ضرورت کنشگری اجتماعی در فضای دیجیتال نیز به

های شخصی به متون دیجیتال است، بلکه در این رفتار بسیار مؤثر اجتماعی دانشجو اقدامات فراتر از پاسخ

های اجتماعی معناساز ایجاد شبکه  حضور فعال در فضای مجازی،  وشتن مقاله علمی،اجتماعی همچون ن

نکته مورد توجه در مؤلفه اجتماعی این است که سواد   (.Pollard, 2019دهد )و... را پیشه خود قرار می

غلبه برتحکم    دنبال به  انتقادی در افراد بیش از آنکه رویکرد شخصی داشته باشد و منافع فرد را تأمین کند،

دارد. دانشجوی با سواد انتقادی گام بر می  عدالتی اجتماعی که در حق دیگران صورت گرفته، جوامع و بی

کند. مؤلفه اجتماعی  روی عدالت همگانی اجتماعی میهای پیشهای نقد را پذیرفته و خود را سپر بالهزینه

ری گذر کرده و دگرمحوری را پیش رو قرار  مبین این است که دانشجویان باسواد انتقادی، از خودمحو 

حساسیت   اند که در این پژوهش از مضمون سازمان دهنده حساسیت اجتماعی بهره گرفته شده است.داده

تفاوت نبودن در برابر رفتارهای اجتماعی به معنای حضور زنده و فعال در سرنوشت اجتماعی دیگران، بی

اجتماعی را   تحساسی (2016)  1چن، لیو، الیس و زارباتانی   .تپوپولیسیتی و فریبکاران اهالی قدرت اس

 دانند. های اجتماعی الزم میها و نابرابریبرای ارتباط اجتماعی و اجتناب از محرومیت

جمع یک  مؤلفهدر  بین  از  بهبندی  میهای  انتقادی  سواد  آمده  شایستگی  دست  یک  را  آن  توان 

رود که هایی به کار میای از رفتار شایستگی برای توصیف مجموعهاساس    ایناجتماعی معرفی نمود. بر  

کند و با عملکرد در یک نقش خاص مهارت و نگرش را منعکس می  ترکیب پیچیده و واحدی از دانش،

از مؤلفهTorres, Brett & Cox, 2015مرتبط است ) انتقادی در این پژوهش  های (. همچنان که سواد 

نگرشی   دانشی، و  مؤلفه   مهارتی  که  آنجا  از  و  بود  به  برخوردار  تمامی  اجتماعی  محوری  مؤلفه  عنوان 

، چارچوب شایستگی اجتماعی سواد انتقادی دانشجویان )شکل های سواد انتقادی شناسایی شدفعالیت

گردد. سواد انتقادی دانشجویان در قالب یک شایستگی اجتماعی، با در نظر ( در این پژوهش معرفی می2

 
1. Chen, Liu, Ellis & Zarbatany 
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های اساسی پارادایم انتقادی، به کشف روابط پنهانی قدرت در آن متن در راستای توسعه رضگرفتن ف

پردازد. سواد انتقادی در بین جامعه دانشگاهی یک های اجتماعی میعدالت اجتماعی و حذف نابرابری

یک رسانه   گردد که منجر به تولید معنا در قالب ارائه مقاله یا تولیدکنش معنادار اجتماعی محسوب می

(. این شایستگی این توانایی را  ;Cleovoulou & Beach, 2019Cleovoulo, 2018شود )بخش میآگاهی

  های موجود در اطالعات دریافتی،های اساسی و کلیشه دهد تا با چالش کشیدن ساختار به دانشجو می

از راهبردهای مناسب به بازآفرینی  گیری  های اصلی و بنیادی را رمزگشایی نموده و پس از تأمل با بهرهایده

گر با  های اجتماعی را فراهم نماید. دانشجوی مطالبهروابط اجتماعی پرداخته و موجبات حذف نابرابری

مند را در آموختگی در هر مکان و زمان پرسشگری نظامپس از دانش  گذار،کسب این شایستگی بسیار اثر

 نماید. مسئولیت اجتماعی خود تلقی می ها راخود تقویت کرده و نقد کردن ساختار 

 
 . چارچوب شایستگی اجتماعی سواد انتقادی 2شکل  

 

 گیرینتیجه

نتایج    دادند،نظر قرار میهای بسیاری پژوهشگران، سواد دانشگاهی را معادل سواد کارکردی مدسال

نشان می انسان پژوهش حاضر  برای  این سواد  گمراهدهد که  بود.  ها  ایجاد شده  کننده خواهد  گمراهی 

های کند و دیگر جامعه نیز منتظر اندیشههای دانشگاه را نیز محو میتوسط سواد کارکردی، مسئولیت

ای در آموزش عالی دارد. امروزه ماند. لذا، توجه به سواد انتقادی اهمیت قابل توجه تحولی دانشگاهیان نمی

ها و تفکرات پنهان انتقادی برای دیدن ایدئولوژی   معنای داشتن چشمبه  سواد افزون بر خواندن و نوشتن،

نگرشی و اجتماعی آن تغییرات   مهارتی،  های دانشی،توان با در نظر گرفتن مؤلفهمتون است که چگونه می

پایه را  با جامعه دموکراتیک  برای اجتماعی همسو  انتقادی گفتمان قدرتمندی است  گذاری کرد. سواد 

دهند. همچنین این سواد اجتماعی خود را از طریق نوشتن انتقادی توسعه    دانشجویان که هویت علمی و 

توان آن را یک شایستگی با محوریت ای که میگونهها است، بههای مختلف دانشگاهیک نیاز علمی در رشته 

عنوان یک های مختلف معرفی کرد. در واقع این نوع از سواد بهتوجه به حل مسائل اجتماعی در زمینه 
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تواند استادان و دانشجویان را جهت کمک به گردد که میالعمر تلقی میسوادی مادام  یکرد آموزشی،رو

هایشان را در حل مسائل پیچیده، ارائه سازد تا یادگیریمقابله با نابرابری مجهز کرده و آنان را قادر می

کنش و  بدیع  بهپیشنهادهای  مشارکتی  معنادار  اجتماعی  گیرند.  های  بهمؤلفه  کار  در های  آمده  دست 

اساتید می انتقادی توسط  انتقادی و  آموزش سواد  عمیق  با یک رویکرد  تواند مورد توجه قرار گرفته و 

پرسشگرانه به تحلیل مسائل اجتماعی پرداخته شود. آموزش سواد انتقادی از طریق درگیری دانشجویان 

تای نهادینه کردن عدالت اجتماعی در جامعه و  با متون و نوشتن و اقدامات اجتماعی گامی مؤثر در راس

ترین آن های مختلفی مواجه بود که مهمگردد. این پژوهش با محدودیتطور ویژه در دانشگاه لحاظ میبه

ای مرتبط نبود مطالعات پژوهشی پیرامون سواد انتقادی در داخل کشور و کمبود منابع نظری و کتابخانه

 شگران از رویکرد فراترکیب بهره گرفته شد. منظور هدایت پژوهبا آنکه به

های آن در داخل کشور کمک  تواند در جهت توسعه این مفهوم و مؤلفه در این راستا این پژوهش می

های میدانی نیز هموار نماید. از سویی دیگر با توجه به استفاده بسیار کرده و مسیر را برای اجرای پژوهش

توان گفت دانشجویان امروز بیش از گذشته در های اطالعاتی و ارتباطاتی میفناوریزیاد متون در بستر  

عنوان ها بهطوری که بیشتر از باز کردن کتابهای ناشی از فهم سطحی متون هستند، به معرض آسیب 

پناه مییک منبع شناخت، به جستجو در سایت نیاهایی همچون گوگل  را زبرند که  آنان  های مختلف 

به همین دلیل این موضوع نیز سیاستمداران دانشگاهی را بر توجه بیشتر به سواد انتقادی   کند؛رف میبرط

 دانشجویان،   های این پژوهش برای اساتید،کند. یافتهعنوان یک شایستگی اجتماعی معنادار حساس میبه

برنامهسیاست و  بهگذاران  بتوانند  تا  است  آموزشی  اهمیت  دارای  درسی  این   ریزان  از  استفاده  موازات 

مؤلفه استخراج شده،  انتقادی  انتهای چارچوب سواد  در  دهند.  توسعه  مطلوب  نحو  به  را  آن  مهم  های 

گانه سواد  4های  شود که با در نظر گرفتن مؤلفهطور ویژه پیشنهاد میریزان درسی بهپژوهش به برنامه

افزون بر آن،   ها فراهم نمایند. را در دانشگاهگیری آن  های درسی زمینه شکلانتقادی در تدوین برنامه

عنوان یک اقدام اجتماعی مناسب دانشجو در انتهای آموزش سواد  تقویت خواندن و نوشتن انتقادی به

می پژوهشگران  همچنین،  گیرد.  قرار  توجه  مورد  پژوهشانتقادی  در  بومی  توانند  الگوی  خود  های 

عنوان یک شایستگی اجتماعی برای دانشجویان را طراحی و  بههای درسی مبتنی بر سواد انتقادی  برنامه

 اعتبار یابی نمایند. 
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