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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 metasynthesis 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.
Keywords: Critical literacy, Critical literacy components, Social competence, Higher
education, Meta-synthesis method
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چکیده
هدف :سواد انتقادی دانشجویان با تولید و نوسازی دانش و اعتبار ادعاهای دانش به ارزیابی دقیق متون (چاپی ـ دیجیتالی)
در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات میپردازد؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای سواد انتقادی دانشجویان
در آموزش عالی بوده است.
روششناسی :طرح این پژوهش سنتزپژوهی کیفی ،از نوع فراترکیب تبدیلی است .جامعه آماری پژوهش ،دربرگیرنده
مقالههای علمی پژوهشی کیفی و ترکیبی چاپ شده در مجالت معتبر در زمینه سواد انتقادی بین سالهای  2010تا 2020
و  1389تا  1399میباشد .این پژوهش با استفاده از روش شش مرحلهای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است .در گام اول
و پس از انتخاب تیم فراترکیب ،سؤال پژوهش برای کشف مؤلفههای سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی تنظیم و
معیارهای شمول مقالهها مشخص شدند .در گام دوم ،به جستجوی نظاممند منابع در پایگاههای اطالعاتی انگلیسی و فارسی
پرداخته شد .در گام سوم ارزیابی کیفیت مقالهها انجام و در نهایت با توجه به معیار خروج  51مقاله اصیل انتخاب شدند .در
گام چهارم با تکنیک دستهبندی یافتهها و تکنیک کمی فراچکیدهنویسی ،مضامین پایه استخراج شدند .اعتباریابی یافتهها نیز
با تکنیکهای اعتبارپذیری و انتقالپذیری صورت گرفت.
یافتهها :با اجرای گام پنجم از فرایند شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو یعنی ترکیب و ارائه یافتهها 37 ،مضمون پایه
استخراجشده ،در  13مضمون سازماندهنده سطح اول و  4مضمون سازماندهنده سطح دوم (دانشی ،مهارتی ،نگرشی و
اجتماعی) بهعنوان مؤلفههای سواد انتقادی دانشجویان ،دستهبندی شدند .در نهایت تمامی مضامین مذکور در قالب مضمون
فراگیر سواد انتقادی دانشجویان ارائه شدند .در گام ششم اعتباریابی یافتهها انجام شد.
نتیجهگیری :پس از انجام مراحل پژوهش فراترکیب ،مؤلفههای 4گانه تشریح و در انتها چارچوب سواد انتقادی بهعنوان یک
شایستگی اجتماعی دانشجویان معرفی شد که میتواند سرلوحه سیاستگذاران برنامه درسی در سطح دانشگاه در حین طراحی
برنامههای درسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی :سواد انتقادی ،مؤلفههای سواد انتقادی ،شایستگی اجتماعی ،آموزش عالی ،روش فراترکیب

 .1دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه شیراز؛
 .2استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه شیراز؛ (نویسنده مسئول)؛ Maryamshafiei@shirazu.ac.ir
 .3دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه شیراز؛ Mmohammadi48@shirazu.ac.ir
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مقدمه
در عصر حاضر با توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی ،افراد در زندگی روزمره خود با پدیدهها
و اطالعات متعددی روبرو میشوند و دانشجویان بهطور خاص ،منابع و کتابهای متنوعی با تأکید استاد
جستجو و بررسی میکنند .با وجود اینکه این رفتارها با هدف افزایش سطح دانش و سواد صورت میگیرد
ولی گروهی از پژوهشگران پارادایم انتقادی ،معتقدند که این نوع از مواجهه با اطالعات چنانچه با تأمل و
نقد صورت نگیرد ،نهتنها دانش و آگاهی را افزایش نمی دهد بلکه موجبات گمراهی افراد را نیز فراهم
مینماید ( ;Crawford-Garrett, Carbajal, Short, Simpson, Meyer & Deck -Stevens, 2020
 .)Misiaszek, 2019اهمیت این موضوع در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات که هجوم شدید اطالعات
افراد را محاصره نموده و فرصت برای تحلیل و زیر سؤال بردن ابتداییترین مفاهیم را از انسان گرفته
افزونتر میشود .در واقع رسانهها در این فضا با تشدید فعالیت خود در شبکههای اجتماعی و تحت سیطره
درآوردن تمامی رفتارها ،خصوصیات اخالقی ،روحی و روانی افراد توجه پژوهشگران بسیاری را به خود
جلب نمودهاند ( .)Lau, 2020; Esquivel, 2020این هجمهها ،تشدید نابرابریهای اجتماعی و تمرکز نظام
سرمایهداری در تولید متون و اعمال قدرت ،باعث شده است که مفهوم سواد 1نیز که در گذشته بهمعنای
سواد کارکردی 2بود ،امروز به سواد انتقادی 3تغییر هویت دهد .سواد انتقادی بر توانایی افراد در اصالح
جامعه از طریق کلمات ،متون و کنشها تأکید دارد ( )Hendriani, 2018; Khorshidi, 2017و از لحاظ
نظری مفاهیم و ایدههای مختلفی همچون استفاده از فکر و شناخت برای تجزیهوتحلیل ،نقد و انتقال
هنجارها ،مجموعهای از قوانین و فعالیت برای مشارکت در زمینههای اجتماعی زندگی روزمره ( Medlock,
 ،)2018کشف قدرتهای پنهان و نهفته در متن یا رسانههای مختلف ( & Hetrick, Wilson, Reece
 )Hanna, 2020; Lee, 2020و مجموعهای از معیارهای ارزیابی قابلاطمینان و مناسب مستقل از بافت و
هدفهای ضمنی را شامل میشود ( .)Molin, Godhe & Lantz-Andersson, 2018ازاینرو ،امروزه
دانشجویان ،افراد با سواد انتقادی هستند که مهارت خواندن و نوشتن انتقادی بهطور چشمگیری در آنها
پرورش یافته است ( .)Comber, 2015; Freebody, 2107مطالعه مؤلفههای سواد انتقادی با توجه به
تغییر نگاه پائولو فریره )1970( 4از آموزشوپرورش به بهرهگیری از آن در آموزش عالی و بهدلیل تأثیر
سیاستهایی همچون جهانیشدن و بینالمللی شدن از طریق شبکههای اجتماعی یک ضرورت محسوب
میگردد ( .)Kaur & Sidhu, 2014ازاینرو ،به باور پژوهشگران تعلیموتربیت ضمن تأکید بر اهمیت سواد
انتقادی در توسعه فکری و اجتماعی ،آموزش سنتی در رشد و پرورش سواد انتقادی افراد ،ناتوان مانده و

1. literacy
2. functional literacy
3. critical literacy
4. Paulo Freire
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سواد انتقادی را میتوان یکی از اهداف نظام دانشگاهی دانست و از آن بهعنوان بخش جداییناپذیر محتوای
برنامه درسی دانشگاهی نیز یاد کرد ( .)Lucas, 2019افزون بر این ،چنانچه تربیت دانشجوی نقاد یک رسالت
نظام آموزش عالی پنداشته شود ،سواد انتقادی بهعنوان هدف و راهبرد اساسی در این نظام ،مسألهای اصیل
برای پژوهشگران دانشگاهی قلمداد میگردد (.)Gul & et al, 2010; Marin & Halpern, 2011
از آنجا که عملیاتی کردن این سواد در آموزش عالی نیازمند شناسایی دقیق مؤلفهها و ابعاد آن در
پژوهشهای گذشته است ،سواد انتقادی بهعنوان مسأله پیشروی این پژوهش از دو بعد قابل بررسی
است .از جنبه اول میتوان گفت که سواد انتقادی نهتنها در زمینه آموزشی ،بلکه در زمینههای مختلف
اجتماعی بهدلیل گسترش نابرابریهای اجتماعی بهطور عمومی به سوژه مورد عالقه تبدیل شده است
( .)Fountzoulas, Koutsouba & Nikolaki, 2018; McKenzie & Jarvie, 2018همچنین سواد انتقادی
منجر به مباحثاتی راجع به قدرت ،جنسیت ،طبقه اجتماعی ،مذهب ،فرهنگ و نژاد نیز میگردد ( Lee,
 )2020و حین مواجهه با متون یا رسانهها تمامی ساختارهای قدرت موجود در متون زیر سؤال برده
میشود ( .)Yavuz-Konokman, 2020بُعد اساسی دیگر مسألهمندی سواد انتقادی از جنبه پژوهشی
است .با وجود پژوهش های بسیار زیادی که در کشورهای مختلف پیرامون این پدیده ارزشمند صورت
گرفته شده ،در بین پژوهشهای داخل ایران اثری از این پدیده دیده نمیشود و طی مرور نظاممند آن
هیچگونه پژوهشی که بهطور مستقیم به مطالعه مؤلفهها و ابعاد مختلف آن بپردازد یافت نشد .بنابراین با
توجه به فقر مطالعات مرتبط با سواد انتقادی بهطور کلی در کشور ایران و بهطور ویژه در مطالعات مربوط
به حوزه آموزش عالی و با آگاهی به این موضوع که مطالعات گذشته نقش مهمی در تولید نحوه شکلگیری
این مفهوم دارند ،پژوهشگران در این پژوهش فراترکیب بهدنبال پاسخ به این سؤال بودند که «مؤلفههای
سواد انتقادی در آموزش عالی چیست؟»
روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،دربرگیرنده کلیه مقالههای علمی پژوهشی کیفی و ترکیبی چاپشده در
مجالت معتبر در زمینه سواد انتقادی بین سالهای  2010تا  2020و  1389تا  1399بود .گروه فراترکیب
پس از جستجوی کلیدواژههای مرتبط با سواد انتقادی ،ابتدا مقالههای دارای عنوان مناسب ( 201مقاله)،
پس از آن مقالههای دارای چکیده مناسب ( 130مقاله) و در نهایت پس از مطالعه متن اصلی مقالهها،
تعداد  51مقاله نهایی را بهعنوان نمونه پژوهش گزینش کرد .برای غربالگری مقالهها نیز از دو معیار متعلق
بودن به سایتهای معتبر و مرتبط بودن آن با موضوع پژوهش بهره گرفته شد .این پژوهش از جنبه
ماهیت کاربردی ،از نظر طرح سنتزپژوهی کیفی و از نوع فراترکیب تبدیلی 1بوده که با استفاده از روش

1. translation meta-synthesis
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شش مرحلهای سندلوفسکی و باروسو )2007( 1و تشکیل تیم فراترکیب انجام شده است .گامهای روش
فراترکیب تبدیلی بنا به ماهیت آن شامل سه دسته اول که مرتبط با روششناسی پژوهش و سه دسته
دوم که مرتبط با یافتههای پژوهش است ،میشود .بنابراین در این پژوهش نیز در بخش روششناسی سه
مرحله اول تشریح و در بخش یافتهها نیز سه مرحله دوم بیان میگردد.
گام اول تنظیم سؤال پژوهش :در پژوهشهای فراترکیب محقق بهدنبال شناسایی و طراحی ابعاد،
مؤلفهها ،چارچوبها یا قالبهای جدید مفهوم مورد مطالعه است ،که از چشم پژوهشهای محققان کیفی
پنهان مانده است ،بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که «بر اساس پژوهشهای کیفی انجام شده
مؤلفههای سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی چیستند؟» .برای پاسخ به سؤال پژوهش گروه فراترکیب
مقالههای چاپشده در زمینه سواد انتقادی بین سالهای  2010تا  2020میالدی و  1389تا  1399هجری
شمسی که با رویکرد کیفی و ترکیبی در مجالت معتبر چاپ شدهاند را مورد بررسی قرار داد.
گام دوم جستجوی نظاممند منابع :در این مرحله جهت دستیابی به نتایج پژوهش با رویکرد
مطالعه نظاممند پایگاههای داده اسکوپوس ،2ساینس دایرکت ،3امرالد ،4اشپرینگر ،5اریک ،6نورمگز ،مگ
ایران و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی مورد واکاوی قرار گرفتند .در این پژوهش با توجه به اینکه
مقالههای پژوهشی تحت نظارت و داوریهای معتبر و خاصی قرار میگیرند و دسترسی به سایر منابع از
جمله پایاننامههای التین بهطور نظاممند امکانپذیر نبوده است ،بهعنوان منابع معتبر انتخاب شدهاند .بر
اساس آن و تا این گام تعداد  71مقاله دارای رویکرد کیفی بهدست آمد .کلیدواژههای جستجو در این
پژوهش شامل «سواد انتقادی»« ،مؤلفههای سواد انتقادی»« ،شایستگیهای سواد انتقادی»« ،ابعاد سواد
انتقادی» میباشد .جهت جستجوی روبهعقب 7از قسمت «مراجع» و همچنین برای جستجوی روبهجلو8
از قسمت «استناد شده توسط» بهره گرفته شد .در جستجوی روبهعقب که به جستجوی زنجیرهای نیز
معروف است بخش مراجع در مقاله نمونه ،بهمنظور شناسایی منابع مشابه و مرتبط مورد بررسی قرار
میگیرد .جستجوی روبهجلو که جستجوی استنادی نیز مطرح میشود شامل شناسایی منابع مرتبطی
است که به مقاله نمونه استناد کردهاند ( Finfgeld-Connett & Johnson, 2013; Finfgeld-Connett,
 )2018که برخی پایگاههای داده همچون اسکوپوس این امکان را دارا میباشد.
گام سوم ارزیابی کیفیت :در حین جستجوی نظاممند  71مقاله مستخرج در اختیار دو نفر از اعضای

1. Sandelowski & Barroso
2. Scopus
3. Science- Direct
4. Emerald
5. Springer
6. Eric
7. backward searching
8. forward searching
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تیم فراترکیب قرار گرفت که پس از ارزیابی دقیق 53،مقاله اصیل مورد ارزیابی قرار گرفتند .دقت و اصالت
مقاالت با استفاده از دو معیار متعلق بودن به پایگاههای اطالعاتی و مجالت معتبر و ارتباط و تناسب موضوعی
مقاالت با سؤال پژوهش تعیین شد .برای کیفیت روششناختی مطالعات ابزار ارزیابی حیاتی 1مورد استفاده
قرار گرفت ( )Walsh & Downe, 2005که این ابزار عمومی در تحقیقات کیفی برای ارزیابی کیفیت مطالعات
اولیه در روشهای تحقیق کیفی و بهطور ویژه برای سنجش روایی و اعتبار در روش تحقیق فراترکیب مورد
استفاده قرار میگیرد .بهعبارتی دیگر میتوان گفت این ابزار همان الگوریتم پاالیش مقاالت است که در
قالب  10سؤال (با طیف  1تا  )5شامل بررسی اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهگیری،
روش جمعآوری دادهها ،رابطه پژوهشگر و مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،اعتبار تجزیهوتحلیل دادهها،
بیان واضح یافتهها و ارزش پژوهش طراحی شده است .بر این اساس 2 ،منبع بهدلیل کسب امتیاز ضعیف و
خیلی ضعیف از فرایند بررسی حذف شدند و در نهایت  51مقاله مورد بررسی نهایی قرار گرفت .همچنین
اعتبارپذیری 2و انتقالپذیری 3از طریق خودبازبینی پژوهشگران و همسوسازی دادهها 4و اعتمادپذیری،5
بههمراه روش توافق بین دو کدگذار از تکنیکهای استفاده شده در این پژوهش بهمنظور تعیین اعتبار
دادهها بود که در گام ششم پژوهش نیز مطرح شده است.
گام چهارم استخراج و تجزیهوتحلیل اطالعات :در این مرحله که با بهرهگیری از مراحل استخراج
اولیه دادهها ،شمول دادهها در فراترکیب و در نهایت تجزیهوتحلیل آن استفاده شد ،از تکنیک دستهبندی
یافتهها و تکنیک کمی فراخالصه 6نیز جهت تحلیل یافتههای کیفی بهره گرفته شد .دستهبندی بهدنبال
شناسایی و استخراج ایدهها یا موضوع مورد نظر فراترکیب جهت قرار گرفتن در دستههای مشخص است،
چکیدهنویسی نیز به فرایند استخراج ،مجزاسازی ،ویرایش ،گروهبندی و در نهایت خالصهسازی یافتههای
متنی بهصورت مجموعهای از اعداد و گزارههاست .یکپارچهسازی یافتهها در فراچکیدهنویسی ،تنها یک کار
تکنیکی نیست ،بلکه فرایندی است برای رسیدن تیم پژوهشی بهنوعی اجماع که قبل از مرحله نهایی
فراترکیب به آن نیازمندند (محمدی ،صابری ،سلیمی و نوری .)1397 ،در ادامه گام چهارم ،ابتدا تمام عوامل
استخراجشده از پژوهشها بهعنوان مضمون در نظر گرفته شد و سپس طبق قاعدههای تقلیل با در نظر
گرفتن مفهوم هر یک از مضامین ،با ترکیب آنها دستهبندی جامعتری شکل گرفته و به  37مضمون پایه
کاهش یافت .مضامین پایه استخراجشده در جدول ( )1همراه منابع هر مضمون ارائه شده است.
جدول  .1مضامین پایه و منابع استفاده شده سواد انتقادی دانشجویان
1. critical appraisal skills program
2. credibility
3. transferability
4. data triangulation
5. dependability
6. meta-summery
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مضامین پایه
خنثی نبودن هیچ متنی
چالش کشیدن ساختارهای سیاسی اجتماعی
الیهالیه و پیچیده بودن واقعیتها در متن
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McKenzie & Jarvie (2018); Kim (2016); Khorshidi
)(2017); Curdt-Christiansen (2010
)Pollard (2019); Lopez (2011); Kafshgarsouteh (2010
;)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

در پی شناسایی ایدههای اصلی متن

)Pollard (2019); So (2016); Lopez (2011

برقراری عدالت و برابری تحصیلی در دانشگاه

)Abednia (2015); Cho (2015); Liu (2017

بازیابی و تثبیت هویت انتقادی افراد
بررسی عمیق متن از زوایا و ابعاد مختلف

)Kim (2016); Park (2012
Pederson (2019); Molin, Godhe & Lantz-Andersson
)(2018

تمرکز بر علت تولید یک متن به یک شیوه خاص

)Pollard (2019); Jimenez & Gutierrez (2019

تأمل بر بافت ،متن ،نویسنده ،اهداف و گروههای قدرت

)Pollard (2019), Jiménez & Gutiérrez (2019

توسعه آگاهیهای سیاسی اجتماعی دانشجویان
معرفی فضای تاریخی حاکم در زمان تولید یک متن
تحلیل و شکستن معنای اولیه متن
ساخت و کاربرد معنا
حدس و پیشبینی معنا
استنباط و فهم معنای اصلی
مشارکت دانشجویان در تولید معنای متن

So (2016); Kim (2016); Kaur & Sidhu (2014); Khorshidi
)(2017); Park (2012); Gordon (2017
)Gustin (2013); Barden (2012); Pederson (2019
& Alford & Kettle (2017); Kim (2016); Jimenez
)Gutierrez (2019
Ko & Wang (2013); Kaur & Sidhu (2014); Khorshidi
)(2017
Curdt-Christiansen (2010); Molin, Godhe & Lantz)Andersson (2018
)So (2016), Taspinar & Cubukcu (2020
Curdt-Christiansen (2010); Molin, Godhe & Lantz)Andersson (2018

نقادی کردن غیرخطی دانشجویان

)Kurniawati, Sugaryamah & Hasanah (2020

ایجاد تغییر در زندگی اجتماعی توسط دانشجویان

)Kurniawati, Sugaryamah & Hasanah (2020

خواندن و نوشتن انتقادی بهطور دائم

)Molin, Godhe & Lantz-Andersson (2018); So (2016

درگیری انتقادی مداوم در فرایند یادگیری

;)Jimenez & Gutierrez (2019); Cridland-Hughes (2018
)Hermann-Wilmarth, Lannen & Ryan (2017

کسب مهارت در خواندن و نوشتن انتقادی

)Ko & Wang (2013); Forest & Kimmel (2016

فراتر از چارچوب فکر کردن با هدف ایجاد تغییرات در
سطح دانشگاه

So (2016); Kim (2016); Kaur & Sidhu (2014); Park
)(2012); Khorshidi (2017

احساس مسئولیتپذیری اجتماعی جهت حل مسائل

Ko & Wang (2013); Forest & Kimmel (2016); Failasofah
)(2016

تعهد دانشجویان و اساتید نسبت به عدالت در دانشگاه
نگرش مثبت نسبت به تغییر در محیط دانشگاه

)Lopez (2011); Izadinia & Abednia (2010
)Huang (2011); Huh (2014); Soares & Wood (2011

نگرانی نسبت به نابرابریهای اجتماعی موجود در
دانشگاه و جامعه

)Kurniawati, Sugaryamah & Hasanah (2020

توجه به هویتهای فردی تمامی طبقات ،جنسیت و

)Suh & Huh (2017); Curdt-Christiansen (2010
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منابع

مضامین پایه
گروههای سیاسی
بهرهوری از متون در زمینههای هنری همچون هنر،
ادبیات و زبان

Liu (2017); Stribling (2014); Lopez (2011); Hinrichsen
)& Coombs (2013); Gordon (2017

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

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

تدوین تجارب گروهی در کالس درس دانشگاه
حضور فعال دانشجو در اجتماع
مباحثه با دیگران پیرامون نحوه بهکارگیری راهبردهای
سواد انتقادی در زندگی فردی
معناسازی و تولید متن جهت مقابله با بیعدالتی
کنشگری اجتماعی در دانشگاه
بازسازی کلیشههای موجود در دانشگاه
تسهیلگری و حساس به عدالتخواهی اجتماعی برای
دیگران
زیر سؤال بردن شجاعانه تمامی ساختارهای اجتماعی
مسلط

Khorshidi (2017); Shah & et al (2012); Alford & Kettle
)(2017
;)So (2016); Koo (2012); Forest & Kimmel (2016
)Ladbrook & Probert (2011); Izadinia & Abednia (2010
Kaur & Sidhu (2014); Jimenez & Gutierrez (2019); Cho
;)(2015); Molin, Godhe & Lantz-Andersson (2018
)Barden (2012
Khorshidi (2017); Lopez (2011); Abednia (2015); Cho
)(2015
)Jimenez & Gutierrez (2019); Kim (2016
)Liu (2017); Fajardo (2015); Pollard (2019
& Failasofah (2016) ; Forest & Kimmel (2016); Soares
)Wood (2010
& Cridland-Hughes (2018); Sultan, Rofiuddin, Nurhadi
)Priyatni (2017

یافتههای پژوهش
گام پنجم ترکیب و ارائه یافتهها :در گام پنجم ،براساس مضامین پایه شناساییشده ( 37مضمون)،
دستهبندی کلیتری انجام شد و مضامین پایه در  13مضمون سازماندهنده سطح اول دستهبندی و ارائه
شد .در ادامه این  13مضمون نیز همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود در چهار مضمون کلی
دانشی ،مهارتی ،نگرشی و اجتماعی بهعنوان مؤلفههای اصلی سواد انتقادی دانشجویان دستهبندی گردید.
جدول  .2مضامین سازماندهنده سطح اول و دوم سواد انتقادی دانشجویان
مضامین پایه
خنثی نبودن هیچ متنی
الیهالیه و پیچیده بودن واقعیتها در متن
در پی شناسایی ایدههای اصلی متن
برقراری عدالت و برابری تحصیلی در دانشگاه

سازماندهنده

سازماندهنده

سطح اول

سطح دوم

تبیین و شناخت
فرضهای اساسی
چشمانداز روشنگری

دانشی

چالش کشیدن ساختارهای سیاسی اجتماعی

مضامین

مضامین

مضمون
فراگیر

سواد
انتقادی
دانشجویان
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بازیابی و تثبیت هویت انتقادی افراد
بررسی عمیق متن از زوایا و ابعاد مختلف
تمرکز بر علت تولید یک متن به یک شیوه خاص

تفکر عمیق

تأمل بر بافت ،متن ،نویسنده ،اهداف و گروههای قدرت
توسعه آگاهیهای سیاسی اجتماعی دانشجویان
معرفی فضای تاریخی حاکم در زمان تولید یک متن

آگاهیبخشی دانشجویان

تحلیل و شکستن معنای اولیه متن
ساخت و کاربرد معنا

معناسازی

حدس و پیشبینی معنا
استنباط و فهم معنای اصلی
مشارکت دانشجویان در تولید معنای متن

مواجهه خالقانه با متن

خواندن و نوشتن انتقادی بهطور دائم
درگیری انتقادی مداوم در فرایند یادگیری

مهارتی

نقادی کردن غیرخطی دانشجویان
ایجاد تغییر در زندگی اجتماعی توسط دانشجویان

خواندن و نوشتن ماهرانه
متون

کسب مهارت در خواندن و نوشتن انتقادی
فراتر از چارچوب فکر کردن با هدف ایجاد تغییرات در سطح
دانشگاه

رفتار تحولی

احساس مسئولیتپذیری اجتماعی جهت حل مسائل
تعهد دانشجویان و اساتید نسبت به عدالت در دانشگاه

درگیری عاطفی با متن

نگرش مثبت نسبت به تغییر در محیط دانشگاه
توجه به هویتهای فردی تمامی طبقات ،جنسیت و گروههای
سیاسی

نگرشی

نگرانی نسبت به نابرابریهای اجتماعی موجود در دانشگاه و جامعه
زیباییشناسی

بهرهوری از متون در زمینههای هنری همچون هنر ،ادبیات و زبان
توجه به زیر سؤال بردن تحوالت موجود با استفاده از طنز و کمدی
تدوین تجارب گروهی در کالس درس دانشگاه
حضور فعال دانشجو در اجتماع

معناسازی و تولید متن جهت مقابله بابیعدالتی
کنشگری اجتماعی در دانشگاه

کنشگری اجتماعی

اجتماعی

مباحثه با دیگران پیرامون نحوه بهکارگیری راهبردهای سواد
انتقادی در زندگی فردی

ارتباط گرا بودن

بازسازی کلیشههای فرهنگی موجود در دانشگاه
تسهیلگری و حساس به عدالت آموزشی و اجتماعی برای دیگران
زیر سؤال بردن شجاعانه تمامی ساختارهای اجتماعی مسلط

حساسیت اجتماعی

بر اساس یافتههای جدول ( )2مؤلفههای سواد انتقادی دانشجویان در شکل ( )1ارائه شده است.
بنابراین میتوان گفت که سواد انتقادی دارای  4مؤلفه دانشی ،نگرشی ،مهارتی و اجتماعی است .منظور
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از مؤلفه دانشی رسالت آگاهیبخش سواد انتقادی (شامل مفاهیم ،پیشفرضها ،آرمانهای سواد انتقادی)،
مؤلفه مهارتی بیانگر تلفیق دانش و نگرش دانشجویان بهمنظور کسب یک توانایی سواد انتقادی ،مؤلفه
اجتماعی هسته بنیادی سواد انتقادی است که در آن دانشجو دائماً از خود جداشده و زندگی در زیستگاه
اجتماعی و حل معضالت اجتماعی دیگران را یک وظیفه انسانی و اجتماعی در خود میداند .مؤلفه نگرشی
نیز جهتدهنده سایر مؤلفههای سواد انتقادی است.

00

شکل  .1مؤلفههای سواد انتقادی دانشجویان

گام ششم اعتباریابی یافتهها :اعتبار دادهها با استفاده از تکنیکهای اعتبارپذیری و قابلیت وابستگی
از طریق خودبازبینی پژوهشگران و همسوسازی دادهها و اعتمادپذیری با هدایت دقیق جریان جمعآوری
اطالعات و همسوسازی پژوهشگران تعیین شد ( .)Lincoln & Guba, 1985همچنین برای اطمینان بیشتر
از روش توافق بین دو کدگذار از ضریب کاپا استفاده شده است .در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد
شده مشابه و متفاوت ،ضریب کاپا برابر با  0/835محاسبه شده است که نشان میدهد نتایج پژوهش ،از
قابلیت اطمینان باالیی برخوردارند.
بحث
ترکیب یافتهها بهعنوان مهمترین بخش این پژوهش پس از تعیین مؤلفههای سواد انتقادی شامل
دانشی ،نگرشی ،مهارتی و اجتماعی با ترسیم چارچوبی برای سواد انتقادی (شکل  )1صورت گرفت .در
ادامه هرکدام از این مؤلفهها مورد بحث قرار میگیرند.
الف) مؤلفه دانشی:

تسلط بر پیشفرضهای اولیه سواد انتقادی موجب گسترش شبکه دانشی دانشجو میگردد .طبق
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مفروضات پارادایم انتقادی و بهطور ویژه سواد انتقادی ،هیچ متنی خنثی نبوده و همیشه با تعصباتی از
جنس نژاد ،قدرت ،فرهنگ همراه بوده است (.)Huang, 2011; McKenzie & Jarvie, 2018; Kim, 2016
قدرتمندان جامعه از طریق متون بهدنبال سلطه خود در بین شهروندان هستند ،آگاهسازی دانشجویان
نسبت به این موضوع اقدام اساسی در رفع نابرابریهای اجتماعی لحاظ میگردد .دانش در سواد انتقادی
قابلیتهایی همچون درک محتوای پنهان متن ،ارزیابی اعتبار ،روند شکلگیری محتوا در رسانههای
مختلف از قبیل متون چاپی یا فناوریهای دیجیتال را در برمیگیرد .این قابلیتها اساس یک نگاه نقادانه
علمی به پدیدههای پیرامونی است که صرفاً توانایی یافتن ،استفاده و انتشار اطالعات نیست بلکه توانایی
انطباق معیارهای دانشی ،صحت کاربردهای استفاده شده و درک عمیق محتوای اطالعات موجود در متن
را نیز در برمیگیرد .در این راستا هدف سواد انتقادی در مؤلفه دانشی میتواند تجهیز افراد به آگاهی
بیشتر از چگونگی تحمیل عناصر شناختی ،ایجاد و حفظ سلسلهمراتب اجتماعی یا به حاشیه راندن
گروههای خاص در متن باشد .روشنگری سواد انتقادی چنانچه به نحو مطلوب صورت پذیرد ،الگوهای
مسلط در معرض دید دانشجو قرار میگیرند و در غیر این صورت دانشجویان با رویکردی انفعالی به
پذیرش متون میپردازند ( .)Fajardo, 2015فعال شدن دانش انتقادی دانشجویان به آنان این فرصت را
میده د تا از بازنمایی متن متناسب با هویت خودشان سؤال کنند ،در برابر پذیرش بیچونوچرای آن
مقاومت کرده و در مراحل بعد نسبت به اصالح و بازسازی آن اقدام نمایند .ازاینرو ،نگاه نقادانه به
محرکهای بیرونی موجب کسب دانش با ویژگیهایی همچون قدرت پاسخگویی باال ،تغییر همزمان با
پیشرفتهای علم و فناوری شده و جهتگیری زندگی آینده دانشجو در تمام زمینههای شغلی و اجتماعی
را با موضع انتقادی شکل خواهد داد .سواد انتقادی عالوه بر اینکه دارای چشمانداز روشنگرانه و اجتماعی
متعالی است ،منجر به درگیری و تفکر عمیق دانشجویان با متن نیز میگردد ( Al-Mubaid, Abukmail
 .)& Bettayeb, 2016همچنین دانشجویی با صالحیت دانشی سواد انتقادی ،در شناخت مبانی ارتباط
سازنده با دیگران آگاه بوده ،در جامعه به نحو مؤثری فعالیت کرده و موجب آگاهی هرچه بیشتر سایر
افراد نیز میگردد .آگاهیبخشی به سایر همنوعان بهطور شبکهای مسئولیت اجتماعی دانشگاه را نیز با
خود توسعه داده و موجب بهرهوری اجتماع از دانشگاه نیز میگردد .آگاهی از تنوع نژادی ،نابرابریهای
اجتماعی نمونهای از این آگاهی هستند که بهدلیل اینکه امروزه فضای چندفرهنگی در محیط دانشگاه
نقش پررنگتری به خود گرفته است ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد ( ;Kaur & Sidhu, 2014
 .)So, 2016; Kim, 2016دانشجویان با کسب دانشهای مرتبط با سواد انتقادی به روشهای کلیشهای
خواندن و نوشتن پایبند نمانده و با رویکردهای خالقانه از زوایای مختلف ،متن موجود را تحلیل میکنند.
ب) مؤلفه نگرشی:

مؤلفه نگرشی موتور محرکه سواد انتقادی و تضمینکننده پایداری آن در شرایط مختلف قلمداد
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میگردد .طبق یافتههای پژوهش میتوان گفت که بعد نگرشی جهتدهنده سایر مؤلفههای سواد انتقادی
است .چنانچه فرد در مسائل اجتماعی و نابرابریهای موجود در متن (از قبیل متون چاپی ،دیجیتال یا
رسانههای مختلف) احساس مسئولیت کند ،نمیتواند سکوت کند یا نسبت به این مسائل بیتفاوت و
بی توجه بماند .در واقع دانشجو درگیری عاطفی عمیقی با نابرابریهای موجود در جامعه پیدا میکند و
نسبت به رفع این نابرابریها خود را متعهد میداند .برای نمونه ،زمانی که موضوع آلودگی هوا در شهر
موجب تشدید کسالت بیماران تنفسی میگردد ،سریعاً اقدام به نامهنگاری با مقامات و مسئوالن مرتبط با
موضوع میکند یا اینکه در همایش ،سمینارها ،شبکههای مختلف اجتماعی شروع به نقد فعالیتهای
صورت گرفته شده می کند .درگیری عاطفی در سواد انتقادی به معنای دغدغه داشتن برای تغییر در
شرایط زندگی افراد تحت ظلم و ستم معنا میشود .افزون بر درگیری عاطفی نسبت به مسائل ،افراد
قدرتمند برای انتقال و تثبیت خود حس زیباییشناختی انسانها را تحت تأثیر قرار میدهند ( Izadinia
 .)& Abednia, 2010; Lopez, 2011آموزش دانشجویان به استفاده از قدرت کلمات برای زیر سؤال بردن
و ایجاد تحوالت اجتماعی جنبه زیباییشناختی مؤلفه نگرشی است .این آموزش همچنین باعث میشود
دانشجویان از طریق روابط بینابینی با متون و رسانههای مختلف به جستجوی اشکال جدید و خالقانه
تولید برای پشتیبانی از فرایند یادگیری بپردازند ( ;Lopez, 2011; Hinrichsen & Coombs, 2013
 .)Stribling, 2014; Gordon, 2017; Liu, 2017به سخنی دیگر ،مقوله زیباییشناختی سواد انتقادی
اشکال جدید شیوههای یادگیری در قالب هنر را معرفی میکند که از طریق تصاویر ،نمادها ،انیمیشن و
حرکات ...،و در قالب موسیقی ،سینما ،تئاتر ،اسباببازیهای کودکان و بازیهای رایانهای معانی افراد
قدرتمند را انتقال میدهند ( .)Liu, 2019از منظر این مؤلفه سواد انتقادی ،یک نگاه میانرشتهای به سواد
انتقادی پدید میآید که در آن هنر وجهه زیباییشناختی و انتقادی پیدا میکند .بر این اساس با توجه
به توسعه روشهای زیباشناختی ،هر فرهنگ از فرم و شکلهای مختلفی برای برقراری ارتباط و انتقال
معانی مورد نظر خود بهره میگیرد که روند جدیدی از آموزش سواد انتقادی را پیشروی اساتید قرار
میدهد.
ج) مؤلفه مهارتی:

مؤلفه مهارتی دانایی و نگرش دانشجویان را به توانایی سواد انتقادی یا زیر سؤال بردن ایدئولوژیهای
مسلط ،فرهنگها و ساختارها تبدیل میکند .در واقع سواد انتقادی پس از مهیا شدن زمینههای نظری و
نگرشی نیازمند توانایی فرد در شکستن معانی متن و مواجهه با آن از منظرهای مختلف است .این توانایی
از طریق مباحث انتقادی برانگیزاننده به مهارتهایی همچون معناسازی تبدیل میشود .ساخت معانی
موجود با خواندن ماهرانه متن شروع شده و پس از آن با یک اقدام و عمل اجتماعی همچون نوشتن متن
انتقادی دانشگاهی (معناسازی) در راستای افشای الیههای پنهان پایان مییابد .الزمه معناسازی ایجاد
گفتگو بین فرهنگهای مختلف در فضای کالس درس است .دانشجوی دارای مهارت سواد انتقادی بهطور
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منفعالنه با متن برخورد نمیکند بلکه با بهرهگیری از دانش و نگرش قبلی خود تشویق میشود تا فعاالنه
به خواندن انتقادی بپردازد و معانی موجود در متن را شکسته و با توجه به دیدگاههای خود معانی جدید
از متن را به دیگران ارائه میدهد ( Kim, 2016; Alford & Kettle, 2017; Jiménez & Gutiérrez,
 .)2019نقش اساتید بهعنوان تکیهگاه یادگیرنده در زمان تفکر و ساخت معنا شکل مشخصی به خود
گرفته و با تسهیلگری در مباحث شکل گرفته بین دانشجویان ،اصول شناخت زبان و دانش تولید شده را
نیز آموزش میدهد ( .)Koo, 2012همچنان که مهتا و المحروقی )2015( 1معتقدند فعالیتهای شفاهی
و کتبی با رویکرد تکیهگاهسازی اساتید ،فرصتهایی را برای دانشجویان فراهم میکند تا دانش سواد
انتقادی را در ترکیب نکات ظریف و ایدههای انتقادی در نوشتههای دانشگاهی به مهارت تبدیل کنند.
سطح مهارت خواندن و نوشتن ،تکیهگاه اصلی کسب سایر مهارتهای سواد انتقادی است ( Ko & Wang,
 .)2013; Suh & Huh, 2017در این جریان دانشجویان مهارتهای اساسی ذکر شده را آموزش دیده و با
برخورداری از چنین مهارتهایی بیعدالتیها و تعصبات موجود در بخشهای مختلف دانشگاه و جامعه
را به چالش می کشانند .این امر به ظرفیت دانشجویان برای تفکر عمیق و حرکت از معنای مشخص و
واضح بهسمت معنای پنهان نیز کمک میکند ( .)Failasofah, 2016دانشجویان با تمرین و کسب تبحر
سواد انتقادی ،از آن برای ایجاد تحول در زندگی و جهان اطراف استفاده میکنند .مؤلفه مهارتی در سواد
انتقادی بهدنبال هدایت دانشجویان و اساتید به اقدامات تمرینی تحولآفرین است و ایجاد فعالیتهای
س ازنده در کالس درس زمینه را برای توانمندسازی فردی و تغییرات بالقوه تحولآفرین در آینده فراهم
میکند (.)Failasofah, 2016
د) مؤلفه اجتماعی:

سواد انتقادی دارای ماهیتی اجتماعی است و در تمامی مؤلفههای بهدست آمده در این پژوهش،
نقش برجسته مسائل و نابرابریهای اجتماعی پر رنگ شده است ،پس میتوان گفت که هویت سواد
انتقادی در توجه به اجتماع و شناخت نابرابریهای موجود در آن شکل میگیرد .در واقع این سواد از آنجا
که مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی اجتماعی است با زندگی در زیستگاه اجتماعی افراد و مشاهده
واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی مردم معنا مییابد .بنابراین دانشگاه باید خود را به بستر واقعیتهای
جامعه نزدیک کند و حل مشکالت اجتماعی شهروندان را مالک عمل قرار دهد .در این راستا فریره
( ) 1970تأکید کرد که سواد انتقادی ابزاری برای توانمندسازی گروههای اجتماعی تحت ستم از طریق
آموزش بوده و آموزش آن دانشجویان را به مهارتها و دانش الزم برای تعامل مؤثر در جامعه مجهز
میکند .تشویق دانشجویان به خواندن ادبیات عمومی رسانههای اجتماعی مختلف و طرح سؤاالتی همچون
هدف از طرح این مسأله اجتماعی ،انگیزه اجتماعی نویسنده ،روشهای مختلف خواندن این موضوع

1. Mehta & Al-Mahrouqi
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اجتماعی موجب تقویت سواد انتقادی میگردد .ارتباطگرا بودن یکی از مضامین بهدست آمده در مؤلفه
اجتماعی است که بر مبنای آن می توان اظهار کرد که سواد انتقادی از طریق ارتباط و تعامل بین افراد
در زیستبومهای خاص توسعه پیدا میکند .قوی بودن ارتباطات و تعامالت بین دانشجویان باعث میشود
کنشگری اجتماعی دانشجویان نیز با سرعت بیشتری جریان یابد .ارتباطگرا بودن سواد انتقادی با تشکیل
شبکههای اجتماعی در فضای سنتی و دیجیتال ،کنشگری را برای دانشجویان در جامعه تسهیل میکند.
کنشگری اجتماعی دانشجویان نقطه مقصود سواد انتقادی است که دانشجویان در آن بهسمت اقدامات
دموکراتیک و اجتماعی سازندهای که فریره ( )1970نیز آن را مطرح کرده ،گام برمیدارند .از این مرحله
است که سواد انتقادی موجب تغییر در اعتقادات و نگرشهای شکلگرفته اجتماعی و فرهنگی افراد
میشود ( .)Kafshgarsouteh, 2010از نگاهی دیگر ،امروزه با رشد گسترده فناوریهای اطالعات و
ارتباطات ،ضرورت کنشگری اجتماعی در فضای دیجیتال نیز بهشدت احساس میشود .این کنشگری،
فراتر از پاسخهای شخصی به متون دیجیتال است ،بلکه در این رفتار بسیار مؤثر اجتماعی دانشجو اقدامات
اجتماعی همچون نوشتن مقاله علمی ،حضور فعال در فضای مجازی ،ایجاد شبکههای اجتماعی معناساز
و ...را پیشه خود قرار میدهد ( .)Pollard, 2019نکته مورد توجه در مؤلفه اجتماعی این است که سواد
انتقادی در افراد بیش از آنکه رویکرد شخصی داشته باشد و منافع فرد را تأمین کند ،بهدنبال غلبه برتحکم
جوامع و بیعدالتی اجتماعی که در حق دیگران صورت گرفته ،گام بر میدارد .دانشجوی با سواد انتقادی
هزینههای نقد را پذیرفته و خود را سپر بالهای پیشروی عدالت همگانی اجتماعی میکند .مؤلفه اجتماعی
مبین این است که دانشجویان باسواد انتقادی ،از خودمحوری گذر کرده و دگرمحوری را پیش رو قرار
دادهاند که در این پژوهش از مضمون سازمان دهنده حساسیت اجتماعی بهره گرفته شده است .حساسیت
اجتماعی به معنای حضور زنده و فعال در سرنوشت اجتماعی دیگران ،بیتفاوت نبودن در برابر رفتارهای
پوپولیسیتی و فریبکاران اهالی قدرت است .چن ،لیو ،الیس و زارباتانی )2016( 1حساسیت اجتماعی را
برای ارتباط اجتماعی و اجتناب از محرومیتها و نابرابریهای اجتماعی الزم میدانند.
در یک جمعبندی از بین مؤلفههای بهدست آمده سواد انتقادی میتوان آن را یک شایستگی
اجتماعی معرفی نمود .بر این اساس شایستگی برای توصیف مجموعهای از رفتارهایی به کار میرود که
ترکیب پیچیده و واحدی از دانش ،مهارت و نگرش را منعکس میکند و با عملکرد در یک نقش خاص
مرتبط است ( .)Torres, Brett & Cox, 2015همچنان که سواد انتقادی در این پژوهش از مؤلفههای
دانشی ،مهارتی و نگرشی برخوردار بود و از آنجا که مؤلفه اجتماعی بهعنوان مؤلفه محوری تمامی
فعالیتهای سواد انتقادی شناسایی شد  ،چارچوب شایستگی اجتماعی سواد انتقادی دانشجویان (شکل
 )2در این پژوهش معرفی میگردد .سواد انتقادی دانشجویان در قالب یک شایستگی اجتماعی ،با در نظر

1. Chen, Liu, Ellis & Zarbatany
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گرفتن فرض های اساسی پارادایم انتقادی ،به کشف روابط پنهانی قدرت در آن متن در راستای توسعه
عدالت اجتماعی و حذف نابرابریهای اجتماعی میپردازد .سواد انتقادی در بین جامعه دانشگاهی یک
کنش معنادار اجتماعی محسوب میگردد که منجر به تولید معنا در قالب ارائه مقاله یا تولید یک رسانه
آگاهیبخش میشود ( .)Cleovoulo, 2018; Cleovoulou & Beach, 2019این شایستگی این توانایی را
به دانشجو میدهد تا با چالش کشیدن ساختارهای اساسی و کلیشههای موجود در اطالعات دریافتی،
ایدههای اصلی و بنیادی را رمزگشایی نموده و پس از تأمل با بهرهگیری از راهبردهای مناسب به بازآفرینی
روابط اجتماعی پرداخته و موجبات حذف نابرابریهای اجتماعی را فراهم نماید .دانشجوی مطالبهگر با
کسب این شایستگی بسیار اثرگذار ،پس از دانشآموختگی در هر مکان و زمان پرسشگری نظاممند را در
خود تقویت کرده و نقد کردن ساختارها را مسئولیت اجتماعی خود تلقی مینماید.

شکل  .2چارچوب شایستگی اجتماعی سواد انتقادی

نتیجهگیری
سالهای بسیاری پژوهشگران ،سواد دانشگاهی را معادل سواد کارکردی مدنظر قرار میدادند ،نتایج
پژوهش حاضر نشان میدهد که این سواد برای انسانها گمراهکننده خواهد بود .گمراهی ایجاد شده
توسط سواد کارکردی ،مسئولیتهای دانشگاه را نیز محو میکند و دیگر جامعه نیز منتظر اندیشههای
تحولی دانشگاهیان نمیماند .لذا ،توجه به سواد انتقادی اهمیت قابل توجهای در آموزش عالی دارد .امروزه
سواد افزون بر خواندن و نوشتن ،بهمعنای داشتن چشم انتقادی برای دیدن ایدئولوژیها و تفکرات پنهان
متون است که چگونه میتوان با در نظر گرفتن مؤلفههای دانشی ،مهارتی ،نگرشی و اجتماعی آن تغییرات
اجتماعی همسو با جامعه دموکراتیک را پایهگذاری کرد .سواد انتقادی گفتمان قدرتمندی است برای
دانشجویان که هویت علمی و اجتماعی خود را از طریق نوشتن انتقادی توسعه دهند .همچنین این سواد
یک نیاز علمی در رشتههای مختلف دانشگاهها است ،بهگونهای که میتوان آن را یک شایستگی با محوریت
توجه به حل مسائل اجتماعی در زمینههای مختلف معرفی کرد .در واقع این نوع از سواد بهعنوان یک
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رویکرد آموزشی ،سوادی مادامالعمر تلقی میگردد که میتواند استادان و دانشجویان را جهت کمک به
مقابله با نابرابری مجهز کرده و آنان را قادر میسازد تا یادگیریهایشان را در حل مسائل پیچیده ،ارائه
پیشنهادهای بدیع و کنشهای اجتماعی معنادار مشارکتی به کار گیرند .مؤلفههای بهدست آمده در
آموزش سواد انتقادی توسط اساتید میتواند مورد توجه قرار گرفته و با یک رویکرد عمیق انتقادی و
پرسشگرانه به تحلیل مسائل اجتماعی پرداخته شود .آموزش سواد انتقادی از طریق درگیری دانشجویان
با متون و نوشتن و اقدامات اجتماعی گامی مؤثر در راستای نهادینه کردن عدالت اجتماعی در جامعه و
بهطور ویژه در دانشگاه لحاظ میگردد .این پژوهش با محدودیتهای مختلفی مواجه بود که مهمترین آن
نبود مطالعات پژوهشی پیرامون سواد انتقادی در داخل کشور و کمبود منابع نظری و کتابخانهای مرتبط
با آنکه بهمنظور هدایت پژوهشگران از رویکرد فراترکیب بهره گرفته شد.
در این راستا این پژوهش میتواند در جهت توسعه این مفهوم و مؤلفههای آن در داخل کشور کمک
کرده و مسیر را برای اجرای پژوهشهای میدانی نیز هموار نماید .از سویی دیگر با توجه به استفاده بسیار
زیاد متون در بستر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی میتوان گفت دانشجویان امروز بیش از گذشته در
معرض آسیبهای ناشی از فهم سطحی متون هستند ،بهطوری که بیشتر از باز کردن کتابها بهعنوان
یک منبع شناخت ،به جستجو در سایتهایی همچون گوگل پناه میبرند که نیازهای مختلف آنان را
برطرف میکند؛ به همین دلیل این موضوع نیز سیاستمداران دانشگاهی را بر توجه بیشتر به سواد انتقادی
بهعنوان یک شایستگی اجتماعی معنادار حساس میکند .یافتههای این پژوهش برای اساتید ،دانشجویان،
سیاستگذاران و برنامهریزان درسی دارای اهمیت آموزشی است تا بتوانند به موازات استفاده از این
چارچوب سواد انتقادی استخراج شده ،مؤلفههای مهم آن را به نحو مطلوب توسعه دهند .در انتهای
پژوهش به برنامهریزان درسی بهطور ویژه پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مؤلفههای 4گانه سواد
انتقادی در تدوین برنامههای درسی زمینه شکلگیری آن را در دانشگاهها فراهم نمایند .افزون بر آن،
تقویت خواندن و نوشتن انتقادی به عنوان یک اقدام اجتماعی مناسب دانشجو در انتهای آموزش سواد
انتقادی مورد توجه قرار گیرد .همچنین ،پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای خود الگوی بومی
برنامههای درسی مبتنی بر سواد انتقادی به عنوان یک شایستگی اجتماعی برای دانشجویان را طراحی و
اعتبار یابی نمایند.
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