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سواد دانشگاهی در نظا آموزش عالی ایران:

مطالعة موردی دانشکدة حقوق و علو سیاسی دانشگاه تهران
علیرضا پیروزان ،1نعمتاهلل فاضلی
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(دریافت 97/12/19 :ـ پذیرش)98/5/7 :

چکیده
این پژوهش کسب سواد دانشگاهی را از منظر سـه مؤلفـة بنیـادی آن ،یعنـی «نگـارش دانشـگاهی»،
«خوانش دانشگاهی» ،و «تفکر انتقادی» از طریق «مطالعة موردی» بررسی میکند .بر همـین اسـاس،
این پژوهش در پارادایمی کیفی ،به دنبال کسب شناخت از کیفیتهای آموزش سواد دانشـگاهی و
ارتقــای آن میــان دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــکدة منتخــب اســت .از ایــن رو ،نگارنــدگان
کوشیدهاند اطالعات الزم و شاخصهای برسازندة سـواد دانشـگاهی را در وهلـة نخسـت از طریـق
ادبیات موضوعی تحقیق ،گردآوری و سپس از طریق پرسـشنامـه و مصـاحبه بـا ده تـن از اسـتادان
بررسی نمایند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که گرچه استادان دانشکده بر اغلـب قابلیـتهـای
مرتبط با سواد دانشگاهی دانشجویان اتفاق نظر دارند ،در عین حال ،تکالیف و وظایفی را که الزمة
ارتقای حوزة محتوایی سواد دانشگاهی در میان دانشجویان اسـت کمتـر اختصـاص مـیدهنـد و در
نتیجه ارزیـابی درسـتی در ایـن بـاره از وضـعیت دانشـجویان خـود نـدارد .از همـین رو دانشـجویان
جدیدالورود به دورههای کارشناسی ،بازتاب کافی از استادان خود دریافت نمیکننـد تـا بـر همـان
اساس به گفتمان دانشگاهی دست یابند.

کلیدواژهها

سواد دانشگاهی ،نگارش دانشگاهی ،خوانش دانشگاهی ،تفکر انتقادی.
 اقتباس از رسالة دکترای علیرضا پیروزان با عنوان سواد دانشگاهی؛ شناخت چالشها و راهبردهای توسعة
آن در نظام آموزش عالی ایران ،پژوهشـکدة مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری.
 .1دانشـــجوی دکتـــرای سیاســـتگـــذاری فرهنگـــی ،پژوهشـــکدة مطالعـــات فرهنگـــی و اجتمـــاعی
(( )alirezapiroozan@yahoo.comنویسندة مسئول).
 .2دانشیار انسانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (.)nfazeli@hotmail.com
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مقدمه :شناخت سواد دانشگاهی
در ســال  ،1965پیئــر بوردیــو و همکــارانش (et al., 1994

 )Bourdieuابــر برجســتة گفتمــان

دانشگاهی :سوءتفاهم زبانی و قدرت استادی 1را منتشر کردند .در این ابر ،نویسـندگان بـه سـه
مفهوم اشاره دارند که بعدها از منظر سواد دانشـگاهی و فعالیـت موسّـع در ایـن رشـته بررسـی
شدند )1 :نقشی که گفتمان دانشگاهی در آموزش عالی ایفـا مـیکنـد؛ « )2سـوءتفاهم زبـانی»
که از تنوع در معیارهای مرجع داوری ما ناشی میشـود؛ و  )3مفـاهیم و پنـدارهای قـدرت در
محیط دانشگاهی چنانکه بین دانشجو و استاد وجود دارد .بوردیو و همکارانش بهدنبـال پاسـخ
به تعدادی از پرسشهای مربـوط بـه میزانـی بودنـد کـه آیـا دانشـجویان در حقیقـت آنچـه در
کالس درس گفته شده بود درک کردهاند و آیا پسزمینة اجتمـاعی در چنـین فهـم و درکـی
تأبیر داشته است یا نه .درنتیجه ،در پژوهش آنان عواملی برجسته میشوند ،بهویژه عـواملی کـه
به «سواد دانشگاهی» مربوطاند ( .)Bourdieu et al., 1994: 4جدا از این واقعیـت کـه انتظـارات
استاد تاحدودی از توانایی های دانشجو متفـاوت اسـت ،آنـان اببـات مـی کننـد کـه بسـیاری از
دانشـجویان دانشــگاههــا در فــائق آمــدن بــر اقتضـائات فنــی و آموزشــی جزمــی شــکل گرفتــه
درخصوص استفاده از زبان نـاتوان هسـتند ،و نمـیتواننـد اصـطالحاتی را کـه در سـخنرانیهـا
میشنوند یا خودشان از آنها استفاده میکنند ،تعریف نمایند (.)Bourdieu et al., 1994: 4
همچنـین ،فــراهم آوردن حمایــت الزم بــهمنظــور توســعة ســواد دانشــگاهی در میــان
دانشجویان مقطع کارشناسی ،در ابتدا از طریق رویکردی موسـوم بـه الگـوی «مهـارتهـای
مطالعه» مشخص شد؛ به ویژه هنگامی که ایـن الگـو بـا نگـارش دانشـجویان ارتبـاط داشـت
( .)Lea & Street, 1998; Warren, 2002الگوی مهارتهای مطالعه بر این فرض اسـتوار بـود
که دانشجویان به یادگیری مجموعهای از مهارتها نیاز دارند تا اطمینـان یابنـد کـه از سـواد
دانشگاهی برخوردارند.
در ادامه ،دیدگاه جامعهپذیری دانشگاهی در جنبش سواد دانشگاهی طلیعـهدار شـد؛
جنبشی که بر نیاز به فراهم آوردن یک زمینة یادگیری تأکیـد داشـت و در آن ،دانشـجویان
در یک «فرهنگ» جدیدِ متعلـق بـه آکـادمی و نیـز منـابع ایـن دیـدگاه کـه در روانشناسـی
اجتماعی ،انسانشناسی و آموزش و پرورش سازندهگـرا قـرار دارد ،جامعـه پـذیر مـیشـوند
( .)Jones et al., 1999: xxiاین رویکرد ،در حالی که هم به دانشجو بـه عنـوان یادگیرنـده و
هم به زمینة فرهنگی ،حساستر بود ،همچنان ناقص و معیـوب تلقـی مـیشـد؛ زیـرا بـه نظـر
1. Academic Discourse: Linguistic Misunderstanding and Professorial Power
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میرسید که این رویکرد فرض می کند آکادمی فرهنگی نسبتاً همگـون اسـت و هنجارهـا و
شیوههای آن به منظور فراهم آوردن دسترسی به کل نهاد به سادگی در آن آموخته میشـود
(.)Jones et al., 1999: xxi
پیشینة پژوهش

مفهوم «سواد دانشگاهی» ،دستکم در دو دهة اخیر ،در عرصة مطالعات دانشـگاهی بـهطـور
جدی ظـاهر شـده اسـت ،امـا ارائـة تعریفـی از آن مشـکل اسـت .بسـیاری از متخصصـان و
پژوهشگران تعاریفی ارائه نمودهاند .کرن ( )Kern, 2000: 40انگارة سواد را بهمنظور شـمول
اموری بیش از صر برخورداری از مهارت در خوانش و نگارش در نظر میگیرد و اظهـار
میدارد که درگیر شدن در فرایند همواره در حال توسعة بـه کـارگیری خـوانش و نگـارش
ابزارهای برای تفکر و یادگیری ،و به منظور گسترش درک فرد از خود و جهان است.
باک ( )Bock, 1988: 24در مقالة «سواد دانشگاهی در عمل» اظهار میکند که سـواد
دانشگاهی به عنوان یک مفهوم ،در حال حاضر به طور مستحکمی تثبیت شده است .امـروزه
پژوهشگران از «سواد در دانشگاه» ،به جای شیوههای سـواد دانشـگاهی ،قابلیـتهـای سـواد
دانشگاهی ،اغلب نگارش و خوانش ،و یا به جای اصـطالحاتی ماننـد گفتمـان دانشـگاهی و
نظایر آن سخن میگویند.
فان دایـک و وایـدمن ( )Van Dyk & Weideman, 2004: 16-17توصـیفات مـذکور
سواد دانشگاهی را به تفصیل شرح میدهنـد؛ توصـیفاتی کـه بـه عنـوان طرحـی کلـی بـرای
آزمونی به منظور ارزیابی صالحیت و کارایی آن تهیه شده اند و نیز به عنوان توانمنـدیهـای
مختلف (قواعد) ،بر برخورداری از سواد دانشگاهی داللت دارند.
لیبــووتز ( ،)Leibowitz, 2001: 2ســواد دانشــگاهی را مجموعـة خــاص فرهنگــی از
قواعد زبانی و گفتمانی متأبر از اشکال نوشتاری که اساساً و عمـدتاً در نهادهـای دانشـگاهی
به کار رفته است تعریف کرد؛ تعریفی که شامل مفاهیم فرهنگ و تمرکـزی بـر نگـارش بـه
عنوان تأبیرات مسلط بر سواد دانشگاهی یک فرد است .همچنین در ابر لی و استریت ( Lea
 )& Street, 1998: 2کاربردیترین توصـیف دیـده مـیشـود :شـیوههـای سـواد دانشـگاهی-
خوانش و نگارش در درون رشتة تحصیلی ،کـه آن دسـته از فراینـدهای اساسـی را تشـکیل
میدهند ،به طوری که دانشجویان از طریق آنها مطالب و موضوعات جدید را مـیآموزنـد
و دانش خود را در مورد حوزههای نوین مطالعه توسعه میدهند.
در زمینــة آمــوزش عــالی ایــران ،مســئلة برخــورداری از ســواد دانشــگاهی عمــدتاً از
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دیدگاه چالش «نگارش» بح و بررسی شده است .مصطفی حسرتی ( )1384در مطالعـهای
تجربی با عنوان «نگارش دانشگاهی در دانشـگاههـای ایـران :حلقـة مفقـودة آمـوزش عـالی»
نشان میدهد دانشگاههای ایران به نگارش دانشگاهی و هنجارهـای آن بـه عنـوان بخشـی از
فرهنگ رشتهای و دانشگاهی اهمیت نمیدهند .حسرتی مجموعه مصاحبههایی بـا  19تـن از
استادان و دانشجویان دکتـری در رشـتههـای تحصـیلی مختلـف انجـام مـیدهـد تـا جایگـاه
نگارش را در آنها ارزیابی کند .وی در جمعبندی پژوهش یادشده (حسرتی )1384 ،اظهار
میدارد که به طور خالصه ،با توجه به دادههای گردآوری شده در این تحقیق ،تعـداد کمـی
از استادان ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را به فعالیت های نگارشی وامـیداشـتند و از
میان همین تعداد کم نیز تعـداد چشـمگیری نوشـتههـای دانشـجویان خـود را بـازبینی و نقـد
نمیکردند.
مطمئناً میزان و گسترة «برخـورداری دانشـجو از سـواد دانشـگاهی» در روشـی پدیـد
خواهد آمد که در آن ،او میخواند ،در آنچه خوانده اسـت تـأملی نقادانـه مـیکنـد ،و ایـن
تأمل انتقادی را در نگارش خود به کار میبرد و سپس میتواند تفسیر نمایـد ،جمـع بنـدی و
نتیجهگیری نماید و شناخت و درکی جدید را ایجاد کند .این مسئله ،چه به صورت صریت و
چه به صورت ضمنی ،باید در تمام فرایند ارزیابی در دانشگاه در نظر گرفته شـود .بـا وجـود
ایــن ،اغلــب نــوعی از ارزیــابی ،کــه یــادگیری طــوطیوار (یــادگیری ســطحی) و تکــرار و
رونویسی اطالعات و معلومات از سـخنرانیهـا و کتـاب هـای درسـی را ترغیـب مـینمایـد،
وجود دارد که از هنجار و قواعد موجـود در فضـای دانشـگاههاسـت (.)Toohey, 1999: 14
چنین نوعی از ارزیابی ،بهطور مشابه ،دانشجویان را بـه جسـتوجـو و مطالبـة ورود بـه یـک
جامعة گفتمانی جدید ترغیب نمیکند .درواقـع ،دانشـجویان اغلـب بـرای تقلیـد از اسـتادان
خود ،به جای تعامل نقادانه با آنها پاداش دریافت میکنند .به تعبیر رفیـعپـور (،)174 :1381
«نظام آموزشی ایران مبتنی بر آموزشی حفظی است ،تا تفکر منطقی و تجزیه و تحلیـل مسـائل.
این سیستم را نیز از طریق امتحانات مبتنی بـر پرسـش از ریـزه کـاری هـا و جزئیـات تـا سـرحد
مچگیری و سنجش ندانستههای دانشآموزان اعمـال مـینمایـد» .از دیـدگاه او (،)167 :1381
تأکید بر آموزش حافظهمحور (درواقـع طـوطیوار) در دانشـگاههـای ایـران قـادر نیسـت قـوة
خالقیت دانشجویان را تحقق بخشد ،زیرا الزمة شکوفایی استعدادها« ،عمل» (از منظر رهیافـت
ســواد دانشــگاهی «شــیوههــا» و «تمــرینهــا») اســت و تأکیــد دارد کــه نظــام آموزشــی زمــانی
خالقیتپرور خواهد بود که مبتنی بر «عمل» باشد.
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فاضلی ( )1394در مقالهای موضوع «نوشتن» در حوزة علوم انسانی و اجتماعی در ایران
را تبدیل به امری مسئلهمند کرده است و ضمن تشریت «تشویش نوشـتن» در بسـتر اجتمـاعی و
معرفتی جامعة دانشگاهی ایران اظهار میدارد که آکادمیـای علـوم انسـانی و اجتمـاعی در هـر
کشوری ناگزیرند بر «سواد» یعنی مجموعة تواناییها و قابلیتهای خواندن ،نوشـتن و فهمیـدن
متن تکیه کنند و برای توسعة خود به «توسعة سواد» بپردازند و در ادامـه توضـیت مـیدهـد کـه
«میزان توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی این علوم به میزان و وضعیت «سـواد دانشـگاهی» بسـتگی
دارد .رشد و چگونگی هویتیابی افراد فعـال در ایـن رشـتههـا نیـز بـه میـزان و کیفیـت سـواد
دانشگاهیشـان «سـواد دانشـگاهی مـؤبر و مولـد» بسـتگی دارد .فاضـلی ( )1397همچنـین در
پژوهشــی مســئلةمحور حــول مســئلة نوشــتار و ســواد دانشــگاهی در ایــران ،رویکــرد ســواد
دانشگاهی را به صورت رویکردی کارآمد و بدیل برای ارتقای نوشتار دانشـگاهی در ایـران
معرفی میکند ،و راهبردهایی را به منظور بهبود نوشـتار دانشـگاهی براسـاس رویکـرد سـواد
دانشگاهی ارائه میدهد.
اما از منظر پژوهش حاضر ،میتوان دیدگاه لی و اسـتریت را بـا ارجـاع بـه «عناصـر»
سواد دانشـگاهی (نگـارش ،خـوانش ،و تفکـر انتقـادی) کـه موفقیـت دانشـگاهی را تـرویج
میکنند توسعه داد .هر سة این موارد ،عناصر اصـلی و بنیـادی سـواد دانشـگاهی اسـت و در
مورد «تفکر انتقادی» که جزءِ بنیادین آن «عادات ذهنی» است ،مـیتـوان قابلیـتهـایی نظیـر
«استماع و تکلم در گفتمان دانشگاهی» را به عنوان اجزاءِ شکلدهندة آن و بهطور هـمزمـان
متأبر از آن دانست .درواقع ،ارجاع تفکر انتقادی بـه عـادات ذهنـی از ابـر کوسـتا و کالیـک
( )Costa & Kallick, 2001: 1سرچشمه میگیرد که اظهار میدارنـد یـک «عـادت ذهنـی» بـه
«برخورداری از سرشت و گرایشی به سمت رفتار هوشمندانه هنگام مواجهـه بـا مشـکالتی کـه
پاسخها به آنها بالفاصله شناخته شده نیست» ارجاع دارد .چنین عاداتی عبـارتانـد از :تـداوم،
شنیدار توأم با درک و همدلی ،و انعطا پذیر اندیشـیدن کـه بـرای موفقیـت دانشـجو اهمیـت
دارند.
بیان مسئله و ضرورت پژوهش

همانطور که آمد ،مفهوم «سواد دانشگاه» در پاسخ به مسئلة چگونگی ارتقـای سـوادآموزی
دانشجویان ،به ویژه طی دو دهة گذشته ،مطالعـة روزافـزون محافـل دانشـگاهی جهـان بـوده
است .این در حالی است که مفهوم سواد دانشـگاهی تـاکنون در نظـام آمـوش عـالی ایـران
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بررســی نشــده و پژوهشــی در خصــوص آن صــورت نگرفتــه اســت .از آنجــا کــه امــروزه
برخورداری از «سواد دانشگاهی ،مهـمتـرین عامـل و شـرط اصـلی در موفقیـت تحصـیلی و
دانشگاهی دانشجویان در نظام آموزش عالی جوامع توسعهیافته محسوب میشود ،اهمیـت و
ضرورت پرداختن به این موضوع از دیدگاه «پژوهش آموزشی» و در نتیجه کسـب نظـرات،
تفاسیر و عملکرد استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها محرز است .با این حال ،تـاکنون
مطالعهای برای کشف تجربههای خاص آنها در این باره به عمل نیامده است .هد اصـلی
ما در این مقاله ،معطو به جنبههای کاربردی سواد دانشگاهی به عنوان رهیـافتی اسـت کـه
قصد دارد به مشکالت یادگیری دانشجویان و کسـب سـواد دانشـگاهی از منظـر «آمـوزش»
استادان و مدرسان دانشگاه بپردازد .لذا علیرغم آنچه پیشتر در مـورد ابهـام در تعـاریف و
اختال نظرها و دیدگاهها درخصوص سواد دانشگاهی آمد ،براساس ادبیات نظری مربـوط،
در وهلة نخست ،به تعریفی مقبول ،ملموس و عملیاتی از این مفهوم نیاز خـواهیم داشـت .در
این پژوهش ،سواد دانشگاهی در تعریفـی جـامع بـه لحـا کـاربردی و عملیـاتی ایـن گونـه
تعریف میشود« :دستیابی به قواعد گفتمان دانشگاهی از طریق قابلیـتهـای تفکیـکناپـذیر
در روش های نگارش ،خوانش ،و تفکر انتقادی که موفقیت دانشگاهی را ترویج مینمایـد».
بنابراین ،هد اصلی ایـن مطالعـه ،شـناخت و درکـی تجربـی و عملیـاتی از طریـق بررسـی
دیدگاهها ،تجـارب ،و عملکـرد اعضـای هیئـت علمـی در دانشـکدة منتخـب ایـن پـژوهش
(دانشکدة حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران) اسـت ،بـهطـوری کـه درک عمیقـی از
چگونگی کسب سـواد دانشـگاهی از منظـر آموزشـی (آمـوزش و تـدریس اسـتادان) بـرای
دانشجویان در برنامهریزی درسی و آموزشی جاری حاصل شود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،کسب سـواد دانشـگاهی را از منظـر سـه مؤلفـه بنیـادی آن ،یعنـی «نگـارش
دانشگاهی»« ،خوانش دانشگاهی» ،و «تفکـر انتقـادی» از طریـق «مطالعـة مـوردی» دانشـکدة
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بررسی میکند؛ بر همین اساس  -در پارادیمی کیفی و
با رویکردی استقرایی که وجه مشخصة مطالعات موردی است  -هد این پـژوهش شـناخت
کیفیتهای آموزش سواد دانشگاهی و ارتقای آن میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشـکدة
منتخب است .از اینرو ،نگارندگان کوشـیدند تـا اطالعـات الزم و شـاخصهـای برسـازندة
سواد دانشگاهی را در وهلة نخست از طریق ادبیات موضوعی تحقیق گردآوری و سـپس از
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طریق طراحی پرسشنامه و مصاحبه با  11تن از استادان بررسـی کننـد .کلیـة پـژوهشهـایی
(کاربردی و عملیاتی) که تا به امروز در دانشگاههـای کشـورهای توسـعهیافتـه درخصـوص
«سواد دانشگاهی» صورت پذیرفته ،به روش کیفی ،و با رویکرد مطالعة موردی بـوده اسـت.
این روش از طریق مصاحبة حضوری و یا تکمیل پرسشنامه (انتخابی و تشریحی)  -با طـرح
پرسشهایی به شیوة یک مصاحبة عمیق با استادان و مدرسان دانشگاه یا دانشجویان ،و یا هر
دو گروه  -اجرا شد .گروه هد نیز بر مبنای رویکرد پـژوهش کـه آموزشـی یـا مبتنـی بـر
یادگیری است ،تعیین میگردد .رویکرد ما در پژوهش حاضر ،آموزشـی اسـت و در نتیجـه
گروه هد متشکل از جامعة استادان و اعضای هیئت علمی دانشکدة منتخب ایـن پـژوهش
(حقوق و علوم سیاسی) خواهد بود.

یافتههای پژوهش
سواد دانشگاهی در سه حوزة محتوایی اصـلی ،نگـارش دانشـگاهی ،خـوانش دانشـگاهی ،و
تفکر انتقادی تعریف میشود و شاخصهای ارزیابی آن نیز بر حسب کسـب مهـارت هـا در
این حوزهها حاصل میگردد .دستیابی به دیدگاهها و عقایـد اسـتادان و اعضـای هیئـت علمـی
دانشــکدة منتخــب -کــه بــهطــور مــنظم بــه آمــوزش دانشــجویان ســال اول دانشــکدة منتخــب
میپردازند و به عنوان صاحبنظرانی که بهطـور مسـتقیم و از نزدیـک بـا مسـئلة سـوادآموزی
دانشجویان در دانشگاه در تعامل هستند -درخصوص توانایی دانشجویان خود در کسب سـواد
دانشگاهی (نگارش دانشگاهی ،خـوانش دانشـگاهی ،و تفکـر انتقـادی) از یافتـههـای پـژوهش
است که در سه محور اصلی قابل جمعبنـدی اسـت )1 :چـه انتظـاراتی از نگـارش دانشـگاهی،
خــوانش دانشــگاهی ،و تفکــر انتقــادی دانشــجویان خــود دارنــد؛  )2چگونــه و تــا چــه انــدازه
دانشجویان خود را برای وظایف و تکالیف مقرر شده آماده مییابند؛ و  )3دانشجویان چگونـه
میتوانند این مهارتها ،تجارب ،یا قابلیـتهـا را کسـب نماینـد (بـرای مثـال ،قبـل از ورود بـه
دانشگاه ،به عنوان بخشی از آموزش برنامة درسی ،و یا از طریـق منـابع یـا مراجـع بیرونـی) .در
ادامه ،هـر سـه محـور از دیـدگاه اسـتادان و اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده منتخـب بررسـی
میشود.
 .1سواد دانشگاهی از منظر نگارش دانشگاهی

استادان و اعضای هیئت علمی دانشکدة منتخب ،به آگـاهی از دو ویژگـی بنیـادین نگـارش
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دانشگاهی اشاره نمودهاند )1 :نگارش به عنوان فرایندی تکرارپذیر و متنـاوب و  )2نگـارش
به عنوان روشی برای یادگیری .از منظر ویژگی اول ،آنان معتقدند نگارش فرایندی پیچیـده
و مجموعهای از فعالیت های :ابداع ،تهیه و تنظیم پیشنویس ،اصـالح و بـازبینی ،و ویـرایش
است .با وجود این ،این فعالیت ها تکرارپذیر و متنـاوب انـد و خطـی نیسـتند؛ بـدینمعنـا کـه
نویسندگان ،در مدت زمان نگارش ،این فعالیتها را بارها و در مراحل مجزا انجام میدهند.
بنابراین ،از دانشجویان انتظار میرود فرضیة خود را بازنگری کنند ،نکات و یا استداللهایی
بیشتر را لحا نمایند و همان طور که مـینویسـند نوشـتار خـود را تغییـر بدهنـد و بازسـازی
نمایند و از آنجا که چنین فعالیت مکرر و متناوبی ،معموالً به خارج از کـالس درس مربـوط
اســت ،بایــد ابــری تحویــل دهنــد کــه بــهدقــت بــازنگری ،اصــالح و ویــرایش شــده باشــد؛
دانشجویانی که پیشتر و در پایان دوران آموزش متوسطة خـود ،ایـن فراینـد انشانویسـی را
درونی کردهاند ،برای تکالیف نگارش دانشگاهی به طور مناسبی آماده خواهند بود .از منظـر
ویژگی دوم و بهطور هـمزمـان ،نگـارش فـینفسـه بخشـی از فراینـد یـادگیری اسـت؛ زیـرا
نگارش در مورد موضوع مورد مطالعه تا حد زیادی درک دانشجویان را تقویت مـی کنـد و
ارتقا میدهد و در نتیجه ،استادان و اعضای هیئت علمی دانشـکده مـیتواننـد آبـار مکتـوب
دانشجویان را به عنوان ابزاری بـرای سـنجش سـطت درک آنـان از مطالـب درسـی بـه کـار
گیرند؛ یعنی میتوانند از طریق نگـارش دانشـجویان ،توانمنـدی آنـان را در توسـعة تفکـر و
فهم ،و توانایی شان را در ابراز تفکر خود-به وضوح ،دقت ،جذابیت ،و همینطور قاطعیـت و
قانعکنندگی -قضاوت کنند.
 9تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشکدة منتخـب ایـن مطالعـه اذعـان داشـتند
که در هر صورت در طول آموزش خود ،تکالیف نوشتاری را برای دانشجویان خود در نظر
میگیرند و  7تن از آنان که غالباً واحدهای درسی مربوط به سال اول را تدریس مـیکننـد،
ابراز داشتند تنها بخشی از مهـارتهـای عمـومی نگـارش را کـه بـرای طیـف گسـتردهای از
واحدهای درسی مفید و کاربردی است ،به طور نسبی به دانشجویان خود آموزش میدهنـد.
با این حال ،همگی آنان اتفاق نظر دارند که دانشجویان بـه نوشـتن نیـاز دارنـد تـا ایـدههـای
جدید را کشف کنند و بیاموزند ،با استفاده از متون عالوه بر تجارب یـا مشـاهدات گذشـته
ایدههایی برای نوشتن تولید کنند ،برای بهبود تمرکز ،تقویت ،و سازمان دهـی نوشـتار خـود
اقدام به بازنگری و اصالح آن کنند ،و برای برطر کردن اشتباهات در دستور زبان و امال،
به ویرایش ،نمونهخوانی و غلطگیری نوشتار خود بپردازند.
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اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده منتخــب در ایــن مطالعــه از دانشــجویان
میخواهند مقاالتی بنویسند که در نگارش آنها این موارد لحا شده باشد :تحلیل انتقـادی
از ایدهها یا از استداللهای دیگران ،خالصهسازی و جمعبندی ایدهها یـا اطالعـات موجـود
در یک متن ،تلفیق ایدهها از چندین منبع ،و ارائة گزارش واقعیتها و یا روایـت رویـدادها؛
گرچه اغلب آنان معتقدند که دانشجویان بهندرت در این زمینهها مهارتهای الزم را دارند،
برای بسیاری از این تکالیف ،باید موارد زیر را به طور مؤبر انجام دهنـد )1 :فرضـیهای مـؤبر
تولید نمایند؛  )2فرضیة خود را بهطور مسـتدل و متقاعدکننـدهای بـا مثـالهـایی کـه بـهطـور
مناسبی انتخاب شدهانـد ،دالیـل صـحیت و معتبـر ،و اسـتداللهـای منطقـی توسـعه دهنـد؛ و
 )3نگارششان فراتر از الگوهای کلیشهای و تکراری ساختارمند باشد ،به گونهای که مـانع از
بررســی انتقــادی موضــوع و مطالــب نباشــد .همچنــین هنگــام پــژوهش در ســطت دانشــگاه،
توانمندیهای نگارشی و بالغی مذکور را برای توسعه و تأییـد نظـرات و نتیجـهگیـریهـای
خود به کار گیرند .بدین منظور ،آنان باید بتواننـد )1 :از فهرسـت کتابخانـه و اینترنـت بـرای
یافتن منابع مربوط استفاده کنند؛  )2به ارزیابی انتقـادی از اعتبـار و ارزش مطالـب پژوهشـی
یافت شده بپردازند؛ و  )3مستندسازی صحیحی از مطالب پژوهش خود داشته باشند.
همچنین ،آنان اشاره نمودهاند که دانشجویان باید بهطور همزمـان مراقبـت الزم را از
زبان مورد استفادة خود به عمل آورند؛ به عبارتی ،برای انتقال ایدههای خود بهطـور واضـت
و مــؤبر ،از ســاختارهای متنــوع جملــه اســتفاده کننــد ،واژگــان مناســب را بــرای مخاطب ـان
دانشگاهی برگزینند ،و مقاالتی تکمیلشده ،آراسته و ویرایششده تولید نماینـد کـه از قواعـد
دستور زبان ،بهکارگیری درست عالئم سجاوندی ،و امالی فارسی معیـار متابعـت مـیکننـد و
نسبتاً عاری از خطا هستند .بدینترتیب ،آنان بر قابلیت و مهـارت دانشـجویان در قواعـد زبـانی
ذیــل تأکیــد دارنــد )1 :بــهکــارگیری روشهــا و قواعــد نگــارش متناســب بــا رشــتة تحصــیلی،
 )2بــهکــارگیری واژگــان مناســب بــرای ابــری در ســطت دانشــگاهی و رشــتة تحصــیلی)3 ،
بهکارگیری دستور زبان صحیت ،نقطهگذاری و عالئم سجاوندی ،و  )4امالی درست و دقیق.
دادههای این انتظارات نشان میدهد که هم توانمندیهای بالغی و هم مهـارتهـای
ویراستاری برای نویسندگان دانشگاهی به منظور موفقیـت در وظـایف نوشـتاری اختصـاص
یافته ،ضروری و نمایانگر ماهیت پیچیدة نگارش است که در این امر ،نویسـندگان بایـد هـم از
راهبردهای بالغی و هـم از قواعـد زبـانی بـرای طیـف گسـتردهای از تکـالیف نوشـتاری بهـره
گیرند .اما ،از سویی ،دادههای حاصل از پرسشنامة پـژوهش نشـان مـیدهنـد کـه دانشـجویان
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جدیدالورود به طور مناسبی برای مقتضیات بالغی تکالیف نگارش دانشگاهی آماده نشدهانـد.
درواقع ،پاسـخهـای اسـتادان و اعضـای هیئـت علمـی دانشـکدة منتخـب ،نـوعی بـیتناسـبی و
ناهماهنگی بین آمادهسازی دانشجویان و توانمندیهای مورد نیاز برای انجام تکـالیف نگـارش
دانشگاهی را نشان میدهد؛ زیرا آنان عموماً معتقدنـد کـه اغلـب دانشـجویان در ایـن زمینـههـا
برای نگارش با مشکل مواجهاند )1 :بهکارگیری یک الگوی سازماندهی مناسـب مطالـب)2 ،
بهکارگیری ساختار ،قالب یا قواعد تعیینشدة رشتة تحصیلی )3 ،توسعة نظریهای بـا شـواهد یـا
مدارک کافی و مناسب )4 ،بهکارگیری روشهای مناسب پژوهش )5 ،درک هـد تکلیـف
تعیین شده .از سوی دیگر ،به باور آنـان ،دانشـجویان بـه توانمنـدیهـای بالغـی و ویراسـتاری
مناسب و مورد انتظار استادان خود مجهز نیستند .نتایج پرسشنامهها نشان میدهد که اسـتادان،
بیش از نیمی از دانشجویان خود را ناتوان از تولیـد مقالـههـای نسـبتاً عـاری از خطاهـای زبـانی
یافتهاند؛ هرچند تخمین زدهاند که اغلب دانشجویانشان قادر به امالی صـحیت و دقیـق واژگـان
و ترکیبــات هســتند ،و تنهــا نیمــی از آنــان توانــایی اســتفادة درســت از دســتور زبــان و عالئــم
سجاوندی و یا بهکارگیری واژگان مناسب را داشتهاند.
همانطور که در مقدمه آمد ،نگرانی بنیادینی درخصوص زوال مهارتهـای نوشـتاری
دانشجویان مشاهده میشود که مستقیماً بر تجربة کسب سواد دانشگاهی آنان تأبیر مـیگـذارد.
پاسخهای مزبور درخصوص توانمندیهای بالغی و ویراستاری دانشجویان نیز مـنعکسکننـدة
نگرانیهای استادان و اعضای هیئـت علمـی دانشـکده در مـورد تنـزل توانـایی دانشـجویان در
نگــارش اســت؛ اگرچــه مجموع ـاً و بــا در نظــر گــرفتن ســه عنصــر اساســی دخیــل در بهبــود
توانمندیهای نگارشی دانشجویان ،بیشتر آنان معتقدند کـه توانمنـدی نگـارش دانشـجویان ،از
هنگامی که برای نخستین بار آموزش دانشـجویان جدیـدالورود را آغـاز نمودنـد ،درمجمـوع،
بهبود یافته و برخی معتقدند در همان حد سابق باقی مانده ،و معدودی نیز اعالم داشـتهانـد کـه
کیفیت این توانمندی آنان تنزل یافته است .گفتنی است آن دسته از اسـتادان و اعضـای هیئـت
علمی دانشکدة مذکور که سابقة سنوات تدریس بیشتری داشـتند ،تنـزل در توانـایی نوشـتاری
دانشجویان را بیشتر مشاهده کـردهانـد؛ در هـر صـورت ،توانمنـدیهـای ویراسـتاری و بالغـی
دانشجویان ،از جملة توجه و دغدغههای بیشتر آنان است.
از سوی دیگر ،دانشجویان باید بدانند چه انواعی از نگارش را ارائه دهند .در تحلیـل
پاسخهای استادان و اعضای هیئت علمی دانشکدة منتخب به این پرسش ،باید متذکر شد بـه
این دلیـل کـه دانشـجویان جدیـدالورود معمـوالً بایـد واحـدهای درسـی آمـوزش عمـومی
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(پیشنیاز یا مقدماتی) الزم را بگذرانند ،تکـالیف نوشـتاری نیـز بـر حسـب برنامـة درسـی و
آموزشی متغیر است .همچنین ،اهمیت نگارش برای هر درس ،بهطور گسترده ،متغیر اسـت؛
در کالسهای دروس تخصصی رشتة تحصیلی ،بهطور متوسـط حـداقل یـکپـنجم از نمـرة
پایانترم برنامة درسی براساس نگارش در خارج از کالس درس است و برخی از استادان و
اعضای هیئت علمی دانشکده به دلیل ماهیت برنامة درسـی مـورد نظـر ،چنـدان بـر نگـارش
تأکید ندارند .در تفاسیر روایی ،آنان معتقدند که مشکالت دانشـجویان در تفکـر انتقـادی و
خالقانه و مهارت های نوشتاری عموماً ضعیف ،مانع از انجام موفقیتآمیز تکالیف نوشتاری،
به ویژه تکالیف چالشبرانگیزتر میشود .استادان و اعضای هیئت علمی دانشـکده در پاسـخ
به پرسشنامة کاربردی این پژوهش ،تأکید کردهاند که دانشجویان بهمنظور پاسـخگویی بـه
تکالیف نوشتاری چالشبرانگیز که مقتضی «تفکر انتقادی» است ،آماده نیستند .از این رو بـا
توجه به پاسخهای ارائه شده ،آموزش نگارش را در ایـن حـوزههـا ارائـه مـینماینـد :الـف)
نگارش مقاالت استداللی (شامل تحلیل اطالعات و یا استداللهـا) ،ب) تلفیـق اطالعـات از
چندین منبع ،ج) نگارش مقاالت پژوهشی ،و د) ارزیابی آبار دیگران.
در قیاس با آنچه در باال ذکر شد ،تعداد نسبتاً کمی از استادان و اعضای هیئت علمی
دانشکده که دروس تخصصی رشتههای تحصیلی مورد نظر را تـدریس مـی کننـد ،حمایـت
آموزشی در حوزههای فـوقاالشـاره را ارائـه مـینماینـد .از میـان آنـان تنهـا سـه تـن اظهـار
داشتهاند که فن استدالل یا پـژوهش را بـه دانشـجویان خـود آمـوزش مـیدهنـد .بـر مبنـای
پاسخهای دریافتی ،اغلب دانشجویان که برای نخستین بار در برنامة درسـی اسـتادان حضـور
مییابند با هی یک از وظایف نوشتاری مورد انتظار آشـنا و یـا تقویـت نشـدهانـد ،و ایـن در
حالی است که بیشتر استادان و اعضای هیئت علمی دانشکده نیز چنـین آمـوزشهـایی را بـه
دانشجویان خود ارائه نمیکنند.
 .2سواد دانشگاهی از منظر خوانش دانشگاهی

خوانش دانشگاهی ،مکرراً به منزلة مهمتـرین و معنـادارترین عامـل موفقیـت دانشـجویان در
کالسهای درس دانشگاه شناخته شده و دارای سه قابلیت اساسـی اسـت )1 :خـوانش بـرای
درک و حفظ ادبیات نظری )2 ،خوانش بـرای درک عمیـق ،و  )3خـوانش بـرای تجزیـه و
تحلیل ،و تعامل با متن .طبق شواهد ،دانشجویان جدیدالورود در سال اول مشکالت خوانش
را تجربه میکنند 7 .تن از استادان و اعضـای هیئـت علمـی دانشـکدة منتخـب معتقدنـد کـه
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فقدان مهارتهای خوانش تحلیلی منجر به عدم موفقیت دانشجویان در یک درس میشـود.
با وجود این و از منظر تکالیف در نظر گرفته شده از سوی استادان برای دانشـجویان ،تقریبـاً
بیشتر آنان تکالیف خوانش متنوعی برای دانشجویان خـود را در نظـر نمـیگیرنـد .درواقـع،
تعداد کمی از اساتید خوانش صحیت و اصولی را به دانشجویان خود آمـوزش مـیدهنـد یـا
راهبرد آن را به صراحت بیان میدارند و یـا بـه نـدرت آن خـوانش را تغییـر مـیدهنـد و بـا
خوانشی دیگر جایگزین میکنند تا به میزان توانمندیهای دانشـجویان خـود واکـنش نشـان
داده باشند .لذا از منظر پژوهش آموزشی باید متذکر شد که غفلت استادان و اعضـای هیئـت
علمی به کمکاری و عدم جدیت دانشجویان منجر میگـردد تـا آنجـا کـه تحصـیل دانـش در
نظام آموزش عالی ایران به وضعیت معرو «شب امتحانی» و خوانش جزوة محدود و قدیمی
یک استاد دانشگاه منتهی میشود که همان اطالعات بسیار محدود و پراکنده نیـز بـهسـرعت و
حتــی مــدتی کوتــاه پــس از برگــزاری آزمــون بــه دســت فراموشــی ســپرده خواهــد شــد .در
پرسشنامة کاربردی این پژوهش دیده میشـود پاسـخدهنـدگان همگـی هـمرأی هسـتند کـه
دانشجویان برای هی یک از وظایف و مهارتهای خوانش انتقـادی در سـطت دانشـگاه آمـاده
نیستند .دربارة یکی از دالیل میتوان گفت برخی از استادان خوانش را به برنامـة درسـی خـود
معطو میکنند؛ در این تکالیف فـرض مـیشـود کـه دانشـجویان (بـهخصـوص دانشـجویان
جدیدالورود) ،خوانندگانی با مهارت و کنجکاوند و بر همین اسـاس ،انتظـار مـیرود کـه ایـن
خــوانش بــهطــور مســتقل ،خــارج از کــار کالســی دانشــجویان ر دهــد ،و یــا دانشــجویان بــه
شیوههای مورد نیاز خوانش تسلط داشته باشند.
 .9سواد دانشگاهی از منظر تفکر انتقادی

برای عملیـاتی کـردن مفهـوم «تفکـر انتقـادی» ،مسـئلة «عـادات ذهنـی» دانشـجویان مطـرح
میشود .این مسئله از طریق دو زیرشاخة اصلی ،یعنی قابلیتهای «استماع در کـالس درس»
و نحوة «تکلم دانشگاهی» به مثابه عوامل آن معرفی گردید .این عوامل از یک سـو «عـادات
ذهنی» و در نتیجه «تفکر انتقادی» دانشجویان را شکل میدهند ،و از سوی دیگر از آن تـأبیر
میپذیرند .استادان و اعضای هیئت علمی دانشکدة مورد نظر برای شناساسی توانمندیهـای
مرتبط با موفقیت دانشگاهی ،عوامل قابلیت استماع ،مشارکت در مباحـ  ،و تکلـم گفتمـان
دانشگاهی به معنای بیان قابل فهم و درک را مهم دانستند .برای مشارکت کامل در مباحـ
و مناظرات فکـری ،توانـایی تکلـم و بیـان واضـت و بـهکـارگیری واژگـان تخصصـی رشـتة
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تحصیلی ضروری است و آنچه توانمندیهای خـاص در «اسـتماع» و «تکلـم دانشـگاهی» را
ایجاب مینماید ،مؤلفههای محتـوایی سـواد دانشـگاهی اسـت .بـرای مثـال ،انتظـار مـیرود
دانشجویان قضاوتهایی ماهرانه دربارة ارتباطات شفاهی در کـالس درس را جمـع بنـدی و
به وضوح بیان نمایند ،بتوانند به طور متمرکز و منسجم در کالس درس سـخنرانی و از لحـن
و واژگان متناسب با مخاطبان و اهدا دانشـگاهی اسـتفاده کننـد و سـرانجام ،بـا تسـلط بـر
قواعد زبان فارسی صحبت کنند .اگر به ضرورتِ ایـن توانمنـدیهـا -در سـالهـای پـیش از
فارغالتحصیلی از مقطع متوسطه -توجـه شـود ،دانشـجویان جدیـدالورود بـا کمبـود قابلیـت
استماع و تکلم دانشگاهی مواجه نخواهند شد و در انجام امـور زیـر موفـق خواهنـد بـود)1 :
توجه به راهنماییها و دستورالعملهـای وضـعشـده بـرای انجـام دادن تکـالیف؛  )2اسـتماع
درس ،و بهطور همزمان یادداشتبرداری که خود از سه طریـق حاصـل مـیشـود :شناسـایی
ایــدههــای اصــلی ،شناســایی ایــدههــای تبعــی و فرعــی ،و تمییــز دادن نظــرات و تفاســیر
توضیتدهنده ،شواهد جانبی و پشتیبان و شواهدی که در تضاد یا تناقض با فرضیه یـا نظریـه
است؛  )3حفظ کردن اطالعات با استماع دروس در کالس؛  )4ایفای نقـشهـای گونـاگون
در مباحثــات گروهــی دانشــجویی؛  )5مشــارکت در مباحـ کــالس درس از طریــق ســؤال
کردن بهمنظور شفا سازی ،طرح پرسـشهـای خـود بـهطـور واضـت و شـفا و سـؤال از
چگونگی ارتباط میان نظرات و تفاسیر با جریان ایدههای مورد نظر.
بنــابراین ،قابلیــتهــای یادشــده در اســتماع و تکلــم در گفتمــان دانشــگاهی بــرای
دانشــجویان بســیار مهــم اســت و بــا خــوانش و نگــارش دانشــگاهی ارتبــاط مســتقیمی دارد.
مهارت های شنیداری و گفتـاری در گفتمـان دانشـگاهی ،دانشـجویان را قـادر مـیسـازد در
آموزش خود مشارکت نمایند .ایـن موضـوع را ذیـل سـه قضـیة اصـلی و یـک قضـیة تبعـی
میتوان بررسی کرد؛ اول آنکه بسیاری از فعالیـت هـای دانشـگاهی دانشـجویان مسـتلزم آن
است که در سخنرانیها و مباح کالسهای درس شنوندگانی دقیـق و نکتـهسـنج باشـند و
بین نکات مهم و مثال های توضیتدهنده ،تمایزات نقادانـه قائـل شـوند؛ دوم آنکـه ،عـادات
ذهنی مورد انتظار از دانشجویان -کنجکاوی ،جسارت ،مشارکت در مباح فکـری -مبتنـی
بر توانایی شان در بیان و انتقال عقاید و ایدههای خود به طور واضت و نیز استماع دیدگاههای
متفاوت و واکنش محترمانه به آنها باشـد؛ سـوم اینکـه ،دانشـجویان در حمایـت و دفـاع از
خود به دنبال شفا سازی مطالب باشند ،سـؤال و درخواسـت راهنمـایی کننـد؛ چهـارم کـه
بیشترین اهمیـت را دارد ،مشـارکت دانشـجویان اسـت و ایـن مـنعکسکننـدة اهـدا نظـام
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آموزش عالی ایران به منظور آمادهسازی یک شهروند تحصـیلکـرده بـرای شـکلدهـی بـه
جامعة مدنی در کشور خواهد بود.
قابلیت در نگارش ،خوانش ،استماع و تکلم در گفتمان دانشگاهی ،متضمن ارزیـابی
گــرایشهــای فکــری از ســوی اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــکدة منتخــب -کــه
دانشجویان جدیدالورود به مقطع کارشناسی را آموزش میدهند -است .همانطور کـه آنـان
اظهار داشتهاند ،دستهای از عادات ذهنی فکـری بـرای موفقیـت دانشـجویان اهمیـت زیـادی
دارد .استادان و اعضای هیئت علمی دانشکده منتخـب عنـوانهـای «مهـم تـا بسـیار مهـم» یـا
«کماهمیت تا بیاهمیت» را در کالسهای درس و رشتة تحصیلی دانشگاهی خود تشـخیص
دادهاند .از این منظر ،دانشجویان دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزش عالی باید با شیوههای
فکری گسترده (آزمودن انگارههای جدید ،در نظر گرفتن دیدگاههای دیگران و احتـرام بـه
آن دیدگاهها ،تولید فرضیه ،کنجکاوی و طرح پرسشهای برانگیزاننده ،با آگاهی از خود و
دیگران قرائت کنند؛ مشاهدة دقیق جهان مادی ،شرکت در مباح فکری ،پذیرش مشتاقانة
دستور و راهنماییهای استادان و سرانجام ،به چالشکشاندن باورهای شخصی خود) تعامـل
برقرار کنند .همچنین ،آنان اشاره کردهاند که مـوارد زیـر در تسـهیل یـادگیری دانشـجویان
مؤبر است و آنان بایـد قـادر بـه انجـام آنهـا باشـند :آمـادگی و حضـور در کـالس درس،
وقتشناسی در ارائة تکالیف ،کمک به فرایند مباحـ جـاری در کـالس درس بـا اشـتیاق،
طرح پرسش برای شفا سـازی مطالـب درسـی ،توجـه در کـالس درس ،و جسـتوجـو و
پیگیری کمک اضافی در صورت نیاز.
از آنجـا کــه «تفکـر انتقــادی» ،بـهطــور کلـی ،بــه مجموعـهای از عــادات و فراینــدهای
شــناختی اشــاره دارد؛ بنــابراین ،متفکــران انتقــادی بــهصــورت مکــرر و متنــاوب در تعامــل بــا
پرسشگری کنجکاوانه و کاوشگرانه ،تجزیه و تحلیل دقیق ،تلفیق ابتکاری ،و ارزیـابی ایـدههـا
هستند .این توانمندی فکری را مـی تـوان از طریـق تـالش و آمـوزش بـه دسـت آورد و بـرای
موفقیت در تمامی رشتههای تحصیلی دانشگاهی بسیار مهم و حیاتی اسـت .هرچنـد معیارهـای
محتوایی سواد دانشگاهی از دانشـجویان ،تشـخیص ،توصـیف و تشـریت ،مقایسـه یـا تمـایز،
پیگری ،توضیت ،تحلیل ،تفسیر ،و ارزیابی را مطالبه میکنـد ،در اغلـب مـوارد ،دانشـجویان
ایــن توانمنــدیهــا را بــر پای ـة مهــارتهــای واالتــر تفکــر انتقــادی بنــا نمــینهنــد 6 .تــن از
پاسخدهندگان به پرسش نامة پژوهش بیان کردند که «توانایی دانشجویان در فائق آمـدن بـر
فعالیت تحلیلی پیچیده» طی دورة تدریسشان تنزل یافته است ،به طـوری کـه طـی خدمتشـان
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افزایش مییابد .گرچه پاسخها بیانگر علل چنین برداشتهایی نیست ،اما هر چه باشد ،آنـان
خواستار بررسی آن هستند .یکی از پاسـخدهنـدگان ،دالیـل ایـن تنـزل را «کـمعمـق بـودن
فرایندهای فکری دانشجویان» میداند؛ این مورد ممکن است بـهطـور وسـیع وجـه مشخصـة
جنبههای فرهنگ دانشگاهی ما باشد ،اما وجه مشخصة فرهنگی دانشگاهی -که برای عادات
ذهنی انعکاسی در مورد نگارش ،خوانش ،و تفکر انتقادی ارزش قائل مـیشـود -نیسـت .در
حقیقت ،اگر دانشجویان نمیتواننـد بـه خـوبی بنویسـند ،شـواهدی دال بـر اینکـه مـیتواننـد
به خوبی بیندیشند نیز وجود ندارد .در نتیجه ،آنچه اهمیت بسزایی دارد ،این است که «تفکـر
تحلیلی» را باید آموزش داد و دانشجویان باید ترغیب شوند تا این توانمندیهای تحلیلـی را
در تالشهای شخصی خود به کار گیرند ،همانطور که در مورد آبار مکتـوب دیگـران نیـز
انجام میدهند .دانشجویانی که توانمندیهایشان در خوانش و تفکر انتقـادی ،آنـان را قـادر
به درک یک استدالل در متن فرد دیگری میکند ،در نتیجه میتوانند در مقـاالت شخصـی
خود نیز اسـتدالل کننـد و سـپس آن را توسـعه دهنـد؛ دانشـجویانی کـه متنـی را بـه چـالش
میکشند و در آن تردید میکنند ،بهاحتمال زیاد بر ادعاهای خود نیز تردیـد مـیکننـد و آن
را مورد سؤال قرار میدهند.
از منظر پیوند میان تجربیات خوانش و نگارش با «تفکر انتقادی» نیز در وهلة نخسـت
باید متذکر شد که هی کس منکر پیوند بین خوانش و نگارش با شکلگیری تفکـر انتقـادی
در ذهنیت دانشجویان نیست .از آنجا کـه نویسـندگان توانمنـد بـهاحتمـال زیـاد خواننـدگان
دقیقی هستند و نگارش دانشگاهی نیز منعکس کنندة خوانش بیشتر و دقیقتر است؛ درنتیجه،
متعاقــب آن اسـتادان و اعضــای هیئــت علمــی آن دانشــکده از دانشــجویان انتظــار دارنــد در
نگــارش شخصــی خــود از آن اشــکال و راهبــردهــای بیــان نگارشــی تقلیــد نماینــد کــه در
خوانشهای مقررشده با آنها مواجه میشـوند .دانشـجویان ،هماننـد نویسـندگانی کـه آبـار
آنان را قرائت میکنند ،باید نظریه یا دیدگاهی را به وضوح بیان و شـواهد آن را شناسـایی و
نیز ارزیابی کنند تا بتوانند از آن نظریه یا دیدگاه حمایت کرده ،یا آن را به چـالش بکشـند؛
در حالی که به طرز بیان و عبـارات ،نحـو ،و سـازمان دهـی جمـالت و مطالـب توجـه دقیـق
دارند .همچنین ،این انتظار وجود دارد کـه دانشـجویان درک کننـد کـه نگـارش شـکلی از
تفکر است و تقویت استداللها و تلفیق ایدهها تکیهگاه اصـلی تجـارب نگـارش دانشـگاهی
آنان خواهد بود.
از منظر رهیافت سـواد دانشـگاهی ،دانشـجویان بایـد «متفکرانـه و نقادانـه» مطالعـه و
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شواهدی را عرضه نمایند که تفاسیر را خلق و از آنها پشتیبانی مـیکنـد ،پیونـدها را برقـرار
میسازد و راهبردهای نگارش و عناصـر نوشـتن را ارزیـابی مـیکنـد .از دیـدگاه اسـتادان و
اعضای هیئت علمی دانشکده ،بسیاری از دانشجویان بـه واسـطة ایـن چـالشهـا ،بـهویـژه در
وظایفی که نیازمند مهارتها هم در خـوانش و هـم در نگـارش اسـت ،مرعـوب ،مشـوّش و
مضطرب به نظر میرسند .بنابراین ،مطابق پاسخهای آنان تنها بیش از نیمی از دانشـجویان از
آمــادگی الزم بــهمنظــور ارائ ـة جمــعبنــدی یــا خالصــههــای مختصــری از قرائــتهایشــان
برخوردارند؛ همچنین همین تعداد از آنان آمادة تلفیق اطالعات از چندین منبع هستند و تنها
معدودی میتوانند اطالعات و یا استداللها را براساس خوانش خود تحلیل کنند.

بحث و نتیجهگیری
آنچه در وهلة نخست از این پژوهش برمی آید این است که سواد دانشگاهی باید در سطوح
مختلف حوزههای محتوایی بررسی ،تحلیل و ارزیابی شـود .تمـامی عناصـر محتـوایی سـواد
دانشــگاهی مــورد بحـ در ایــن مقالــه از دانشــجویان جدیــدالورود بــه دانشــگاه در تمــامی
رشتههای تحصیلی مورد انتظار است .بنابراین ،این قابلیتها باید در هـر یـک از حـوزههـای
محتوایی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشـور توسـعه یابنـد .نتـایج ایـن پـژوهش
نشان داد که گرچه استادان و اعضای هیئت علمی آن دانشکده بر اغلب قابلیتهـای مـرتبط
با سواد دانشگاهی دانشجویان اتفاق نظر دارند ،امـا بـه تکـالیف و وظـایف مقـرر کـه الزمـة
ارتقای حوزة محتوایی سـواد دانشـگاهی (نگـارش دانشـگاهی ،خـوانش دانشـگاهی ،تفکـر
انتقادی) است کمتر توجه دارند و ارزیابی درستی در این باره از وضعیت دانشـجویان خـود
ندارند .در نتیجه ،دانشجویان جدیدالورود به دورههای کارشناسی ،بازخورد کافی نسبت بـه
فعالیت های خود از سوی استادان دریافت نمیکنند تا بر همان اساس به گفتمـان دانشـگاهی
دست یابند .اگرچه اغلب آنان اذعان میدارند که در هر صورت تکالیف نوشتاری را بـرای
دانشجویان خود در نظر می گیرند ،این تکالیف بدون برنامهریزی و قصد مشخصی بهمنظـور
تقویــت و ارتقــای توانمنــدیهــای نگارشــی دانشــجویان بــوده اســت؛ همچنــین بــر مبنــای
پاسخهایشان ،اغلب دانشجویانی که برای نخستین بـار در برنامـة درسـی اسـتادان و اعضـای
هیئت علمی دانشکده منتخب حضور مییابند با هی یـک از وظـایف نوشـتاری موردانتظـار
آشنا و یا تقویت نشدهاند ،و این در حالی است کـه بیشـتر آنـان چنـین آمـوزش هـایی را بـه
دانشجویان خود ارائه نمیدهند .همچنین طبق شـواهد ،دانشـجویان جدیـدالورود مشـکالت
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خوانش را تجربه میکنند .استادان و اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده ،فقـدان مهـارت هـای
خوانش تحلیلی دانشجو را عامل شکست وی در یک درس میدانند؛ بـا وجـود ایـن ،بیشـتر
آنان تکالیف خوانش متنوعی را برای دانشجویان خود در نظـر نمـیگیرنـد و در عـین حـال
همرأی هستند که دانشجویان برای هی یک از وظایف و مهـارتهـای خـوانش انتقـادی در
سطت دانشگاه آماده نیستند .به نظر آنان ،بیشتر دانشـجویان در بـروز تفکـر انتقـادی مقتضـی
برای دستیابی به گفتمان دانشگاهی ،بهویژه در وظایفی که به مهارت خوانش و نگارش ،هـر
دو ،نیاز است ،مضطرب به نظر میآیند و تنها انـدکی بیشـتر از نصـف دانشـجویان در ارائـة
جمعبندی یا خالصههایی از قرائتهایشان آمادگی دارند؛ بـه همـین نسـبت نیـز دانشـجویان
آمـادة تلفیـق اطالعـات از چنــدین منبـع هسـتند؛ و متأسـفانه تنهــا تعـدادی آمـادگی تحلیــل
اطالعات و یـا اسـتداللهـا را براسـاس خـوانش خـود دارنـد .برخـی از پاسـخدهنـدگان بـه
پرسشنامة پژوهش حاضر بیان کردند کـه «توانـایی دانشـجویان در فـائق آمـدن بـر فعالیـت
تحلیلی پیچیده» در طی سنوات تدریسشان تنزل یافته است.
پیشنهادها و راهکارها

اینکه از منظر پژوهشی آموزشمحور ،دانشجویان چگونه باید سـواد دانشـگاهی را در عمـل
کسب نمایند ،با توجه به یافتههای پژوهش ،نگارندگان معتقدند )1 :بهمنظور بـرآورده سـاختن
مقتضیات سواد دانشگاهی مورد نیاز دانشجویان و انتظارات دانشگاهها از آنان بـه هنگـام ورود
به مقطع آموزش عالی ،باید روشهای برقراری ارتباط میان دبیرستانها و دانشگاهها صورت
گیرد و گسترش یابد :لذا برای نیل به این هد  ،باید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بـه
عنوان نهاد متولی نظام آموزش عالی کشور ،و وزارت آمـوزش و پـرورش ،بـه عنـوان نهـاد
متولی تحصیالت در مقطع متوسطه ،به منظور همکاری ،همـاهنگی ،و گفـت وگـوی شـفا
میان دبیرستانها و دانشکدهها بکوشند و تـداوم ،اسـتمرار و گسـترش آن را مصـرانه تسـریع
نمایند )2 .هماهنگی بیشتری در زمینة آموزش سواد دانشگاهی در حوزههـای موضـوعی در
دانشگاهها و دیگر مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشـور صـورت گیـرد .همـان طـور کـه
امروزه تمرکز در نظامهای آموزش عالی از گـردآوری دانـش بـه یـادگیری نحـوة یـافتن و
بهکارگیری دانش منتقل شده و تغییر یافته است ،نگارندگان نیز عمیقاً باور دارنـد کـه سـواد
دانشگاهی نوعی فرایند یادگیری تجربـی اسـت .آن دسـته از دانشـجویانی کـه قابلیـتهـای
تعیین شده در ایـن پـژوهش را در هـر یـک از کـالسهـای درس کسـب مـینماینـد ،قـادر
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خواهند بود تا پیوندهای بین محتوا و شیوههای یادگیری را در تمامی حـوزههـای موضـوعی
مالحظه و درک نمایند؛ درنتیجه ،مهارتهای ایـن گـروه از دانشـجویان در تمـامی سـطوح
آموزش عالی تقویت خواهد شـد و گسـترش خواهـد یافـت .بـرای کمـک بـه دانشـجویان
دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی سراسر کشور به منظور کسـب مهـارتهـا و عـادات
ذهنی که از جملة مقتضیات و استلزامات سواد دانشگاهی است ،نیاز است از گفـت وگـویی
وسیعتر میان استادان و مدرسان دانشـگاهی در رشـتههـای تحصـیلی مختلـف بـا مسـئوالن و
مقامات در سرتاسر نظام آموزش عالی کشور در سطوح خـرد و کـالن حمایـت کـرد و نیـز
بسیار مهم ،مناسب و مـؤبر اسـت کـه نظیـر همـین گفـت وگـو میـان آنـان و معلمـان مقطـع
تحصیلی متوسطه در نظام آموزش و پرورش و مقامات و مسئوالن مربوط در سطوح خـرد و
کالن نیز برقرار شود .برای درک این مسئله از سوی دانشجویان که سواد دانشگاهی تـا چـه
اندازه برای موفقیت دانشگاهی آنان ضروری و اساسی است ،الزم است آموزش خـوانش و
نگارش را در تمامی سطوح مرزهـای موضـوعی غنـا بخشـیم و ترغیـب کنـیم .بـرای اینکـه
دانشــجویان بــه متفکرانــی انتقــادی ،خواننــدگانی فکــور و خردمنــد ،نویســندگانی مبتکــر و
متقاعدکننده ،و شنوندگانی بلیغ و دقیق بدل شوند ،باید لذت سـواد انتقـادی رو بـه رشـد را
که میتواند از تدریس تدریجی و فزاینده ،مستمر و الهامبخش پدیدار شود ،تجربه کنند.
با توجه به آنچه آمد ،نظام آموزش عالی ایران به منظور جامعهپذیری دانشجویان در
گفتمان دانشگاهی و ارتقای قابلیتهای سواد دانشگاهی آنان باید موارد زیـر را نیـز مـدّنظر
قرار دهد )1 :تغییر و تحول اساسی در حجم و محتـوای متـون درسـی بـا توجـه بـه شـتاب و
گسترش روزافزون تحوالت نوین در نظـامهـای آمـوزش عـالی بـینالمللـی؛  )2جـایگزینی
رویکردهــای مبتنــی بــر فهــم ،ادراک و یــادگیری محتــوای دروس بــا نظــام فعلــی آمــوزش
حافظهمحور؛ )3تبدیل دانشجویان به مشارکتکنندگان فعال در فرایند ساخت معنـا در نهـاد
دانشگاه؛  )4تقویت هرچه بیشتر منابع آموزشی و پژوهشی بـه منظـور ارتقـا و توسـعة سـطت
فعلی آموزش و پژوهش در رشتههای تحصیلی گـروه علـوم انسـانی بـه مثابـة شـاکلة اصـلی
مدیریت کشور؛  )5توجه اساسی به کیفیـت آمـوزش و یـادگیری در نظـام آمـوزش عـالی،
بهجای توجه به کمیـت و تـودهوار سـاختن دسترسـی بـه دانشـگاههـا؛  )6تقویـت ،توسـعه و
بهروزرسانی بهکارگیری فناوریهـای آموزشـی در دانشـگاههـا؛  )7تأکیـد بـر رویکردهـای
نوآورانه در آموزش و ارتقا و توسـعة «تفکـر انتقـادی» در دانشـجویان؛  )8بـهکـارگیری آن
دسته از اسـتادان و مدرسـان دانشـگاهی کـه زمـان مناسـب و بیشـتری را صـر تـدریس و
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آموزش دانشجویان و رسیدگی به مسائل ،مشکالت و چالشهای آنان مـیکننـد؛  )9انجـام
مطالعات و تحقیقاتی برای بهبود و ارتقای فرایندهای آموزش ،تدریس و ارزشـیابی اسـتادان
دانشگاهی از یک سو ،و فرایندهای یادگیری و ارزشـیابی دانشـجویان از سـوی دیگـر؛ )11
توجه بیشتر به شکلدهی نظام آموزش عالی مبتنی بر رشتههای تحصـیلی نـوین بـا تأکیـد بـر
خاصیت «بینارشتهای» مطالعات و پژوهشها در ایـن رشـتههـا؛  )11توجـه جـدی و ویـژه بـه
ارتقای قابلیتهای حوزة محتوایی سواد دانشگاهی (نگارش ،خوانش ،و تفکـر انتقـادی) در
دانشجویان؛  )12برگزاری دورههای آموزشی تبادالت دانشجویی با دانشـگاههـای معتبـر در
سطت بینالمللی؛  )13بهرهمندی از تجارب موفق دانشگاههای معتبـر در سـطت بـینالمللـی و
بهکارگیری روش های نوین آموزش و ارزشیابی این دانشگاهها؛  )14شـکلدهـی بـه فراینـد
تعاملی و متقابل آموزش استادان و یادگیری دانشجویان ،و نیز توجه و تأکید بر هر دو سوی
طیف مسئله.
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