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Abstract 

The aim of this study was to investigate the process of formation of analytical 

literacy in high school students.The present study uses the data theorizing 

method of the foundation to provide a model for teaching analytical literacy 

in Iran. This research is in the interpretive group in terms of the dominant 

paradigms of research. Semi-structured interview technique and purposive 

sampling method were used to collect the required data. The interviewees of 

this research are experts and professors of educational sciences, curriculum 

planning.The research data were analyzed by open coding method which is 

specific to the contextual approach and conceptual, main and macro 

categories were extracted and finally the pattern of analytical literacy training 

including causal, structural, intervening factors as well as strategies for 

analytical literacy training and implementation consequences. The correct 

system of analytical literacy training is provided. According to the research 

results, the main category includes education General topics are education 

(comprehension, teaching tools and techniques), study management (book 

budgeting, study time management) which can be used to design, develop 

and implement an analytical literacy training program in Iran. 

In the field of causal factors (planning and cultural management of the family, 

reaching the desired level of literacy, using the Internet of Things, the 

emergence of distance education, enjoying life opportunities, avoiding the 

consequences of unipolar education) in the field of structural factors 

(subculture_country_city, The country's educational system, family culture), 

were identified in the field of intervening factors (complexity of analytical 

components, inherited characteristics such as intelligence, household 
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economic conditions). Persons with the analytical literacy, have three 

abilities in reading and writing: reading ability and answering to smart 

argumentation and recognition ability (analytical reading), ability for making 

convincing reason wisely (analytical writing), and recognition ability for 

analyzing reasons or except that. Also, schools and educational centers assign 

the responsibility of analytical reading and writing education to periods as 

critical thinking skills or argumentation that is teach by specific group. These 

periods provide opportunities for students to participate in analyzing and 

making reason and argumentation and then exercise actively. In here, work 

results are encouraging: psychological studies as research made by Quen, 

Shaw and Felton showed that students who pass critical thinking periods can 

evaluate rhetorical content as written and verbal matters and also they can 

develop some facilities with regard to collecting and assessment cases. But 

system given special periods has limitations. In this cases, they can access to 

analytical skills via working at periods that have no certain duty for offering 

educational skills. Evidently this self-training is harmful and destructive. Not 

only this but also, analytical literacy is process that necessarily take place 

with time passed. It means that students with necessary instructions must 

practice and develop their analytical skills in reading and writing continually. 

This action can and must be expand more than critical thinking class in 

environments with various planning offered by schools and educational 

centers. It is possible that teachers obligate your students to learn analytical 

reading and writing to strengthen analytical literacy according to current 

models. Teachers must persuade your students to do analytical thinking as 

reading and writing duty appropriately. We grow up with given information. 

We need to adopt the learned critical positions and to avoid from accepting 

cases and matters passively. New students communicate with more 

information sources that are more than their age and conditions. Just as they 

study sources and references, the need of questioning occur at them. They 

need to understand what is writer's intention (perez-pena, 1997). Start point 

is important to help to students for analytical intelligence in order to realizing 

writer's positions and ideas and written matters. Also educational 

environment is important to strengthen analytical literacy such as teacher and 

classroom (Ravitch, 1974). Analytical approach is considerable for important 

attitude and for the time of using analytical manner in learning. In this 

approach, not only students play with picklock role, but also they 

examine/check case by critic's window (Street, 2005). The found results 

show that that factors of mental skills, training teachers system, course 

content, hard and software, free thinking, percipience and intuition, analyzing 

in field of educational environment and system are been confirmed as 

important elements and necessary action must be done for creating and 
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making appropriate conditions. Increasing growth of science and technology 

has effected on different dimensions of human life. With considering to 

forming analytical literacy, it must be paid attention to the growth and 

prosperity in mental needs (mental skills). One student must have appropriate 

mental and spiritual position for access success in this area. Recently more 

teachers and psychologists have found that mental factors are effective on 

learning results and sometimes this case is determinative factor. But 

however, experiences show that mental elements are not paid attention for 

teachers and students and their parents and all teachers and students and their 

parents must get trained special skills to be fulfilled mental needs of students. 

With regarding general thinking, Critical thinking is higher level than 

reasoning/argumentation. Education of new generation is the first most 

important step for reaching to goal/aim and its main element is the education 

of their teachers. Teachers as being guide role for students, must specialize 

up-to-date knowledge in addition to their expertise in teaching discipline. 

Officials have duty to provide educational principles with technical 

surveillance; because main aim of acquisition is being the queen of mind in 

useful scientific findings nor superficial and old scientific materials. Creative 

teacher has more mental and brain precipitation and he feels less disability 

and deficiency. He is ready to discourse with students patiently and 

encourage them to creating new and fresh thought. self-centeredness, 

questioning activity, critical thinking, nonresistance against changing, 

increasing focus, having desire for learning, understanding and analyzing, 

creating conflict in students' thinking process in field of developing process 

are been confirmed as important elements and must take the necessary 

measures to create the appropriate conditions. Educational institutions are 

one of the infrastructure and important institutions in society because of 

having the important role in education and training next generation. Because 

most important form of human interaction is the communication that is 

founded based on question and answer. Therefore questionnaire as a skill is 

required at all levels of community interaction. Students' acquaintance with 

questionnaire and creating motivation for planning question, can be 

intensifier and helpful for the mechanism of making question and develop 

this ability in students. In other words, increasing confrontation of students 

with the astonished and challenging materials and their involvement with 

topics and their feeling need to find solution lead to strengthen the abilities 

to question and to try for again cognitive balance of learners. 

Keywords: analytical literacy, high school education, Grand theory, the process 

of formation. 
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 چکیده
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 مقدمه

 یا مقاله یک مورد در بیشتر اطالعات جهت کسب دارد، وجود متن یک اهداف بسیاری در خواندن

 تریوشنر تصویر است ممکن که دیگر جزئیات کردن پیدا برای ویژه، سؤال یک به پاسخ برای موضوع،

 درسهم در وقتی اوقات بیشتر. باشند خودآگاه مطالعه علت از باید خوانندگان. دهد ارائه موضوع یک از

 تحلیلی سواد. است شده داده اختصاص شما به مطالب که است این مطالعه از شما هدف هستید،

 مهم یژگیو. کندمی تأکید افراد دنیای شکل تغییر در سواد توانمندساز نقش بر که است عملی زبانی

 ریقط از قدرت منابع به دسترسی ، دیگرع ارتبه. است قدرت و زبان رابطه از آگاهی تحلیلی سواد

 و آوریجمع با سوادی، چنین داشتن با فرد. است پذیرامکان زبانی هایمهارت گیریشکل

 تولید برای آن از و یافته دست موردنظر اهداف به آن، دهیسازمان و مناسب اطالعات وتحلیلتجزیه

 . ,Schaefer 2006)کند می استفاده دانش

ای منطقی ههای مختلف با استداللمنظور از سواد تحلیلی توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه

 کروکس . ,UNESCO 2004قومی ایدئولوژیک است ) هایفرضپیشتعصب و  هرگونهو اصولی بدون 

یاز کند و افراد ننقش مرکزی را ایفا میکند گفتمان استداللی در ارت اطات مردمی و فکری بیان می

دارند در خواندن و تحلیل م احث توانا شوند. این محقق این نوع صالحیت و توانایی را سواد تحلیلی 

د: دهنتحلیلی سواد دارند سه توانایی را در خواندن و نوشتن خود بروز می ازنظرنامد. افرادی که می

مندی و قدرت تشخیص )خواندن تحلیلی ، توانایی باهوشستدالل توانایی خواندن و پاسخ دادن به یک ا

که  و توانایی تشخیص زمانی  است )نوشتن تحلیلی متقاعدکنندهمنطقی  ازنظرایجاد استداللی که 

در خصوص اهمیت سواد   .,Crooks 2008) ستین موردنیازبوده و یا  موردنیازهای استداللی تحلیل

 تنهانهکند مواجهه با هزاره بعدی بیان می 1998در سال  سندرککتوان گفت؛ لئون تحلیلی می

 عنوانهبطراحی  اکولوژیک ونیازمند سواد فنی و تحلیلی است بلکه نیازمند سوادهای چند فرهنگی، 

آموزان نقطه شروع برای کمک به دانش . ,Curry 1999ریزی درسی مدارس است )عناصر اصلی برنامه

 بسیار اهمیتهای نویسنده و مطلب نوشته شده ایده پی بردن به موضع و منظوربهبرای آگاهی تحلیلی 

تقویت سواد تحلیلی مهم  منظوربهآموز هایی که برای دانش. همچنین محیط ,Grabinger 1996) دارد

 عنوانبهرویکرد تحلیلی   .,Ravitch 1974) توان به معلم و کالس درس اشاره کردآن می ازجملهاست 

از منظر رویکرد تحلیلی  در یادگیریآموزان چه زمانی است و اینکه دانش توجهقابلیک رویکرد مهم 

 دارند بلکه از دریچه یک منتقد شکنقفلنقش  تنهانهآموزان رویکرد دانش در اینکنند. استفاده می

 . ,Street 2005) کنندمطلب را بررسی می
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های متفاوتی را با رویکرد تحلیلی انتخاب کنند این قدرت را دارند تا روش آموزاندانش دیگرع ارتبه

یک الگوی  عنوانبهتحت عنوان زبان   2001) دورانت و گرین کهآنچه کنندهمنعکساین مطلب 

آوری و یک نگاه تحلیلی اجتماعی و فرهنگی به گفتمان و عمل است سواد و یادگیری فن اجتماعی،

لی خواندن از نگاه تحلی کشد.در حوزه تفکر تحلیلی به چالش می سؤاالتیان را با آموزدانش درنتیجه

  .Pena,1997-Perez) گیرندقرار نمی موردسنجشآموزان با آن فقط درک کلمات نیست بنابراین دانش

و ارزیابی اطالعات و  وتحلیلتجزیهطل د: قدرت خواندن متون به شکل تحلیلی دو نوع مهارت را می

گران در زندگی روزمره برای آموزان به منتقدان و تحلیلمنابع. هدف از این کار ت دیل کردن دانش

 که است آن گرددمت ادر، می ذهن در که سؤالی . ,Lindemann 1995)درک منابع اطالعاتی است 

 یبالندگ و رشد در زیادی عوامل بسیار شاید داد؟ پرورش افراد در را هاییمهارت چنین توانمی چگونه

 هاالشچ با کنیم نگاه آن به آموزشی بعد نظام از بخواهیم اگر اما باشند، داشته نقش هامهارت گونهاین

 نظام یک وجود عدم سنتی، مدل از رایج انتقادات ازجمله مثالً. شویممی روبرو فراوانی انتقادات و

 تحلیلی، تفکر هایمهارت پرورش تسهیل به قادر است که مؤثری آموزشی هایروش و اثربخشی

 اشندب برخوردار دیگر و مشابه هایموقعیت به خود یادگیری تعمیم توانایی از تا باشد خالق و انتقادی

(1989 Bransford & et, . 

سوادی الزم برای اثربخشی سایر انواع  عنوانبهو چه  تنهاییبهواضح است سواد تحلیلی چه  آنچه

تواند داشته ای، اینترنتی و انتقادی  در هزاره سوم اهمیت مضاعفی میسواد رسانه ازجملهسوادها )

 وآن  هایمؤلفهها و اصلی در خصوص این سواد ن ود شناخت کاملی از آن، ویژگی مسئلهباشد. اما 

ای ایجاد راهی بر عنوانبهکاربست ضعیف و حتی عدم استفاده آن و عدم اجازه برای شکوفایی آن 

است و بدیهی است تا زمانی که شناخت ما نس ت به سواد تحلیلی کامل رفتارهای انتقادی و تحلیلی 

 وپرورشآموزشتوجه به اینکه  توان برای توسعه و یا آموزش آن نیز اقدامی انجام داد. بانگردد نمی

 ر عهدهبسوادآموزی شهروندان را از سنین پایین  نوعیبهوظیفه اصلی تعلیم و تربیت اعضای جامعه و 

مروزی ا بینیپیشغیرقابلهای زندگی در حال تغییر و با چالش رؤیاییدارد و باید فراگیران را برای 

ی رسد سواد تحلیلتر شده است به نظر میآماده نماید و امروزه گستره انواع سوادهای قابل ارائه وسیع

نون تاک متأسفانهریزان آموزشی قرار گیرد که که باید مدنظر برنامه نیز یکی از سوادهایی باشد

لی گیری سواد تحلین وده است. بر این اساس هدف از تحقیق پیش رو مطالعه فرآیند شکل موردتوجه

 .آموزان متوسطه استدر دانش



 1400 85 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                                   پژوهی   فصلنامه تدریس 

 

 سواد تحلیلی

است. خواندن و تحلیل شکل مهمی از گفتمان است که در قلب فرهنگ روشنفکری مردمی نهفته 

آموزان شکند که دانهایی را پیشنهاد مینوشتن تحلیلی براساس الگوی مشترکی است این الگو قالب

 در ق ال مطالعه و نوشتن هاآنالعمل تحلیلی متناسب با وظیفه کند که درگیر عکسرا ترغیب می

 . ,Brooke 1987) باشد

 توانخالصه فواید آن را می طوربهتحلیلی زیاد است  و خواندنمحاسن و معایب الگوی نوشتن 

 اشاره کرد: گونهاین

ک الگوها ی باز کنندالگوها این پتانسیل را دارند که رمز و راز را از خواندن و نوشتن تحلیلی -1

از در پیروی  دهند.ارائه می هاآنآموزان درباره موضوع العمل دانشچهارچوب محکمی در مورد عکس

از  هاآندهند و اینکه کنند که مفاهیم را توسعه میآموزان اطمینان حاصل میالگوها دانش این

 شاید نتوانند به هاآنپرسند در یک موقعیت خاص که ال ته را می سؤاالتیدرست  وتحلیلتجزیه

ند که توانند این اطمینان را حاصل کنآموزان میدانش  .,Street 2005) پاسخ دهند درستیبهسؤاالت 

ک در ی هاآنمعنی این است که  ساختار بهاز ساختاری برای تحلیل برخوردار هستند و پیروی از این 

  .,Tyack 1995) روندجریان تحلیلی پیش می

دهد این بدان العمل را مورد حمایت قرار میسؤاالت موجود در الگوی نوشتن، اندیشه عکس-2

کند. افکار خود و دیگران ملزم می در موردرا برای فکر کردن  آموزانمعنی است که سؤاالت دانش

آموزان از تعص ات و اعتقادات خاص خود دور شده و عقاید شود دانشپاسخ به این سؤاالت باعث می

نند. کدر برابر اعتراضات احتمالی آزمایش می خود رادیگران را نیز ق ول کنند. همچنین آنان نظرات 

آموز شود و تواند باعث افزایش آگاهی و شناخت دانشتحلیلی می وجویپرسمشارکت در این نوع 

  .,Sklar 1997) تر درک گرددعمیق هاآنشناخت حقایق برای 

های درسی مدارس دارای کاربردهای الگوهای خواندن و نوشتن تحلیلی در تمام برنامه -3

همه باشند در  موردق ولکل جهان  این اما بدان معنی نیست که این الگوها در هستندای گسترده

برای سواد تحلیلی را یاد بگیرند: مهارت  موردنیازآموزان باید سومین مهارت چنین حالتی دانش

وقتی ما   .,Russell 1995) زمانی الزم نیست و چهتشخیص اینکه چه تحلیل استداللی الزم است 

خوانیم. ما هرگز این سؤال را از خودمان نکردیم دانیم و میمدرسه بودیم اعتقاد داشتیم همه چیز را می

  .,Shor 1999نویسد و از نوشتن آن چه هدفی دارد؟)که چه کسی این مطالب را می
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های متفاوتی را با رویکرد تحلیلی انتخاب کنند این مطلب آموزان این قدرت را دارند تا روشدانش

یک الگوی اجتماعی، سواد و  عنوانبهتحت عنوان زبان   2001دورانت و گرین ) آنچه کنندهمنعکس

آموزان نشدا درنتیجهآوری و یک نگاه تحلیلی اجتماعی و فرهنگی به گفتمان و عمل است یادگیری فن

خواندن از نگاه تحلیلی فقط درک کلمات  کشد.در حوزه تفکر تحلیلی به چالش می سؤاالتی را با

. خواندن متون  Pena,-Perez 1997) گیرندقرار نمی موردسنجشبا آن  آموزاننیست بنابراین دانش

و ارزیابی اطالعات و منابع. هدف از  وتحلیلتجزیهطل د: قدرت به شکل تحلیلی دو نوع مهارت را می

گران در زندگی روزمره برای درک منابع آموزان به منتقدان و تحلیلاین کار ت دیل کردن دانش

 . ndemann,Li 1995) اطالعاتی است

 اصول سواد تحلیلی

خواننده قرار دارند و الزمه درک  عنوانبهآموز ترین مسائلی که بین نویسنده و دانشتعدادی از اساسی

 کههنگامیدارد.  تأکیدقدرت تأمل، تحول و عمل  ازجملهآن داشتن سواد تحلیلی است بر موضوعاتی 

 را برای هاآنمعلم  عنوانبهداند ما تحلیل را بر خود فرض می صورتبهآموز تعهد بر یادگیری دانش

  .,Shor 1999) کنیمهایشان راهنمایی میوتحلیلتجزیه

شود که فرد از شواهد و نظریات موجود باالترین درک را داشته باشد داشتن تفکر تحلیلی باعث می

مهمی وجود دارد را آشکار سازد. تعلیم و تربیت بر پایه  مسئلهتا نظرات و معانی را که در پشت هر 

کند. تفکر تحلیلی های عمده آموزشی توجه میتفکر و م تنی بر خردورزی، نقد و تغییر به هدف

محورانه و ها و تصورات خودتواند س ب رشد فرآیندهای فکری از طریق گذر به فراتر از نگرشمی

 . ,Mayher 1997) شدآموزان باتوسعه دامنه تجربه دانش

آموزان برای رشد فکری و روی آوردن به تفکر انتقادی، گرایش به از بین برانگیختن عالقه دانش

بردن تعص ات ذهنی و منفی و دوری از انفعال ذهنی، گرایش به پرسشگری، جستجوی دالیل، سعی 

دن نس ت به احساس و دقیق و حساس بو در کامل کردن اطالعات از منابع معت ر، عدالت و انصاف

 وهای فردی دیگران، پرورش خودآگاهی، رشد و گفتگوی درونی و یادگیری از طریق توجه به تفاوت

های تفکر تحلیلی هستند که جامعه از طریق مدارس باید ها، همگی از ویژگیو پذیرش مخالفت درک

  .,Marzano 2004) در پی پرورش آن باشد
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، ئلهمسهای یادگیری م تنی بر ترویج تفکر تحلیل، حل اشاره به روش  2001) تحقیقات کوک و مول

مشارکت فعال و شناسایی نیازهای یادگیری، بحث و گفتگوهای خالق و یادگیری از همساالن و ادغام 

  .,Wertz 2013) شودمی تربینانهواقعحالت یادگیری  در اینو تولید دانش است که 

واد دهند. سچون تأمل، تفکر و عمل کردن مانور می بااهمیتی سواد تحلیلی روی موضوعات بسیار

یک خواننده در فرایند خواندن فعاالنه برای سؤال کردن تشویق  عنوانبهآموز را تحلیلی یک دانش

خواهد که درستی عقاید مختلف را در مطالب نوشته شده حدس آموزان میکند. همچنین از دانشمی

تری را مطرح کند و چگونگی ایجاد آن مطالب نوشته شده را سؤاالت سختزده و در مورد آن مطلب 

  .,Bulgurcuoglu 2016) آن تشخیص دهد و آیندهبا مراجعه به پیشینه 

واند خکند که نویسنده یک مطلب با دیدگاه تحلیلی یک مطلب را می ، اشاره می1989وارناک )

واد تحلیلی آن برتری ذهنی و فکری را از نویسنده گیرد که چگونه بنویسد. استفاده از سو تصمیم می

کند و یک رابطه پیشرفته و برابر و یک حالت تعادل بین خواننده و نویسنده مطلب را برقرار دور می

 تعص ی بررسی گونههیچدهد آن متون را از زوایای مختلف بدون کند و به خواننده این اجازه را میمی

  .,Shor 1999) کند

 تحلیلی در برنامه درسیسواد 

زان آموها و مواضع دانشگیری نگرشگر هستند و نحوه شکلساز و هدایتدر هر کالس معلمان تصمیم

کنند و آنان آموزان تشریح میکنند و مطالب و محتوای آموزشی را برای دانشرا نظارت و بررسی می

ی یک ساختار ارگانیک عنوانبهدرس کنند. بنابراین کالس را به سمت یادگیری و نوشتن هدایت می

این  واسطهبهساخته شود تا  در آنآموزان های دانششود تا یادگیریکه توسط معلم هدایت می

  .,Graff 2002) قرار گیرندها در پایان مورد ارزشیابی دانسته

 مطل ی که  عنوانبهکنند های انواع مختلف متون را تحلیل میآموزان ویژگیدانش

های بندی بلوم که بر مهارتبیانی برای سرگرمی است مانند ط قه عنوانبهکند یا می رسانیاطالع

 کند؛می تأکیدسطح باالی تفکر 

 ها به طرق مختلف کنند و ایدهآموزان با حالت مختلف نقطه نظرات خود را بیان میدانش

 غیره؛، طراحی، اجرای نمایش و و گفتگوشوند ازجمله بحث بیان می
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 شماری از متون دهد تا تعداد بیآموزان میهای آموزشی این امکان را به دانشفناوری

را ارزیابی کند. بدون محدودیت خواندن از مواضع تحلیلی نیازمند  هاآناطالعاتی را دریافت کرده و 

 ؛اشدبدار متون و بررسی منشأ دیدگاه نویسنده و به چالش کشیدن آن میبردن معنی سؤالزیر 

  ابزاری تعاملی برای کشف معانی پنهان  صورتبهبا استفاده از سواد تحلیلی مطالب و متون

  .,Graff 2002) شونددهی مطرح میبرای پاسخ صرفاً مفهومی و نه  صورتبهشود و سؤاالت ت دیل می

 پیشینه پژوهش

که ما همان چیزی هستیم  کنددر پژوهشی تحت عنوان سواد تحلیلی چیست بیان می  1999) شور

کنیم در شکل دادن رفتار و تفکر ما به دهیم. روشی که ما با هم گفتمان میگوییم و انجام میکه می

دهیم. آن جهان است قرار می توسعهدرحالکند. از طریق کلمات ما خود را در جهانی که ما کمک می

ر حرکت کنیم. د جلوروبهمتفاوتی را تولید کنیم و در زندگی  تا هویتگوید به ما می توسعهدرحال

نوع  شود. ایناز روابط قدرت و گفتمان موجود بکار گرفته می سؤالاینجاست که سواد تحلیلی برای 

مسیرهای جایگزین به چالش  در کشفسواد وضع موجود را در رشد و توسعه اجتماعی برای تالش 

صی، عمومی و خصوصی، جهانی و محلی، اقتصادی و آموزشی برای کشد و پیوندهای سیاسی و شخمی

ما سواد  کهزمانیدهد. قرار می موردتوجهنابرابری را  جایبه در زندگی و ارتقاء عدالت  تجدیدنظر

تحلیلی داریم در تالش برای توسعه مداوم و برای روشن کردن تصویر ذهنی که از جهان داریم عمل 

تماعی اج ساختمانبردن  سؤالآن برای زیر  و قدرتاستفاده از زبان  تحلیلیسواد کنیم بنابراین می

شویم از خود هایی که روبرو میدهد که با نظریهی سوق میسویبهجامعه است. سواد تحلیلی ما را 

 سواد توسعه عنوان با ایمقاله در  2008)  . کروکسshor, 1999اند)بپرسیم که چگونه شکل گرفته

 در را توانایی سه دارند سواد تحلیلی ازنظر که افرادی کند،می بیان رویکردی الگوی یک: تحلیلی

 و مندیباهوش استدالل یک به دادن پاسخ و خواندن توانایی: دهندمی بروز خود نوشتن و خواندن

 نوشتن) ستا متقاعدکننده منطقی ازنظر که استداللی ایجاد توانایی ، تحلیلی خواندن) تشخیص قدرت

 ,Crooksست)نی موردنیاز یا و بوده موردنیاز استداللی هایتحلیل که زمانی تشخیص توانایی و  تحلیلی

 وزانآمدانش کارآمد تحصیلی هدایت به دستیابی برای مدلی   به ارائه1399شریفی و همکاران) . 2008

  انآموزدانش  تحصیلی هدایت کارآمد مدل ابعاد که داد  نشان  ایران پرداخت. نتایج آموزشی نظام در

 اتفناوری اطالع مدیریتی، و ساختاری کارآمدی، هایمشیخط قانونی، عوامل استعدادیابی، ترتیب به

 هافهمؤل و ابعاد همه اکتشافی، عاملی تحلیل در. هستند اجتماعی-خانوادگی و مداری دانش ارت اطات، و
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 تحصیلی هدایت کارآمدی بر هامؤلفه و ابعاد همه تأثیر لذا بودند،51/0باالی عاملی بار دارای

   در پژوهشی به مقایسه1398)آبادیفتحبابائی مجرد و .  sharifi&et, 2020شد) تائید آموزاندانش

اختند. ابتدایی پرد اول پسر پایه آموزاندانش نوشتاری سواد بر کامل زبان و آواشناسی هایآموزش تأثیر

 گروه عملکرد از بهتر امال آزمون خرده در کامل زبان آموزشی گروه عملکرد که داد نشان نتایج

 شپژوه این. نشد مشاهده گروه دو میان معناداری تفاوت نوشتاری بیان آزمون خرده بود. در آواشناسی

 طیف رایب قابل استفاده آن نتایج و فعلی نوشتن آموزش روش اثربخشی بررسی  برای است تلنگری

 نوشتن آموزش تدریس روش در بتوانند تا است ابتدایی اول آموزشی پایه مسئولین و مربیان از وسیعی

  در 1397کریمیان)  .Babaiemojarad, Fathabadi, 2020دهند) انجام را الزم تجدیدنظرهای خود

تایج ن تفکر انتقادی پرداختند.های مهارت بر تأکید با معلمان تدریس هایپژوهشی به بررسی شیوه

 دوره هایپایه کل در تدریس معلمان هایروش در وتحلیلتجزیه مهارت به توجه ه، میزاننشان داد ک

 ستدری هایشیوه در ترکیب مهارت مؤلفه. است از میانگین کمتر آسمان هایهدیه دروس در ابتدایی

 علمانم تدریس هایروش در ارزشیابی میانگین مهارت است. میانگین از ترپایین دوره ابتدایی معلمان

 دریست هایشیوه در توضیح میانگین مهارت. است میانگین از کمتر در دوره ابتدایی هایپایه کل در

 یول است سطح باالتری در دیگر هایمؤلفه به نس ت ابتدایی گرچه دوره هایپایه کل در معلمان

 ییدوره ابتدا انتقادیتفکر  هایمهارت هایبه مؤلفه توجه کل در. است میانگین از ترپایین درمجموع

 آموزاندانش در انتقادی تفکر گیریکه؛ شکل داد نشان پژوهش نتیجه. است نگردیده چندانی توجه

ابراهیم پور کومله و  . Karimian, 2018است) تدریس هایدر روش معلمان رویکرد تغییر مستلزم

 مطالعات اجتماعی درسی برنامه عناصر مطلوب هایویژگی   در پژوهشی به ت یین1395همکاران)

 از آن ارزشیابی و دبستانی آموزاندانش مسئله های حلمهارت ارتقای برای الگویی ارائه منظوربه

 هادیپیشن الگوی که داد نشان هاربط پرداختند. یافتهذی معلمان و درسی برنامه متخصصان دیدگاه

 از آموزان دبستانیدانش مسئله حل هایمهارت ارتقای جهت اجتماعی درسی مطالعات برنامه برای

 این دیدگاه بین همچنین،. است مطلوب بوده ابتدایی دوره معلمان و درسی برنامه متخصصان دیدگاه

 ،است. بنابراین نشده گزارش معناداری تفاوت پیشنهادی بودن الگوی مطلوب میزان مورد در گروه دو

 اجتماعی مطالعات درس در آموزاندانش مسئله حل هایمهارت پرورش برای الگو این از توانمی

  . Ebrahimpour Koumleh, 2017نمود) استفاده دبستان
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 پژوهش هایپرسش

ل دلی به و چیست؟  تحلیلی سواد آموزش جهت مناسب الگوی) پژوهش اصلی پرسش به عنایت با

ایط شر ها،مقوله دربرگیرنده پارادایمی مدل ازآنجاکه و بنیاد داده نظریه پارادایمی مدل از گیریبهره

حول  پژوهش این هایپرسش لذا است، پیامدها و راه ردها گر،شرایط مداخله ای،زمینه شرایط علی،

هر  گرمداخله و ایزمینه علی، شرایط بودن جنسهم دلیلبه. گرددمی مطرح پارادایمی مدل اجرای

. اول  پرسش) است گرفته قرار مدنظر تحلیلی سواد آموزش بر مؤثر عوامل قالب در اجزا سه آن

 :گرددمی ارائه زیر شرح به پژوهش های اینپرسش

 چیست؟ تحلیلی سواد آموزش ضرورت و مؤثر عوامل: اول پرسش

 ود؟ش انتخاب مناسب، تحلیلی سواد آموزش به دستیابی برای باید هاییروش چه: دوم پرسش

 کدامند؟ تحلیلی سواد آموزش جهت کلیدی هایسرفصل و محتوا: سوم پرسش

 اصاختص باال هایپرسش به پاسخ توصیف به که هاداده تحلیل پژوهش، هایپرسش به توجه با

 .شد ارائه توصیفی صورتبهدارد، 

 روش پژوهش

ز ا بنابراین گردد؛می بندیط قه تفسیری گروه در پژوهش، غالب هایپارادایم حیث از پژوهش این

 نظریه) کیفی روش از پژوهش این در. گیردمی قرار کیفی هایپژوهش دسته در شناسیروش حیث

 ،از مصاح ه ع ارت دیگر راه ردهای مانند نیز راه رد این در هاداده منابع. گردید استفاده بنیاد  داده

 منابع تاریخی، ها،زندگینامه و خاطرات و یادداشت دفترهای مانند مدارکی و اسناد و میدانی مشاهدات

 راه رد نظریه از که پژوهشگرانی همچنین. است ویدیویی نوارهای ازجمله هارسانه سایر و هاروزنامه

 هاسیر دادهتف در که را نقشی و مسئولیت کیفی، پژوهشگران سایر مانند کنند،می استفاده بنیاد داده

های سازمان و هاگروه افراد، هایدیدگاه بیان و گزارش به تنها و پذیرندمی خوبیبه دارند، عهده بر

عهده  بر زنی را خود هایخوانده و هاشنیده ها،دیده تفسیر مسئولیت بلکه کنند،نمی اکتفا مطالعه تحت

ها دهپدی وقوع ط یعی عرصه در هاآن روابط و مفاهیم کشف درصدد عموماً  کیفی تحقیقات. گیرندمی

 نمحققی عموماً. باشدمی متفاوت مطالعه روش و پارادایم اساس بر کیفی اهداف تحقیقات. باشندمی

 این در .ندنمایمی مطالعه در کنندهمشارکت افراد دیدگاه از پدیده یک تفسیر و توصیف به کیفی اقدام

 نیمیدا روش تحقیق. است شده استفاده میدانی روش از موردنیاز اطالعات آوریجمع منظوربه تحقیق

 وارد باید خودش محقق درواقع. شود گرفته نظر در کیفی هایداده آوریجمع برای روشی تواندمی
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 ار نکات مهم تمام باید محقق میدانی روش در. شود روبرو مسئله با ط یعی صورتبه تا شود میدان

 هطریق مصاح  از اغلب روش این. کند وتحلیلتجزیه و آوریجمع را هاآن اتمام، از بعد تا کند یادداشت

 در مطالعه. است متفاوت هاداده آوریجمع الگوی بنیاد، داده نظریه در. پذیردمی انجام مشاهده و

 روش مصاح ه .گیردمی صورت زمانهم طوربه هاداده تحلیل و آوریجمع هایفعالیت بنیاد داده نظریه

 و بر تجارب م تنی هامصاح ه چراکه است بنیاد داده نظریه در هاداده آوریجمع برای مناس ی

 ک موقعیتی در دیگر افراد با مصاح ه برای فرصتی کنندهمصاح ه افراد و هستند زنده روزانه گفتگوهای

 نیمه مصاح ه از تحقیق این در.  Delavar, 2012) کنندمی پیدا چهره به چهره صورتبه خاص

 صاح هم سؤاالت آن، در که است ایمصاح ه ساختاریافتهنیمه مصاح ه. است شده استفاده ساختاریافته

 آزادند هاآن اما شود؛می پرسیده مشابه هایپرسش ،دهندگانپاسخ تمام از و شودمی ق ل مشخص از

 ه،مصاح  جزئیات مصاح ه راهنمای در ال ته. دهند پاسخ خواهندمی که طریقی هر به را پاسخ خود که

 ینا شوند. درمی تعیین مصاح ه فرایند طی در موارد این. شودنمی ذکر هاآن ترتیب بیان و شیوه

د گیری هدفمننمونه. است شده استفاده هدفمند گیرینمونه روش از گیری،نمونه منظوربه تحقیق

 لهمسئ فهم در تواندمی که کندمی انتخاب مطالعه برای روازاین را مطالعه مکان و یعنی محقق، افراد

 متوسطه آموزش دبیران و اساتید از نفر 30در این تحقیق  باشند. مؤثر مطالعه محوری پدیده و پژوهش

 یدرس ریزیبرنامه تربیتی، علوم ٔ  درزمینه دکتری مدرک و تدریس سابقه سال 15 حداقل دارای که

 باشند، انتخاب گردیدند.می آموزشی مدیریت و

 هاداده وتحلیلتجزیه روش

 لیناو .است شده انجام کدگذاری مرحله سه طی بنیاد داده پردازینظریه روش با مطابق هاداده تحلیل

ت ارت اطا یافتن گام دومین. است بوده انتزاع از اولیه سطح در هاداده در مفهومی یافتن مقوالت گام

تزاع ان از باالتری سطح در ارت اطات این گزارش و سازیمفهوم مرحله و سومین است مقوالت این بین

 است.

 ،کردن مقایسه ،خرد کردن از است ع ارت و است هاداده تحلیل فرایند از بخشی: باز کدگذاری

 اول سطح کدگذاری: گیردمی انجام مرحله دو طی باز کدگذاری. هاداده بندیمقوله و پردازیمفهوم

 هاست.مقوله ایجاد آن حاصل که دوم سطح کدگذاری و شودمی مفاهیم تولید منجر به که
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 محوری: کدگذاری

 مقوله، محور کدگذاری بر این چراکه. نامدمی محوری کدگذاری را مقوالت سازی مرت ط فرایند

 باید کدگذاری محوری در. افتدمی اتفاق پارادایم هایویژگی و ابعاد سطح در مقوالت سازیمرت ط

 باید شناسایی زیر مقوالت محوری کدگذاری در. گیرد شکل مقوله محور حول روابط از محکمی شکل

 :شوند

 قولهم) پدیده .انجامدمی پدیده گسترش یا وقوع به که هاییاتفاق و وقایع حوادث،: علی شرایط

 هانآ سویبه متقابل کنش/ کنش سلسله که ایواقعه یا اتفاق حادثه، محوری، فکر و ایده: اصلی 

 هانآرفتارها بد  سلسله اینکه یا کنند، برخورد یصورتبه هاآن با یا اداره، را هاآن تا شوندمی رهنمون

 .باشدمی تحلیلی  سواد )آموزش پژوهش این در که است مطالعه مورد هسته همان درواقعاند. مرت ط

شرایط  لهسلس یک نشانگر زمینه. کنندمی داللت پدیده به که ایویژه خصوصیات سلسله: زمینه

 .گیردمی صورت متقابل کنش/کنش راه ردهای آن در که است خاصی

کنش /کنش راه ردهای بر و دارند تعلق پدیده به که ساختاری شرایط: گر مداخله) میانجی شرایط

 و محدود را آن یا و بخشندمی سهولت خاصی زمینه درون را راه ردها هاآن. گذارندمی اثر متقابل

 .کنندمقیّد می

حت ت پدیده، با برخورد و اداره کنترل، برای شده ایجاد هایاستراتژی: متقابل کنش/ کنش: راه رد

 سهولت خاصی زمینه درون را راه ردها هاآن. گذارندمی اثر خاص متقابل شده مشاهده شرایط

 کنند.مقّید می و محدود را آن یا و بخشندمی

 متقابل. کنش/ کنش حاصل و نتیجه: پیامد

. گیردب شکل نظریه تا ساخت مرت ط یکدیگر با را مقوالت باید مرحله این در: انتخابی کدگذاری

 زا هرکدام مفصل توضیح و تر،انتزاعی سطحی در یکدیگر با مقوالت سازی مرت ط از پس درواقع

 مقوالت و مفاهیم بین روابط که دایاگرامی ترسیم به داستان خط قالب در اصلی و مقوالت عمده

 یینها مدل گذارینام اساس که مرحله، این در اساسی نکته. شودمی پرداخته دهدنشان می را تحقیق

 گردی عمده مقوالت با که است ایمقوله هسته، مقوله. است هسته مقوله باشد،بنیاد می داده نظریه

 کافی اندازهبه باید همچنین مقوله این است، شده اشاره آن به هاداده در به فراوانی و است مرت ط

  .Strauss,2008) بیانجامد تولید نظریه به که باشد انتزاعی
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 تحلیلی سواد آموزش مدل به اعت اربخشی و ارزیابی نحوه

 .دهدمی دست از را خود مطلوبیت و بوده ارزشبی کیفی  یا )کمی پژوهش علمی، دقت وجود بدون

 بر یم تن تحقیقات ازجمله کیفی هایپژوهش ارزیابی برای متفاوتی معیارهای مختلف تحقیقات در

 منظوربه بنیاد، زمینه پردازینظریه رویکرد در. است شده ارائه بنیاد زمینه پردازینظریهروش 

 و اعضا کنترل و "هاداده سازی مثلث/  )اجماع بندیزاویه" از تحقیق نتایج و مدل به اعت اربخشی

د. شومی ارائه ادامه در آن از مختصری شرح که شودمی استفاده "مق ولیت" اساس معیار بر ارزیابی

 .است گردیده مطرح کیفی و کمی هایپژوهش ارزیابی برای پایایی و روایی اصلی معیار دو همواره

مخالفت  کیفی هایپژوهش برای معیار دو این بکارگیری با  2008) اشتراوس و کوربین ،باوجوداین

 چه ات تحقیق هاییافته که است معنی بدین مق ولیت. اندداده پیشنهاد را مق ولیت معیار و ورزیده

 و موثق مطالعه مورد پدیده با رابطه در خواننده و محقق ،کنندگانمشارکت تجارب انعکاس حد در

 چنینهم و) بنیاد داده پردازینظریه بر م تنی هایپژوهش کیفیت ارزیابی منظوربه است؛ باورقابل

 آن م نای بر که اندکرده معرفی را مق ولیت شاخص 10 استراوس و کوربین کیفی ، هایپژوهش دیگر

 .شد حاضر ارزیابی پژوهش

مختلف،  هایگروه از هاداده گردآوری مانند ها،داده چندگانه منابع از استفاده یعنی هاداده اجماع

 یک از بیش از هاداده گردآوری برای که زمانی ،طورکلیبه. مختلف هایزمان در یا مختلف، هایمحیط

 کنیکیت پاسخگو اعت ار یا اعضا کنترل .آمد خواهد دست به تریکامل تصویر شود،می استفاده دیدگاه

 رلکنت بررسی تحت مطلع افراد از چند نفر یا یک با را خود مفروضات محقق وسیله بدان که است

 پس اضرح پژوهش در راستا، این در .رودمی به کار پژوهشگر تفاسیر تائید جهت تکنیک این و کندمی

 مدل به اعت اربخشی منظوربه، گانهسه کدگذاری روش به هامصاح ه از حاصل هایداده تحلیل از

 که شده ارائه نظرانصاحب نفر از 8 به حاصل، نتایج و هامصاح ه از شدهاستخرا  متغیرهای تحقیق،

 .نمودند معت ر تلقی و مناسب هاداده محتوای با را الصاقی مفهومی هایبرچسب عمدتاً 

 تحلیلی سواد آموزش مدل ارائه: هاداده تحلیل نتایج

ن ممک شیوه سه به را خود نظریه تواندمی بنیاد زمینه پردازنظریه یک  2005) کرسول نظر به بنا

 .هازارهگ از ایمجموعه صورتبه یا و داستان یک روایت و تشریحی شکل به نمودار، صورتبه: نماید ارائه

 آموزش مدل نمودار طریق از ابتدا منظور بدین شود؛می ارائه شکل دو به شدهخلق مدل پژوهش این در

 .گرددمی تشریح و روایت مذکور مدل سپس و شده ارائه تحلیلی سواد



94   متوسطه آموزاندانش تحلیلی در سواد گیریشکل فرآیند 

 

 

 تحلیلی سواد آموزش: اصلی مقوله

 هب مربوط هایسرفصل انتخاب در. است بوده پژوهش این اصلی فکر و ایده تحلیلی سواد آموزش

سواد  الگوی که کشورهایی سایر در که مهمی هایسرفصل که بود این بر تحلیلی، سعی آموزش سواد
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 حیطآموزشی و م شرایط به توجه با و استفاده ،اندکرده اجرا و طراحی راه نقشه یک عنوانبه را تحلیلی

 وادآموزش س کارایی در عامل ترینمهم. گردد سازیبومی شوندگانمصاح ه تجربیات و کشور فرهنگی

ژوهش پ در شود، واقع موردتوجه کنندگاناستفاده اهداف با متناسب باید که است آن طراحی تحلیلی

 .باشدمی دوم  متوسطه )دوره سال 20 تا 16 افراد برای آموزش الگوی ارائه هدف حاضر

 گردید: استخرا  زیر کلی سرفصل دو باال موارد به توجه با

 آموزش، مدیریت مطالعه

 جانب از یادگیرنده، در یادگیری ایجاد منظوربه که است هاییفعالیت از ع ارت آموزش، آموزش:

 انجری متقابل کنش به یادگیرنده، چند یا یک و آموزگار بین و شودمی ریزیطرح معلم یا آموزگار

 .یابدمی

 به وابسته خود مطلب درک. است معنایش فهم و آن پردازش متن، خواندن درک مطلب: توانایی

 .است واژگان تشخیص ازجمله دیگر هایمهارت

 که دارد نیاز آموزش ارائه در شدن موفق برای معلمی و مدرس هر های آموزشی:ابزارها و تکنیک

 .دهد توسعه را آموزانخود و دانش یهامهارت و کار کرده آموزشی یابزارها از تعدادی با

مطالعه و رسیدن به اهداف مطلوب در بخش خاص  بندیبندی و یا بخشکتاب: بودجه بندیبودجه

 های داشتن سواد تحلیلی است.یکی از الزمه

 تداخل مطلب درک فرایند در تواندمی هاواژه خواندن برای زیاد زمان صرف مدیریت زمان مطالعه:

 ستا کردن مدیریت برای زمان، بپذیریم که است این زمان مدیریت برای اصل ترینمهم .نماید ایجاد

 ،پرتیحواسکم،  توان به راندماناز عوارض اتالف زمان مطالعه می شویم. زمان اسیر خودمان اینکه نه

هدف  به شدن، نرسیدن خسته زود مطالعه مطالعه، هنگام کیفیت آمدن مطالعه، پائین انگیزه کاهش

 عنوان کرد.

  قهستند، ط اصلی مقوله آورنده وجود به که هستند هاییمقوله علی شرایط ازآنجاکه: علی عوامل

 :اندشده شناسایی علی شرایط زیر، عوامل شوندگانمصاح ه نظر

 خانواده فرهنگی مدیریت و ریزیبرنامه 

 مطلوب با استفاده از اینترنت اشیا سواد حد به رسیدن 

 دور راه از آموزش ظهور 

 زندگی هایفرصت از مندیبهره 

 قط یتک آموزش پیامدهای با مواجهه از اجتناب 
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سواد  آموزش الگوی به دستیابی راه ردهای شده، انجام یهامصاح ه اساس بر: ساختاری عوامل

 :گیردمی تأثیر زیر بسترهای و زمینه از تحلیلی

 شهر_استان_کشور فرهنگخرده 

 کشور آموزشی سیستم 

 خانواده فرهنگ 

بر  که است عمومی ایزمینه شرایط گر،مداخله شرایط اینکه به توجه با: گرمداخله عوامل

 شناسایی گرمداخله عامل زیر، عامل شوندگان مصاحب اظهارات تحلیل با گذارندمی تأثیر راه ردها

 .شده است

 تحلیلی هایمؤلفه پیچیدگی 

 هوش ق یل از ارثی هایویژگی 

 شرایط اقتصادی خانوار 

 طبستر شرای در مذکور علی شرایط به توجه با شود کهمی ارائه راه ردهایی بخش این در: راه ردها

 :است شدهاستخرا  گرمداخله شرایط و ایزمینه

 مدتمیان و بلندمدت آموزشی هایدوره برگزاری 

 آموزشی سمینارهای و هاکارگاه برگزاری 

 مفهومی انیمیشن و بروشور مجله، از استفاده 

 کتاب چاپ 

 ایرایانه هایبرنامه و سایتوب طراحی 

 دانشگاه تا ابتدائی از دروس سرفصل و درسی کتب در گنجاندن 

 ملی رسانه طریق از گسترده سازیفرهنگ 

 فرزندان با همکاری جهت هاخانواده آموزش 

 :پیامدها

 و کتاب اثربخش مدیریت تحلیل، قدرت تقویت خانواده، و آموزدانش تحلیلی سواد افزایش

 یناش آموزشی هایگسست کاهش دانشجویان، و آموزاندانش تحصیلی بازدهی افزایش ،خوانیکتاب

 مسئله درک عدم از
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 گیریبحث و نتیجه

 و ریزیها برنامهیافته ط ق .است کرده ارائه را ایران در تحلیلی سواد آموزش الگوی حاضر پژوهش

 اهر از آموزش اشیا، ظهور اینترنت از مطلوب، استفاده سواد حد به خانواده، رسیدن فرهنگی مدیریت

 شرایط عنوانبه قط یتک آموزش پیامدهای با مواجهه از زندگی اجتناب هایفرصت از مندیبهرهدور، 

 درک در توانایی بدون امروز، مدرن دنیای در .اندشناسایی شده تحلیلی سواد آموزش مقوله در علی

 غیرممکن یتموفق تحلیلی، سواد داشتن کلمه یک در تحلیل و تفسیر مطالب و الف ای دانستن و مسائل

مواجهه با هجوم اطالعات  برای افراد، رفتار اطالعات و شامل ایگسترده مفهوم تحلیلی، سواد. است

 تننوش و خواندن در را ییتوانا سه هستند، سواد یدارا یلیتحل ازنظر که یافرادباشد. سای ری می

 ییتوانا ، یلیتحل خواندن) صیتشخ و هوش با استدالل به دادن پاسخ و خواندن ییتوانا: دهندیم نشان

 وقعم چه که، صیتشخ ییتوانا و ، یلیتحل نوشتار) باشد کنندهقانع عقالً  که یاستدالل ساختن

 .شودینم درخواست یزمان چه و شودیم فراخوانده یاستدالل وتحلیلتجزیه

 تحلیلی نوشتن و خواندن در آموزاندانش آموزش مدارس و مراکز آموزشی وظیفه ،طورمعمولبه

 ند،شومی تدریس های خاصگروه توسط معموالً که استدالل یا انتقادی تفکر هایمهارت هایدوره به را

 نساخت و وتحلیلتجزیه در تا کنندمی فراهم آموزاندانش برای را هاییفرصت هادوره این. اندسپرده

 – ناختیشروان مطالعات: است کنندهدلگرم اینجا کار در نتایج. کنند تمرین و کنند شرکت استدالل

 رتفک هایدوره که آموزانیدانش دهدمی نشان - فلتون و شاو کوهن، توسط شده انجام مانند تحقیق

 و نندک ارزیابی نوشتاری و شفاهی مطالب در را برانگیزبحث محتوای توانندمی گذرانند،می را انتقادی

 اما .دهند توسعه خود در مطالب شواهد ارزیابی و آوریجمع درزمینه را تسهیالت از برخی هاآن

 توانندیم هاآن مواردی، چنین در. دارد هاییمحدودیت تحلیل نوع این در ویژه یهادوره ارائه سیستم

 این در آموزش ارائه برای خاصی وظیفه گونههیچ که هاییدوره در کار طریق از را تحلیلی هایمهارت

 این، تنهانه. است زننده ضربه امری خودآموزی این که است بدیهی. آورند دستبه ندارند، هامهارت

 است عنیم بدان این. افتدمی اتفاق زمان گذشت با لزوماً که است فرآیندی تحلیلی سواد داشتن بلکه

 و خواندن تحلیلی هایمهارت باید - انددیده را الزم هایآموزش که کسانی ازجمله - آموزاندانش که

 کالس از فراتر باید، مسلماً و تواندمی عمل این. دهند توسعه و تمرین مداوم طوربه را خود نوشتن

 ترمدارس و مراکز آموزشی گسترده توسط شده ارائه درسی برنامه متنوع هایمحیط در انتقادی، تفکر

 .باشد
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 لیلیتح نوشتن و خواندن به ملزم را خود آموزاندانش مربیان برای تقویت سواد تحلیلی ممکن است،

 وظایف با متناسب ترتیب به که کنند ترغیب را آموزاندانش مربیان باید. کنند رایج الگوهای با مطابق

ما با اعتقاد به اطالعات ارائه شده بزرگ شدیم. ما از طریق . دهند انجام تحلیلی تأمل نوشتن، و خواندن

ه ایم، داریم و از پذیرش منفعالنآنچه یاد گرفتهدرک تجارب یادگیری نیاز به اتخاذ مواضع انتقادی به 

اطالعاتی بیشتر از  منابعآموزان امروزی در مدارس با بسیاری از کنیم. دانشموارد و مطالب دوری می

را  منابع هاآنکه  طورهمانکنند و ارت اط برقرار می هاآنو شرایط  و سالتصور ما نس ت به سن 

احتیا  دارند به اینکه بدانند منظور  هاآنآید. پدید می هاآنکردن در  سؤالکنند نیاز به مطالعه می

آموزان برای آگاهی تحلیلی نقطه شروع برای کمک به دانش . Perez-Pena,1997نویسنده چیست؟)

های نویسنده و مطلب نوشته شده بسیار اهمیت دارد. همچنین پی بردن به موضع و ایده منظوربه

و  توان به معلمآن می ازجملهتقویت سواد تحلیلی مهم است  منظوربهآموز دانش هایی که برایمحیط

است و  توجهقابلیک رویکرد مهم  عنوانبهرویکرد تحلیلی   .Ravitch,1974) کردکالس درس اشاره 

کرد روی در اینکنند. رویکرد تحلیلی استفاده می از منظر در یادگیریآموزان چه زمانی اینکه دانش

 کننددارند بلکه از دریچه یک منتقد مطلب را بررسی می شکنقفلنقش  تنهانهآموزان دانش

(Street,2005.  

 از گرمداخله و ساختاری شرایط از شدن با متًاثر که معتقدند خ رگان شده، ارائه الگوی اساس بر

حلیل ت هایمؤلفه پیچیدگی و خانواده معیشتی، فرهنگ فرهنگخرده کشور، آموزشی سیستم ق یل،

 سمینارهای و هاکارگاه برگزاری ق یل تحلیلی از سواد آموزش برای راه ردهایی از توانمی محتوا

 اپچ انیمیشن، و بروشور مجله، از ، استفادهبلندمدت و مدتمیان آموزشی هایدوره برگزاری آموزشی،

 ات ابتدایی از دروس سرفصل و کتب درسی در گنجاندن ای،رایانه برنامه و سایتوب طراحی کتاب،

 مشارکت برای هاخانواده آموزش ملی و رسانه از طریق گسترده سازیفرهنگ وارسازی، بازی دانشگاه،

 تمسلم اس آنچه. گردد استفاده و تحلیل مسائل مختلف خانوادگی تصمیمات اتخاذ در فرزندان دادن

 ازپیشبیشامروزی  جوامع در تحلیلی سواد توسعه و رشد ایجاد در مدرسه و آموزشی هاینظام نقش

 سواد آموزان ازدانش برخورداری در هاکانال ترینمهم از یکی کهاین به توجه با. است اهمیت حائز

 آموزشی هایو کارگاه درسی هایکتاب لذا است، مناسب آموزشی محتواهای از استفاده تحلیلی،

 اشتد باید توجه. باشند داشته بسزایی نقش تحلیل امور هایمهارت توسعه و ایجاد درزمینه توانندمی

اهداف  با متناسب باید که است آن طراحی تحلیلی سواد آموزش کارایی در عامل ترینمهم که

ی آموزشی و فرهنگ شرایط به توجه با کلی هایسرفصل امر این راستای در. باشد کنندگاناستفاده
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ری گییابی و جهتزمان و مفهوم مدیریت مطالعه، مدیریت شامل شوندگانمصاح ه تجربیات و کشور

 متوسطه )دوره سال 20 تا 16 سنی گروه برای تحلیلی سواد آموزش برنامه اجرای و تدوین مطالعه

 تحلیلی ممفاهی گنجاندن و تحلیلی سواد تعریف سازیبومی با گفت توانیم درنهایت. گردید دوم  ارائه

 جامعه مختلف اقشار برای تحلیلی سواد آموزش هایدوره آغاز در عمل ابتکار نیز و مدارس کتب در

 هستند ی مختلفهارسانهو  هاش کههجوم اطالعات گوناگون از طریق  حاضر درگیر حال در که

 اتر یتمدیر کشور، آموزشی سیستم قدرت بینش خانواده، تقویت افزایش ق یل از مث تی پیامدهای

 کاهش آموزشی، اهداف کردن عملیاتی و جامعه، فرد سواد سطح افزایش فرد، و خانواده اهداف بخش

 شد. خواهد ایجاد جامعه سطح در قط یتکآموزشی  مسائل از ناشی خانوادگی هایگسست

 تحقیق کاربردی پیشنهادهای

 رسید برنامه است الزم کشور، نظام آموزشی بر آن تأثیر و تحلیلی سواد آموزش ضرورتبه بسته. 1

 فمختل اقشار برای تحلیلی سواد آموزش هایدوره همچنین و تدوین تحصیلی مختلف برای مقاطع

 .طراحی گردد جامعه

پژوهش  ینا نتایج از استفاده با هستند، درسی برنامه تدوین اصلی متولیان که درسی ریزانبرنامه. 2

 و روش محتوا، اهداف، تعیین جهت در و شده آشنا تحلیلی سواد آموزش کلی رئوس و مسائل با

 .بکوشند ارزشیابی مناسب

علمان م بیشتر آشنایی و آگاهی بردن باال جهت آموزشی، هایدوره پژوهش این نتایج از استفاده با. 3

 .ودش منجر آموزاندانش بهتر یادگیری به درنهایت امر این تا شود، گذاشته تحلیلی سواد مقوله با

موضوعات  دهیسازمان روش از محتوا، تنظیم برای سواد تحلیلی آموزش برنامه طراحی مرحله . در4

از  ذهنی انض اط پرورش و توسعه و تدریس مورد موضوع در ایده و دانش اکتساب آن هدف که مجزا

 شود. استفاده باشد،یم موضوع آن مطالعه طریق

 تحقیق اجرای هایمحدودیت

 های کیفیپژوهش در ازآنجاکه. است تحقیق رویکرد به مربوط حاضر پژوهش هایمحدودیت از یکی

 و پذیری نتایجتعمیم امکان لذا گیرد،می قرار مطالعه مورد دهدمی رخ که بستری در موردنظر پدیده

 تایج تحقیقن تواننمی راحتیبه بنابراین. باشدمی محدود هاموقعیت و شرایط دیگر به تحقیق هاییافته

 ها وفرضپیش دادن دخالت و بروز امکان کیفی هایپژوهش در. داد تعمیم هاحوزه دیگر به را حاضر

اضر ح پژوهش در ال ته که نماید دارخدشه را تحقیق نتایج و هایافته است ممکن پژوهشگر تعص ات
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 انشوندگمصاح ه نظرات و تجارب براساس صرفاً و شود عمل سوگیری بدون امکان حد تا شده تالش

 هایمحدودیت دیگر از. شود استخرا  نتایج اند،بوده ریزی درسیآموزش و برنامه حوزه در عموماً که

 لیلد همین به دارد وجود بررسی مورد پدیده از مختلف تفاسیر امکان که این است کیفی هایپژوهش

 ذیرفتنیپ و ممکن تفاسیر از یکی تنها حاضر پژوهش در تحلیلی سواد از آموزش گرفته صورت تفسیر

 .دارد وجود نیز آن از دیگر تفاسیری امکان وجود و است آن مورد در

 مالحظات اخالقی

ای مرت ط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانپژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنیموضوع 

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .ه تامین شدهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقالهزینه

 تعارض منافع

این مقاله ق اًل در هیچ . بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس نشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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