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امکانات دوره

با روش کالس وارونه : ترکیب آموزش ویدئویی و تدریس آن-الین 

سه ساعت  ویدئوی آموزشی

همراه جلسه هفتگی اختصاصی حل تمرین و پیاده سازی مهارت ها 

گروه بندی و هدایت فعالیت گروهی شرکت کنندگان 

پشتیبانی دائمی دوره توسط تسهیلگران و استاد دوره 

صدور گواهِی پایان دوره توسط موسسه فرهنگی-هنری تیزفکری (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) 

«پرسشگری نقادانه» نخستین دوره از مجموعۀ دوره های «آموزش تفکر نقادانه» موسسه تیزفکری است. هدف این 

دوره ارائه نخستین چارچوبۀ بنیادیِن ممتاز در زمینه ارتقاء مهارت تفکر نقادانه در بستر زندگی روزمره است. 

برای تضمین این هدف، رویکرد آموزشی این دوره تدریس تعاملی، انجام فعالیت های گروهی، بحث کالسی و مهمتر 

از همه، حل تمرین های متنوع در کالس و منزل  است.  تمرین ها و «کاربرگ های اندیشیدن» ابزارهای آموزشی این 

دوره هستند. 

مدیر  دانشگاه،  استاد  دانشجو،  یک  تواند  می  دوره  این  مخاطب  هستند.  بزرگساالن  و  جوانان  دوره  این  مخاطب 

کارخانه، خبرنگار، پزشک، مجری برنامه های تلوزیونی، مربی کودک و هر فردی باشد که به ارتقاء کیفیت زندگی با تامل 

و خوداندیشی بیشتر عالقمند است. این دوره هیچ پیش نیازی جز عالقه به بازاندیشی درباره اندیشیدن ندارد. 

توصیف دوره
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نخستین دشواری در معرفی «تفکرنقادانه» (/انتقادی)، کنارزدن تصوراتی است که همراه با واژه های «نقد» و «انتقاد» به 

ذهن خطور می کند. واژۀ نقدکردن (criticize)، در هر دو زبان فارسی و انگلیسی، دو معنای متداول دارد؛ نخست به معنای 

عیب جویی، خرده گیری، انتقاد و گاهی رد کردن چیزی؛ و دوم، به معنای غلبه جویی در بحث و مجادله های لفظی. اما، به 

واقع، مراد از «تفکر نقادانه» (Critical Thinking) هیچ  یک از این ها  نیست و گسترة معنایی بیشتر و متفاوت تری دارد.

تفکر نقادانه، سنجشگرانه اندیشی است. «سنجشگرانه اندیشی» هم واژۀ مناسبی برای جایگزینی با واژه های «تفکر انتقادی» 

و «تفکر نقادانه» است و هم به درستی، درونمایه این حوزۀ به نسبت جدید را نشان می دهد. 

«سنجشگرانه اندیشی» یک حوزه میان رشته ای است که دربردارندۀ شماری  از    آمادگی ها، دانش ها و مهارت هاست.  که فرد 

را در بررسی ریزبینانۀ باورها، گفته ها و شنیده ها، شکل دهی به قضاوت ها و تصمیم ها و حل ریشه ای مسائل آماده  و ورزیده 

می کند. مهارت در سنجشگرانه اندیشی به پویایی شخصیت فرد کمک می کند و اثر خود را در همۀ فعالیت ها، فعالیت هایی 

از قبیل: مدیریت افکار، تصمیم گیری، نگارش، مطالعة متمرکز، پژوهشگری، گفت وگو، مناظره و مذاکره، مدیریت، سخنوری، 

تدریس اکتشافی، ارتباط موثر و حِل خالق مسائل نشان می دهد.

 تفکر نقادانه بر سرعت تصمیم ها، افزایش فرصت های نوآور و برخورداری از مزایای مهم بلند مدت در زندگی شخصی، کسب 

و کار و پیشرفت تحصیلی موثر است. 

مزایای اجتماعی تفکر نقادانه را هنگامی تصور کنید که همگان در سطح جدیدی می اندیشند! 

درباره مهارت تفکر نقادانه

زمانبندی هفتگی دوره

             روز                                                                                                        فعالیت فراگیران 

        شنبه                                              شرکت در جلسه تدریس هفتگی : یک هفته تدریس/ یک هفته آموزش ویدئویی

   یکشنبه                                                                                                              پاسخ  به تمرین ها  

    یکشنبه                                                                                                              پاسخ  به تمرین ها 

    دوشنبه                                                                                                              پاسخ  به تمرین ها

  سه شنبه                                                                                 پاسخ  به تمرین ها (آخرین مهلت ارسال) 

  سه شنبه                                                                                                              ارسال پاسخ نامه 

چهارشنبه                                                                       شرکت در جلسه تمرین هفتگی
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داشته  را  گوناگون  موقعیت های  در  جا»  به  های  پرسش  طرح  «توانایی  فراگیران  رود  می  انتظار  دوره  این  پایان  در 

باشند. این مهارت می طلبد که فراگیران در موارد زیر ارتقاء یابند:

                 با مفهوم تامل (reflection)، عادات فکری و فریب ذهنی آشنا شوند. 

                    به نقش احساسات و عواطف در اندیشیدن توجه یابند و بتوانند با مثالهایی از زندگی خود این تاثیر را نشان بدهند.

                 تفاوت های کانونی وفق گرایی، آرزواندیشی و سنجشگرانه اندیشی را به روشنی درک کنند. 

            میان مفاهیم رویکرد، انگاشت، پیش فرض، نتیجه، تبعات و اطالعات به صورت دقیق، تمایز گذارند.

              توانایی تشخیص رویکرد، انگاشت، پیش فرض، نتیجه، تبعات، اطالعات  را در یک نوشته یا گفته داشته باشند. 

                مفاهیم وضوح، دقت، عمق، درستی، ربط، سازگاری، تضاد، تناقض، همه جانبه نگری، انصاف را به روشنی بیان کنند. 

            این توانایی را بیابند که فضیلت های فکری را با ابزارهای تفکر نقادانه ارتباط دهند. 

            توانایی طرح پرسش های نقادانه را داشته باشند. پرسش های موثر، مرتبط و به جایی بپرسند.

            تاثیر تفاوت قائل شدن میان پرسشگری و موضع گیری را در رفتارهای روزمره خود احساس کنند.

            مغالطه های رایج در محاوره های روزمره را بشناسند. 

           با انواع پرسش ها آشنا شده و در فرایند پرسشگری به این تفاوت ها توجه کنند. 

اهداف آموزشی
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 هفته اول: چه نیازی به مهارت تفکر نقادانه داریم؟ 

                                                         به خود گمان نبر د هیچ کس که نادانم! 

                                تفکر نقادانه؛ گرایش های عاطفی و انتخاب های ما 

                                                       احیای بافت فرسوده! 

                              تفکر نقادانه؛ ویرایش عادت های فکری 

                                                       سنجشگرانه اندیشی

                              تفکر نقادانه؛ معنای لغوی و اصطالحی

                                                      استدالل گرایی

                              تفکرنقادانه ؛  دیدگاه روان شناختی 

                                                     عقاب پروری 

                              تفکر نقادانه؛ استعاره ای برای اندیشیدن  

هفته دوم:  فضیلت های زندگی سنجشگرانه  
 

هفته سوم:  درون داشته های اندیشیدن 

هفته چهارم:    ابزارهای سنجشگرانه اندیشی

                                                      دستیاران افکارم!  

                                  ابزارهای رشد و بهبود سنجشگرانه اندیشی

هفته پنجم :  پرسشگری سقراطی
                              

هفته ششم: رایج ترین مغالطه ها در محاوره ها

                                                      این هم شد دلیل؟! 

                             رایج ترین مغالطه ها در محاوره ها

هفته هفتم:  انواع پرسش ها ؛  مشاوره فلسفی 

فهرست درسگفتارهای ویدئویی
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نشر  تهران:  آقازاده،  مریم  و  سلطانی  اکبر  ترجمة  انتقادی،  تفکر   .(١٣٩٧) الدر  لیندا  و  ریچارد  پائول،           

اختران. (مطالعه توامان این کتاب همراه با این دوره توصیه می شود). 

         نیل بروان، ام. و استوارت. ام. کیلی (١٣٩١). راه نمای تفکر نقادانه، پرسیدن سؤال های به جا، ترجمة 

کوروش کامیاب، ویراستة هومن پناهنده، تهران: مینوی خرد. 

             پائول، ریچارد و لیندا الدر، مغالطه های پرکاربرد: ٤٤ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها؛ ترجمه 

مهدی خسروانی، تهران، نشر نو. 

منابع اصلی دوره

    ١.      برای آشنایی با جنبه های روان شناختی و ذهنی تفکر نقادانه

             پائول، ریچارد و لیندا الدر (١٣٩٧). تفکر انتقادی، ترجمة اکبر سلطانی و مریم آقازاده، تهران: نشر اختران. 

              قاضی مرادی، حسن (١٣٩١). درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: نشر دات.

. www.irannamaye.ir ملکیان، مصطفی (١٣٨٧). اخالق تفکر و آشفتگی های جاری (متن سخنرانی)، در             

٢.       برای کارورزی و مهارت در تفکر نقادانه (هم راه با تمرین)

             کانوی، د. آ. و ر. مانسون (١٣٩١). مبانی استدالل، ترجمة تورج قانونی، تهران: ققنوس. 

             کلی، دیوید (١٣٨٥). هنر استدالل، ترجمۀ (بخشی از کتاب با تغییرات): امیر غالمی. 

             نیل بروان، ام. و استوارت. ام. کیلی (١٣٩١). راه نمای تفکر نقادانه، پرسیدن سؤال های به جا، ترجمة کوروش                 

             کامیاب، ویراستة هومن پناهنده، تهران: مینوی خرد. 

٣.       برای آشنایی با انواع مغالطه ها: 

              خندان، علي اصغر (١٣٨٤). مغالطات، قم: بوستان کتاب قم.

                    شوپنهاور، آرتور (١٣٩١). هنر همیشه بر حق بودن، ٣٨ راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید، تهران: ققنوس 

             قاضی مرادی، حسن (١٣٩١). درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: دات، (فصل آخر)، با مثال های بومی. 

              کانوی، د. آ. و ر. مانسون (١٣٩١). مبانی استدالل، ترجمة تورج قانونی، تهران: ققنوس. 

٤.     تفکر نقادانه در کالس درس: 

             برینگ باجن، ری ون دن (١٣٩١). تفکر انتقادی در کالس درس (راهنمای دانش آموزان و دانش جویان)،  

             ترجمة سعید ناجی و فاطمه کیکاوسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

برای مطالعه بیشتر
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«تیزفکری،  کتاب  مولف  وی  است.  تهران  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  کودکان»  برای  «فلسفه 

مهارت فهم و سنجش استدالل» و نویسنده چندین مقالۀ علمی- پژوهشی است. عمده فعالیت های آموزشی او تا 

امروز فعالیت در زمینه آموزش فلسفۀ علم و روش شناسی، همگانی کردن فلسفه، نگارش دانشگاهی و مهارت های 

اندیشیدن بوده است. 

معرفی استاد و استادیار

حـامد صفایی پور، دارای مــدرک دکــتری فــلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس تهران،  استاد

   مــدعودر گروه فلسفۀ دانــشکده علوم انسانی داــنشگاه اصــفهان و دوره های تربیت مربی

 ایشان دارای تجربه های متعدد در زمینۀ تولید محتوا و تمرین های اثربخش در زمینه مهارت تفکر نقادانه، استدالل

 ورزی و نگارش دانشگاهی است. هم چنین، دوره های را با موضوع آموزش «منطق کاربردی» برگزار نموده است. 

فاطمه مجلسی، دانشجوی دکترای فلسفه منطق در دانشگاه اصفهان دارای مدرک کـارشناسی

 «ریـــاضی محض» از همیــن دانـــشگاه است.

www.tizfekri.irآموزش مهارتهای اندیشیدن
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               زمان مجاز غیبت در هر دوره ،   دو جلسه   است.با غیبت بیشتر، گواهینامه پایان دوره صادر   نخواهد شد.
             صدور «گواهی پایان دوره» بر اساس اطالعات شما در فرم ثبت نام اولیه است. 

              انصراف از دوره، فقط تا قبل از جلسه دوم، با کسر ٣٠ درصد شهریه دوره، مجاز خواهد بود. 
              ثبت نام شما در یک دوره به فرد دیگری انتقال پذیر نیست. 

             شرکت در هر دوره آموزشی تیزفکری شامل ٥ درصد تخفیف در دوره های دیگر است. 
              هرگونه استفاده از برنامه  و محتوای آموزشی دوره های تیزفکری بدون هماهنگی با این موسسه

              ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

قوانین آموزشی

              هر تجربۀ آموزشی مانند زندگی است؛ نفعی که ما از یک تجربه می بریم بسته به میزان تالشی است که به آن اختصاص 

می دهیم. آمادگی برای کالس (کامل خوانی و کامل نویسی) مبنای یادگیری موثر است. 

                       وقتی ما با آمادگِی مشارکت و طرح پرسش به کالس می آییم، محیط کالس را متحول می کنیم و یادگیری تعاملی و فعال 

را ممکن می سازیم. امروزه دیگر بر ما روشن است که «یادگیری» نتیجه یک تالش جمعی است نه یک تالش فردی، و هر کدام 

«سازنده گرایی»  عنوان  با  یادگیری  به  نگرشی  چنین  هستیم.  افراد  دیگر  برای  منبع  یک  یادگیری،  فرآیند  در  ما  از 

(constructivism) در آموزش شناخته می شود. 

             در بحث های کالسی، موضوع اساسی این نیست که ما همه با هم موافق هستیم یا نه، بلکه این است که آیا در پی آن 

هستیم که یک دیگر را با احترام و یکپارچگی افکار، گفتار و کردار به بهترین ها ترغیب کنیم؟

                       یادگیری تعاملی تنها نیازمند درس خواندن و خود را نشان دادن نیست، بلکه نیازمند تعهد به گوش دادن فعال است، 

گوش دادن فعال یک مهارت ارتباطی است که در آن ما می توانیم همواره ارتقاء یابیم؛ در این امر که تنها کلمات، نظرات و ایده 

ها را نشنویم، بلکه تجارب و آگاهی هاِی پشت این تجارب را ببینیم و آن ها را به تجارب زندگی خود پیوند زنیم. 

            هنگامی که ما شنیدن فعال را تمرین می کنیم فهم عمیق تری از دیدگاه های در تقابل می یابیم. ما آیینه شفافی 

را که به منظور یادگیری و نه به منظور کسب امتیاز بیشتر در لفاظی  را شنیده ایم و پرسش هایی  می شویم تا آنچه 

بحث لفظی مطرح کرده ایم، منعکس  کنیم. بدین ترتیب، ما ایده های خود و دیگران را می سنجیم، پاالیش می کنیم 

و به «تیزفکری» می رسیم. 

*این متن بازنویسی بخش هایی از یک طرح درس  در دانشگاه واترلو (کانادا) است*

مرامنامه آموزشی دوره های تیزفکری   
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             پائول، ریچارد و لیندا الدر (١٣٩٧). تفکر انتقادی، ترجمة اکبر سلطانی و مریم آقازاده، تهران: نشر اختران. 

              قاضی مرادی، حسن (١٣٩١). درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: نشر دات.
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٢.       برای کارورزی و مهارت در تفکر نقادانه (هم راه با تمرین)

             کانوی، د. آ. و ر. مانسون (١٣٩١). مبانی استدالل، ترجمة تورج قانونی، تهران: ققنوس. 

             کلی، دیوید (١٣٨٥). هنر استدالل، ترجمۀ (بخشی از کتاب با تغییرات): امیر غالمی. 

             نیل بروان، ام. و استوارت. ام. کیلی (١٣٩١). راه نمای تفکر نقادانه، پرسیدن سؤال های به جا، ترجمة کوروش                 

             کامیاب، ویراستة هومن پناهنده، تهران: مینوی خرد. 

٣.       برای آشنایی با انواع مغالطه ها: 

              خندان، علي اصغر (١٣٨٤). مغالطات، قم: بوستان کتاب قم.

                    شوپنهاور، آرتور (١٣٩١). هنر همیشه بر حق بودن، ٣٨ راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید، تهران: ققنوس 

             قاضی مرادی، حسن (١٣٩١). درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: دات، (فصل آخر)، با مثال های بومی. 

              کانوی، د. آ. و ر. مانسون (١٣٩١). مبانی استدالل، ترجمة تورج قانونی، تهران: ققنوس. 

٤.     تفکر نقادانه در کالس درس: 

             برینگ باجن، ری ون دن (١٣٩١). تفکر انتقادی در کالس درس (راهنمای دانش آموزان و دانش جویان)،  

             ترجمة سعید ناجی و فاطمه کیکاوسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
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تفکر نقادانه
دوره ساالنه                                        دوره مجازی

مجموعه دوره های ارتقاء مهارت های تفکر نقادانه
پرسشگری(بهار) | استدالل ورزی(تابستان) | تصمیم گیری(پاییز) | حل خالق مسأله(زمستان)

آموزشی به روز ، ُمدّون وخاطره انگیز


