
اسـتدالل ورزی نـقادانه 
دوره تابستانه                                                            دوره مجازی؛ کالس وارونه

مهارت فهم و سنجش استدالل
دومــین دوره ســاالنه ارتــقاء مـهارت های تـفکر نــقادانـه



مشخصات دوره
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آموزش  مجازی                                                                                                                           آموزش ویدئویی ، کالس مجازی

طول دوره: ٨  هفته                                                                                                                         تالش الزم  ٦ ساعت در هفته 

وقت گذاری منعطف                                                                                                         گواهی پایان دوره

سطح دوره : نیمه حرفه ای                                                                                          کارگروهی و حل تمرين

امکانات دوره

با روش کالس وارونه : ترکیب آموزش ویدئویی و تدريس آن-الین 
٣ ساعت آموزش ویدئویی اختصاصی دوره 

جلسه هفتگی اختصاصی حل تمرين و پياده سازی مهارت ها 
گروه بندی و هدایت فعالیت گروهی شرکت کنندگان 

پشتیبانی دائمی دوره توسط تسهیلگران و استاد دوره 
هدیه کتاب تیزفکری؛ مهارت فهم و سنجش استدالل 

صدور گواهِی پایان دوره توسط موسسه فرهنگی-هنری تیزفکری (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) 
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آموزشی  موسسه  دانشگاهی»  «آموزش  و  عمومی»  «آموزش  دوره های  از  یکی  نقادانه»  «استدالل ورزی 
تیزفکری است. این دوره با هدف ارتقاء مهارت تفکر نقادانه در سطح میانی طراحی و تدوین شده است. 
هدف این دوره ارائه آموزش مهارت فهم و سنجش استدالل ها و توانایی پيکربندی یک یادداشت یا مقاله 

انتقادی به روش دانشگاهی است. 
مواد آموزشی این دوره در سه شکل «ویدئوهای آموزشی»، آموزش مستقیم و مطالعه متن درسی ارائه 
و  کالسی  بحث  گروهی،  فعالیت های  انجام  مشارکتی،  و  فعال  تدريس  روش های  از  استفاده  شود.  می 

مهمتر از همه، حل تمرین های متنوع در کارگاه و منزل از روش های اصلی این دوره است. 
ویدئوهای  مشاهده  است؛   (flipped classroom) وارونه  کالس  صورت  به  دوره  این  برگزاری  روش 
آموزشی در خانه و تمرين و کالس آن الین هفتگی. مخاطب این دوره عموم عالقمندان با رده سنی جوانان 
و بزرگساالن هستند. مخاطب خاص این دوره دانشجویان در کلیه رشته ها، طالب، اعضای هیات علمی، 
نویسندگان، منتقدان، روزنامه نگاران، تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی، مربیان تفکر، مربیان فلسفه برای 

کودکان، مربیان مهارت های زندگی و غیره هستند.
استداللی  مقاله  یا  یادداشت  یک  پيکربندی  و  نگارش  برای  الزم  چارچوبۀ  مهمترين  دوره  این 
مطالعه  مهارت  در  فرد  ارتقاء  بر  همچنین  می دهد.  قرار  فراگیران  اختیار  در  را   (Argumentative)

متمرکز و نگارش دانشگاهی (روشن؛ صريح و مستدل نویسی) تأثیر چشم گیری دارد. 

توصیف دوره

اشاره

زندگی روزمرۀ هر یک از ما دربردارندۀ انبوهی از استدالل هاست؛ از استدالِل سادۀ «پسرم، لباس گرم تری 
بپوش؛ بيرون، هوا سرد است» تا استدالل های تودرتو در تحقیقات دانشگاهی. برای بررسی این استدالل ها 
نیازمند چه مهارت هایی هستیم؟ اگر بخواهیم با دیدی نقادانه به متنی بنگريم، چگونه آغاز کنیم؟ در نقد 
کلیدی  مفهوم  دوره،  این  در  باشیم؟  داشته  روشمند  و  ُمنصفانه  نقدی  تا  رویم  پيش  چگونه  متن، 

«استدالل ورزی نقادانه» را به میان آورده ایم و ورزيدگی در این مهارت را دنبال می کنیم.
در  و  برسیم  بيشتری  «تیزفکری»  به  استدالل ها  با  نرم کردن  دست و پنجه  طريق  از  که  است  این  هدف 
بررسی گفته ها و شنیده ها، تصمیم گیری و داوری، نقد و ارزيابی، شخصیتی پویا و سنجشگر داشته باشیم.
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زمان بندی هفتگی 

             روز                                                                                                 فعالیت فراگیران 

  چهارشنبه                                                           قرار گرفتن ویدئوهای آموزشی بر روی سایت تیزفکری 

   پنجشنبه                    دیدن ویدئوها، پاسخ به تمرين ها به صورت فردی و گروهی 

       جمعه                                              دیدن ویدئوها، پاسخ به تمرين ها به صورت فردی و گروهی 

         شنبه                                             دیدن ویدئوها، پاسخ به تمرين ها به صورت فردی و گروهی

      یکشنبه                                          بررسی یادگیری فراگیران توسط تیزفکری   

     دوشنبه                                                                             انتشار پاسخنامه تمرين ها 

    سه شنبه                                                          کالس آن-الین هفتگی در دو گروه صبح و عصر 

توجه: به طور کلی، هر یک از شرکت کنندگان الزم است در هر هفته، خارج از کالس، بين ٣ تا ٥ ساعت وقت اختصاص دهد

 توضیح:
        در روز چهارشنبه هر هفته ویدئو یا ویدئوهای آموزشی مطابق با سرفصل های دوره، همراه با مشخص

نمودن تمرين های مرتبط با هر درس در سایت تیزفکری به اشتراک گذاشته می شود.
  (انتخاب روز چهارشنبه با این هدف است که افراد در پایان هفته، وقت کافی برای مشاهده ویدئوها و

 پاسخ به تمرين ها داشته باشند).
       شرکت کنندگان چهار روز فرصت دارند تا پاسخ تمرين ها را به صورت فردی و گروهی بنویسند و از طريق

 ایمیل ارسال نمایند. آخرين فرصت ارسال تمرين ها نیمه شب شنبه است.
             تا پيش از برگزاری جلسه آن-الین هفتگی پاسخنامه تمرين ها منتشر خواهد شد تا پاسخ های خود را

           بررسی نمایيد.
       در جلسه آن-الین توضیحات تکمیلی و تمرين گروهی انجام خواهد شد و به سواالت شرکت کنندگان

 پاسخ داده خواهد شد.
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ساختن  قانع  منظور  به  استدالل هایی  دربردارندۀ  روزنامه ها،  و   جراید  دانشگاهی،  مقاالت  درسی،  کتاب های 
مخاطب اند و این هدف، با روش های گوناگون قابل انجام است. مثال می توان با تکرار یک «ادعا» به زبان های 
مختلف، ذهن مخاطب را به رد، یا قبول نتیجه ای متمایل کرد یا می توان بی طرفانه دلیل آورد و همراه با مخاطب 

به آن  اندیشید. روش اول، روشی شبه استداللی است؛ و روش دوم، در نگاه اول، استداللی. 
اما مشکل اینجاست که گفته ها و نوشته ها، خود، برچسب هایی ندارند که نشان دهند از کدام روش برای قانع سازی 
مخاطب استفاده می کنند؛ به عالوه، عالقه ما به «استقالل فکری» و آزاد اندیشی نسبت به مسائل ما را به بررسی 
مستمر باورها فرا می خواند. «بررسی مستمر باورها» در نسبت با شواهد و دالیلی که به سود و  زيان  آن ها وجود 
دارد، فضیلتی است که ما در یک زندگی عقالنی و اخالقی جستجو می کنیم.  اکنون برای کسب این فضیلت چه 
کنیم؟ وقتی ما از پيش نمی دانیم که یک گفته یا نوشته چگونه در پی ترغیب ما به رد یا قبول باورها، تصمیم ها یا 
اقدام ها است، چگونه می توانیم به این فضیلت برسیم؟  به نظر راهی نمی ماند جز آنکه شخصا به استدالل های 
اساسی متن توجه کنیم و توانایی ارزيابی روشمند آن را در خود بپروريم. ما این مهارت را مهارت سبک سنگین کردن 
دالیل، ورزيدن متن و به اختصار، «استدالل ورزی نقادانه» نام نهاده ایم.  پيامد اصلی مهارت در استدالل ورزی نقادانه، 
تیزفکری بيشتر در تصمیم گیری، گفت وگو، مناظره، نگارش دانشگاهی، مطالعه متمرکز و انجام درست پژوهش 
است. ما به روشنی، مساله کمبود پژوهش های ممتاز در فضای دانشگاهی کشور را، به نبود درک صحیحی از رابطه 
درک  نقادانه»  «استدالل ورزی  می دانیم.  مرتبط  مطالعه  و  استدالل  و  نگارش  و  استدالل  پژوهش،  و  استدالل 

عمیقتری از همه این فعالیت ها به وجود می آورد. 

بيشتر بدانید
چه نیازی به مهارت در «استدالل ورزی نقادانه» داريم؟ 

سنجش  و  فهم  «توانایی  برای  الزم  مهارت های  و  دانش ها  به  فراگیران  انتظار  می رود  دوره  این  پایان  در 
استدالل» و توانایی پيکربندی و نگارش یک یادداشت یا مقاله انتقادی به روش دانشگاهی دست یابند. 

این هدف می طلبد که فراگیران در موارد زير ارتقاء یابند:
               توانایی در تشخیص ادعاهای اصلی یک متن 

               توانایی تشخیص رابطه ادعاها با یکدیگر و چگونگی تاثیر آنها بر یک دیگر
                توانایی تشخیص استدالل از موارد مشابه (تبیين، توصیف و ...) 

                توانایی تشخیص مقدمه/مقدمه ها و نتیجه/نتیجه ها پنهان و آشکار در متن 
                 توانایی استفاده از قواعد اولیه منطق در جهت بازسازی استدالل ها 

                 توانایی ارزيابی گام به گام یک متن استداللی 
                 توانایی انتخاب بهترين روش در ارزيابی استدالل های قیاسی 

                 توانایی رعایت اصول اخالقی نقد (برای نمونه اصل «حمل به احسن») 

اهداف آموزشی

آموزش مهارت های اندیشیدن
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١ .  معرفت شناسی کاربردی 
                      اصال چرا دلیل بياوريم؟ یا چرا بحث کنیم؟ 

٢.  شفاف سازی ادعاها(١)
                       فکت یا نظرشخصی 

٣.  شفاف سازی ادعاها(٢)
                       ابهام یا ایهام 

٤.  شفاف سازی ادعاها(٣)
                        تشخیص ادعا در جمله 

٥.  تشخیص استدالل 
                       تشخیص ادعا از استدالل 

٦.  تشخیص استدالل 
                      چگونه استدالل را از موارد مشابه تشخیص دهیم؟ 

٧.  بازسازی استدالل 
                      تشخیص پيش فرض ها و دادن ساختار منطقی به استدالل  

٨.  ساده ترين روش ارزيابی استدالل 
                       بررسی سازگاری، تناسب و کفایت استدالل 

٩.  ارزيابی استدالل قیاسی
                        استدالل های درست-ساخت و مغالطات صوری 

١٠.  ارزيابی استدالل تمثیلی 
                       پرکاربردترين استدالل غیر قیاسی را چگونه ارزيابی کنیم؟ 

١١.  روندنمای نقد 
                      چطور همه آموخته های خود را در نگارش یک مقاله انتقادی به کار بگیريم؟

فهرست درسگفتارهای ویدئویی
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نمودار روندنمای نقد (مهارت فهم و سنجش استدالل)
 و ارتباط آن با فصل های کتاب تیزفکری

شروع

گام مقدماتی
متن را به منظور تشخیص
استدالل با دقت بخوانید.

(ر.ک.فصل ٢)
گام اول

هر مقدمه یا نتیجه صريح
را تشخیص دهید.

(ر.ک.فصل ٣)

گام دوم
هر مقدمه یا نتیجه تضمینی

را تشخیص دهید.
(ر.ک.فصل ٣)

گام سوم
مشخص کنید آیا  نتیجه (نتایج)

برآمده از مقدمه (مقدمه ها ) است؟
(ر.ک.فصل ٤)

گام چهارم
مشخص کنید آیا  مقدمه ( ها )

 صادق یا قابل پذیرش اند؟
(ر.ک.فصل ٥)

گام پنجم
قبول نتیجه و تایيد درستی

 استنتاج (استدالل)؟
(ر.ک.فصل٤ و٥ )

پایان

گام پنجم
مشخص کنید آیا  تفسیر نیک

نگرانه تری از متن آرایه کرد.
(اصل اخالفی حمل به احسن) 

(ر.ک.فصل ٧)

خیر بله

خیر

خیر

گام ششم
رد استدالل و کشف 

مغالطه های آن
(ر.ک.پيوست   ١)

الل
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معرفی استاد و استادیار
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علوم  پژوهشگاه  انتشارات  استدالل،  سنجش  و  فهم  مهارت  تیزفکری؛   .(١٣٩٤) حامد  پور،  صفایی               
انسانی و مطاالت فرهنگی تهران (این کتاب برای کلیه شرکت کنندگان ارسال خواهد شد). 

منابع اصلی دوره

                 کانوی، د. آ. و ر. مانسون (١٣٩١). مبانی استدالل، ترجمة تورج قانونی، تهران: ققنوس. 
                کلی، دیوید (١٣٨٥). هنر استدالل، ترجمۀ (بخشی از کتاب با تغیيرات): امیر غالمی. 

                 لوبالن، زيل. (١٣٩٤). واضح اندیشیدن؛ راهنمای تفکر نقادانه، ترجمه: مهدی خسروانی، نشر گمان. 
                 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. 

برای مطالعه بيشتر

                                                
«فلسفه برای کودکان» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران است. وی مولف کتاب «تیزفکری، 
مهارت فهم و سنجش استدالل» و نویسنده چندین مقالۀ علمی- پژوهشی است. عمده فعالیت های آموزشی او 
و  دانشگاهی  نگارش  فلسفه،  کردن  همگانی  شناسی،  روش  و  علم  فلسفۀ  آموزش  زمینه  در  فعالیت  امروز  تا 

مهارت های اندیشیدن بوده است. 

حـامد صفایی پور، دارای مــدرک دکــتری فــلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس تهران،  استاد
   مـدعو در گروه فلسفۀ دانــشکده علوم انسانی دانشگاه اصــفهان و دوره های تربیت مربی،

 ایشان دارای تجربه های متعدد در زمینۀ تولید محتوا و تمرين های اثربخش در زمینه مهارت تفکر نقادانه، 
استدالل ورزی و نگارش دانشگاهی است. هم چنین، دوره هایی را با موضوع آموزش «منطق کاربردی» برگزار 

نموده است. 

کـارشناسی مدرک  دارای  اصفهان  دانشگاه  در  منطق  دکترای  دانشجوی  مجلسی،  فاطمه 
ريـــاضی محض از همیــن دانـــشگاه است.



پرسش های عمومی 
١.         آیا امکان انصراف از دوره وجود دارد؟ 

         بله، پيش از آغاز هفته دوم، با کسر ٣٠ درصد هزينه. 

٢.        از چه طريق می توانیم ویدئوهای آموزشی دوره را مشاهده کنم؟
          در سایت تیزفکری پس از ثبت نام به صورت هفته به هفته ویدئوهای آموزشی بارگذاری خواهد شد. 

٣.      جلسه آن -الین هفتگی به شکل برگزار می شود؟ 
             در سامانه اسکای روم 

٤.        آیا فیلم های آموزشی را می توان دانلود کرد؟
         خیر، اجازه دانلود، انتشار و فوروارد آن به لحاظ حقوق و اخالقی وجود ندارد. 

٥.       انجام تمرين ها چه کمکی به من می کند؟
                مهمترين دلیل برگزاری دوره به صورت ماهانه  و با تمرين های گام به گام هفتگی، امکان انجام تمرين های 

گام به گام است.  
٦.        تمرين های نوشته شده را چگونه باید ارسال کنم؟

             در جلسه نخست توضیح خواهیم داد. 
٧.       برای نوشتن و ارسال تمرين ها چقدر زمان دارم؟

             چهار روز
٨.        آیا دوره پشتیبانی نیز دارد؟

           بله، در طول دوره امکان پرسش وپاسخ در گروه تلگرامی وجود دارد.
١٠.        آیا گواهی معتبر علمی برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد؟

            پاسخ: گواهی شرکت در دوره صرفا برای افرادی که امتیازات الزم را در دوره کسب کنند، از طرف موسسه 
فرهنگی هنری تیزفکری (زير نظر وزارت ارشاد اسالمی) صادر خواهد شد. 

پرسش های متداول
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               زمان مجاز غیبت در هر دوره ، دو جلسه   است. با غیبت بيشتر، 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 شهريه 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 پيگرد قانونی دارد.

قوانین آموزشی

مرامنامه آموزشی تیزفکری   
                  هر تجربۀ آموزشی مانند زندگی است؛ نفعی که ما از یک تجربه می بريم 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 آیيم، محیط کالس را متحول میکنیم و یادگیری 

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

فرآیند یادگیری، یک منبع برای دیگر افراد هستیم. 
                  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 بهترين 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 یابيم؛ 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 پيوند زنیم. 
                هنگامی که ما شنیدن فعال را تمرين می کنیم فهم عمیق تری از دیدگاه های در تقابل می یابيم. ما آیينه 
شفافی می شویم تا آنچه را شنیده ایم و پرسش هایی را که به منظور یادگیری  و نه به منظور کسب امتیاز بيشتر در 
لفاظی 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*
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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(پایيز) | حل خالق مسأله(زمستان)

آموزشی به روز ، ُمدّون وخاطره انگیز


