
تصمیم گیری  نـقادانه 
استفاده از تفکر نقادانه در تصمیم گیری و حل مسئله 

با تدريس حامد صفایی پور؛ 
دکتری فلسفه علم و مدرس مهارت های اندیشیدن 



١٠٠٪  مجازی

 گواهی پایان دوره                                                           

 تالش الزم  ٢ تا ٤  ساعت در هفته                                             

کارگروهی و حل تمرين                                                   

طول دوره: ٨  هفته؛  ٢٠ ساعت                                                                                        

تدريس مشارکتی                         

مشخصات دوره

هدف این دوره، انتقال محتوا و برگزاری یک دورۀ دانشگاهی نیست؛ این 
دوره، یک چارچوب نظری و مجموعه ای از ابزارهای کاربردی تفکرنقادانه 
را برای استفاده در موقعیت های گوناگوِن تصمیم گیری و حل مسئله در 
«جعبۀ  این  از   بتوانیم  که  است  این  هدف  می دهد.  قرار  شما  اختیار 
ابزار» در زمیِن واقعیت ها و چالش های  واقعِی هر نوع فعالیت گروهی و 

کسب وکار استفاده کنیم. 
در این دوره، ما در قالب فعالیت های گروهی، روش کار با این ابزارها را 

می آموزيم و بر روی چالش های خود پياده می کنیم. 
در  فراگیران  نقادانه  تفکر  مهارت  بروز  دوره،  این  انتظار  مورد  دستاورد 

کارهای گروهی، حل مسئله و ارائه راه حل های مؤثر است. 

اشاره
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سطح دوره: نیمه حرفه ای                                   
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یا  -خوشبختانه  کلی  اصل  این  یک تایيم».  ما  «همۀ 
بنابراین  است.  صادق  نیز  مشکالتمان  درباره  بدبختانه- 
به  و  داريم  منحصربه فردی  و  یکتا  مشکالت  ما  از  یک  هر 
می خوريم!  شکست  منحصربه فردی  تقريبا  روش های 
همپوشانی نیز  مشکالت  «باالخره  بگویيد:  است  ممکن 
دو  یا  ورشکسته»  «شرکت  دو  مثال  و  دارند   هایی 
همۀ  باوجود  تحصیلی»،  رشته  به  بی عالقه  «دانشجوی 
تفاوت ها، در جنبه هایی بهم شبیه اند!». درست است، اما 
نظر  در  یکی  را  آنها  موقعیت  ما  که  نمی شود  دلیل  این 

بگیريم.
 به نظر من، مهمترين علل شکست تصمیم  ها و راه حل
خطایی  موقعیت هاست؛  دانستن  یکی  ما،  انتخابی   های 
که ذهِن خودکار ما – به خصوص مواقعی که حال «زياد 
همین  در  می کند!  دیکته  ما  به  ندارد-  کردن»  فکر 
موقعیت است که فکر می کنیم «مساله و راه حل را درست 
عمل  جامۀ  آن  به  تا  است  مانده  فقط  حاال  و  فهمیده ایم 

بپوشانیيم! 
با قبول این مقدمات به این نتیجه می رسیم که گاهی باید 
مغز شريف را از حالت «خودکار» درآوريم و بر روی حالت 

با  و  بگیريم  دست  در  شخصا  را  فرمان  بگذاريم!  «دستی» 
تمرکز کامل بر افکارمان، ابتدا شخصا مشکالت را شناسایی، 
همه  گرفتن  نظر  در  با   نهایت  در  و  شفاف سازی  سپس 
برسیم.  تازه  راه حل های  و  تصمیم ها  به  ممکن،  خطاهای 

خالصه اینکه مجبوريم حسابی فکر کنیم! 
پای مهارت «تفکر نقادانه» اینگونه به میان می آید! تا به انبوه 
ما  آنی  حل های  راه  و  مشکل  به  می کنیم  فکر  که  اطالعاتی 
مربوط است «نه!» بگوید و کمک کند به آن ها با دیدۀ تردید 
بنگريم. جعبه ابزارتصمیمگیری_نقادانه کمک می کند خود را 

در موقعیت آماده باش برای «تجدید نظر» قرار دهید!  
در  نقادانه  تفکر  از  چگونه  است:  همین  دوره  این  موضوع 
راه حل های  خلق  تا  شفاف سازی  از  تصمیم گیری،  فرآیند 

نوآورانه استفاده کنیم؟!

چرا تصمیم گیری نقادانه؟
توضیح دوره از زبان مربی دوره  

تصمیمگیری_ ابزار  جعبه 

نقادانه کمک می کند خود را 

در موقعیت آماده باش برای 

«تجدید نظر» قرار دهید!



امکانات دوره
کتاب کار دوره

تصمیم گیری  الگوی  از  «تیزفکری»  اختصاصی  اینفوگرافی 
«مایکل کالت».

 کتاب «تفکر هوشمندانه»؛ منبع اصلی دوره
گروه بندی هدفمند و کار گروهی
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«چرا؟» ابزاری برای کشف است. «که چی؟» محرک 
افراد برای تامل در مورد  تبعات، ارزش، همبستگی و 

تاثیرها  است.

همانطور که پرسش به جا مهم است، شنیدن پاسخ 
هم از اهمیت برخوردار است.

وقتی با نتایج متفاوتی روبرو هستیم، چه رخ می دهد؟

«چرا؟» و «که چی؟»

شنوا باش! 

همراه کن!

استداللت را ببین! 
نقشی که استدالل استقرایی در نتیجه گیری ایفا می کند. 

مفروضات ات را بشناس!
با مجموعه حقایق، مشاهده ها، تجربه ها، باورها، فرض ها 

به نتیجه می رسیم.

مهمترين لغزشگاه در شفاف سازی مساله آغشتگی توصیف 
مساله به تحلیل و تفسیرهای شخصی است.

در یک سبد ُپر، جایی برای تفکر نقادانه و خالقیت وجود ندارد.

شفاف کردن مسئله، هدف و تصمیم، نخستین و مهمترين 
گام در تفکر نقادانه است

مسئله را شفاف کن! 

توصیف کن، نه تفسیر!

سبدت رو خالی کن!

برخی ترفندهایی که تمرين می کنیم 

همین 
دوره 

این  موضوع 

است: چگونه از تفکر نقادانه 

از  ی، 
تصمیم گیر فرآیند  در 

راه حل تا خلق  سازی 
شفاف 

ی نوآورانه استفاده کنیم؟!
 ها

از  تقلید  با  نمی توانید  شما 

الگوها و روش های تصمیم گیری 

به منحصر  راه حل های  دیگران 

بر  غلبه  برای  را  خود   فرد 

مشکالتتان در جهان  واقعیت ها 

بيابيد. 
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درک این مسئله که در چه موقعیت هایی و با چه روش هایی الزم 
است از مهارت تفکر نقادانه استفاده کنیم. 

تفکر  به کارگیری  در  کاربردی  ابزارهایی  و  نظری  چارچوبی  به 
نقادانه در موقعیت های واقعی دست یابيم. 

بتوانیم هدف، موقعیت و راهبردهای خود را بر نیازهای ضروری 
خود یا سازمان انطباق دهیم. 

بتوانیم مفروضات و نتایج تصمیم های خود را ببینیم و بر اساس آن ها 
به بازنگری آن بپردازيم. 

با مهارت در پرسش گری، خود و دیگران را در موقعیت اندیشیدن به 
مسئله قرار دهیم.

یا  کسب وکار  مختلِف  جنبه هاِی  میاِن  پویا،  روابِط  از  بهتر  فهمی 
پروژه پيدا کنیم.  

دستاوردهای فوق کمک می کند تا عملکرد اثربخش تری در بهبود 
کسب وکار،  بلندمدت  و  کوتاه مدت  راهبردهای  تعیين  فرآیندها، 
ایده یابی محصول یا خدمت نوآورانه، حفظ مشتری، حل مسئله و 

تصمیم گیری و مدیريت ريسک و بحران داشته باشیم. 

دستاورد ها

ارزيابی نتایج 

هنر تغیير و همراه سازی نوآوری های اصیل

نوآوری های اصیل

جمع بندی و مرور دستاورد ها  

 مفروضات مساله

تفکر نقادانه؛ چیستی، کاربرد و ابزارها

شفاف سازی مسئله

فهرست درس ها

شما نمی توانید با تقلید از الگوها 

و روش های تصمیم گیری دیگران 

راه حل های منحصر به فرد خود را 

برای غلبه بر مشکالتتان در جهان

  واقعیت ها بيابيد. 

و  هدف  مسئله،  کردن  شفاف 
مهمترين  و  نخستین  تصمیم، 

گام در تفکر نقادانه است.

٥



تفکر خودکار

نتیجه ها

تصمیم ها

شفافیت

تفکر نقادانه

نتیجه ها

شفافیت

تصمیم ها

تفکر خودکار: شفافیت کمتر، تصمیم های موازی بيشتر

 تفکر نقادانه: شفافیت بيشتر، تصمیم های متمرکزتر

تمایز میان تفکر خودکار و تفکر نقادانه

خالی کردن سبد
وارسی

چرا؟
که چی؟

نیاز
سقراطی پرسشگری 

پاسخ ها شنیدن 
توسیع/تحدید

حقایق
مشاهده ها

تجربه ها
باورها

مفروضات

نیازها
معیارها

شفافیت بخشیدن

دست یابی به نتیجه ها

تصمیم گیری

ترفند های تصمیم گیری 

شکل ٢: تکنیک هایی برای شفافیت مسئله، رسیدن به نتیجه مطلوب و تصمیم گیری 
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معرفی مدرس

حامد صفایی پور، دارای مدرک دکتری فلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس 
تهران، استاد مدعو در گروه فلسفۀ دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان و 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران است. وی مؤلف کتاب 
«تیزفکری، مهارت فهم و سنجش استدالل» و نویسندة چندین مقالۀ علمی

فعالیت های  سابقه  و  است  تیزفکری  موسسه  مدیر  وی  است.   پژوهشی 
مدیريتی، اجرایی و مشاوره دارد. 

نماینده  یا  شرکت کنندگان  همه  از  ما   .١
گروه می خواهیم که با انتخاب یک چالش 
تصمیم گیری به دوره بيایند. ما این چالش 
را در ابتدای دوره بررسی می کنیم و از آن به 
مهارت پياده سازی  برای  تمرينی  عنوان 

 ها استفاده می کنیم. 

شرکت کنندگان  همه  از  همچنین،   .٢
می خواهیم: «لطفا، با مطالعه بخش های 
مرتبط از کتاب درسی دوره، پيش و پس 
بر  تسلط  و  تدريس  روند  جلسه،  هر  از 
ترتیب  این  به  کنید».  تسهیل  را  ابزارها 
می توانیم زمان کمتری را به معرفی برخی 
از ابزارها اختصاص دهیم و زمان بيشتری 
مهارت ها  پياده سازی  و  تمرين  به  را 

اختصاص دهیم.

چگونه خود را برای شرکت در این 
دوره آماده کنیم؟
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* این کتاب با عنوان «تفکر هوشمندانه؛ استفاده از تفکر انتقادی 
جهت بهبود  مهارت های حل مساله و تصمیم گیری» توسط محمد 
مهدی محمودی و محمد صابر مرشد، ترجمه شده است و توسط 
انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال ١٣٩٨ منتشر شده است.  

پایه اصلی و کاربردی آموزش های این دوره الگوی نظری و جعبه 
ابزار خالق و متنوع «مایکل کالت» (Michael Kallet) تدريس و 
تمرين خواهد شد. کالت، تجربه ٢٥ سالۀ مشاوره و راهبری سازمانی 

خود را در قالب الگویی ساده و کاربردی ارائه کرده است.

منع اصلی دوره

Kallet, M. (2014). Think Smarter: Critical Thinking to Improve Problem-Solving and 
Decision-Making Skills. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

headscratchers.com
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١. جلسات آنالین در چه سامانه ای برگزار می شود؟  
این  با  (کار   .(Big Blue Button) باتن  بلو  بيگ  سامانه  در 
نیازمند نصب هیچ نوع نرم افزاری بر روی رایانه یا گوشی  سامانه 

شخصی شما نیست).

٢. پيش نیاز علمی شرکت در این رویداد، چیست؟
پيش نیاز علمی خاصی ندارد؛ اما محتوای این دوره، برای افرادی 
که سابقه فعالیت های گروهی و سازمانی یا سابقه فعالیت های 

استارتاپی و ایجاد کسب و کار داشته اند، گیراتر است.   

٣. آیا جلسات ضبط می شود و در اختیار افراد غایب قرار 
خواهد گرفت؟ 

بله، و تا سه ماه پس از دوره در اختیار شماست.

پرسش های متداول

٩

ایجاد  و  سازمانی  فعالیت های  یا  مدیريت  سابقه  با  افراد   : اول  گروه 
کسب و کار (حداقل دو سال)

گروه دوم : افراد نوآموز در زمینه فعالیت های گروهی سازمانی و ایجاد 
کسب و کار

مخاطب دوره



هر تجربۀ آموزشی مانند زندگی است؛ نفعی که ما از یک تجربه 

می  اختصاص  آن  به  که  است  تالشی  میزان  به  بسته  بريم  می 

دهیم. آمادگی برای کالس (کامل خوانی و کامل نویسی) مبنای 

یادگیری موثر است. 

می آیيم،  کالس  به  پرسش  طرح  و  مشارکت  آمادگِی  با  ما  وقتی 

را  فعال  و  تعاملی  یادگیری  و  کنیم  می  متحول  را  کالس  محیط 

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. چنین 

 (constructivism) «نگرشی به یادگیری با عنوان «سازنده گرایی

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 

به  کردار  و  گفتار  افکار،  یکپارچگی  و  احترام  با  را  یک دیگر  که 

بهترين ها ترغیب کنیم؟

نشان را  خود  و  خواندن  درس  نیازمند  تنها  تعاملی  یادگیری 

است،  فعال  دادن  گوش  به  تعهد  نیازمند  بلکه  نیست،   دادن 

می ما  آن  در  که  است  ارتباطی  مهارت  یک  فعال  دادن  گوش 

 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 
تا  شویم  می  شفافی  آیينه  ما  یابيم.  می  تقابل  در  های  دیدگاه 
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

مرامنامه آموزشی تیزفکری 
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قوانین آموزشی 
زمان مجاز غیبت در هر دوره ،   دو جلسه   است.با غیبت بيشتر، 

گواهینامه پایان دوره صادر   نخواهد شد.
در  شما  اطالعات  اساس  بر  دوره»  پایان  «گواهی  صدور 

فرم ثبت نام اولیه است. 
 ٣٠ کسر  با  دوم،  جلسه  از  قبل  تا  فقط  دوره،  از  انصراف 

درصد شهريه دوره، مجاز خواهد بود. 
ثبت نام شما در یک دوره به فرد دیگری انتقال پذیر نیست. 
دوره های  آموزشی  محتوای  و  برنامه   از  استفاده  هرگونه 
و  است  ممنوع  موسسه  این  با  هماهنگی  بدون  تیزفکری 

پيگرد قانونی دارد.

١١
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و  هدف  مسئله،  کردن  شفاف 

مهمترين  و  نخستین  تصمیم، 

گام در تفکر نقادانه است.

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