
تفکر نقادانه در علوم تجربی 
ی، آماری و استقرایی 

ّ
مهارت فهم و سنجش استدالل های عل

ویژه عموم عالقمندان؛ دانشجویان رشته های علوم طبیعی و انسانی تجربی 

با تدريس دکتر  اکبر سلطانی 



١٠٠٪  مجازی

 گواهی پایان دوره                                                           

 تالش الزم  ٢ تا ٤  ساعت در هفته                                             

کارگروهی و حل تمرين                                                   

طول دوره: ٦ هفته؛  ١٥ ساعت                                                                                        

تدريس مشارکتی                         

مشخصات دوره

«چه کسی گفته واکسن موثر است؟ چرا در اسرائیل با وجود تزريق 
چنین  نمونه  است»  نشده  کمتر  میر  و  مرگ  موارد  روزانه  واکسن 
بخواهیم  اگر  می شنویم.  بسیار  روزمره  را   استدالل هایی  و  ادعاها 
و  صادق  باورهای  به  دست یافتن  نیت  با  غرض ورزی  بدون 
باید  را  اصولی  چه  کنیم،  داوری  مواردی  چنین  درباره  خردپذیر 
تجربی  استدالل های  یا  ادعاها  می توانیم  چگونه  کنیم؟  رعایت 
تجربی  شواهد  از  را  خود  معقولیت  که  را  استدالل هایی  و  -ادعاها 
ارزيابی قرار دهیم. مهارت تفکر نقادانه چه کمکی  میگیرند- مورد 

برای دستیابی به پاسخ این پرسش می کند؟
تفکر نقادانه شامل مجموعه ای از مهارت ها در دو حوزه عمومی و 
خاص است: حوزۀ عمومی، که در آن ما با مفاهیم و ابزارهای تفکر 
به  وابسته  و  خاص  حوزه  و  می شویم  آشنا  استدالل ورزی  و  نقادانه 
بافت که ما به عنوان یک متفکر نقاد با منطق یک حوزۀ خاص - مثال 
منطق  یا  می کنند)  استدالل  چگونه  تاريخدانان   ) تاريخ  منطق 
جامعه شناسی (جامعه شناسان چطور استدالل می کنند) آشنا می

روش  و  تجربی  علم  منطق  با  آشنایی  دوره  این  هدف   شویم. 
ارزيابی استدالل های علمی-تجربی است. 

اشاره

١

سطح دوره: نیمه حرفه ای                                   



٢

پرسش های محوری این دوره

ادعاهای  درستی  به  نسبت  را  ما  چگونه  دانشمندان 

خود قانع می کنند؟ 

رایج ترين خطاها در ادعاها و استدالل های تجربی 

چه هستند؟ 

تجربی  استدالل های  ارزيابی  روش  سنجیده ترين 

چگونه است؟ 
شفاف سازی  و توانایی به کار گیری این مفاهیم در متن و گفت وگو: 

 (fact Vs. Opinion) فکت در مقابل عقیده

قیاسی  غیر  استدالل  مقابل   در  استقرایی  استدالل 

(.inductive Vs. deductive Arguments)

 Correlation Vs.) «علیت»  مقابل  در  «همبستگی» 

 (Causation

ی و استقرایی  
ّ

توانایی تحلیل و سنجش استدالل های آماری، عل

در مطالعات تجربی 

علم در مقابل شبه-علم و علِم کاذب  

اهداف آموزشی 



٣

تدريس کارگاهی و تعاملی

فعالیت مستمر گروهی با همراهی تسهیلگران 

  گواهی پایان دوره 

 ارزيابی پایانی 

امکانات دوره

مدرس دوره دکتر اکبر سلطانی ،

مدرس و مترجم در زمینه مهارت تفکر نقادانه و تفکر علمی

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشک (فوق تخصص غدد)

مدرس دوره 



٤

 

نیل بروان، ام. و استوارت. ام. کیلی (١٣٩١). راه نمای 

ترجمه  به جا،  سؤال های  پرسیدن  نقادانه،  تفکر 

تهران:  پناهنده،  هومن  ویراسته  کامیاب،  کوروش 

مینوی خرد. (فصل های ٩ تا ١٢) 

و  فهم  مهارت  تیزفکری؛   .(١٣٩٤) حامد  صفایی پور، 

سنجش استدالل، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطاالت فرهنگی تهران. (فصل شش) 

منابع دوره

کاوه  ترجمه:  علمی،  تفکر   .(١٤٠٠) ِام.  رابرت  مارتین، 

بهبهانی و امین لطیفی، انتشارات طرح نو. 

نقاد،  تفکر   .(١٣٩٣) ريچارد.  پارکر.  و  نوئل.  بروک  مور، 

ترجمه اکبر سلطانی و مربم اقازاده، نشر شهرتاش

ترجمه  استدالل،  مبانی   .(١٣٩١) مانسون  ر.  و  آ.  د.  کانوی، 

تورج قانونی، تهران: ققنوس

تفکر  راهنمای  واضح اندیشیدن؛   .(١٣٩٤) زيل.  لوبالن، 

نقادانه، ترجمه: مهدی خسروانی، نشر گمان.

منابع بيشتر

منابع اصلی دانشجویان



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.

٥

آموزشی مانند زندگی  هر تجربۀ 

از یک تجربه  ما  است؛ نفعی که 

تالشی  میزان  به  بسته  می بريم 

است که به آن اختصاص می دهیم



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 

٦
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