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ا؟تفکر انتقادی؛ چر



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر تبلیغات
:خوش بینانه

شر نوعي فعالیت آموزشي كه به منظور ن
دانش و آگاهي صورت مي گیرد

:بدبینانه

به ايجاد تغییرات مطلوب در افكار عمومي
مشخصمنظور رسیدن به اهداف 



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر تبلیغات

كودكان

هدف اصلي تبلیغات



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر اطالعات

انفجار اطالعات

داده های انبوه



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصرِ اطالعاتِ آشغال

مي كند سرگرم 

(مثل تفريحات و شايعات)

اطالعات با ارزش كمي را ارايه اما 
.مي نمايد 2000تا 1919

آمريكا



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر شايعات

يک كالغ، چهل كالغ

يک 
كالغ

،
چهل 
كالغ

اطالعات 
معتبرِ 
رنامعتب



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر شايعات

خود را كفش های حقیقتتا 
ان نیمي از جهدروغبه پا كند، 

.را زير پا گذاشته است

چرا شایعات پخش می شوند؟

.میکنیمحقیقتکشفبرایکمیتالشچون-1

:دهندمیپاسخروانینیازچندیایکبهچون-2

کنندگیسرگرم•

هانگرانیدادنجلوهعقالنی•

ردنکخرابباخویشبهنسبتنگرشکردنبهتر•
بزرگشخصیتصویر

پردهپشتازبودنمطلعاحساس•

(خالءهاکردنپر).آورندمیوجودبهراواقعیتآنهاچون-3



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر شايعات

!كلید بهشت



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر فیک نیوز

يک 
فاجعه ی

ساده



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر روايت ها

اصالت روايت من



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر روايت ها

روايتِ مطلوب من



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر روايت ها

چه راستي گفتن

و

چگونه راست گفتن



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر روايت ها

روايت زودتر



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر روايت ها

روايت اول

را مي سازدواقعیت

موسویترانه
تخاباتانازپسحوادثدرسبزجنبشرسانههایگفتهبهکهبودشخصینام

ارقرشکنجهوجنسیتجاوزموردشده،دستگیرایراندهمجمهوریریاست
یناکهجاآناز.شدهبودسوزاندهجسدشورسیدهقتلبهسپسوگرفته

ههایرساننکردهاند،ارائهخودادعایاثباتبرایخاصیاسنادتاکنونرسانهها
ذیبتکراشخصیچنینوجودروزنامهنگارانوخبرنگارانازبرخیوحکومتی
کردهاند

موسویترانه 
.ردنداونداشتهخارجیوجودکهاسترسانههاساختهخیالیشخصیتیک
زسبجنبشرسانههایایراندهمجمهوریریاستانتخاباتازپسحوادثدر
خصشاینکهکردنداعالمنشدتأییدآنصحتهرگزکهمنابعینقلبه

رسیدهلقتبهسپسوگرفتهقرارشکنجهوجنسیتجاوزموردشده،دستگیر
یسرنخهایکشفبرایبعدیتالشهایهمهیاما.شدهبودسوزاندهجسدشو
.استبودهبینتیجهامروزتاشخصیچنیناز



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر اقناع

هدف اساسي و غايي همه  اقناع 
.  نوع رفتارهای ارتباطي است

ارتباط موفق و مؤثر آن گونه 
ارتباطي است كه نتیجه دلخواه

.اشديعني اقناع را بدنبال داشته ب

و راه ارتباط سلطه گر
سلطه پذير نظام طبقاتي

اجبار
دنیای كشاورزی

(1760-خلقتابتدای)

معامله
دنیای صنعتي

(1990-1760)

اقناع
دنیای اطالعات

(امروز-1990)



ارسطواقناع از نظر جنبه ی سه 
ethosمنبع 

خطیبخودراشخصخوبوقابلاعتمادینشاندهد

 logosپیام  

ندهدرتدوینپیامازادلهوترتیبمنطقیومثالهایز
تاریخیوفرضیاستفادهشود

 pathosاحساس مخاطب 

م،نحوهیبرانگیختناحساسمخاطبنظیرخشخطیب
بداندترس،دوستیوشرمرا



(میحقوقدان رو)از نظر سیسرون وظایف خطیب 

مجذوب كردن

خطیبجاانداختناعتبار

آموختن

درستعرضهیپیامبااستداللی

منقلب كردن

مخاطبانراازاحساسانباشتن



اع فنون اقن
در یک 

نگاه

گواهی  
دادن استفاده

یاز زیبای

طنز

ترس

تداعی

شدت

تطمیع

اغراق
برجسته 

سازی

تکرار

همراهی  
با 

جماعت

ترین ها

ادعای  
آشکار

مقایسه

نمادها

اقناع مي تواند از طريق 
تأثیر گذاشتن بر  

منطق 
يا  

احساسات 
يا  
آنها  هردوی 

.شودانجام 



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر اقناع

فنون اقناع به شكل وسیعي در
زمینه های مختلف در اين عصر به

كار گرفته مي شود



دنیایی که در  آن زندگی می کنیم
عصر مغالطه:: عصر اقناع 

كارآفرين يا قانون شكن برای يک جفت كفش



مغالطه
Fallacyمغلطه، سفسطه، 



مغالطات 
دپرکاربر

تعمیم  
ناروا ناديده  

گرفتن  
اتاستثنائ

آوردن 
جمالت 

دوپهلو و 
مبهم

ابهام  
مرجع  
ضمیر

تمثیل  
ناروا

تصديق  
انكار  تالي

مقدم

استنتاج
باطل از  

حق

استدالل  
از سكوت

ا  تكذيب ي
تخطئه  
گوينده

مغالطه ها
ی آماری

مصادره  
به مطلوب مغالطه  

از برهان است كه جزئي 
به طور قابل اثباتي در 

آن ايراد وجود دارد منطقِ 
بنابراين كلِ برهان راو 

.نامعتبر مي سازد



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر عملیات رواني

افزايش بازدهي

عملیات نظامي





در غزه سال۹تا ۶دختران مراسم ازدواج دسته جمعی رزمندگان حماس با 



سال حامی حماس در غزه۱0دختران زیر مسلمانان با نفر از 450عروسی دسته جمعی 



شهید در مراسم ازدواج مجدد مادران خوددختران :      پنهانواقعیت 



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر عملیات رواني

بردن: كردنهدايت 

كماندوها: نیروها

كردن حمله : شدنوارد 

كردنتوقیف : متوقف كردن 



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر عملیات رواني

عوض كردن جای

جالد

و 

شهید



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

عصر شبه علم

به ظاهر منطقي و گاهگزاره ای 
ت متكي بر حقايق و تجربیا

آن رديا اثباتكه عمومي 
نیستبه سادگي ممكن 



معجزه ی تخمه ی 
هندوانه

میوهاینداخلدرنامنظمبصورتهندوانهتخمدادنقرارباخدا
نیمکمیلهندوانهگواراییوشیرینیباروهاتخماینمامیخواست

مبتالسرطانبههمکنیمدرکروطعمخوشایمیوهلذتهمتا
.نشویم

یافتغذاییموادمابقیدرکهداردB16ویتامینهندوانهتخم
انیسرطضدانگیزاعجابخاصیتکمیاب،ویتامیناینونمیشود

.دارد
ومسجهانکشورهایدرزمانیهندوانه؛تخمنکردناستفادهشایعه
واردیاسرائیلگرانقیمتالعادهفوقسرطانضددارویکهشدپخش
.شدبازار
...میخورندتخمشباراهندوانهاسرائیلهاییهودیبدانیدجالبه
.میشودنمبتالسرطانبهکسیاسرائیلدرکهخاطرهمینبهدقیقا



؟مرا شناسایی کنی(شبه علم)واقعیت چطور شبه 

(رفرنس)منبع•

بزارااصلیترینعکستکهوفیلمقطعه•
شایعهسازها

وعدهدادن،کردن،التماسدادن،قسم•
مطلبانتشاربرایتهدیدیاوارعاب

تاریخذکرجایبهنسبیزمانهایاعالم•
مشخص

یامخوفرازیمیدهدنشانکهعباراتی•
استشدهکشففوقمحرمانهسندی

خبرگزاریهایبهناشنیدهخبرهایارجاع•
مطلببهبخشیاعتباربرایمعتبربسیار

اسمهایباغیرواقعیمنابعبهارجاع•
پرابهتوغریبوعجیب

پرستانهنژادوعقیدتیضدتبلیغیاتبلیغ•
خاصفرقهییکبرای

واشخاصطرفازمالیکمکدرخواست•
ناشناسموسسات

مبهموشبهعلمخبریجمالت•

احساساتشدیدتحریک•

ابمنبعتخصصیومنطقیارتباطعدم•
متن

شایعهقالبدرتجاریتبلیغات•

نیستندمنبعگوگلواینترنت•

هامیدانیدآیا•

غیبیشاهدان•

علمیبودنسطحونگارششیوهی•

بشناسیدراشایعهداغبازارفصل•

سفسطهومغلطهازاستفاده•

واقعیتودروغترکیب•

نخوریدرازیباظاهرفریب•



موزهای ضدسرطان

نشانژاپنیدانشمندانتحقیقاتآخرین
مادهدارایسیاهوشدهلهموزهایکهمیدهد

بامبارزهقدرتکهاستTNFمعجزهآسای
راآنهابردنبینازوسرطانیهایسلول
ترسیاهوتررسیدهموزچقدرهرودارند
.استمادهایندارایبیشترباشد



طواف ماه به دور 
خانه ی خدا

کعبهخانهدوربهقمرصبحگاهان۲/۲۵ساعتامشب
نمیشودتکرارظاهرا.شودمیدریابرنگآسمانومیچرخد

عطلوتامیشودمستجابدعاومرتبهیکسال1100هرمگر
نایندهددستازمبتالوغمناکیواندوهگینیهربرفجر
راشب
ویدششریکدرثوابشتاکنیدارسالشدوستانبرایلطفا
یاومالهفارجیااللهم:بفرستیدسپسوبخوانیدرادعااین

...الغمکاشف
ارمردمهرکسفرمودندوسلموالهعلیهاهللصلخدارسول
ودمیشکماوگرفتاریوغموهمفرجدعایاینبهکندخبر

شمانصیباولخیردعایبدهید،پیامهمنفر۵بهحتی
دعاالتماس.شدخواهد



کشته خواهیم شد؟



تجهیز به سپر 
دفاع رواني

تحكیم مباني

مباني انديشه

مرجع شناسي

تسلط بر روش ها

علم منطق

فن اقناع

تفكر نقاد

تجهیز به سپر  
دفاع رواني

تحكیم مباني

مباني انديشه

مرجع شناسي

مرجع مكتوب

مرجع شفاهي



تحکیم مبانی اندیشه
برگزاری كالس های اصول عقايد، سیرهای مطالعاتي و جلسات پرسش و پاسخ با جوانان



مرجع شناسی
آشنايي جوانان با مراجع مكتوب و شفاهي پاسخ به شبهات و شايعات و سؤاالت



مرجع شناسی
آشنايي جوانان با مراجع مكتوب و شفاهي پاسخ به شبهات و شايعات و سؤاالت

pasokhgoo.ir



تجهیز به سپر 
دفاع رواني

تحكیم مباني

مباني انديشه

مرجع شناسي

تسلط بر روش ها

علم منطق

فن اقناع

تفكر نقاد

تجهیز به سپر  
دفاع رواني

تسلط بر روش ها

علم منطق

منطق ارسطويي

مغالطات

فن اقناع



علم منطق
آموزش كارآمد علم منطق از روی منابع مدرسه ای، دانشگاهي يا حوزوی



تفکر انتقادی؛ چگونه؟



تفکر انتقادی چیست 
به چه دردی می خورد؟و 

يک طرفه به قاضي نرفتن



تجهیز به سپر 
دفاع رواني

تحكیم مباني

مباني انديشه

مرجع شناسي

تسلط بر روش ها

علم منطق

فن اقناع

تفكر نقاد

تجهیز به سپر 
دفاع رواني

تفكر نقادتسلط بر روش ها

تفكر خالق

شش كاله تفكر

وارونه سازی

پرورش ذهن نقاد

فبک  P4C

چرا؟

گفتگوی انتقادی  
سازنده

پنج سؤال سواد 
رسانه ای

۱

۲

۳

۴

۵



مهارت های ده گانه زندگی
(سازمان بهداشت جهانی)

همدلي خودآگاهي

تصمیم گیری موثر حل مساله

ارتباط اجتماعي ارتباط بین فردی

تفكر نقاد تفكر خالق

مديريت هیجانات مديريت استرس



با مغز قدیمتفکر 

ابشدنروبهرومحضبهانسانذهن•
هبجدیدمفهومیاموضوعپدیده،یک

تهگذشدرکهگرددمیالگوییدنبال
سعیوکردهبندیدستهراآن

وتوجیهبرایالگوآنازمیکند
.کنداستفادهمفهومآنتوضیح

ورمجبذهننکند،پیداراالگوییاگر•
ودهدانجاممضاعفتالشاست
اتفاقکردنفکرکهجاستهمین
!استسختیکاراینومیافتد



خالقتفکر 
Creativity

ازیفرضیهساطالعات،درموجودکاستیهاییامسائلکردنحسفرایندازاستعبارتخالقفکرِ•
انجامسروآنهابازآزماییوبازنگری،فرضیههاآزمودنوارزیابیکاستیها،رفعومسائلحلدرباره
.دیگرانبهنتایجانتقال

وامورودیدههاپمیکنندسعیواگراتفکرباافراد.داردمستقیمایرابطهواگراتفكرباخالقتفکر•
بهایقالازوباشندداشتهمتفاوتترینگاهونکنندقبولراحتیبههستکهچنانآنراافکار
کمترراهمگتفکردرنوفکرهایاما.کنندنگاهدیگریچشمباراپدیدههاوشونددورهمسانفکری
.پذیردمیداردوجودکهشکلهمانباراامورهمگراتفكروداردراه



خالقتکنیکی برای تفکر 

شش کاله تفکر
ادوارد دوبونو

الهکششایدهاصلیهدفدوتفكرطرزدرتغییرايجادوتفكرعملكردنساده•
.استشدهخلقدوبونوادواردتوسطتفکرفرایندصحیحمدیریتمنظوربهکهاستتفکر

تهشناخسازمانهاوافرادموفقیتکلیدوبقارمزحکمدر«نوآوری»و«خالقیت»امروزه•
ازییکاستگروهیخالقیتتکنیکهایازکهفکریکالهششتکنیک.استشده

ماع،اجتدرمتنوعیبسیارآثاروکاربردکهاستمعتبریومعروفمفید،تکنیکهای
.داردفردوخانوادهسازمان،

دامکهربرایوکردهتعریفرافکریسبکیاجنبهششتکنیکاینکلیطوربه•
روشنطورهببتوانآنبهوسیلهیتامینمایدتعیینسمبلعنوانبهراخاصیکالهرنگی

آن،شدآگاهخود(نگرشموضوع،فکر،احساس،حالت،گرایش،)فکریسبکازسریعو
کریفسبکازبدینوسیلهمیتوانهمچنین.کرداعالمدیگرانبهراآنیادادتغییررا

.کنندعوضراآنکهخواستآنهاازوشدآگاهدیگران

1



1



1



یپدرتهرانشهرشوراینمایندگان
موجببهکههستندطرحیتصویب

:آن

خودروهای  رانندگان 
کثیف جریمه شوند

1



یپدرتهرانشهرشوراینمایندگان
موجببهکههستندطرحیتصویب

:آن

خودروهاهمه 
زرد رنگ باشند

1



1



خالقتکنیکی برای تفکر 

وارونه سازی
چرا نه؟

حولتدچاررافکریهایزمینهکهاستهاییتکنیکجزوتکنیک،این•
.سازدمیوارونهراداردقبولماذهنکهفرضیههاییومیکندنوآوریو

باعثاینومیکندبرعکسرافردذهنیقالبسازی،وارونهتکنیک•
.شودمیفکریخودآگاهیایجاد

ذهنیعاداتهموجسمانیعاداتمورددرهمتوانیممیراتکنیکاین•
وعنیکهمیشهکهباشیدکردهعادتشمااستممکن.کنیماستفاده
آنعکسهایروزنامهکنیدسعیبخوانیدراخاصگرایشباروزنامه
.ددهیگوشرامخالفتلویزیونیشبکهیابخوانیدراقبلیروزنامه

ست،نیدارداعتقادآنبهانسانکهارزشهاییکردنرهابرایتمریناین•
.استمتفاوتذهنیالگوهایشناختبرایتالشیبلکه

2



نقادانهتفکر 
Critical Thinking

Criticalیانقادانهتفکر• Thinkingآموزشیمراکزازبسیارینظرازکهاستجدیدینامهایجملهاز
خودبهراامروزیانسانرشدوزندگیبرایتوانمندیهافهرستدرجایگاههاباالترینازیکیجهان،

.استدادهاختصاص

تحلیلورسانههاارزیابیمانندمباحثیکهدادهجایخوددرراگستردهایبسیاربحثهاینقادانهتفکرامروز•
.آنهاستازنمونههاییتنهاپارادایمها

انشدهمانکهرادانشاینریشههاینبایدامامیشود،محسوبجدیدینامنقادانهتفکرنامکهوجودیبا•
چههراما.یمکنفرضیکسانمنطقعلمبارانقادانهتفكردانشنبایدالبته.کنیمفراموشاستمنطق
کهدیدیدخواهکنید،شرکتنقادانهتفکرآموزشکالسهایدروبخوانیدرانقادانهتفکرکتابهایبیشتر
.استبرخاستهقدیمیوکهننگرشآنخاکازحدچهتاجدیددانشاین



تفکر نقاد

راگراندیوتفکرخودآن،وسیلهبهکهاستشدهدهیسازمانوهدفمندفعال،شناختیفرایندیک•
.دهیممیارتقاوکردهروشنراوقایعازخوددرکوکردهبررسی

منتقدحدزابیشومنفیطوربههمیشهشخصیچنینکهنیستمعنااینبهنقادانهروحیهداشتن•
.استچیزهمهوکسهمه

سیاربوداردتیزیذهن،استکنجکاوشخصیچنینکهاستمعنااینبهنقادانهروحیهداشتن•
یا«ه؟چگون»یا«چرا؟»بداندمیخواهدهمیشه.استمعتبراطالعاتومسایلدالیلدانستنمشتاق

«؟...اگرمیافتداتفاقیچه»



ویژگی های متفکر غیرنقاد

تفاوتیبی•

بستهذهن•

انصافیبی•

ایاندیشیگتره•

اندیشیپریشان•

اعتمادیبهخودبی•

دراندیشهورزینابالغی•

فکریتنبلی•

تفکر
خودمحور

بیاحساسی

رتکب

یبیتفاوت

افسردگیانزجار

خشم

حالت
تدافعی



اصول تفکر نقاد

وپایداریدراندیشهورزیجسارت•

(استقالل)تفکردرخودانگیختگی•

فکریمشارکت•

تفکرعقلوعاطفهدرتعامل•

شکاکیت•

بهعقلانساناعتماد•



گرایش ها و عادت های ذهنی متفکر نقاد

روراستبودنباخودازنظرفکری

اعتمادبهقدرتفکریخود

بیتعصبیرویعقایدخود

توجهوعدمبرخوردسطحی



مهارت های تفکر نقاد

متنوعوبیانمعانیمربوطبهتجربیاتدرک:تفسیر•

اعازآناستدالل،توضیحروشناستداللودفموجهنماییوبیاننتایج:توضیح و آشكارسازی•

بینآنهاهدفمطالبوپیبردنبهارتباطاتموجوددرتشخیص:تجزيه و تحلیل•

بینآنهااعتبارمطالبوارزیابینحوهارتباطاتتعیین:ارزشیابي•

مطالبنتیجهگیریازتوانایی:استنباط•

اتخاذتصمیمبرایاقدامبهعمل:استنتاج•

خودبااستفادهازمعیارهایکلیوبازبینیتفکراتاصالح:خودتنظیمي•



موانع تفکر نقاد

محدودیتحافظه•

موانعفیزیکیوجسمانی•

محدودیتحواسپنجگانه•

تشویشوآشفتگیذهنی•

احساساتافراطی•

تکسبببینی•

ترسوفقدانجسارت•

تعصبفردی•

خودخواهیوغرور•



اخالق تفکر نقاد

وصادقانهبودنانتقادخیرخواهانه•

اخالقیدرحینانتقادغیرازگفتارزشتوپرهیز•

نشدنمیانسخندیگرانوارد•

ومعقولبودنانتقادبجا•

پذیریحق•

بامخالفمدارا•



تکنیکی برای تفکر نقاد

(فبک)فلسفه برای کودکان و نوجوانان 
Philosophy for Children (P4C)

استفلسفیعمیقتفکرآموزشبرایبرنامهای•
ردتمیزوداوریاستدالل،قدرتِپرورشِبهکه

سهکم،دستِومیپردازدنوجوانانوکودکان
فكرتوخالقانهتفكر،نقادانهتفكرگونه

.میدهدپیشرفتایشاندررامراقبتي

:فبکآموزشیرکندو•

oدرسکالسدرپژوهشیاجتماع

oمحتوادرمحوریداستان

۳



نقادتکنیکی برای تفکر 

پرسیدن سؤال های به جا

بررسیموقعیتپرسیدنسؤالهایمناسبومرتبطبرایتوانایی•

انواع سؤال

سؤال های مربوط 
به تركیب

سؤال های مربوط 
به ارزيابي

سؤال های مربوط 
به كاربرد

سؤال های مربوط 
به اطالعات

سؤال های مربوط 
به تفسیر

سؤال های مربوط 
به تحلیل

۴



نقادتکنیکی برای تفکر 

پرسیدن سؤال های به جا

پرسشحقیقتی

نقطهذوبمس؟•

تاریخجنگبدر؟•

پرسشاولویتی

؟اردوبهکوهیادریا•

یک؟بیسکوییتیاک•

پرسشقضاوتی

عللاعتیادجوانان؟•

راهکارارتقایسواد•
فضایمجازی؟

۴



آفات  
پرسشگری

پرسش 
بي هدف

پرسش 
برای بهانه 

جويي

پرسش 
برای عیب 

جويي

پرسش و 
دانش برای 

جدال و 
مراء

پرسش و 
دانش برای 
عمل نكردن

پرسش و 
دانش برای 

غیر خدا

پرسش 
بدون 
انديشه

۴



پرسیدن سؤاالت درست
(راهنمای تفکر انتقادی)

نیل براون

دارد؟فايده ایچهدرست،سوالپرسیدن•

هنقادانتفكرمسیردركهدست اندازهايي•
دارندوجود

نتیجه گیریوموضوعدرباره ی•

واستداللتشخیص)چیست؟استدالل•
(استداللانواع

هستند؟مبهمعباراتيوكلماتچه•

تشخیص)مفروضاتوارزش هادرباره ی•
(آنهاتعارضوارزش ها

دارد؟وجودخطاييچهاستداللايندر•

شهود،)هستند؟مفیدچقدرشواهداين•

افرادديگران، نظرشخصي،تجربه
مطالعه،تحقیق،مشاهده،صاحب نظر،

(آنالوژی

داردوجودمعلولاينبرایهمديگریعلت•

مي دهد؟فريبراماآمارآيا•

شده(پنهان)حذفمفیدیاطالعاتچه•
است؟

دفاعقابلنتیجه گیری هایانواعدرباره ی•

۴



راهنمای تفکر نقادانه
پرسیدن سؤال های به جا

كیلي.استوارت ام–نیل براون . ام

كوروش كامیاب

هومن پناهنده

انتشارات مینوی خرد

۴



تکنیکی برای تفکر نقاد  

هگفتگوی انتقادی سازند

برگزاری كالس گفتگوی استداللي در مدرسه

۵



تجهیز به سپر 
دفاع رواني

تحكیم مباني

مباني انديشه

مرجع شناسي

تسلط بر روش ها

علم منطق

فن اقناع

تفكر نقاد

تجهیز به سپر 
دفاع رواني

تفكر نقادتسلط بر روش ها

تفكر خالق

شش كاله تفكر

وارونه سازی

پرورش ذهن نقاد

فبک  P4C

چرا؟

گفتگوی انتقادی  
سازنده

پنج سؤال سواد 
رسانه ای

۱

۲

۳

۴

۵



شش سوال اساسی سواد رسانه ای

كرده  است؟چه كسي اين پیام را ايجاد فرستنده 1

افراد مختلف چه برداشت هايي مي توانند از اين پیام داشته باشند؟ مخاطب/ گیرنده  2

چرا اين پیام ارسال شده؟ هدف/ نیت  ۳

از چه فن هايي برای جلب توجه مخاطب به پیام استفاده شده است؟ ابزار/ تکنیک  ۴

چه ارزش ها، سبک زندگي و جهان بیني ای در اين پیام بازنمايي شده است؟ پیام/ محتوا  ۵

چه حقیقت يا واقعه ای در اين پیام ناگفته مانده است؟ سطرهای سپید ۶



نقتل علی انصاریا

انصاريانعلي 

ساعتي قبل

شرورسه توسط 

قیطريهمحله در 

شدكشته 



حاج عباس بوشهری
ایرانینماد یک 

اصیلآزاده و 

اين خبر با فاصله ی سه روز از  
9۴فاجعه ی تأسف بار منا در سال 

پخش شد
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