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 «تیزفکری»دورۀ آموزشی معرفی  .8

ز یکی ا «تفکر نقادانه»در کشتتور استت .  «تفکر نقادانه»های با هدف ارتقاء مهارتستتتید دوره بدند مدت نخ «تیزفکری»

س  که مهارت صدی زندگی ا شیدن را از فرایندی از ها و مهارتآمادکیشماری از  ۀدربردارندهای ا س  که اندی روی ها

شگرانه تبدیل می )ناظرانه( های ذهنی به فرایند تامدیو فریب ها، خودمحوریعادت و غالبا آمیخته به خطاها سنج اید د. کنو 

-ی ای فکرهای حرفهتواتد تا ستتطحی در ارتباب با فعالی های روزمره آغاز شتتده و میکار از طریق تکرار و تمرید به مثال

ورزی دستتفهف»دقیقتر یا به بیان  یدنفدستتفتوان نوعی را می «تفکر نقادانه»ادامه یابد.  -نقد عدمیپرداری و برای مثال نظریه

وگو، مطالعه، پژوه  و نگارش گری، گف ورزی، پرستت بر نحوۀ اندیشتتیدن، استتتد ل ،چون فدستتفههم که نامید «ستتب 

 .  تاثیرگذار اس 

سطح عمومی، « تفکر نقادانه» ها درمخاطب آموزش س در  ارتقاء کیفی ِ زندگی از طریق ارتقاء که به  هر فردی ا

هدای   معدمانی با تواناییپرورش در زمینه  «تفکر نقادانه»برای مثال، امروزه، ای، در سطح حرفهدارد.  عالقهکیفی  اندیشیدن 

پزشکان  وتنی بر وشاهد( )مدیری  مب« اطالعات متناسب به دهیوزن»با توانایی  یمدیران ای(، پرورشمناقشه بحث )تدریس

در  «انهتفکر نقاد»هستند. تفکر نقادانه مهارت از مخاطبان اصدی  ،هایدر تشخیص و درمان بیمار هاخطا حذف بای و پرستاران

 کند.میشایانی زندگی فرد کم   اثربخشیه پویایی و کل، ب

فاده از روش تدریس در اید دوره استتت یادگیری از طریق بحثیاز قب «تدریس فعال»های گوناگون رویکرد   و ل 

وصیفی، ت های، یادگیری از طریق ایفای نق ، آزمون«کتاب تمرید»های متنوع و خالق کالسی با استفاده از ، تمریدوگوگف 

 بینی شده اس . شخصی و غیره پی تامدی های نگارش یادداش 

شی  سال برگزاری)« تیزفکری»دورۀ آموز شود. در ادامه به مهمترید هار کارگاه برگزار می(، در قالب چ8931در دومید 

  خواهد شد. اشاره  کارگاههای هر سرفصل

  «تیزفکری» هایمعرفی بخ  .2

 مره زرو یدر زندگ یزفکری. کارگاه اول: ت2.8

سرۀ دربردارند« زندگی روزمرهتیزفکری در » کارگاه صل  چهار  س کدی ف شامل:ا صل  سرف   ،«هتفکر نقادان» . اید چهار 

ها در ترید مغالطهشناسی( با رایجدر موضوع دوم )مغالطه. اس  «وگوی نقادانهگف »و  «پرسشگری نقادانه»، «شناسیمغالطه»

شنا میمحاوره شبهشویمها آ س  که ذهد ما با اید الگوهای  شخیص و پرهیز از ؛ هدف اید ا شده و مهارت ت شنا  ستد لی آ ا

سوم با چگونگی  ها را بیابد.آن ضوع  شگری نقادانه»در مو س س «پر س ، انواع پر س و  گر بحثهای هدای ها، پر ای هپر

شنا می ضوع چهارم به تعریف سقراطی آ ستعاره «مذاکره»و  «مناظره»، «وگوگف »شویم. در مو صویرها و ا صیف ت ای هو تو
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  در میان خواهیم گذاش .  «اختالف»شناسی اسی و روانشن؛ همچنید نکاتی را در روشخواهیم پرداخ  وگوگوناگون از گف 

ظار می کل انت ناییدر  جاد توا به ای له محور اید دوره  گاهی و مستتتا کار ها  حث و رویکرد با یه در جه  رود، م های اول

 اندیشی و ارتقاء تفکر نقادانه در زندگی رومزه کم  نماید. سنجشگرانه

 ورزی تیزفکری در استد لدوم:  کارگاه

ستد ل»دورۀ  س . « ورزیتیزفکری در ا س  ا سیشنترید فعالی  عقل در معرف کانونیگامی تکمیدی در ادامه دروه نخ  ا

صر ستد لمعا س ؛ فعالیتی که به ، ا ستد لپردازهر درباره سنگید کردن د یل سب ورزی ا سطحی بد. مهارت ا ه ورزی، 

سب  حرفه س  که در دو بخ  مهارت تفکر نقادانههای عام تر از مهارتاین ستد لا سازی و ارزیابی ا شخیص، باز  های ت

ستد ل سی )ا ستد ل قیا ستد ل با نتایج محتمل( و ا سی )ا شته  (غیر قیا شد. همچنید چکونگی نگارش ی  نو ارائه خواهد 

   شود. آموخته می« مای نقدروندنُ»انتقادی در قالب توصیف 

 انهورزی نقاداستد لسطح بحث به سطح  ، غالبا،تفکر نقادانهعمومی های دوره اهمی  اید دوره از اینروس  که در

دی گارش نقنو شخص توان بیان  شود اما در اید کارگاهبه صورت مجمل ارائه میرسد و دیگر، بخ  ارزیابی استد ل نمی

 برد. و ارزیابی آن بهره میهای خود در تشخیص استد ل خواهد یاف  و از تواناییمنصفانه را  و مستدل، روشمند

 سوم: تیزفکری در پژوه  کارگاه

ها ترید مهارت. محتوای اصدی اید دوره بر اصدیاس « تیزفکری»های آموزشی سومید دوره از دوره« تیزفکری در پژوه »

شی»در  شی دان و « تفکر پژوه صدینقادانه پژوه س . مخاطب ا شجویان و به طور خاص تواند می اید کارگاه متمرکز ا دان

به استتتانداردهای  پژوهشتتیو نگارش مقا ت  پژوه که  زم استت  در انجام  باشتتند تحصتتیالت تکمیدیدانشتتجویان 

، تحصیل و های کالن مطالعهپژوهشی، خالقی  در پژوه ، راهبردآشنایی با تفکر . داشته باشندنقادانه توجه  پژوهشیدان 

سیب هایانجام پژوه ریزی پژوهشی به منظور برنامه شنایی با انواع کتاب و منابع اطالعاتی و ا سی پژارزشمند، آ  وه شنا

س  بخشی از اید کارگاه در یکی از کتابخانهدر ایران از بخ  س . ممکد ا صدی اید کارگاه ا رگزار بشهر های معتبر های ا

 شود. 

 نگارشچهارم: تیزفکری در  کارگاه

نوشته شخصی را به هر سب  و سیاقی بنویسید اما نوشتد ی  تکدیف درسی، گزارش عاشقانه یا دلتوانید ی  نامه شما می

های خود را به صورت روشد و منسجم در ها  زم اس  ایدهگونه نوشتهکار، مقاله و تحقیق دانشگاهی چنید نیس . در اید

صمیم یا انجام عمدی ترغیب  کنار یکدیگر بیاورید تا خواننده را به منظورتان، آگاه نموده و او سم  قبول باور، اتخاذ ت را به 
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س  « اقناع مخاطب»کنید.  پس باید متنی با قدرت  س  که  زم نی شما به اقناع مخاطب، همان مهارتی ا سید و اید نیاز  بنوی

 نوشته شخصی داشته باشید.در نوشتد ی  دل

ستید و بنیادی شنخ سیپاراگراف»گاهی(، مهارت ترید بخ  از مهارت نگارش آکادمی  )دان س»یا « نوی «  یبندنوی

س . بند یا  شته« بندنوش »ا صول و قواعد  زم برای نگارش هر نو س  که نگارش آن همه ا شته ا ی را اواحدِ بنیادید هر نو

  در توجه به همید نکته اس . بندنویسی نخستید و مهمترید مرحده نگارش دانشگاهی اس .« بندنویسی»داراس  و اهمی  

 «روش تحقیق»قواعد نگارش دانشگاهی در قواعد روش تحقیق و تفکر نقادانه ریشه دارد. در واقع اگر چه موضوع 

شگاهی دربردارندۀ فرایندها و روش« نگارش تحقیق»و  ستند اما نگارش دان ضوع جداگانه و متفاوت ه س  که دو مو هایی ا

شته تحقیقی را فراهم می سس  سازد. از اینروزیربنای ی  نو شگاهی، به  سنده در نگارش دان ی شدن و کم ارزشضعف نوی

ار دگردد. البته تنها کاربرد نگارش دانشگاهی انتشار مقا ت عدمی و پژوهشی نیس . ی  خانمِ خانهآثار تحقیقی او منجر می

های تربیتی و زندگی شخصی خود را به شیوۀ جذاب و درخوری با دیگران به اشتراک گذارد و نیز اگر بخواهد صرفا، تجربه

از اید طریق، به توستتعه فردی، خودشتتکوفایی و حس رضتتای  و ستتودمندی بیشتتتری دستت  پیدا کند، به مهارتِ نگارش 

صوص  شگاهی و به خ سی»دان ستارنوی س . « ج سنیازمند ا ستارنوی سی، ج سیدر اید کارگاه بندنوی از  ی و کدیات مقاله نوی

 جه  توجه به ارزشهای تفکر نقادانه تبیید و تمرید خواهد شد. 
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شی ما در ا ن دورت، مدر س فعال و کار اهی، فعالس  نکته مهم: های  روهی و فردی متروع، بحث رو کرد آمور

ای به های مکمسلی در کالن و مرزل اس  که در هر جلسه با به شکل خالق و براابسزااردتکالسی و حل ممر ن

س  مروا میاهس  کلسدی و  لمی بحث را به مصو ر می کهد و طرح درن اجرا خواهد آمد  آاچه در آدامه آمدت ا

 و براامه درسی ا ن دورت اسس  

 ی روزمرهمعرفی دوره نخس : تیزفکری در زندگ

س « زاد ی روزمرتمسزفکری در »: مقدمه صل کلی ا سر ف شامل: میکر   دربردارادت چوار  صل  سرف ا ن چوار 

هبری اقادااه و  ی اقادااه، مغالطه س سی، پر ضسح کوماهی در معرفی ا ن شرا س   در ادامه مو و وی اقادااه ا

   ها آمدت اس چوار سرفصل و فورس  میصسلی هر  ک از آژ

مهارت تفکر نقادانه ی ؛   

ااه، میکر اقاد یدردسفر در معرف نساسف   اول یهفااد ¬سفرشهفبرااه ا با موارت میکر اقادااه   یآشفرا

صورام س  که نطب یکرارزدژ م ژ اقدکرد ۀ  واژکرد¬یبه ذهن خطور م« ااتقاد»و « اقد» های¬و همرات با واژتعتاًسا

 ، یجوبس  یبه معرا اخسففف متداول دارد؛  یدو معرا ،یسفففسو اابل یو، در هر دو زباژ فارسفففcriticizeن

   اما، بهیدر بحث و مشادالت لیظ جو ی¬غلبه یبه معرا بر، و د ؛یزسرد کردژ چ یااتقاد و  اه ،یرسخردهب

هبرااه سرش سترۀ معرا س سا ها¬ن از ا ک ¬چسو هcritical thinkingن یه اادواقع، مراد از  و  هترسب  یو  

 دارد  مری¬متیاوت

سیه سیه  ا به  بارت د بر فل س   میکرمیکر اقادااه  ک فل سبک ا شماری دربرداراداقادااه  ورزی  ۀ 

و ورز دت  ها، آمادتها و شففرسدتهاسفف  که فرد را در بررسففی ر زبسرااو باورها،  یتهها و موارتها، دااشآماد ی

  ، کهففف ِادّ اها بررسفففی های درخوری درکرد و برای امواه، موارتمر فکر میکرد  چرسن فردی سفففرشسدتمی

  میاهس  دارد  سازیشیاف و هافرضپسش

س   در اتسشه  ضسل  های فکری ا ستسابی به ف صس  فرد و د شخ صسل ا ن موارت پو ا ی  از مبعات مح

مثبس  ا ن موارت اهداف رفتاری از قبسل دوری از درشتبو ی و ایرت پراکری، مردخو ی و مرش آفر ری، معصب 

اسی شود  مما ل به ر هه شرج  با روحسه مبری بر آرامش بررسی و ااعطاف در  یتار و رفتار جااهسن میو لشا
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سائل، دلسل خواهی و ارائه دلسل، آ اهی از مغالطه هه  ابی در مواجوه با م شرسدژ فعال و همدالاه و و ر  ها، هرر 

  د  ا-     در پرمو ا شاد رشادت فکری و ااصاف در داوری به وجود می

سا و خود را در هموها میا ن موارت همردااه قبسل از مواردی های فکری،فعالس  موااد   2ابارش ااد 

مامُّلیو ن عو متمرکزنreflective writingن طال ی close readingو، م راظرت  و،dialogueشفففرود نوو،   م

 حل  سری ومصففمس  و،controversial teachingچالهففی ن مدر سِ و،negotiationمذاکرت ن و،debateن

 را باال ببرد   هافعالس  ا ن اثر ذاری سطحِ و ببسترااد مسئله

هسدژاادبر مکرار و ممر ن در  آموزش میکر اقادااه مبتری روشِ س ؛  یو کاربرد روزمرت هایمثال به   ا

 وحسامیر اژ مبد ل کرد  پرورشبه  ادت فکری و ملکو اخالقی فرا سر را اقّادی و ر زبسری رفته، روحسورفتهما 

جا، از د بر پسامدهای به هایدر داوری و طرحِ پرسففش ااصففاف ،وassertivenessن فکری رشففادت چوژه 

 کرد می اه س  فرد فرشخص پو ا ی مراسبی را برای زمسروخود  وبه اوب امر، ورز د ی در میکر اقادااه اس  و ا ن

ای همد ر کارخااه، اسفتاد دااهفبات، خبرابار، پزشفک، مشری براامهموااد  ک مخاطب میکر اقادااه می 

صففه ها ش در  رملوز وای، مربی کودک و هر فردی باشففد که به افزا ش  سرس ، دق  و  مگ  یته ها و اوشففته

  مومی و مخصصی اهتمام و دق  دارد 
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 رشد در استقام  فکری  .81.8.8.1

 رشد در اطمینان به خِرَد )عقل چینشگر(  .81.8.8.3

 ها( های شناختی تفکر نقادانه )گزین  برخی از سرفصلجنبه .81.8.2

 راهبردهای کالن .81.8.2.8

 های بی  از حد سازیمواظب  از سادهها و بخشیپا ی  عمومی  .8.8.8.8.8

 های تازهها به سیاقبین  گذردهیهای مشابه: مقایسه وضعی  .8.8.8.2

 هاها، یا نظریهباورها، برهان بسطرشد در مَنظر فرد: خدق یا  .8.8.8.9

 سازی( موضوعات، نتایج، یا عقاید ایضاح )/شفاف .8.8.8.4

 معانی کدمات و عبارات ایضاح و تحدیل )/واکاوی(  .8.8.8.5

 ها و استانداردها سازی ارزشرشد ارزیابی: شفاف معیارهای در حال .8.8.8.6

 ارزیابی اعتبار )/وثاق ( منابع اطالعات .8.8.8.7

 های با اهمی  شناسیها و ریشهپرسشگری عمیق: طرح پرس  .8.8.8.1

 هاها، تفسیرها، عقاید، یا نظریهتحدیل و ارزیابی استد ل .8.8.8.3

 ها حلراه سنج تولید یا  .8.8.8.81

 ها تحدیل یا ارزیابی اقدامات و سیاس  .8.8.8.88

 نقادانه خواندن: ایضاح یا نقادی متون  .8.8.8.82

 صداوگوی بیهنر گف نقادانه شنیدن:  .8.8.8.89

 نقادانه نوشتد: مهارت نگارش آکادمی  و تفکر پژوهشی  .8.8.8.84

 ای رشته-ساخ  پیوندهای میان .8.8.8.85

 ها، یا منظرها ورزی در مباحثه سقراطی: ایضاح و زیر سوال بردن عقاید، نظریهدس  .8.8.8.86

 یسه مناظر، تفاسیر، یا نظریات وشنودی: مقاورزی گف استد ل .8.8.8.87

 ورزی دیالکتیکی: ارزیابی مناظر، تفاسیر، یا نظریاتاستد ل .8.8.8.81

 راهبردهای شناختی خُرد  .8.8.8.83

 ها با عمل واقعیمقایسه و مقابده آرمان .8.8.8.21



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 کاربردن واژگان سنجیدهاندیشیدن موشکافانه به اندیشیدن: به .8.8.8.28

 های با اهمی  ها و تفاوتتوجه به شباه  .8.8.8.22

 ها(فرضها)پی ارزیابی انگاشتهبررسی و  .8.8.8.29

 تمیز واقعیات مرتبط از نامرتبط  .8.8.8.24

 بخ  ها، یا تفاسیر رضای داوریها، پی ساختد استنتاج .8.8.8.25

 شده و واقعیات مُوجّه ارائه د یل و شواهد ارزیابی .8.8.8.26

 ها تشخیص تناقض .8.8.8.27

 ]بحث[کاوش نتایج و تبعات )لوازم(  .8.8.8.21

 های اندیشیدنداشتهدرون .2

 ها فرضپی  .2.8

 هامفهوم .2.2

 تفسیر و استنتاج  .2.9

 اطالعات  .2.4

 پیامدها و برآیندها  .2.5

 هاهدف .2.6

 هادیدگاه .2.7

 ها پرس  .2.1

 های اندیشیدن سنجه .9

 وضوح  .9.8

 دق   .9.2

 تناسب  .9.9

 عمق  .9.4

 نگری  جانبههمه .9.5

 سازگاری منطقی .9.6

 انصاف  .9.7

 های اندیشیدن فضید  .4

 وIntellectual Modestyنتواضع فکری  .4.8

 اطمینان به خرد انسانی  .4.2

 صداق فکری  .4.9

 استقالل فکری  .4.4

 همگامی فکری  .4.5



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 شهام  فکری .4.6

 پشتکار فکری .4.7

  



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 

شناسی دو؛ مغالطه  

هاس   مغالطه در ا ن درسبیتار البوی ها در محاورتمر ن مغالطهموضوع ا ن بخش آشرا ی و ممر ن را ج

 سراد اما به دال لی ای هسترد که بوث ورت خودآ ات  ا ااخودآ ات در اقش استدالل قرار میشدت ذهریمثبس 

ها در دو دسته کلی مغالطه در مر ن مغالطهآور و امکاپذ ری اسسترد  در ا ن درسبیتار را جساختار  قسن دارای

  سرد  دهی مورد بررسی قرار میمقام استدالل و مغالطه در مقام اقد وپاسخ

های میوومی ا ن بخش نمغالطه شراسیو سرفصل  

 ها در مقام دلسل آوردژمغالطه .5

 دلسل ااکافی  .5.8.8

 زدژ به اداستنچرگ  .5.8.8.8

 چرگ زدژ به اقتدار کاذب .5.8.8.2

 نمغالطه دموکرامسکو  مومیچرگ زدژ به باور  .5.8.8.9

 چرگ زدژ به  واط   .5.8.8.4

 اَت و اوت کردژ!  .5.8.8.5

 قمار باز .5.8.8.6

 موسل به ابوام .5.8.8.7

 بازیوبساژ بالغین زباژ .5.8.8.1

 دلسل اامربوط  .5.8.2

 نمغالطه معاقبو ل  جعلی  .5.8.2.8

 معمس  شتابزدت  .5.8.2.2

 شخصیچرگ زدژ به مشربه  .5.8.2.9

 فرض اادرس  دلسل با پسش .5.8.9

  هااحتمال بر حذف د .5.8.9.8

 پرسش ک پرسش در  چرد .5.8.9.2

 به مطلوب  مصادرت .5.8.9.9

 دادژمغالطه در مقام پاسخ .5.2

 شخص ستسزی .5.2.8

 چی؟  مو خود .5.2.2

 پولواژ پربه .5.2.9



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 شسب لغزادت  .5.2.4

 مسموم کردژ چات  .5.2.5

 اسبی  را ی در امور  سری  .5.2.6

 همسو ی .5.2.7

پرسشگری نقادانه سه؛   

سش هسدژ ااد؛ چراژ که بتوااس  درها ه پر سش زاد ااد  ها مطرح کرس  خواهس  هر مقام پر سرشسدت و راهب های 

شرا ی با و   ی هبرااه و آ سرش هبری  س شس   آ اهی از فروژ پر شته با هسدژ دا هرفتی در ااد  س  پس ای همواا

سی همرات امودژ  شراختی و برای مربساژ اهدافی مربستی دارد  ماکسد در طراحی ا ن دورت در سش اهدافی  ااواع پر

«  رااهپرسهبری سرشهب»های شراختی در کلسدی موارت پرسهبری اس  به شکلی که از فعالس  ا ن دو جربه

در پرورش قوت  قالای مرمبساژ، کودکاژ و اوجواااژ امودار شود  هرر پرسهبری مومتر ن ابزار  مسگ  آثار مربستی

موجه  ها ی درادت سرفصلشدژ،  ستردت شدژ، واضح شدژ و پو ا شدژ ااد هسدژ فرد اس   ا ن کار ات دربردار

های پسادت سفففازی آژ در کالن درن، حلقو کردوکاو و به میووم، ابزارها، پسامدهای پرسفففسفففهفففبری و روش

و و  ر بحث در حلقو کردوکاو و  ی ها فرد را در مقام مربی و هدا  ا ن موارت و وی متامالاه اسففف   ی 

   دهدساز  آموزش و  اد سری میکر محور قرار میزمسره

 های میوومی ا ن بخش نپرسهبری اقادااهو سرفصل
 وگو های هدایتگر گف پرس  .8.8

 پرسشگری در عدوم تربیتی و تفکرتامدی  .8.8.8

 پرسشگری در تدریس چالشی  .8.8.2

 گری سقراطی )الگوی ریچارد پل(پرس  .8.8.9

 ها انواع پرس  .8.8.4

 سابجکتیو -های آبجکتیوپرس  .8.8.4.8

 تیری -های قالبیپرس  .8.8.4.2

 های جدلیپرس  .8.8.4.9

 خاص  -های عامپرس  .8.8.4.4

 های ترکیبی پرس   .8.8.4.5

 دار های جه پرس  .8.8.4.6

 



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 پرس  و هدای  بحث و یادگیری .8.8.5

 های خوب در هدای  بحث  پرس  .8.8.5.8

گوی نقادانه .وگف چهار،   

هسدژ بار می آورد  ساای مرعط  در ااد  س    یتبو اا سه و جمع و جامعه ما  یتبو غا ب بزرگ درن و مدر

سپردژ به د د ا شرط مو  آژ  وش  سان در ز را  س  و بر ا ن ا صالح باورها هود ی بر ا ت های متیاوت و  

 کرد پرستی اقهی مو  ا یا میجو ی و دوری از  قسدتحاک  شدژ حگ

شاژ به داسا امیو و را با د همچوژ همه موارت ی  ستن  سخروری    که با داا سرد ی،   س  آهای راارد ی، او 

شففراسففی و رواژ دورت مسزفکری در زاد ی رومزت اسفف   روش آموخ   دورت  یتبوی اقادااه سففومسن بخش از

 وی وهای کار اهی در زمسره  ی و و و ممر نهای  ی و و، اسففتعارتو و، مبسسن ااواع  ی شففراسففی  ی 

 های ا ن دورت اس   ثمربخش از مومتر ن سرفصل

 

 و وی اقادااهو های میوومی ا ن بخش ن ی سرفصل

 
 وگو گف معنای لفظی، اصالحی  .8.8

 وگو نشید و جانشید گف های همواژه .8.2

 Debateمناظره  .8.2.8

 Negotiationمذاکره  .8.2.2

 Dialogue وگوگف  .8.2.9

 وگو های گف جنبه .8.9

 شناختی روان .8.9.8

 اخالقی   2.3.2

 شنختیمعرف   2.3.3

 وگو الگوهای گف  .8.4

 وگو های گف استعاره .8.5

 استعاره فروشندگی  .8.5.8

 ای خانهاستعاره قهوه .8.5.2



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 استعاره همسایگی  .8.5.9

 گفتگوخصوصیات اهل  .8.6

 شناسی اختالف معرف  .8.7

 شناسی اعتراض روان .8.1

 اصول کدی گفتگو  .8.3

 وگوی ثمربخ  سنج  گف  .8.81

 را ج مر ن لغزشبات های  یتبو  2.21.2

 

 

  



 

  های تفکر نقادانه ی؛ ارتقاء مهارتزفکریت

 

 

 

 

 

 

کسفی اسف  کفه شفشا   «  قفاب»پروری اسف   در ااد هفه  قفاب« مسزفکری»

فکففری الزم بففرای رو ففارو ی بففا مهففکالت و ااد هففسدژ بففه رات حففل واقعففی 

میکففر اقادااففه، خالقااففه و –هففای ااد هففسدژ بففه موارت« مسزفکففر»هففا را دارد   آژ

خواری نآمففادت خففوریو حففل مسففاله مشوففز اسفف  در مقابففل، الشففخور بففه الشففه

های اولسففه و سففازی مسففائل و اکتیففا بففه ا ففدتهففغول اسفف ؛ کففار الشففخور سادتم

« مسزفکففری»دم دسففتی در حففل مسففائل اسفف    قففاب پففروری هففدف مربستففی 

محورهففای اابخرداافه در هففر هفا و جمعاسف  کفه اسففخه جفا بز ن خودمحوری

 جامعه اس   

 

 

 

 


