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تفکر نقادانه





یانتقادآشنایی و درک تفکر ✓

:آنچه در این وبینار گفته خواهد شد

مراحل آموزش تفکر انتقادی✓

پرورش عالقه و انگیزش در شاگردان✓

بر اساس اهداف تفکر انتقادیسازماندهی کالس درس ✓

ابزارهای الزم برای تدریس تفکر انتقادی✓



ه؟تفکر نقادانتفکر، تفکر نقادانه، چرا 

هجوم اطالعات❑

گرایش روز افزون به پذیرش منفعالنه اطالعات❑

تمدارزش تفکر نقادانه برای گزینش کارشناسان مع❑

پرکاربرد بودن تفکر نقادانه❑



کاربرد تفکر نقادانه
ه روز انجام مرتبط با تصمیم گیریها و انتخابهایی که در شبان❑

.یم دهیم

.پذیرش کلیه مطالیب که یم خوانیم یا یم شنویم❑

.اقدام به همه مطالیب که یم نویسیم یا یم گوییم❑

نقد مقاله یا کتاب❑

داوری درباره کیفیت یک درس گفتار یا سخنراین❑

اقامه استدالل❑

نوشتن مقاله❑

مشارکت در بحث ❑



تعریف تفکر نقادانه

نقادانهسواالتازایمجموعهازداشتنآگاهیازاستعبارت

وشهاپرسپرسیدنبهمیلوتواناییداشتنبعالوههم،بامرتبط

.مناسبمواقعدرهاآنبهدادنپاسخ

.استجابههایسوالپرسیدنهنرنقادانهتفکر



سوال های به جا کدامند؟ 

است؟کداممدعایانتیجهچیست؟ومسئله•

کدامند؟استداللدالیل•

اند؟مبهمعباراتیاهاواژهکدام•

کدامند؟ارزیشهایفرضوارزیشتضادهای•

نیست؟کاردرایمغالطهآیا•

؟اندمحکمچقدرشواهد•

؟نیستدهندهفریبشدهعرضهآمارآیا•

است؟نشدهبیانمهیماطالعاتچه•

دیگریمعقولمدعاهاییانتیجهچه•
کرد؟مطرحتوانیم



منظور از مساله چیست؟ انواع مساله کدامند؟

.  عبارت است از سوال که باعث گفتگو یا بحث میشود

.مساله عامل محرک گفتگو است

:معموال با دو نوع مساله سروکار داریم

مساله های توصیفی                            مساله های اخالقی



چگونه یم توان سوال اصیل یا مساله را  تعیین کرد؟

خود گفته یا نوشته:   بیان صریح

ر نویسنده در قالب سوال یا تیت

ا مدعاشناسایی نتیجه ی: بیان مبهم



مدعای نویسنده یا گوینده را  تعیین کرد؟/ چگونه یم توان نتیجه 

:برای تشخیص نتیجه یا مدعا باید بپرسید 

د؟نویسنده یا گوینده چه چیزی را   یم خواهد ثابت کن

یا لّب کالم نویسنده یا گوینده چیست؟

دفش قانع ارتباط شفاهی یا کتیب که ه)بطور خالصه ساختار بنیادین برهان

!این به دلیل آن: عبارت است از( کردن دیگران باشد

مدعا/نتیجه=این

پشتیبان نتیجه یا مدعا=آن



هاتعریف دالیل و نحوه شناسایی آن

برای شناسایی دالیل بایداز چرایی سوال کنیم؟ ❑

.ندبسیاری از دالیل، گزاره هایی هستند که با آنها شواهد عرضه یم شو❑

اد به نظر امور واقع، نتایج تحقیقات علیم، مثالهایی از زندیگ واقعی، آمار، استن

.ندآدمها خبره، گواهی های اشخاص، استعاره ها و تمثیل ها از این قبیل هست

:  سرنخ هایی که ما را به دالیل یم رسانند عبارتند از❑

ن که، چون،       به علت اینکه، به خاطر اینکه، به این سبب که، مبتین است بر ای

زیرا، به این دلیل که



تمرین 

.بیندازندخطربهراافرادسالمیتاستممکنعمویمشنایاستخرهای

کردنزتمیبرایبهداشیتضوابطرعایتعهدهازعویماستخرهایازبسیاری

فراهمار آبزیهایباکتریتجمعامکانبنابراینو.آیندنیمبراستخرآب

عمویماستخرهایازدرصد60فقطکهاستدادهنشانتحقیقاتکنندیم

تیبتر بدینکه.دارندنگهمناسبسطحدرراآبدرکلرمقدارتوانندیم

رفتنازپسهاخییل.شودیممهیابیماریبهافرادشدنمبتالبرایشرایط

.اندشدهبیماریدچارعمویماستخرهایبه



در کالس درس چگونه تفکر نقادانه را اجرا 
کنیم؟ 

کاووکندحلقهتشکیل برایمشارکیتشیوه
بینگفتگوونظرتبادل

دانشجویان

وامحتبینتعادلایجاد
آموزشفرایندو

وفعالدادنگوش
دیگرینظرفهم

برایدالیلتوضیح
پاسخگوییازدفاع



.بیفزاییددر صورت امکان به وقت کالس ✓

ت دقیقه ای کامال بر خالف تفکر منطقی و انتقادی اس60، 50جلسات ✓

در هفته یا یک جلسه سه ساعته نیم دو جلسه یک ساعت و ✓

شجویان جایی که اعتماد متقابل استاد و دانیعین . پذیرنده ایجاد محیط ✓
. لحاظ شود

تشکیل حلقه کند و کاو



چیدمان نشستن بچه ها و فضای کال طوری باشد که 

. کنش متقابل برقرار باشد

یدهچشکلیاایدایرهصورتبههاصندیلکالسدر
شود

.دباشداشتهوجودجاییبهجاامکانبزرگهایسالندر



آموزشبرایکهاستدادهنشانمطالعات●

30یتحاندشدهمجبوراساتیدانتقادی،تفکر

راخوددرسمعمولمحتوایدرصد40تا

یرچشمگپیشرفتوقیتآنهااما.دهندکاهش

احساسدیدندراخودشاگردانفکریقوای

یدگردکمتردرسمحتوایکاهشازگناهشان



توا ایجاد تعادل بین مح
و

فرایند آموزش 



چرخه
یادگیری

و ابداعابتکار
مفاهیم



هر جلسه درس را با یک طرح مساله 
. شروع کنید



روش بحث در کالس درس 

دفاع از دالیل
با مشارکت همه

بازگو کردن 
نظر نفر اول

توسط 
دیگران

مشارکت 
داوطلبانه 

دانشجو در 
گفتگوها



:ویژیگ های کالس مشارکیت

تشکیل گروههای 
دانشجویان به شکل 

نامتجانس

2

3

1

4
آماده کردن محیط غین برای 

کسب دانش جدید

ن تغيير مناسبات بي
معلم و دانشجو 

(توزیع دانش و قدرت )

یایفای نقش میانج
یا تسهیلگر



:ویژیگ های کالس مشارکیت

آماده سازی دانشجویان 
برای احساس مسئولیت 

در قبال یادگیری از 
طریق دادن بازخورد

6

8
طراحی تکالیف یادگیری
و درگیرشدن با آن با 

انگیزه تمایل قویتر

5
الگو دهی به 

دانشجویان برای 
مشارکت در تفکر

7
تعیین و انتخاب اهداف 
یادگیری از طریق تعامل 

با استاد



.کندیمتدریسدانشجویانبرایکاملطوربهراجدیددرسابتدااستادمرحله،ایندر:اولمرحله●

حلراآنتاشودیمارائهتمرینیکگروههربهمتجانس،ناهایگروهتشکیلازپس:دوممرحله●

.نمایند

،نمودهحلراتمرینآنتنهاییبهخودابتداهستندموظفگروهداخلدانشجویان:سوممرحله●

.بیاورندگروهداخلراآنسپس

خودگروهاعضایبهانددادهانجامتنهاییبهکهراآنچههستند،موظفهاگروه:چهارممرحله●

.دهندتوضیح

احلمر ونوشتهتابلوپایراخودتمرینتاشودیمدرخواستهاگروهنمایندگانازآخر،درمرحله●

.دهندتوضیحکالسکلبهراآنانجام

:پایهعلوممشارکیت برای دروسروش



رمنابع برای مطالعه بیشت



رمنابع برای مطالعه بیشت



رمنابع برای مطالعه بیشت



مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مدیریت پژهش و فناوری 
علوم پزشیک وارستگان


