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نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکة  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعة 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـاّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کالس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالة علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خاّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.
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خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائة ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترویجپژوهش

7همذهنوهمرفتارما،عواملتعیینکنندة
متعّددیدارندکهبایددرهنگامتحلیلوارزیابی،

آنهارادخالتداد.
نه رفتار، امری تک عاملی است و نه هر مسئله، 
دارند  عادت  معمواًل  آدمها  دارد.  پاسخ  یک  فقط 
برای هر چیز، فقط یک علّت پیدا کنند؛ چرا که با این 
کار، خود را از زحمت تحلیِل پیچیدگی های ذهن و 

رفتار، معاف می کنند!
که تاحّدی را وشـواهدموجود اّطالعات  8
اّطالعـات به مقـدوراست،جمـعآوریکنیـدو

شخصیخودتان،قانعنباشید.
کمـک  هم  دیگران  از  می توانیـد  زمیـنه  این  در 
و  افراد  به  را  شما  بخواهید  آنان  از  یا  بگیرید؛ 
منابع دیگری، که دربارۀ موضوع مورد نظر شما 

آگاهی های بیشتری دارند، راهنمایی کنند.
9همانندیکدانشمندواقعی،فکرکنید.

اّطالعات و شواهد گردآوری شده را ارزیابی کرده

 

تا چه میزان، از حدسها و فرضّیات  و معلوم کنید 
اّولّیة شما، حمایت می کنند.

آنها  ابطال  به  که  را  شواهدی  بعد،  مرحلة  در 
کمک می کند، تحلیل کنید و در انتها، این نکته را که 
آیا همة عوامل ممکن را پیدا کرده اید یا خیر، با دّقت 

بررسی کنید.
10آثـارونتـایجابعـادمختلفموضـوعرا

ارزیابیکنید.
آن گـاه...«  »اگـر...،  روش  از  کـار،  ایـن  برای 

استفاده کنید.
 بررسی کنید در صورت اخذ این تصمیم و اجرای آن،

آیا:
- خداوند، راضی است؟

- به وظیفه ام عمل کرده ام؟
- خودم یا دیگری، آسیب نمی بیند؟

- جامعه، ضرر نمی کند؟
کاری  چنیـن  بگـویم  خـانواده ام  به  می توانم   -

را انجام داده ام؟
و  »نه«  آخر،  و  دوم  و  اّول  اگر جواب سؤاالت 
پاسخ پرسشهاي سوم و چهارم، »آری« است، این 
بهتر  و  ناسالم است  و  نادرست  یا تصمیم،  رفتار 

است از آن، صرف نظر کنید.

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)2(« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
شنیدن و بررسی دارند؛ افکار و فرضّیات خود را 
طرح و بررسی کرده و مورد آزمایش قرار دهید و 

درستی یا نادرستی آنها را روشن کنید.



234567

بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)2(« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
شنیدن و بررسی دارند؛ افکار و فرضّیات خود را 
طرح و بررسی کرده و مورد آزمایش قرار دهید و 

درستی یا نادرستی آنها را روشن کنید.
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..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
شنیدن و بررسی دارند؛ افکار و فرضّیات خود را 
طرح و بررسی کرده و مورد آزمایش قرار دهید و 

درستی یا نادرستی آنها را روشن کنید.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)2(« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
شنیدن و بررسی دارند؛ افکار و فرضّیات خود را 
طرح و بررسی کرده و مورد آزمایش قرار دهید و 

درستی یا نادرستی آنها را روشن کنید.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)2(« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
شنیدن و بررسی دارند؛ افکار و فرضّیات خود را 
طرح و بررسی کرده و مورد آزمایش قرار دهید و 

درستی یا نادرستی آنها را روشن کنید.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)2(« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
شنیدن و بررسی دارند؛ افکار و فرضّیات خود را 
طرح و بررسی کرده و مورد آزمایش قرار دهید و 

درستی یا نادرستی آنها را روشن کنید.
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نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکة  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعة 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـاّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کالس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالة علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خاّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37195/1485

تلفن:	0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.com

معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
ادارة امور پژوهشي طّلب

واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايکوتاه
ویژةطاّلبمدارسعلمّیه

بهسوي
پژوهش

12

با
یي

شنا
آ

)2
ی)
قاد

انت
ّکر

تف
ای
رته

مها

منابع:

1. حائری زاده، خیرّیه بیگم؛ محّمدحسینی، لیلی؛ تفّکر
خاّلقوحّلخاّلقانةمسئله؛ تهران، نشر ني، 1381.

2. سانتراک، ج. د.؛ زمینةروانشناسی؛ ترجمة 
خدمـات  مؤّسـسة  تهـران،  فیـروزبخـت؛  مهـرداد 

فرهنگی رسا، 1385.
پرورشی، روانشنـاسی علی اکبـر؛  3. سیـف، 
روانشناسییادگیریوآموزش؛ تهران، مؤّسسة 

انتشارات آگاه، 1386.
4. هومن، حیدرعلی؛ شناختروشعلمیدرعلوم
رفتاری)پایههایپژوهش(؛ تهران، نشر پارسا، 1383.

شرحالشمسـّیه؛ تهران،  الرازّی، قطب الدین؛   .5
نشر علمّیه اسالمّیه، بي تا.

لبنان)بیروت(،  المنطق؛  محّمدرضا؛  المظّفر،   .6
دارالتعارف للمطبوعات، 1405.

7. Newton, S.W; Introduction to 
Educational Research, A Critical Thinking 
Approach; London, Sage Publication, 2006.

8. Woolfolk, A.E; Educational 
Psychology; Boston, Allyn and Bacon, 1995.

تهّیهوتنظیم: سّیدمهدی موسی زاده
تألیف: حّجت االسالم صادق کریم زاده

نظارتعلمي: حّجت االسالم مسعود آذربایجاني
ویرایشوصفحهآرایي: محسن فصاحت

خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائة ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترویجپژوهش

7همذهنوهمرفتارما،عواملتعیینکنندة
متعّددیدارندکهبایددرهنگامتحلیلوارزیابی،

آنهارادخالتداد.
نه رفتار، امری تک عاملی است و نه هر مسئله، 
دارند  عادت  معمواًل  آدمها  دارد.  پاسخ  یک  فقط 
برای هر چیز، فقط یک علّت پیدا کنند؛ چرا که با این 
کار، خود را از زحمت تحلیِل پیچیدگی های ذهن و 

رفتار، معاف می کنند!
که تاحّدی را وشـواهدموجود اّطالعات  8
اّطالعـات به مقـدوراست،جمـعآوریکنیـدو

شخصیخودتان،قانعنباشید.
کمـک  هم  دیگران  از  می توانیـد  زمیـنه  این  در 
و  افراد  به  را  شما  بخواهید  آنان  از  یا  بگیرید؛ 
منابع دیگری، که دربارۀ موضوع مورد نظر شما 

آگاهی های بیشتری دارند، راهنمایی کنند.
9همانندیکدانشمندواقعی،فکرکنید.

اّطالعات و شواهد گردآوری شده را ارزیابی کرده

 

تا چه میزان، از حدسها و فرضّیات  و معلوم کنید 
اّولّیة شما، حمایت می کنند.

آنها  ابطال  به  که  را  شواهدی  بعد،  مرحلة  در 
کمک می کند، تحلیل کنید و در انتها، این نکته را که 
آیا همة عوامل ممکن را پیدا کرده اید یا خیر، با دّقت 

بررسی کنید.
10آثـارونتـایجابعـادمختلفموضـوعرا

ارزیابیکنید.
آن گـاه...«  »اگـر...،  روش  از  کـار،  ایـن  برای 

استفاده کنید.
 بررسی کنید در صورت اخذ این تصمیم و اجرای آن،

آیا:
- خداوند، راضی است؟

- به وظیفه ام عمل کرده ام؟
- خودم یا دیگری، آسیب نمی بیند؟

- جامعه، ضرر نمی کند؟
کاری  چنیـن  بگـویم  خـانواده ام  به  می توانم   -

را انجام داده ام؟
و  »نه«  آخر،  و  دوم  و  اّول  اگر جواب سؤاالت 
پاسخ پرسشهاي سوم و چهارم، »آری« است، این 
بهتر  و  ناسالم است  و  نادرست  یا تصمیم،  رفتار 

است از آن، صرف نظر کنید.

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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7همذهنوهمرفتارما،عواملتعیینکنندة
متعّددیدارندکهبایددرهنگامتحلیلوارزیابی،

آنهارادخالتداد.
نه رفتار، امری تک عاملی است و نه هر مسئله، 
دارند  عادت  معمواًل  آدمها  دارد.  پاسخ  یک  فقط 
برای هر چیز، فقط یک علّت پیدا کنند؛ چرا که با این 
کار، خود را از زحمت تحلیِل پیچیدگی های ذهن و 

رفتار، معاف می کنند!
که تاحّدی را وشـواهدموجود اّطالعات  8
اّطالعـات به مقـدوراست،جمـعآوریکنیـدو

شخصیخودتان،قانعنباشید.
کمـک  هم  دیگران  از  می توانیـد  زمیـنه  این  در 
و  افراد  به  را  شما  بخواهید  آنان  از  یا  بگیرید؛ 
منابع دیگری، که دربارۀ موضوع مورد نظر شما 

آگاهی های بیشتری دارند، راهنمایی کنند.
9همانندیکدانشمندواقعی،فکرکنید.

اّطالعات و شواهد گردآوری شده را ارزیابی کرده

 

تا چه میزان، از حدسها و فرضّیات  و معلوم کنید 
اّولّیة شما، حمایت می کنند.

آنها  ابطال  به  که  را  شواهدی  بعد،  مرحلة  در 
کمک می کند، تحلیل کنید و در انتها، این نکته را که 
آیا همة عوامل ممکن را پیدا کرده اید یا خیر، با دّقت 

بررسی کنید.
10آثـارونتـایجابعـادمختلفموضـوعرا

ارزیابیکنید.
آن گـاه...«  »اگـر...،  روش  از  کـار،  ایـن  برای 

استفاده کنید.
 بررسی کنید در صورت اخذ این تصمیم و اجرای آن،

آیا:
- خداوند، راضی است؟

- به وظیفه ام عمل کرده ام؟
- خودم یا دیگری، آسیب نمی بیند؟

- جامعه، ضرر نمی کند؟
کاری  چنیـن  بگـویم  خـانواده ام  به  می توانم   -

را انجام داده ام؟
و  »نه«  آخر،  و  دوم  و  اّول  اگر جواب سؤاالت 
پاسخ پرسشهاي سوم و چهارم، »آری« است، این 
بهتر  و  ناسالم است  و  نادرست  یا تصمیم،  رفتار 

است از آن، صرف نظر کنید.

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)2(« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

12 دوویژگیمتفّکرانتقادی
دارند؛  مهّم  خصوصّیت  دو  انتقادگر،  متفّکران 
افکار  انواع  با  برخورد  برای  الزم  توانایی های 
توجیه  ویژگی،  دو  این  با  ارتباط  در  اندیشه ها،  و 

می شوند:
1آگاهبودن

یک متفّکر انتقـادگر، باورهای درست و رفتارهای

 

صحیح را می شناسد و به خوبی آنها را از عقاید 
نابجا و اعمال نادرست، تفکیک می کند. چنین فردی، 
و  بیندیشند  آگاهانه  که  می کند  تشویق  را  دیگران 

حساب شده رفتارکنند.
 افراد آگاه، همیشه به دنبال ارائة اندیشه های نو
هستند و خود نیز آمادگی شنیدن و پذیرش اّطالعات

 

جدید را دارند و در عین حال، دیدگاه های مختلف را 
در برخورد با یک ایدۀ خاّص، در نظر می گیرند.

افراد ناآگاه، به عکس این موقعّیت، فقط یک دیدگاه

 

را در یک موضوع معّین، می پذیرند و ارزشی برای 
نیستند؛  قائل  آن،  مخالف  افکار  با  مثبت  مواجهة 
از طـرح  رفتـارهای خـودکار و تکـراری دارند و 

پرسشهای نو، اجتناب می ورزند.
2جامعنگربودن

انسانهای عادی، معمواًل به یک جنبة هر مسئله 
توّجه می کنند. اینان در موقع روبه رو شدن با مسائل،

 

یا  پاسخ  یک  تنها  که  می گذارند  این  بر  را  فرض 
حّداکثر، پاسخهای محدودی برای آن وجود دارد و 
بهترین دیدگاه، همان نظر آنهاست؛ بنابراین، راهی 
برای مقایسة اندیشه ها باقی نمی ماند؛ در حالی که 
الزمة داشتن تفّکر انتقادی، آن است که از زوایای 

مختـلفی، به یک مسئله نگریسته شود.
برای  ابـداع شیـوه های منـاسب  ما  اگر  اساسًا، 
 مقایسه و ارزیابی اندیشه های مختلف را ترویج نکنیم،

چگونه و از چه راهی، می توانیم به دیگران بفهمانیم 
که نظر ما، بهترین است؟

افرادی که از جنبه های دیگر یک مسئله یا شواهد 
و  داوری ها  در  ندارند،  خبر  آنها،  دیدگاه  ناقض 

استنتاجها، عجوالنه اقدام خواهندکرد.
از یک  کسانی که برای حّل یک مشکل، همیشه 
راهبرد مشّخص استفاده می کنند، به راحتی روی 
مزایای  از  و  می شوند  تثبیت  خاّص،  راهبرد  آن 

شیوه های دیگر، محروم خواهندماند.

همچنین، این احتمال وجود دارد که واقعًا تحلیل 
دیدگاه  لذا  و  باشد  اشتباه  نهایی شما،  ارزیابی  و 
شما، مورد تمسخر دوستان و نزدیکان قرار گیرد.

تفّکر  عواقب  مسئولّیت  قبول  به  تمایل نداشتن 
ذهنی  تنبلی  و  رکود  نوعی  به  فّعال،  و  انتقادی 
با مسائل  از درگیر شدن  منجّر می شود که ما را 

و اندیشه ها، دور می کند.
دارند،  تولید  کیفّیِت  دغدغة  که  ژاپنی  شرکتهای 
به جای اینکه نقص کاال را از دیده ها پنهان کنند، از 
ظهور خطا در تولید، استقبال می کنند! چرا که چنین 
پیشرفت  برای  را  مناسبی  موقعّیتهای  رویدادی، 

فراهم می کند.

مراحلمهارتهایتفّکرانتقادی
1مرحلةتعریفوتوصیفاندیشه

1. شناسایی مسائل یا موضوعات اصلی
2. مقایسة شباهتها و تفاوتها

3. تعیین اّطالعات مربوط به موضوع
4. تهّیه و تنظیم پرسشهای مناسب

2داوریکـردندرمورداّطالعاتمربـوطبه
موضوع

1. تمایـز قـائل شدن میـان حقـایق، دیـدگاه ها و 
قضاوت مستدّل

2. مشّخص کردن اعتبار منابع
3. تشخیص فرضهای بیان نشدۀ مسئله

4. کسـب اطمینـان در مورد ارتبـاط منطـقی و 
هماهنگی شواهد با اّدعاها

5. تشخیص قالبها و کلیشه ها
6. تشخیص تفاوتهای ارزشی و عقیدتی مختلف

7. تشخیص اّدعاها یا استداللهای مبهم
8. پی بردن به سوگیری های گوناگون

3استنباطونتیجهگیری
1. تشخیص کفایت ادلّه و شواهد

2. پیش بینی نتایج محتمل

مهارتهایتفّکرانتقادی
اندیشیدِن  توانایی  که  معتقدند  روان شناسان 
انتقادی، وقتی حاصل می شود که مهارتهای الزم 

در فرد، به وجود آمده باشد.
با  خود  موقعّیت  بتوانیم  اّول،  گام  در  ما  اگر 
مسئله و اندیشة مورد نظر را به خوبی درک کنیم، 
که  تشخیص دهیم  سعی کنیم  باید  بعد  مرحلة  در 
وضعّیت  بر  تطبیق  قابل  مهارتها،  این  از  کدام یک 

فعلی ما خواهدبود.
مهّمی  عقاید  به  ما  که  است  صورت  این  در 
ایدۀ  با  مواجهه  در  توفیق  زمینة  که  دست یافته ایم 

مورد نظر را برای ما فراهم می کنند.
یک  با  اّولّیه  مواجهة  در  مهارتها،  این  از  برخی 
اندیشه، مسئله یا مشکل، قابل استفاده اند و برخی 
دیگر، در شرایطی مفید خواهندبود که ما به دنبال 
گردآوری شواهد الزم برای بررسی اندیشة مورد 

نظر بر می آییم.
نتیجه گیری  هنگام  در  مهارتها،  این  دستة سوم 
اّطالعات فراهم شده، مطرح  از دالیل و  و استنباط 

می شوند.

موانعتفّکرانتقادی
برای اینکه بتوانیم بر تصّورات نادرست نسبت 
دانش  به  نیاز  غلبه کنیم،  اندیشه ای،  هر  و  خود  به 
در  اکتسابی  عادتهای  به  نسبت  آگاهی  و  واقعی 
زمینه های ذهنی و عملی داریم. این عادتها، موانع 
ذهنی ناشی از نگرشها و احساسات ما هستند که 
باید از آنها عبور کرده و راه های غلبه بر آنها را 

تجربه کنیم.
1فرضّیةنادرست

سطح  به  رسیدن  برای  می کنند  تصّور  برخی 
تفّکر انتقادی، باید آدم فوق العاده ای با توان هوشی 
برای  الزم  شرایط  عادی،  انسانهای  و  باشند  باال 

ارزیابی نّقادانة مسائل را ندارند.
نادرست  پیش داوری  یک  بر  مبتنی  دیدگاه،  این 
است. روان شناسان به دالیل متعّددی نشان داده اند 
مناسب  شیوه های  به  اگر  هم  باهوش  افراد  که 
را  الزم  تمرین  یا  و  نبینند  آمـوزش  کارآمدی،  و 

نداشته باشند، احتمال دارد متفّکران ضعیفی باشند.
انسانهای معمولی، ظرفّیتها و توانایی های بالقّوه 
استفادۀ  صورت  در  که  دارند  شگفت آوری  و 
مناسب از آنها، می توانند کارکرد ذهنی خود را به 

نحو قابل مالحظه ای، بهبود ببخشند.
2نگاهتکُبعدی

این مانع، بیشتر در مواردی پیش می آید که فرد 
در زمینة خاّصی، مهارت کافی و توانایی ویژه ای 
کاری  زمینة  در  معمواًل  فردی  چنین  داشته باشد. 
خود، به صورت دقیق، متمرکز می شود و از وراي 
مسائل روزمّره و از افقهای وسیع تر، به امور نگاه 

نمی کند.
توّجه همه جانبه و آینده نگر، انسان را به ابعادی 
که  می کند  متوّجه  تصمیم گیری ها  و  اندیشه ها  از 
باعث می شود نتایج درازمّدت آنها را در نظر بگیرد.

 

درخت،  شاخة  یا  برگ  به  تنها  که  سعی کنیم  باید 
نگاه نکنیم؛ بلکه کّل درخت و همة جنگل را در نظر 

بگیریم و شاید فضای وراي جنگل را.
3نگرشمنفینسبتبهخطاهایمحتمل

باید  کنید،  نقد  را  ایده  یک  مي خواهید  که  وقتی 
انتظار داشته باشید که دیگران، با شما مخالف باشند 

و احتمااًل از نکته سنجی های شما، استقبال نکنند.

اصولراهنمایتفّکرانتقادی
به منظور تقویت مهارتهاي تفّکر انتقادی، استفاده 

از روشهای زیر توصیه می شود:
اقدامی،فرصت یا ازهرگونهتصمیم قبل 1

تفّکررابرایخودفراهمکنید.
تأّمل الزم و کافی، شرط اصلی برای حصول تفّکر 
نّقاد است. رعایت این اصل، عالوه بر اینکه فرد را 
 از بسیاری خطاهای محتمل، مصون نگاه می دارد،

ارزش واقعی آن باور یا رفتار را به مراتب، افزایش 
می دهد.

2مانعکنجکاویخودنشوید!
سعی نکنید منفعالنه یاد بگیرید؛ تعّجب کنید؛ کاوش 
کرده و بپرسید و از سؤال کردن، خجالت نکشید و در 
عین حال، تالش کنید پرسشهای خوبی را مطرح کنید.
3جوانبمختـلفموضـوعرابرایخودتـان

روشنکنید.
سعی کنید آن جنبه ای را که مسئلة فعلی شما به 
آن مربوط می شود، به خوبی شناخته و از جهات 

دیگِر موضوع، متمایز کنید.
4اگراحتمالمیدهیدمسئلةموردنظرشما،
است، مرتبط موضوع، دیگِر زوایای و ابعاد با
سعیکنیدبرآنجهاتهممتمرکزشویدوآنرا

دریکفضایکّلیتر،بررسیکنید.
غفلت از روابط درونی میان اجزاي یک موضوع 
آن،  با  مرتبط  بیرونی  مسائل  به  بی توّجهی  نیز  و 
آن  در  بینش الزم  از کسب  هم  که  باعث می شود 
زمینه محروم شوید و هم نتایج تفّکر شما، از دوام 
و نیز قابلّیت تعمیم در موارد مشابه، بی بهره باشد.
5بهلحاظذهنیوعقلی،دقیقباشید؛نکات
مبهمیامتناقضرامشّخصکنیدواشتباهاتو

بیدّقتیهارابیرونبکشید.
افکار،فرضّیههاواحتماالتدیگررامورد  6

توّجهقراردهید.
موضوع  دربارۀ  هم  دیگران  که  نکنید  فراموش 
ارزش  که  دارند  نظراتی  و  آراء  شما،  نظر  مورد 
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نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکة  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعة 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـاّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کالس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالة علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خاّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37195/1485

تلفن:	0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.com

معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
ادارة امور پژوهشي طّلب

واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايکوتاه
ویژةطاّلبمدارسعلمّیه

بهسوي
پژوهش

12

با
یي

شنا
آ

)2
ی)
قاد

انت
ّکر

تف
ای
رته

مها

منابع:

1. حائری زاده، خیرّیه بیگم؛ محّمدحسینی، لیلی؛ تفّکر
خاّلقوحّلخاّلقانةمسئله؛ تهران، نشر ني، 1381.

2. سانتراک، ج. د.؛ زمینةروانشناسی؛ ترجمة 
خدمـات  مؤّسـسة  تهـران،  فیـروزبخـت؛  مهـرداد 

فرهنگی رسا، 1385.
پرورشی، روانشنـاسی علی اکبـر؛  3. سیـف، 
روانشناسییادگیریوآموزش؛ تهران، مؤّسسة 

انتشارات آگاه، 1386.
4. هومن، حیدرعلی؛ شناختروشعلمیدرعلوم
رفتاری)پایههایپژوهش(؛ تهران، نشر پارسا، 1383.

شرحالشمسـّیه؛ تهران،  الرازّی، قطب الدین؛   .5
نشر علمّیه اسالمّیه، بي تا.

لبنان)بیروت(،  المنطق؛  محّمدرضا؛  المظّفر،   .6
دارالتعارف للمطبوعات، 1405.

7. Newton, S.W; Introduction to 
Educational Research, A Critical Thinking 
Approach; London, Sage Publication, 2006.

8. Woolfolk, A.E; Educational 
Psychology; Boston, Allyn and Bacon, 1995.

تهّیهوتنظیم: سّیدمهدی موسی زاده
تألیف: حّجت االسالم صادق کریم زاده

نظارتعلمي: حّجت االسالم مسعود آذربایجاني
ویرایشوصفحهآرایي: محسن فصاحت

خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائة ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترویجپژوهش

7همذهنوهمرفتارما،عواملتعیینکنندة
متعّددیدارندکهبایددرهنگامتحلیلوارزیابی،

آنهارادخالتداد.
نه رفتار، امری تک عاملی است و نه هر مسئله، 
دارند  عادت  معمواًل  آدمها  دارد.  پاسخ  یک  فقط 
برای هر چیز، فقط یک علّت پیدا کنند؛ چرا که با این 
کار، خود را از زحمت تحلیِل پیچیدگی های ذهن و 

رفتار، معاف می کنند!
که تاحّدی را وشـواهدموجود اّطالعات  8
اّطالعـات به مقـدوراست،جمـعآوریکنیـدو

شخصیخودتان،قانعنباشید.
کمـک  هم  دیگران  از  می توانیـد  زمیـنه  این  در 
و  افراد  به  را  شما  بخواهید  آنان  از  یا  بگیرید؛ 
منابع دیگری، که دربارۀ موضوع مورد نظر شما 

آگاهی های بیشتری دارند، راهنمایی کنند.
9همانندیکدانشمندواقعی،فکرکنید.

اّطالعات و شواهد گردآوری شده را ارزیابی کرده

 

تا چه میزان، از حدسها و فرضّیات  و معلوم کنید 
اّولّیة شما، حمایت می کنند.

آنها  ابطال  به  که  را  شواهدی  بعد،  مرحلة  در 
کمک می کند، تحلیل کنید و در انتها، این نکته را که 
آیا همة عوامل ممکن را پیدا کرده اید یا خیر، با دّقت 

بررسی کنید.
10آثـارونتـایجابعـادمختلفموضـوعرا

ارزیابیکنید.
آن گـاه...«  »اگـر...،  روش  از  کـار،  ایـن  برای 

استفاده کنید.
 بررسی کنید در صورت اخذ این تصمیم و اجرای آن،

آیا:
- خداوند، راضی است؟

- به وظیفه ام عمل کرده ام؟
- خودم یا دیگری، آسیب نمی بیند؟

- جامعه، ضرر نمی کند؟
کاری  چنیـن  بگـویم  خـانواده ام  به  می توانم   -

را انجام داده ام؟
و  »نه«  آخر،  و  دوم  و  اّول  اگر جواب سؤاالت 
پاسخ پرسشهاي سوم و چهارم، »آری« است، این 
بهتر  و  ناسالم است  و  نادرست  یا تصمیم،  رفتار 

است از آن، صرف نظر کنید.

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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