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تفکر علوی 

 ؟چرا به یک راهنوا در تفکر علوی نیازهنذین 

ثش ضشٍست تفکش ػلوی ، اثضاسّب ٍ  ایي ساٌّوب خْت استفبدُ هذیشاى ، اسبتیذ ٍ داًطدَیبى عشاحی ضذُ است ٍ

ثِ ػٌَاى یک ساٌّوب ثشای ّش سضتِ ٍ کتبة ػلوی هَسد ًیبص داًطدَیبى قبثل استفبدُ است   دیذگبّْبی آى تبکیذ داسد ٍ

استفبدُ کٌٌذ کِ دیذگبُ داًطدَیبى سا  اسبتیذ هی تَاًٌذ اص آى ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای عشاحی سبختبس ػلوی ٍ آصهَى ّب

.  ّبی ػلوی ثْجَد هی ثخطذ دس توبهی قلوشٍ

هی ثشًذ  ثِ ػٌَاى هثبل افشادی کِ اص تفکش ػلوی ثْشُ ، ػلوی ثب توبم ػلَم هٌغجق استهْبست ّبی ػوَهی تفکش 

ّوَاسُ دس پی  دس دقیق ثَدى خَد تالش هیکٌٌذ، رّي داسًذ، سَاالتی دس ثبة هَضَع دس ، اضح ٍ سٍضٌی داسًذٍاّذاف 

      هتَى ٍ  د ثکبس هیگیشًذ ٍسا دس ًَضتبس ٍ گفتبس خَ اایي هْبست ُ هٌغقی ٍ ّذف گشا ّستٌذ ٍ یذی ػویق،د

ثب ّویي ضیَُ سا هَسد تَخِ قشاس هی دٌّذ ٍ آًْب سا دس صًذگی ضخػی ٍ حشفِ ای خَد استفبدُ هی   ّبیی سخٌشاًی

داًطدَیبى سٍش ّبی آًشا دس ثخص  ، ٌّگبهی کِ ایي کتبة ساٌّوب دس کتبة ّب ٍ ػلَم هختلف ثکبس ثشدُ ضَد  کٌٌذ

.  اس هی ثشًذ ٍ اص آى ثِ ػٌَاى اثضاسی خْت ثبال ثشدى کیفیت صًذگی خَد استفبدُ هی کٌٌذّبی هختلف صًذگی خَد ثک

استفبدُ هی کٌیذ، ّوشاُ داضتي آى سا دس توبهی کالس ّبی ػلوی ثِ یک ػبدت  ساٌّوب ایياگش ثِ ػٌَاى یک داًطدَ اص 

. قَاػذ تفکش ػلوی سا دسًٍی سبصی کٌیذ ٍ دس تحلیل آًچِ هی آهَصیذ ثکبس ثشیذ اغَل ٍ .  تجذیل کٌیذ

 

 

 

 

 چرا تفکر علوی ؟

: تؼشیف هسئلِ 

  هٌحشف هی ضًَذ ، اهب ثیطتش افکبس هب ثِ حبل خَد سّب هی ضًَذ، ّوِ فکش هی کٌٌذ ایي خضئی اص عجیؼت اًسبى است

ًبتوبم هی هبًٌذ  یب هقغؼی ٍ کَتبُ هذت  ّستٌذ ٍلی آًچِ هسلن است کیفیت صًذگی هب ٍ آًچِ هب  اص ثیي هی سًٍذ،

تفکش ثب سبختبسی ضؼیف  پش ّضیٌِ است چِ اص ًظش . سبصین ٍ یب خلق  هی کٌین ثِ کیفیت تفکش هب ٍاثستِ است  هی

ت صًذگی هب هی گزاسد ٍ پیطجشد یک فکش خَة ثب دیذگبّی سیستوی هیسش است هبدی ٍ چِ اص ًظش تبثیشی کِ ثش کیفی

 .

Richard Paul 

Center for critical thinking 

 
Linda Elder 

Foundation for critical thinking 
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 وضوح عوق اهویت

صحت        

        دقت

 رتباطا

 

: تعریف تفکر علوی 

تفکش ػلوی، اًذیطیذى دس هَسد ّش هَضَع هسئلِ یب هحتَای ػلوی هی ثبضذ کِ دس آى هتفکش هی کَضذ کیفیت اًذیطِ 

.  سبختبس دسًٍی فکش کشدى ٍ استبًذاسد سبصی تفکش ثْجَد ثخطذ ی خَد سا اص عشیق ثکبس گیشی هبّشاًِ

: نتایج تفکر علوی 

: یک هتفکش ثب سبختبس هغلَة تفکش ػلوی 

   ثب هسئلِ ّب ٍ سَاالت پش اّویت ػلوی ثیطتشی هَاخِ ضذُ ٍ آًْب سا ثغَس دقیق ٍ ٍاضح فشهَل ثٌذی هی کٌذ

 یبثی هیکٌذ، ٍ اص ایذُ ّبی سبدُ ثشای تفسیش آًْب ثِ عَس دادُ ّب ٍ اعالػبت ػلوی هشتجظ سا گشدآٍسی ٍ اسص

هَثشی استفبدُ هی کٌذ 

  ػیبس ّب ٍ استبًذاسدّب ی مدالیل قبثل قجَل ثشای ساُ حل ّب ٍ تػوین گیشی ّب اسائِ دادُ ٍ آًْب سا ثش اسبس

هشتجظ هی سٌدذ 

 اسصیبثی، هفبّین ٍ ًتبیح ضخیع، ثب رٌّی ثبص ٍ ثشاسبس سیستن ّبی ّوگشای تفکش ػلوی ٍ ثشاسبس ادساک ٍ ت

  کبسثشدی ثِ اًذیطیذى هی پشداصد 

 ِعی هَثش ثشقشاس هی سبصد  ثبػلوی ثب دیگشاى استی ساُ حل هسبئل پیچیذُ ی  ثشای اسائ

 

 

 

 

 

: ک لیست استذالل علوی چ

 .داسًذ ّوِ استذالل ّبی ػلوی ّذف  -1

  ثشای ثیبى اّذاف خَد دقت ثگزاسیذ 

   ّذف هَسد ًظش خَد سا اص دیگش اّذاف هشثَط هتوبیض سبصیذ

  ثِ عَس هتٌبٍة آصهَى کٌیذ کِ آیب ٌَّص دس ساستبی ّذف خَد پیص هی سٍیذ
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 اّذاف ػلوی خَد سا ٍاقغ گشایبًِ اًتخبة کٌیذ 

 .ی ػلوی ٍ یب حل هسبئل ػلوی هی ثبضٌذ پبسخ ثِ سَاالت ّوِ استذالل ّبی ػلوی ثشای کطف حقبیق، -2

   ثشای عشح سَالی دقیق دس هَسد هَضَع دقت ثگزاسیذ

  آى سا دس اضکبل هختلف ثیبى کٌیذ  ، ٍضي سبختي هؼبًی ٍ هٌظَس سَالسثشای

  سَال هَسد ًظش سا ثِ اخضاء کَچکتش تقسین کٌیذ 

  تطخیع دّیذ کِ سَال ضوب تٌْب یک خَاة داسد یب ًیبص ثِ ضَاّذی اص فشضیبت ٍ دیذگبّْبی دیگش

 داسد 

 

 .توبهی استذالل ّبی ػلوی ثش پبیِ فشضیبت هی ثبضٌذ  -3

   فشضیبت خَد سا ثِ خَثی ضٌبسبئی کٌیذ ٍ هطخع کٌیذ کِ آیب تَخیِ پزیشًذ

 ات سا تطخیع دّیذ  ًحَُ تحت تبثیش قشاس گشفتي دیذگبُ خَد تَسظ فشضی

 

 .توبم استذالل ّبی ػلوی ثش اسبس دیذگبُ ضکل هی گیشًذ  -4

  دیذگبُ خَد سا ضٌبسبئی کٌیذ ٍ اص ػلوی ثَدى آى اعویٌبى حبغل کٌیذ 

   دیگش دیذگبُ ّب سا  هَسد ثشسسی قشاس دّیذ ٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف آًْب سا ضٌبسبئی کٌیذ

 

 .ضَاّذ ػلوی ّستٌذ توبم استذالل ّبی ػلوی ثش اسبس اعالػبت ٍ  -5

   ادػبی خَد سا ثِ آًْبئی هحذٍد کٌیذ کِ اعالػبت کبفی اصآى هَسد  دس دست داسیذ

  ضوب سا ًفی هی کٌٌذ هبًٌذ ًظشیِ ّبی خبًطیي   ی ا خستدَ کٌیذ کِ ًظشیِساعالػبتی

  اعویٌبى حبغل کٌیذ کِ توبم اعالػبت ضوب ٍاضح ٍ غحیح ثَدُ ٍ ثِ سَاالت هَضَع هشتجظ      

هی ثبضٌذ  

   هغوئي ضَیذ کِ دادُ ّبی کبفی دس اختیبس داسیذ

 

 توبم استذالل ّبی ػلوی اص عشیق هفبّین ٍ تئَسی ّبی ػلوی ثیبى هی ضًَذ  -6

   هفبّین ػلوی کلیذی سا ضٌبسبئی کشدُ ٍ ثغَس ٍاضح ضشح دّیذ

   هفبّین خبیگضیي سا تطخیع دّیذ

   اص ثکبس گیشی تئَسی ّب ٍ هفبّین ثغَس غحیح اعویٌبى حبغل کٌیذ

 

آًْب ثِ ًتیدِ گیشی ػلوی دست صدُ ٍ ثِ دادُ ی  توبهی استذالل ّبی ػلوی ثب تفسیش ّوشاٌّذ کِ هب ثَسیلِ -7

 ّبی ػلوی هفَْم هی ثخطین 
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   تٌْب ثِ هَاسدی کِ دادُ ّب ثیبى هی کٌٌذ اضبسُ کٌیذ

   سبصگبسی تفبسیش هختلف ثب یکذیگش سا ثشسسی کٌیذ

   اًگبضت ّبئی کِ ضوب سا ثِ ًتیدِ گیشی ّذایت هی کٌٌذ ضٌبسبئی کٌیذ

 

 .توبهی استذالل ّبی ػلوی ًتبیح ٍ پیبهذّبیی سا دس پی داسًذ  -8

   پیبهذّب ٍ هفبّیوی سا کِ دس پی اعالػبت ٍ استذالل ضوب هی آیٌذ، سد یبثی کٌیذ

 هٌفی ًیض ّوچَى یبفتِ ّبی هثجت تَخِ کٌیذ   ثِ یبفتِ ّبی

   توبهی حبالت هوکي سا دس ًظش ثگیشیذ

 

. سَاالتی کِ اص ػٌبغش تفکش ػلوی استفبدُ هی کٌٌذ 

 

  اّذاف ػلوی         دس پی اًدبم چِ کبسی ّستن ؟

ّذف اغلی هي چیست ؟                         

 

 ُام ؟  سَاالت ػلوی       چِ سَالی سا هغشح کشد

دس پی حل چِ هطکلی ّستن ؟                         

 

   سای سسیذى ثِ ایي ًتبیح اص چِ دادُ ّبئی استفبدُ کشدُ ام ؟ ة     اعالػبت ػلوی

ثِ چِ اعالػبتی ثشای پبسخ ثِ سَاالتن احتیبج داسم ؟                          

 

  چگًَِ ثِ ایي ًتبیح دست یبفتن ؟     تػوین گیشی 

آیب ساُ دیگشی ثشای تفسیش دادُ ّب ٍخَد داسد ؟     (دسیبفت ػلوی)

 

  هفبّین ػلوی       اغل، هفَْم یب تئَسی اغلی دس ایٌدب کذام است ؟

آیب هی تَاًن ًظشیِ ّبی هشتجظ سا ًیض ضشح دّن ؟                        

 

             تب چِ حذ هتَخِ اّویت هَضَع ًطذُ ام ؟   فشضیبت

چِ فشضیبتی هشا ثِ ایي ًتبیح سسبًذُ است ؟                        

 

  هفَْم دادُ ّبئی کِ هي خوغ آٍسی کشدُ ام چیست ؟               هفبّین
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هفَْم تفبسیش هي چیست ؟             (پیبهذّب)

           ص چِ دیذگبّی ثِ ایي هَضَع ًگبُ کشدُ ام ؟ادیذکبُ ّب                           

آیب دیذگبُ دیگشی دس ایي هَسد ٍخَد داسد ؟         (ًقبط ًظش)

 

: استانذاردهای تفکر علوی 

 آیب هی تَاًیذ آیٌذُ فشؼ یب ایذُ خَد سا سٍضي کٌیذ ؟                وضوح

تَضیح دّیذ ؟  اسیذ ثیطتشدآیب هی تَاًیذ پذیذُ ای سا کِ دس رّي                                   

 

 چگًَِ هی تَاًیذ دادُ ّبی خَد سا کٌتشل کٌیذ ؟                صحت

چگًَِ هی تَاًیذ تئَسی سا آصهَى کٌیذ ؟                                   

 

 آیب هی تَاًیذ هغلت سا سیضتش ثیبى کٌیذ ؟                   دقت

هی تَاًیذ خضئیبت ثیطتشی اص پذیذُ ساثیبى کٌیذ ؟                                    

آیب هی تَاًیذ هکبًیضم ػول سا ٍاضح تش ثیبى کٌیذ ؟                                    

 

 ایي دادُ ّب چگًَِ  ثب هسئلِ دس استجبعٌذ ؟                 ارتباط

ایي دادُ ّب چگًَِ ثِ سَال ضوب هشتجظ هی ضًَذ ؟                                    

 

 چِ ػبهلی ثبػث ایدبد ایي هسئلِ ضذُ است ؟                     ژرفا

چِ پیچیذگی ّبئی سا دس ایي هسئلِ ثبیذ هَسد ًظش قشاسداد ؟                                     

  

 ثِ ایي هَضَع اص هٌظش دیگشی ًگشیست ؟ آیب ثبیذ                    پهنا(Perspective) 

 (Point of view)آیب ثبیذ ثِ ایي هَضَع اص دیذگبُ دیگشی ًگبُ کشد؟                                    
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 ( Look at this in other way)آیب ثبیذ ًحَُ ًگشش خَد سا تغییش دّین ؟                                    

 

 (ثب ّن هشتجغٌذ؟ )آیب ّوِ دادُ ّب  دس یک ساستب ّستٌذ؟                 هنطق 

                                                      

 آیب ایي ایذُ اغلی است ٍ ثبیذ ثش آى توشکض کشد؟                اهویت

کذام دستِ اص دادُ ّب دس اٍلَیت اّویت قشاس داسًذ ؟                                    

 

 ًگبُ  آیب ایي هَضَع آًقذس هَسد ػالقِ هي ّست کِ ثذٍى خْت گیشی ثِ آى                 عالقه 

 کٌن ؟                       

آیب هَضَػبتی سا کِ ثب آى هخبلفن ثِ خَثی ثِ ًوبیص هی گزاسم ؟                         

 

  چگونه هنطق یک نوشته یا هقاله علوی را تحلیل کنین ؟

   ثب ایي کبس. یکی اص ساُ ّبی اغلی ثشای فْن یک هقبلِ ػلوی تحلیل سبختبس استذالل ٍ ثشّبى ًَیسٌذُ آى هی ثبضذ 

دس صیش گبم ّبئی ثشای اًدبم ایي  استبًذاسدّبی تفکش ػلوی سا دس استذالل اٍ دسیبفتًَیسٌذُ اص هی تَاى هیضاى استفبدُ 

. کبس اسائِ ضذُ است 

ّذف اغلی ایي هقبلِ ػلوی ػجبستست اص  -1

....................................................................................................................................................................................................... 

  (دس ایي ثخص ّذف اغلی ًَیسٌذُ ثِ ٍاضح تشیي ضکل ثیبى هی ضَد)

 سَال کلیذی ٍ ػلوی کِ ًَیسٌذُ دسپی ثیبى پبسخی ثشای آى هی ثبضذ چیست ؟ -2

...................................................................................................................................................................................................... 

هْوتشیي اعالػبت ػلوی هَخَد دس ایي هقبلِ  کذاهٌذ ؟   -3

....................................................................................................................................................................................................... 

هْوتشیي ًتیدِ گیشی ایي هقبلِ چیست ؟   -4

...................................................................................................................................................................................................... 

      (هٌظَس ًَیسٌذُ اص ایي ًتیدِ گیشی ػجبستست  اص )
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هفبّین اغلی کِ هب ثبیذ اص ایي هقبلِ دسیبفت کٌین ػجبستٌذ اص    -5

........................................................................................................................................................................................................ 

کِ ًَیسٌذُ دس پی ثیبى آى ثَدُ ٍ هب ثبیذ اص  هْوتشیي ػقبیذ ٍ تئَسیْبیی: ثِ ایي هٌظَس اص خَد ثپشسیذ )

سا  استذالل ّبی ًَیسٌذُ آًْب سا دسیبفت کٌین کذاهٌذ ؟ ثغَس خالغِ هٌظَس ًَیسٌذُ اص ثیبى ایي ایذُ ّب

 (.ثٌَیسیذ 

 

پیص فشؼ ّبی اغلی دس رّي ًَیسٌذُ کذام ثَدُ اًذ ؟    -6

....................................................................................................................................................................................................... 

ًَیسٌذُ چِ چیضی سا پیص ثیٌی کشدُ است ؟ ایي ًقغِ ای است کِ تفکش هٌغقی ًَیسٌذُ : اص خَد ثپشسیذ ) 

   (.آغبص هی ضَد 

اگش هب استذالل ّبی ًَیسٌذُ سا خذی دس ًظش ثگیشین چِ اثشی خَاّذ داضت ؟   -7

..................................................................................................................................................................................................... 

اگش ثِ ایي استذالل ّب تَخْی ًطَد چِ سٍی خَاّذ داد ؟    -8

..................................................................................................................................................................................................... 

دیذگبُ اغلی اسائِ ضذُ دس ایي هقبلِ کذام است ؟   -9

.................................................................................................................................................................................................... 

ًَیسٌذُ ثِ چِ چیض هی ًگشد ٍ آى سا چگًَِ هی ثیٌذ ؟ ثِ : سَال اغلی کِ ثبیذ دس ایٌدب ثِ آى پبسخ دّیذ )

ػٌَاى هثبل دس ایي کتبثچِ ساٌّوب هب ثِ تفکش ػلوی هی ًگشین آى سا ثِ ػٌَاى یک ساُ ثشای ایدبد ًظبم ػقالًی ٍ 

  (.هْبست ّبی الصم ثشای آى هی ثیٌین  پیطجشد

 

ثِ . اگش ضوب سبختبس اسائِ ضذُ سا ثِ دسستی دسیبثیذ قبدس خَاّیذ ثَد ّوچَى ًَیسٌذُ ثِ ایفبی ًقص ثپشداصیذ 

پشسص سبختبس اغلی ّوِ استذالل ّب هی ثبضٌذ ٍ ػٌبغش ضشٍسی تفکش ػلوی  9یبد داضتِ ثبضیذ کِ ایي 

. ّستٌذ 
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: فاوت سواالت علوی دو گونه هت

آیب سَال یک پبسخ هطخع داسد ؟ یب سَال . ثشای عشح یک سَال اثتذا ثبیذ ًَع سَال سا هطخع سبخت 

چٌذیي خَاة گًَبگَى ٍ هتفبٍت خَاّذ داضت ؟ 

 

                                                                               

سیستن سَال تثجیت ضذُ           سیستن هتؼبسؼ                                           

 

 

ًیبصهٌذ ضَاّذ ٍ دالیل اص ثیي تئَسیْبی                     ًیبصهٌذ ضَاّذ ٍ دالیل تثجیت ضذُ        

دس سیستن ػلوی است                       هتؼبسؼ ػلوی است                       

 

 

داسای خَاثی هحقق ضذُ ٍ هسلن است                    خَاثی هسلن ٍ هحقق ًذاسد                  

 

 

داًص ػلوی است                           ػبهل ٍ دلیل یک قضبٍت ػلوی است                

 

 

: هنطق یک آزهایش یا تجربه 

 

......... .............................................................................................................................ّذف اغلی آصهبیص ػجبستست اص   

فشضیِ ای کِ هی خَاّین دس ایي آصهبیص آصهَى کٌین ػجبستست اص   

..................................................................................................................................................................................................... 

سَال اغلی کِ آصهبیص دس پی پبسخ ثِ آى است ػجبستست اص   

...................................................................................................................................... .............................................................

ًحَُ ثبص ثیٌی ٍ ًظبست ثش ایي آصهبیص چگًَِ است ؟  

................................................................................................................................................................................................... 
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هفَْم ٍ تئَسی اغلی ایي آصهبیص کذاهٌذ ؟   

................................................................................................................................................................................................. 

آصهبیص ثش پبیِ فشضیبت صیش هی ثبضذ   

................................................................................................................................................................................................. 

دادُ ّبیی کِ دس ایي آصهبیص خوغ آٍسی خَاٌّذ ضذ ػجبستٌذ اص   

................................................................................................................................................................................................. 

هفبّین اغلی حبغل اص آصهبیص ػجبستٌذ اص  

................................................................................................................................................................................................ 

دیذگبُ ّبی ًْفتِ دس آصهبیص ػجبستٌذ اص   

................................................................................................................................................................................................. 

 

:  تحلیل ّبی ثؼذ اص اًدبم آصهبیص یب تدشثِ 

دادُ ّبی خوغ آٍسی ضذُ تَسظ آصهبیص ػجبستٌذ اص   

................................................................................................................................................................................................ 

ًتیدِ هٌغقی کِ هی تَاى اص ایي دادُ ّب گشفت ػجبستٌذ اص  

............................................................................................................................................................................................... 

. فشضیِ ّبی تحقیق ثَسیلِ خشٍخی ّبی آصهبیص تَخیِ ًوی ضًَذ 

هفبّین اغلی ثذست آهذُ اص ایي آصهبیص ػجبستٌذ اص   

............................................................................................................................................................................................... 

هَاسد صیش خْت ثشسسی دس تحقیقبت آیٌذُ دس ایي صهیٌِ تَغیِ هی ضًَذ   

.............................................................................................................................................................................................. 

چگونه استذالل های یک نویسنذه یا آزهایشگر را ارزیابی کنین ؟ 

آیب اّذاف ثیبى ضذُ ثِ خَثی تَخیِ ضذُ اًذ ؟ آیب ایي . ثش سٍی ثیبى اّذاف ًَیسٌذُ توشکض کٌیذ  -1

 تَخیْبت قبثل قجَلٌذ ؟ 

 

آیب سَاالت دس ثبة هَضَع ثِ خَثی ػٌَاى ضذُ اًذ ؟ آیب . ثش سٍی سَاالت ػلوی کلیذی توشکض کٌیذ  -2

 ٍضَع سا ثشعشف هی کٌٌذ ؟ ٍاضح ٍ ثذٍى اًحشافٌذ ؟ آیب ثیبى ایي سَاالت پیچیذگی م

 

آیب هغبلت ًَضتِ ضذُ ، ضَاّذ ٍ آصهبیطبت ٍ : ثش سٍی هْوتشیي اعالػبت یب دادُ ّبی ػلوی توشکض کٌیذ  -3

 اعالػبت آٍسدُ ضذُ ثِ هَضَع هشتجغٌذ ؟ آیب اعالػبت غحیح ثَدُ ٍ دقیقب ثِ هَضَع استجبط داسًذ ؟ 
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آیب ایذُ اغلی تجییي ضذُ است ؟ : ثشّبى ّب توشکض کٌیذ  ثش سٍی هفبّین ثٌیبدی ًْفتِ دس قلت استذالل ٍ -4

تئَسی ًْفتِ دس آصهبیص سا ثغَس ٍاضح ثیبى کشدُ  ،آیب ایذُ ّبی ثکبس سفتِ تَخیِ پزیشًذ ؟ آیب آصهبیص گش

 است ؟ 

 

 :فشضیبت توشکض کٌین ثش سٍی  -5

حسبسیت هغلجی سا کِ دس  آیب دالیل ػلوی هب، فشضیبت هب سا ثِ خَثی تَخیِ هی کٌٌذ ؟ آیب استذالل گش

 هَسد آى تحقیق هی کٌذ ثِ خَثی ًطبى دادُ است ؟

 :ثش سٍی هْوتشیي استٌتبج ٍ ًتیدِ گیشی ّبی ػلوی توشکض کٌیذ  -6

آیب استٌتبج ّب ٍ ًتبیح هَسد ًظش هحقق ثِ ٍضَح هشثَط ثِ هَضَع اغلی تحقیق هی ثبضٌذ یب هحقق 

 است ؟هستقیوب ثِ ًتیدِ گیشی ّبی ًبهشثَط پشداختِ 

 آیب هحقق تػوین ّبی خبیگضیي سا ثشای هَضَػبت پیچیذُ دس ًظش گشفتِ است ؟

 آیب آصهبیص دادُ ّب ٍ اعالػبت سا ثِ خَثی اص تػوین گیشی ّب ٍ ًتبیح خذا هی سبصد ؟

 :ثش سٍی دیذگبُ ػلوی توشکض کٌیذ  -7

 دادُ است ؟آیب هحقق ثِ سَاالت دیگش دیذگبّْبی هخبلف دس هَسد ایي ًتیدِ گیشی پبسخ 

 :ثش سٍی هفَْم توشکض کٌیذ  -8

  حسبسیت هَضَػی سا کِ ثش سٍی آى کبس هی کٌذ ثِ خَثی ًطبى دادُ است؟ (استذالل کٌٌذُ)آیب هحققق 

 

 توانائی استذالل علوی

 اثؼبد هَثش ػلوی 

  تفکش ٍ قضبٍت هستقل سا توشیي کٌین 

  یک دیذگبُ خبهؼِ هحَس سا دس خَد پشٍسش دّین 

 ًین صٍد قضبٍت ًک 

 هْبست ّبی کالى ػلوی : ضٌبختی  –اثؼبد ادساکی 

  هَضَػبت ػلوی سا ثیص اص حذ سبدُ ًکٌیذ 

  یک چطن اًذاص ػلوی ایدبد کٌیذ 

  هَضَػبت ٍ اداػبّبی ػلوی سا ثِ ٍضَح ثیبى کٌیذ 

  ایذُ ّبی ػلوی سا ثِ ٍضَح ثیبى کٌیذ 

  ثشای اسصیبثی ّبی ػلوی هؼیبس تؼییي کٌیذ 

  هٌبثغ هَثق ػلوی سا ضٌبسبئی کٌیذ 

  سَاالت ثٌیبدی ػلوی سا ثیطتش کٌیذ 
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  هجبحث ػلوی سا اسصیبثی کٌیذ 

  ساُ حل ّبی خالقبًِ ثشای هسبئل ػلوی پیذا کٌیذ 

  دیذگبّْبی ػلوی سا ثِ خَثی ثطٌبسیذ 

  تفکش هٌغقی سا توشیي کٌیذ 

 اثؼبد تطخیع هْبستْبی خشد ػلوی 

 ُ ا، ایذُ ّب ٍ اغَل ػلوی هتوبیض ثذاًیذ حقیقت ػلوی سا اص اسصش 

  حذ سیبست خَد سا اسصیبثی کٌیذ 

  حقبیق ػلوی هشتجظ ثِ هَضَع سا پیذا کٌیذ 

  استٌتبج ّبی ػلوی سا ثبٍس پزیش کٌیذ 

  ضَاّذ خَد سا ثِ ػٌَاى پطتَاًِ ای ثشای ًتیدِ گیشی ػلوی خَد ثیبى کٌیذ 

 دیذگبّْبی هخبلف سا ضٌبسبئی کٌیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

                                                 فش فشّبد هقیوِ                                                             Miniature Gide on Scientific Thinkingترجمه و خالصه کتاب 13

 

قذرت تفکر علوی به راحتی استانذاردهای تفکر را به عناصر استذالل علوی و خصیصه های اشخاص دارای 

 یک رهن علوی تعوین هی دهنذ

 استبًذاسدّبی ضشٍسی تفکش

 غشاحت ٍضَح

 اّویت غحت

 کوبل هشتجظ ثَدى

 اًػبف هٌغقی ثَدى

 طسفب ٍسؼت

 

 ػٌبغش تفکش ػلوی 

 استٌتبج ّب  اّذاف 

 هفبّین  سَاالت 

 هؼبًی  دیذگبّْب 

 فشضیبت  اعالػبت 

 

 خػیػِ ّبی یک رّي ػلوی 

 پطتکبس رٌّی  فضًٍی رٌّی 

 اعویٌبى اص ًتبیح  استقالل رٌّی 

 تلقیي رٌّی  ثی ًقع ثَدى ػقالًی 

 Fair-mindedness خسبست ٍ ضدبػت ػقالًی 

   

 

 

 

 

 

 یابذ به  تعوین هی

 برای پیشبرد
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 سیر پیشرفت یک رهن علوی

 

 

 

 

      

 

 هتفکر پیشرفته به شیوه علوی

 (دس اثشتوشیي خَد پیطشفت هی کٌین)

 با تفکر غیر علویهتفکر 

ی هَضَػبت ػلوی آگبّی ًذاسین، ثٌبیشایي  هب ساخغ ثِ هسبئل ػلوی دس صهبى فکش کشدى دسثبسُ)

 (تَاًین هغبلت ػلوی سا اص غیش ػلوی تطخیع دّین ًوی

 تورین تفکر علوی 

 (تفکش ػلوی سا ثغَس هذاٍم توشیي هی کٌین)

 آغاز تفکر علوی 

  (توشیي هذاٍم ضشٍع ثِ استقبء تفکش ػلوی خَد هی کٌین ٍلی ثذٍى)

 کنذ هتفکری که رهن خود را درگیرهسائل هی

 گبّی قبدس ثِ ػلوی کشدى ًیستین ثِ ثشین کِ هب اًذک اًذک ثِ ایي حقیقت پی هی)

 ( ثب سَاالت ػلوی هَاخِ هی ضَینخػَظ ٍقتی 


