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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  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
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 رسالۀ 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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وسیع، پیچیده و گاهی غیرقابل درک را به واحدها 
و شاخصهای قابل درک و قابل استفاده در مسائل 
پژوهشی، تبدیل کند؛ به نحوه ای که اّطالعاتی روشن،

 

خـوانا و مستـدّل را برای کشـف و بررسی روابـط 
موجود در پرسشهای پژوهش، آماده کند.

اّما تحلیل فکر، به تنهایی کافی نیست و عالوه بر آن، 
ارزشیابی هم الزم است. ارزشیابی1، فّعالّیت ذهنی 
دیگری است که به صورت »داوری کردن بر اساس 
یک یا چند معیار معّین« تعریف می شود؛ در نتیجه

 

میزان همخوانی یا ناهمخوانی یک اثر یا نتیجه، با 
شواهد مربوط به آن، معلوم شده و ابعاد مثبت و 

منفی آن، آشکار می شود.
البّته این کار، بدون تجزیه و تحلیل اّطالعات موجود،

 

دشوار یا ناممکن است. نخست، باید داده ها را تجزیه 
و تحلیل کرد و سپس، نتایج آن را تفسیر کرده و به 
 استنباط دربارۀ آنها اقدام کرد؛ برای مثال، اگر در یک

آنها در  افراد و مشارکت  پدیدۀ هوش  تحقیق، دو 
مسائل فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و اّطالعات

 

فراهـم آمـده، نوعی رابطۀ همـبستگی را میـان آنها 
نشان دهد، می توان از پیش بینی یک پدیده بر اساس 
پدیدۀ دیگر، سخن گفت؛ مهّم، اینست که در این گونه 
مطالعات، نمی توان یک ارتباط علّت و معلولی قطعی 
این داده ها و  اثبات کرد. در واقع، میزان ارزش  را 
حّد نفوذ آنها در مرحلۀ استنباط و داوری، همان 
»پیش بینی تغییراتِ یکی، بر اساس تغییرات دیگری« 

است؛ نه نفوذ یک پدیده بر پدیدۀ دیگر.
یک نمونۀ عمومی تر، نقش دو مؤلّفۀ یادشده را به 
 نحو محسوسی نشان می دهد: در یک آگهی تبلیغاتی،
اعالم می شود که متخّصصان، استفاده از نوع خاّصی

 

 کفش را به مصرف کنندگان توصیه می کنند؛ به دلیل
اینکه برای سالمت پا، مفید است. برای مخاطبي که 
به شیوه ای انتقادی فکر می کند، باید پرسشهایی از 
این قبیل، مطرح شود: »کدام دسته از متخّصصان در

 

 این مطالعه، شرکت کرده اند؟ این افراد، بر اساس چه
 مالکی برگزیده شده اند؟ آیا کارخانۀ تولیدکنندۀ این

داشته است؟«  سهمی  مطالعه،  این  در  کفش،  نوع 
پاسخ به پرسشهای یادشده، ممکن است او را به 

شّک و تردید جّدی در نتیجۀ این تحقیق، برساند.
با  را می بینیم که  افرادی  یا وقتی در رسانه ها، 
ظاهری شیک و زیبا و بدنی سالم، مشغول خوردنِ 

1. Evaluation.

خوراکی خاّصی هستنـد؛ یا وقـتي یک شخصـّیت 
مشهور و مورد احترام، در یک منظرۀ خاطره انگیز، 
با اتومبیل خاّصی رانندگی می کند، برای ما این نکته 
مطرح می شود که تولیدکنندۀ آن کاال، از زیبایی و 
سالمت و یا شهرت افراد، استفاده کرده و احساس 
مثبتی را در بینندگان ایجاد کرده تا میزان فروش 

کاال را در بازار، افزایش دهد.
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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)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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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  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
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 رسالۀ 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:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطّلبمدارسعلمّیه

بهسوي
پژوهش

11

با
يي

شنا
آ

)1
ی)
قاد

انت
ّکر

تف
ای
رته

مها

وسیع، پیچیده و گاهی غیرقابل درک را به واحدها 
و شاخصهای قابل درک و قابل استفاده در مسائل 
پژوهشی، تبدیل کند؛ به نحوه ای که اّطالعاتی روشن،

 

خـوانا و مستـدّل را برای کشـف و بررسی روابـط 
موجود در پرسشهای پژوهش، آماده کند.

اّما تحلیل فکر، به تنهایی کافی نیست و عالوه بر آن، 
ارزشیابی هم الزم است. ارزشیابی1، فّعالّیت ذهنی 
دیگری است که به صورت »داوری کردن بر اساس 
یک یا چند معیار معّین« تعریف می شود؛ در نتیجه

 

میزان همخوانی یا ناهمخوانی یک اثر یا نتیجه، با 
شواهد مربوط به آن، معلوم شده و ابعاد مثبت و 

منفی آن، آشکار می شود.
البّته این کار، بدون تجزیه و تحلیل اّطالعات موجود،

 

دشوار یا ناممکن است. نخست، باید داده ها را تجزیه 
و تحلیل کرد و سپس، نتایج آن را تفسیر کرده و به 
 استنباط دربارۀ آنها اقدام کرد؛ برای مثال، اگر در یک

آنها در  افراد و مشارکت  پدیدۀ هوش  تحقیق، دو 
مسائل فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و اّطالعات

 

فراهـم آمـده، نوعی رابطۀ همـبستگی را میـان آنها 
نشان دهد، می توان از پیش بینی یک پدیده بر اساس 
پدیدۀ دیگر، سخن گفت؛ مهّم، اینست که در این گونه 
مطالعات، نمی توان یک ارتباط علّت و معلولی قطعی 
این داده ها و  اثبات کرد. در واقع، میزان ارزش  را 
حّد نفوذ آنها در مرحلۀ استنباط و داوری، همان 
»پیش بینی تغییراتِ یکی، بر اساس تغییرات دیگری« 

است؛ نه نفوذ یک پدیده بر پدیدۀ دیگر.
یک نمونۀ عمومی تر، نقش دو مؤلّفۀ یادشده را به 
 نحو محسوسی نشان می دهد: در یک آگهی تبلیغاتی،
اعالم می شود که متخّصصان، استفاده از نوع خاّصی

 

 کفش را به مصرف کنندگان توصیه می کنند؛ به دلیل
اینکه برای سالمت پا، مفید است. برای مخاطبي که 
به شیوه ای انتقادی فکر می کند، باید پرسشهایی از 
این قبیل، مطرح شود: »کدام دسته از متخّصصان در

 

 این مطالعه، شرکت کرده اند؟ این افراد، بر اساس چه
 مالکی برگزیده شده اند؟ آیا کارخانۀ تولیدکنندۀ این

داشته است؟«  سهمی  مطالعه،  این  در  کفش،  نوع 
پاسخ به پرسشهای یادشده، ممکن است او را به 

شّک و تردید جّدی در نتیجۀ این تحقیق، برساند.
با  را می بینیم که  افرادی  یا وقتی در رسانه ها، 
ظاهری شیک و زیبا و بدنی سالم، مشغول خوردنِ 

1. Evaluation.

خوراکی خاّصی هستنـد؛ یا وقـتي یک شخصـّیت 
مشهور و مورد احترام، در یک منظرۀ خاطره انگیز، 
با اتومبیل خاّصی رانندگی می کند، برای ما این نکته 
مطرح می شود که تولیدکنندۀ آن کاال، از زیبایی و 
سالمت و یا شهرت افراد، استفاده کرده و احساس 
مثبتی را در بینندگان ایجاد کرده تا میزان فروش 

کاال را در بازار، افزایش دهد.

منابع:

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

2. سانتراک، ج. د.؛ زمینةروانشناسی؛ ترجمۀ 
خدمـات  مؤّسـسۀ  تهـران،  فیـروزبخـت؛  مهـرداد 

فرهنگی رسا، 1385.
پرورشی، روانشنـاسی علی اکبـر؛  3. سیـف، 
روانشناسیيادگیریوآموزش؛ تهران، مؤّسسۀ 

انتشارات آگاه، 1386.
4. هومن، حیدرعلی؛ شناختروشعلمیدرعلوم
رفتاری)پايههایپژوهش(؛ 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
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیةقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترويجپژوهش

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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وسیع، پیچیده و گاهی غیرقابل درک را به واحدها 
و شاخصهای قابل درک و قابل استفاده در مسائل 
پژوهشی، تبدیل کند؛ به نحوه ای که اّطالعاتی روشن،

 

خـوانا و مستـدّل را برای کشـف و بررسی روابـط 
موجود در پرسشهای پژوهش، آماده کند.

اّما تحلیل فکر، به تنهایی کافی نیست و عالوه بر آن، 
ارزشیابی هم الزم است. ارزشیابی1، فّعالّیت ذهنی 
دیگری است که به صورت »داوری کردن بر اساس 
یک یا چند معیار معّین« تعریف می شود؛ در نتیجه

 

میزان همخوانی یا ناهمخوانی یک اثر یا نتیجه، با 
شواهد مربوط به آن، معلوم شده و ابعاد مثبت و 

منفی آن، آشکار می شود.
البّته این کار، بدون تجزیه و تحلیل اّطالعات موجود،

 

دشوار یا ناممکن است. نخست، باید داده ها را تجزیه 
و تحلیل کرد و سپس، نتایج آن را تفسیر کرده و به 
 استنباط دربارۀ آنها اقدام کرد؛ برای مثال، اگر در یک

آنها در  افراد و مشارکت  پدیدۀ هوش  تحقیق، دو 
مسائل فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و اّطالعات

 

فراهـم آمـده، نوعی رابطۀ همـبستگی را میـان آنها 
نشان دهد، می توان از پیش بینی یک پدیده بر اساس 
پدیدۀ دیگر، سخن گفت؛ مهّم، اینست که در این گونه 
مطالعات، نمی توان یک ارتباط علّت و معلولی قطعی 
این داده ها و  اثبات کرد. در واقع، میزان ارزش  را 
حّد نفوذ آنها در مرحلۀ استنباط و داوری، همان 
»پیش بینی تغییراتِ یکی، بر اساس تغییرات دیگری« 

است؛ نه نفوذ یک پدیده بر پدیدۀ دیگر.
یک نمونۀ عمومی تر، نقش دو مؤلّفۀ یادشده را به 
 نحو محسوسی نشان می دهد: در یک آگهی تبلیغاتی،
اعالم می شود که متخّصصان، استفاده از نوع خاّصی

 

 کفش را به مصرف کنندگان توصیه می کنند؛ به دلیل
اینکه برای سالمت پا، مفید است. برای مخاطبي که 
به شیوه ای انتقادی فکر می کند، باید پرسشهایی از 
این قبیل، مطرح شود: »کدام دسته از متخّصصان در

 

 این مطالعه، شرکت کرده اند؟ این افراد، بر اساس چه
 مالکی برگزیده شده اند؟ آیا کارخانۀ تولیدکنندۀ این

داشته است؟«  سهمی  مطالعه،  این  در  کفش،  نوع 
پاسخ به پرسشهای یادشده، ممکن است او را به 

شّک و تردید جّدی در نتیجۀ این تحقیق، برساند.
با  را می بینیم که  افرادی  یا وقتی در رسانه ها، 
ظاهری شیک و زیبا و بدنی سالم، مشغول خوردنِ 

1. Evaluation.

خوراکی خاّصی هستنـد؛ یا وقـتي یک شخصـّیت 
مشهور و مورد احترام، در یک منظرۀ خاطره انگیز، 
با اتومبیل خاّصی رانندگی می کند، برای ما این نکته 
مطرح می شود که تولیدکنندۀ آن کاال، از زیبایی و 
سالمت و یا شهرت افراد، استفاده کرده و احساس 
مثبتی را در بینندگان ایجاد کرده تا میزان فروش 

کاال را در بازار، افزایش دهد.

منابع:

1. حائری زاده، خیرّیه بیگم؛ محّمدحسینی، لیلی؛ تفّکر
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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  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
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 رسالۀ 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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وسیع، پیچیده و گاهی غیرقابل درک را به واحدها 
و شاخصهای قابل درک و قابل استفاده در مسائل 
پژوهشی، تبدیل کند؛ به نحوه ای که اّطالعاتی روشن،

 

خـوانا و مستـدّل را برای کشـف و بررسی روابـط 
موجود در پرسشهای پژوهش، آماده کند.

اّما تحلیل فکر، به تنهایی کافی نیست و عالوه بر آن، 
ارزشیابی هم الزم است. ارزشیابی1، فّعالّیت ذهنی 
دیگری است که به صورت »داوری کردن بر اساس 
یک یا چند معیار معّین« تعریف می شود؛ در نتیجه

 

میزان همخوانی یا ناهمخوانی یک اثر یا نتیجه، با 
شواهد مربوط به آن، معلوم شده و ابعاد مثبت و 

منفی آن، آشکار می شود.
البّته این کار، بدون تجزیه و تحلیل اّطالعات موجود،

 

دشوار یا ناممکن است. نخست، باید داده ها را تجزیه 
و تحلیل کرد و سپس، نتایج آن را تفسیر کرده و به 
 استنباط دربارۀ آنها اقدام کرد؛ برای مثال، اگر در یک

آنها در  افراد و مشارکت  پدیدۀ هوش  تحقیق، دو 
مسائل فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و اّطالعات

 

فراهـم آمـده، نوعی رابطۀ همـبستگی را میـان آنها 
نشان دهد، می توان از پیش بینی یک پدیده بر اساس 
پدیدۀ دیگر، سخن گفت؛ مهّم، اینست که در این گونه 
مطالعات، نمی توان یک ارتباط علّت و معلولی قطعی 
این داده ها و  اثبات کرد. در واقع، میزان ارزش  را 
حّد نفوذ آنها در مرحلۀ استنباط و داوری، همان 
»پیش بینی تغییراتِ یکی، بر اساس تغییرات دیگری« 

است؛ نه نفوذ یک پدیده بر پدیدۀ دیگر.
یک نمونۀ عمومی تر، نقش دو مؤلّفۀ یادشده را به 
 نحو محسوسی نشان می دهد: در یک آگهی تبلیغاتی،
اعالم می شود که متخّصصان، استفاده از نوع خاّصی

 

 کفش را به مصرف کنندگان توصیه می کنند؛ به دلیل
اینکه برای سالمت پا، مفید است. برای مخاطبي که 
به شیوه ای انتقادی فکر می کند، باید پرسشهایی از 
این قبیل، مطرح شود: »کدام دسته از متخّصصان در

 

 این مطالعه، شرکت کرده اند؟ این افراد، بر اساس چه
 مالکی برگزیده شده اند؟ آیا کارخانۀ تولیدکنندۀ این

داشته است؟«  سهمی  مطالعه،  این  در  کفش،  نوع 
پاسخ به پرسشهای یادشده، ممکن است او را به 

شّک و تردید جّدی در نتیجۀ این تحقیق، برساند.
با  را می بینیم که  افرادی  یا وقتی در رسانه ها، 
ظاهری شیک و زیبا و بدنی سالم، مشغول خوردنِ 

1. Evaluation.

خوراکی خاّصی هستنـد؛ یا وقـتي یک شخصـّیت 
مشهور و مورد احترام، در یک منظرۀ خاطره انگیز، 
با اتومبیل خاّصی رانندگی می کند، برای ما این نکته 
مطرح می شود که تولیدکنندۀ آن کاال، از زیبایی و 
سالمت و یا شهرت افراد، استفاده کرده و احساس 
مثبتی را در بینندگان ایجاد کرده تا میزان فروش 

کاال را در بازار، افزایش دهد.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»مهارتهاي تفّكر انتقادي)1(« 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

11 مقّدمه
عصر یک روز تعطیل، برای تفریح و استراحت 
می شوید؛  بزرگ  پارک  یک  محّوطۀ سرسبز  وارد 
در گوشه ای از پارک، یک شیء سیمانی را می بینید 
این شیء  نکرده اید.  را مشاهده  آن  نمونۀ  قباًل  که 
و  نشستن  جای  یک  و  پایه  چهار  دارای  سیمانی، 

یک جا برای تکیه دادن است.
 با دیدن آن، برای شما این پرسش مطرح می شود
 که واقعاً آنچه می بینید، چیست؟ و چرا در آن محیط

می کنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  گرفته است؟  قرار 
اگر بخواهید آن را برای فرد دیگری -که مشابهش 
یا  مفهوم  معّرفی کنید، چه  ندیده است-  کنون  تا  را 

واژه ای را به کار می گیرید؟
شما در چند مورد، با کودکان باهوشی روبه رو 
 شده اید که در خانواده های ثروتمندی زندگی می کرده

و به اصطالح، از طبقات باالی جامعه بوده اند. پس 
از مّدتی، ممکن است به این نتیجه برسید که ثروِت 

زیاد، هوشِ باال را به دنبال دارد!
فروشگاه  یک  کنار  از  فرهاد،  که  وقتی  دیروز، 
بر  اّطالعّیه -که  این  بزرگ پوشاک عبور می کرد، 
شده بود-  نصب  فروشگاه  آن  ورودی  دِر  باالی 
از  او را جلب کرد: »حراج همه نوع پوشاک؛  توّجه 

5 تا 50 درصد تخفیف!«
 مثالهاي باال، بخش ناچیزی از رویدادهایی هستند
بارها، مشاهده  بارها و  احتماالً  را  آنها  که مشابه 
کرده اید. ما این حوادث را در زمرۀ اموری می دانیم 
کار  به  را  انسان  ذهن  و  فکر  آنها،  با  برخورد  که 
می گیرد و برای فهم و درک آنها، نیاز به فکرکردن 

داریم.
اگر در این موارد، نتوانیم به شیوه ای مناسب، ذهن 
خود را به کار بگیریم و از اّطالعات و تجربه های

 

 گذشته کمک بگیریم، احتماالً قضاوت درستی دربارۀ
 آنها نخواهیم داشت و یا در تصمیم گیری، اشتباه کرده

و فریب خواهیم خورد.
 نویسندگان کتب فلسفی یا منطقی، فرایند »تفّکر«1

را به »حرکت عقل در میان معلومات و مجهوالِت 
است  آن  این حرف،  معنای  تعریف کرده اند.  خود« 
روبه رو  مشکلي  یا  پرسش  با  کسی  وقتی  که 
می شود، در گام اّول سعی می کند بداند این مسئله، 

در زمرۀ کدام طبقه از طبقه بندی های قبلی ذهن او 
قرار می گیرد و به کدام دسته از مسائل، تعلّق دارد؛ 
است؟  ریاضی  محاسبات  نوع  از  آیا  مثال،  برای 
نیاز به مشاهده و آزمایش  از اموری است که  یا 
دارد؟ یا از سنخ حوادث تاریخی گذشته است؟ یا 
در زمرۀ رفتارهای اخالقی است و یا از انواع دیگر 

مسائل است؟
 در مرحلۀ بعد، او سعی می کند با استفاده از دانش

به یک  دارد-  از مسائل  نوع  قبلی -که دربارۀ آن 
گزینش صحیح، دست زده و آن بخشی را که برای 
 گره گشایی از این مسئله مناسب می داند، انتخاب کند.
 در گام سوم، این دانسته ها را به کار مي گیرد و مشکل

را از سر راه خود بر مي دارد.
اگر بتوانید این تصویر از فکر را در ذهن خود 
تجّسم کنید، در می یابید که این گروه از نویسنـدگان، 
تفّکر را با تمثیِل حرکت معّرفی کرده اند؛ تفّکر، نوعی 
حرکتِ ذهنی و رفت و برگشت در میان دو قطب 
مجهول و معلوم است. گویی ذهن انسان، یک شیء 
آنچه  از  پیوستاری  در  که  است  سّیال  و  متحّرک 
نمی داند و آنچه می داند، در حال حرکت است. مبدأ 
 این حرکت، »طرح مسئله« و پایان آن، »یافتن پاسخ«

است.
برخی دیگر، فرایند فکرکردن را به »مرّتب کردن 
 پدیده های ذهنی، به منظور دست یافتن به امور ذهنی
 دیگر« تعریف می کنند. هر کسی مفاهیم و گزاره هایی
 در ذهـن خـود دارد که میـان آنهـا نـوعی رابطـۀ

آنها  از  برخی  یعنی  است؛  برقرار  سلسله مراتبی 
بعد  مرتبۀ  در  یا  مقّدم اند؛  دیگر،  برخی  به  نسبت 

قرار می گیرند.
وقتی برای ما مسئله ای مطرح می شود، گویی یک 
 نقطۀ بلند و مرتفع، به عنوان هدف در نظر گرفته شده
 که باید از هر راهی که شده، به باالی آن صعود کنیم.
برای تسهیل این امر و رسیدن به آن نقطۀ مطلوب، 
از آنچه در ذهن خود داریم، استفاده کرده و آنها را 
به شکلی می چینیم که برخی از آنها به مثابۀ پلّـه ای 
تا سـرانجام  برای رسیـدن به برخی دیـگر باشد 

بتوانیم به فتح آن بلندی، نائل شویم.
اّول،  با تعریف  از نظر واقع،  این تفسیر، که  در 
یا بّنا  یک  منزلۀ  به  متفّکر  فرد  یا  ذهن  است،  یکی 

 

کوه نورد فرض شده است؛ بّنایی که مصالح ساختمانی

 

 گوناگونی از قبیـل آجـر، مالط و سنگ را به شـکل

مناسبی در کنار هم می چیند تا دیوار را به سطح 
مورد نظر برساند؛ و کوه نوردی که قدم به قدم، از 
بلندای کوه باال رفته و موانع را پشت سر می گذارد 

تا به فتح قلّۀ آن، موّفق شود.
در دانش روان شناسی، فرایند تفّکر را به »بازآرایی

 

محیط  از  به دست آمده  اّطالعات  تغییرشناختی  یا 
نمادهای ذخیره شده در حافظۀ درازمّدت« معنا  و 

می کنند.
اگر ذهن انسان را یک کارخانه فرض کنیم، سه 
بخش اساسی، ارکان آن را تشکیل می دهند: بخش 
اّول، مواّد خامی که مثالً از طبیعت گرفته شده و وارد 
کارخانه می شود؛ بخش دوم، تجزیۀ آن مواّد خام 
یا تغییر آنها بر طبق اصول معّین و ضوابط خاّص 
می شود؛ انجام  مختلف  دستگاه های  وسیلۀ  به   که 

و بخش سوم، کاالی مورد نظر که محصول نهایی 
کارخانه است.

طریق  از  که  است  اّطالعاتی  همان  اّول،  بخش 
ما  ذهن  وارد  پیرامونی،  محّرکهای  با  ما  برخورد 
انواع صداها  می شود؛ وقتی در یک محیط شلوغ، 
را می شنوید؛ یا وقتی یک مقالۀ روزنامه را مطالعه 
می کنید، حواّس شنوایی و بینایی شما فّعال شده و 
با محیط اطراف، ارتباط برقرار می سازند و اّطالعات 
پردازش سیستم  درون  به  را  محّرکها  به  مربوط 

 

اّطالعاتِ ذهن شما منتقل می کنند.
 پس از احساس اشیای اطراف، شما باید در مورد
معنای آنچه احساس کرده اید، تصمیم بگیرید و مثاًل 
 آن را به مطالبی که قبالً در ذهن داشته اید، ربط داده
یا آن را تجزیه کرده و در آن، دخل و تصّرف کنیـد.

 

این، همان بخش دوم از کارکرد ذهن است که تفّکر 
 نام دارد و با دانسته ها و دانش قبلی دربارۀ موضوع،

رابطه دارد.
در واقع، اّطالعات جدید، زمانی برای ما معنادار 
می شوند که با آنچه از قبل می دانیم، مرتبط شوند. 
پس از اینکه رشته اي از فرایندهای ذهنی یا عملّیات، 
روی اّطالعات وارد شده به ذهن صورت بگیرد، آنها 
به اّطالعاتی تبدیل می شوند که در حافظه می مانند

 

و یا به صورت پاسخهای آشکار و مشهود، یعنی 
رفتار، ظاهر می شوند.

1. Thinking.

انواعتفّکر
اندیشیدن یا تفّکر، به معنای دست کاری اّطالعات، 
در قالب تشکیل مفاهیم، حّل مسائل، تفّکر انتقادی، 
استدالل و تصمیم گیری صورت می پذیرد. مفاهیم1، 
آن دسته از محّرکها یا اّطالعات اند که ما آنها را بر 

اساس مشترکاتشان، گروه بندی می کنیم.
 توانایی ویژۀ انسان برای طبقه بندی، به ما کمک
 می کند تا از پیچیدگی محیط، کاسته و نیاز به یادگیری

دائمی نداشته باشیم. مثالِ شیء سیمانی در محّوطۀ 
پارک -که در ابتداي این نوشته مطرح کردیم- شکلی 
از مفهوم سازی است؛ کسی که آن شیء سیمانی را 
با آن ویژگی های سه گانه می بیند، آن را در طبقۀ 

مفهوم »صندلی« قرار می دهد.
حّلمسئله2، پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن 
به هدفی است که در شرایط فعلی، به آن دسترسی 
شده  گرفتار  بسته،  محیطي  در  که  کسی  نداریم. 
مسئله  یک  با  ندارد،  آن  از  خروج  برای  راهی  و 
روبه روست و برای حّل آن، از دانشها و مهارتهای 

آموخته شدۀ قبلی، استفاده می کند.
استدالل3، یعنی تبدیل اّطالعات موجود، به نتایج. 
پذیرفته شدۀ  گزاره های  قالب  در  یا  اّطالعات،  این 
قبلی است و یا محصولِ مشاهدات متعّدد و استقراي 
موارد زیادی است که ذهن را برای پذیرش یک گزارۀ 
جدید، آماده می کند. اگر موجودات جاندار متعّددی 
را در شرایطی که روزها بدون دسترسی به مواّد 
 غذایی بوده اند، در حال خوردن غذا مشاهده کنیم،

نتیجه می گیریم که انگیزش باال، عملکرد را به نحو 
محسوسی افزایش می دهد.

 در تصمیمگیری4، با بررسی شقوق مختلف یک
قضّیه، یکی از آنها را بر می گزینیم. اینکه رشتۀ فلسفه

 

بخوانید یا به خواندن فقه بپردازید، به بررسی دقیق 
و محدودّیتها  پیامدها،  و  نتایج  کدام،  هر  جوانب 

 

امکانات، نیاز دارد. آدمها معموالً اقدامی را که نتایج 
آن، بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد، انتخاب 
می کنند؛ ولی با این وجود، در فرایند تصمیم گیری، 

قواعد محرز و اثبات شدۀ کمتری، وجود دارد.

1. Concepts.
2. Problem Solving.
3. Reasoning.
4. Decision Making.

تفّکرانتقادیچیست؟
تفّکرانتقادی1، یکی از پردازشهای عالی ذهن است



را  خود  فکر  شیوه ای   به  فرد  آن،  ضمن  در  که 
سازمان داده و در تمام حوزه های زندگی روزمّره، 

به ارزیابی شواهد امور اقدام می کند.
انتقادی، یعنی اینکه فرد از خودش بپرسد چطور 
فالن مطلب را دانسته و به آن اعتقاد پیدا کرده؛ یا 

چرا فالن کار را انجام داده است.
آدمهایی که انتقادی فکر می کنند، عقاید و افکار 
را به صورت عمیق بررسی کرده و با دیدگاه های 
دیگران، برخورد مثبت و فّعالی دارند. عالوه بر این،

 

آنها خود تصمیم می گیرند که به چه چیزی معتقد 
شوند و چه کاری را انجام دهند.

برای مثال، وقتی می خواهید یک خودرو بخرید، 
اّطالعاتی دربارۀ مدلهای گوناگون، خدمات پس از

 

نظـر  مـورد  خـودروي  کیفـّیت  و  قیـمت  فروش، 
را  آنها  نهایی،  تصمیم  از  قبل  و  کرده  گردآوری 

مورد ارزیابی دقیق قرار می دهید.
یا وقتی نتایج یک تحقیق را می بینید، برای پذیرش 
آن، اقدامات زیادی انجام می دهید؛ مثالً محورهای 
اصلی و فرعی پژوهش را بررسی می کنید؛ روش 
اساسی  ویژگی های  و  الزم  داده های  گردآوری 
آنها را مطالعه می کنید و سازگاری داده ها با نتایج 

اّدعاشده را با دّقت، احراز می کنید.
صاحب نظران متعّددی از رشته های مختلف علمی، 
انتقادی تفّکر  از  قابل قبول  ارائۀ یک تعریف  برای 

 

از  سعی کرده اند  آنـها  از  یک  هر  تالش کـرده اند؛ 
طریق تأکید بر توانایی ها و فرایندهای گوناگونی، 

توصیفهای ویژه ای را محور قرار دهند.
 وولفولک2، تفّکر انتقادی را »ارزیابی نتیجه گیری ها

از طریق بررسی منطقی و نظام مند مسائل، شواهد 
و راه حـلّ ها« تعریف کرده است.

سانتراک3، آن را به »تفّکر هوشمندانه و سازنده 
و ارزیابی شواهد اّدعاها« توصیف می کند.

اِنیس4، »تفّکر مستدّل و تیزبینانه دربارۀ اینکه به چه 
 چیزی اعتقاد پیدا کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم«

1. Critical Thinking.
2. Woolfolk(1995).
3. Santrock(2003).
4. Enniss(1985).1. Analysis.

را تفّکر انتقادی دانسته است.
تأّمل در تعاریف یادشده، دو مطلب را برای ما 
واژۀ  از  نکته که مقصود  این  اّول،  روشن می کند: 
»انتقادی« در این اصطالح، یک نوع برخورد منفی، 
و  هیجانی  بار  که  نیست  گله مندانه  و  شکایت آمیز 
بلکه  کند؛  القاء  مخاطب  ذهن  به  را  ناسالم  عاطفی 
منظور از آن، نگاه تیزبینانه، هوشمندانه و پرهیز از 
پذیرش سطحی و سهل انگاری در مواجهه با افکار 

و نتایج آنهاست.
اختـصاص  انتقادی،  تفـّکر  که  مطـلب  این  دوم، 
به حوزۀ خاّصی از اندیشه ها ندارد؛ بلکه در همۀ 
بخشهایی که فکر بشر در آن راه دارد، قابل جریان 
است؛ هم تفّکری که هدف از آن، اعتقاد به باورهای 
خاّصی است و هم زمینه هایی از فکر که به اعمال 

و رفتار آدمی، مربوط می شوند.

مؤّلفههایتفّکرانتقادی
تحلیـل1  انتقـادی،  تفّکر  از عنـاصر اصـلی  یکی 
 اندیشه هایی است که فرد با آنها روبه رو می شود.

وقتی ذهن ما فکري را تحلیل می کند، فّعاالنه سعی 
ارکان اصلی و  و  نفوذ کرده  به درون آن  می کند 
 فرعی آن را شناسایی کند. در واقع، تحلیل، یک فرایند

پیشرفتۀ شناختی است که در طی آن، افکار پیچیده 
به اجزاء سازندۀ آنها تجزیه می شوند و در نتیجه، 
کیفّیت ارتباط، استحکام یا ضعف آن، و یا اساسًا 

عدم ارتباط آنها با یکدیگر، روشن می شود.
برای مثال، یک پژوهشگر، تحقیق خود را با یک 
مشکل شروع می کند. این مشکل یا مسئله، از جایی 
به  را  او  فکر  یا رویدادی،  آغاز می شود که عامل 
 خود جلب کرده و آرامش ذهنی او را بر هم زند.

او، پس از بررسی بیشتر دربارۀ ماهّیت مسئله و 
پرسش  چند  یا  یک  قالب  در  آن،  گوناگون  روابط 

روشن و دقیق، مسئله را مطرح می کند.
او، در گامهای بعدی، به شیوه ای معّین، داده های 
 الزم را گردآوری می کند و این داده ها را به صورت

اجزای اصلی و سازندۀ آن فرض می کند تا بتواند جواب 
پرسشهای پژوهش را به دست آورد و فرضّیه های

 

مربوط به آن را بیازماید.
 کار تحلیل در پژوهش، این است که مجموعه های
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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  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
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 رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خاّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان
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وسیع، پیچیده و گاهی غیرقابل درک را به واحدها 
و شاخصهای قابل درک و قابل استفاده در مسائل 
پژوهشی، تبدیل کند؛ به نحوه ای که اّطالعاتی روشن،

 

خـوانا و مستـدّل را برای کشـف و بررسی روابـط 
موجود در پرسشهای پژوهش، آماده کند.

اّما تحلیل فکر، به تنهایی کافی نیست و عالوه بر آن، 
ارزشیابی هم الزم است. ارزشیابی1، فّعالّیت ذهنی 
دیگری است که به صورت »داوری کردن بر اساس 
یک یا چند معیار معّین« تعریف می شود؛ در نتیجه

 

میزان همخوانی یا ناهمخوانی یک اثر یا نتیجه، با 
شواهد مربوط به آن، معلوم شده و ابعاد مثبت و 

منفی آن، آشکار می شود.
البّته این کار، بدون تجزیه و تحلیل اّطالعات موجود،

 

دشوار یا ناممکن است. نخست، باید داده ها را تجزیه 
و تحلیل کرد و سپس، نتایج آن را تفسیر کرده و به 
 استنباط دربارۀ آنها اقدام کرد؛ برای مثال، اگر در یک

آنها در  افراد و مشارکت  پدیدۀ هوش  تحقیق، دو 
مسائل فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و اّطالعات

 

فراهـم آمـده، نوعی رابطۀ همـبستگی را میـان آنها 
نشان دهد، می توان از پیش بینی یک پدیده بر اساس 
پدیدۀ دیگر، سخن گفت؛ مهّم، اینست که در این گونه 
مطالعات، نمی توان یک ارتباط علّت و معلولی قطعی 
این داده ها و  اثبات کرد. در واقع، میزان ارزش  را 
حّد نفوذ آنها در مرحلۀ استنباط و داوری، همان 
»پیش بینی تغییراتِ یکی، بر اساس تغییرات دیگری« 

است؛ نه نفوذ یک پدیده بر پدیدۀ دیگر.
یک نمونۀ عمومی تر، نقش دو مؤلّفۀ یادشده را به 
 نحو محسوسی نشان می دهد: در یک آگهی تبلیغاتی،
اعالم می شود که متخّصصان، استفاده از نوع خاّصی

 

 کفش را به مصرف کنندگان توصیه می کنند؛ به دلیل
اینکه برای سالمت پا، مفید است. برای مخاطبي که 
به شیوه ای انتقادی فکر می کند، باید پرسشهایی از 
این قبیل، مطرح شود: »کدام دسته از متخّصصان در

 

 این مطالعه، شرکت کرده اند؟ این افراد، بر اساس چه
 مالکی برگزیده شده اند؟ آیا کارخانۀ تولیدکنندۀ این

داشته است؟«  سهمی  مطالعه،  این  در  کفش،  نوع 
پاسخ به پرسشهای یادشده، ممکن است او را به 

شّک و تردید جّدی در نتیجۀ این تحقیق، برساند.
با  را می بینیم که  افرادی  یا وقتی در رسانه ها، 
ظاهری شیک و زیبا و بدنی سالم، مشغول خوردنِ 

1. Evaluation.

خوراکی خاّصی هستنـد؛ یا وقـتي یک شخصـّیت 
مشهور و مورد احترام، در یک منظرۀ خاطره انگیز، 
با اتومبیل خاّصی رانندگی می کند، برای ما این نکته 
مطرح می شود که تولیدکنندۀ آن کاال، از زیبایی و 
سالمت و یا شهرت افراد، استفاده کرده و احساس 
مثبتی را در بینندگان ایجاد کرده تا میزان فروش 

کاال را در بازار، افزایش دهد.
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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  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طاّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
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 رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خاّلقّیت، نوآوری و شکوفایی
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وسیع، پیچیده و گاهی غیرقابل درک را به واحدها 
و شاخصهای قابل درک و قابل استفاده در مسائل 
پژوهشی، تبدیل کند؛ به نحوه ای که اّطالعاتی روشن،

 

خـوانا و مستـدّل را برای کشـف و بررسی روابـط 
موجود در پرسشهای پژوهش، آماده کند.
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نشان دهد، می توان از پیش بینی یک پدیده بر اساس 
پدیدۀ دیگر، سخن گفت؛ مهّم، اینست که در این گونه 
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