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 چرا تفكر نقادانه؟
 طرح مسـُله:

انسان ذاتا موجودي متفكر است و هر انساني بطور طبيعي  فكر مي كند.نكته مهم در اين جا اين 
است كه در صورتي كه فرايند تفكر در انسان به حال خود گذاشته شود و از آن مراقبت نشوددر 
بيشتر موارد جانبدارانه، تحريف شده، ، ناقص ، جاهالنه ، ومغرضانه خواهد بود .در واقع كيفيت 
زندگي ما و آنچه در طول حياتمان مي سازيم و از خود به يادگار مي گذاريم دقيقا به كيفيت 

تفكرمان بستگي دارد.تفكر ضعيف براي هرانساني چه به لحاظ مالي و اقتصادي و چه از نظر كيفيت 
زندگي بسيار پر هزينه است . تفكر برتر چيزي است كه بايد آن را بطور نظام مند و سيستماتيك 

 پرورش داد و هدف تفكر نقادانه در واقع همين است.
 تعريف:

 تفكر نقادانه هنر آناليز و ارزيابي فرايند فكر كردن در انسان به منظور بهبود بخشيدن به آن است.
 نتيجه :

 يك متفكر نقاد كه به خوبي در حوزه ي تفكر پرورش يافته باشد:
مي داند كه چگونه مساـُل و پرسش هاي اساسي را مطرح كند واين كار را با نهايت  دقت و وضوح انجام  •

مي دهد .اطالعات الزم ومربوط به موضوع را گرد آوري كرده و مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهد و 
 براي فهم دقيق اين اطالعات از مفاهيم و ايده هاي انتزاعي موجود در ذهن استفاده ي موثر مي كند.

به نتايج و راه حل هاي منطقي نائل مي آيد و اين نتايج و راه حل ها را با مالك ها و معيارهاي مربوطه  •
 مي سنجد.

باذهني باز و آزاد ديگر نظام هاي فكري و ديدگاهها را مورد توجه قرار مي دهدو مي كوشد تا آنچه به  •
صورت فرض مسلم  در اين ديدگاهها در نظر گرفته شده و همچنين اثرات احتمالي و پيامد هاي عملي 

 قبول اين نظام هاي فكري را شناخته و مورد ارزيابي قرار دهد.
 براي پيدا كردن راه حل براي مسائل پيچيده ،به طور موثري به تعامل با ديگران مي پردازد. •

به طور خالصه مي توان گفت تفكر نقادانه فرايندي است كه در آن نحوه ي فكر كردن هدايت شده ، 
انضباط مي يابد ، بر آن نظارت مي شود و اصالح مي شود.زماني كه فكر خود را در جهت صحيح 

حركت مي دهد ، خود را تحت انضباط در مي آورد ، بر عملكرد خود نظارت مي كند و به اصالح خود 
مي پردازد. تفكر نقادانه مستلزم داشتن توانايي در حل مسئله و همچنين مهارت هاي ارتبا طي است به 

عالوه داشتن عزم و اراده ي قوي براي فائق آمدن بر دو نيروي قوي كه همواره مانع تفكر نقادانه مي 
 شوند يكي خود برتر بيني و ديگري مابرتر بيني.
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ارکان تفکر 
 
 
 

 ديدگاه                    هدف و منظور                                     
                                                                                  چارچوب ارجاع

 
 
 
 
 

                    پرسش مورد نظر                                                  اثرات و پيامد ها
 
 
  

                    اطالعات ، داده ها                                             فرض های مسلم
                            و تجارب

 
 

 
                                               برداشت ها     

                                              و نتيجه گيريها             مفاهيم ذهنی
 
 
 
 
 

 
 
 

                     با در نظر گرفتن معيارهای جهانی تفکر نظير:
 

   اهميت            وسعت        ژرفا   وضوح           صحت                  
                              دقت                   

                             ارتباط
                                                                                       انصاف
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 فهرست بازبيني براي تفكر و استدالل 
 -هرتفكرو استداللي يك منظور خاص دارد1

 آيا مي توانيد منظورتان را بطور شفاف بيان كنيد؟ •
 قصد شما از اين استدالل چيست؟ •
 آيا استدالل شما بر هدفتان متمركز است؟ •
 آيا هدف شما واقع بينانه است؟ •

-هرتفكر و استداللي را مي توان تالشي در جهت فهم مطلبي يا پاسخ دادن به پرسشي و يا 2
 حل مسئله اي تلقي كرد.

 شما دقيقاچه پرسشي را مي خواهيد جواب دهيد. •
 آيا راه هاي ديگري براي فكر كردن درباره ي اين پرسش وجود دارد؟ •
 آيا پرسش مد نظر را مي توان در قالب چند پرسش كوچك تر مطرح كرد؟ •
آيا براي پرسش مد نظر فقطيك جواب صحيح وجود دارد يا بيش از يك پاسخ منطقي  •

 مي توان براي آن در نظر گرفت.
آيا براي پاسخ دادن به پرسش فوق مي توان صرفااز واقعيت هاي موجوداستفاده كرد يا  •

 بايد با قضاوت شخصي به آن جواب داد؟
 -هرتفكرو استداللي بر پايه ي برخي فرض هاي مسلم انجام مي شود.3

چه مواردي را شما به صورت فرض مسلم در نظر گرفته ايد؟آيا اين فرض ها موجه  •
 هستند يا نه؟

چگونه فرض هاي مسلم شما كه همانعقايد و نظراتي هستند كه شما آن ها را بديهي  •
 فرض كرده ايدبر ديدگاه شما تاثير مي گذارند.

 كداميك از فرض هاي مسلم را مي توان بطور منطقي مورد پرسش قرار داد؟ •
 .-هرتفكر و استداللي در چارچوب يك ديدگاه بخصوص صورت مي گيرد4

ديدگاه شما چيست؟اين ديدگاه مبتني بر كدام بصيرت هاست؟نقاط ضعف ديدگاه شما  •
 چيست؟

چه ديدگاه هاي ديگري در هنگام استدالل در باره اين موضوع بايد در نظر گرفته  •
شود؟نقاط ضعف و قدرت اين ديدگاه ها چيست؟آيا شما بطور منصفانه نقاط قدرت 

 ديگر ديدگاهها را مد نظر قرار مي دهيد.
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 -هرتفكر و استداللي بر اساس اطالعات، داده ها و شواهد صورت مي گيرد.5

 تا چه اندازه در استدالل شما داده هاي مرتبط با موضوع وجود دارد؟ •
 آيا اين داده هانياز به توضيحاتي متفاوت با آنچه شما ارائه كرده ايد دارد؟ •
 چقدر داده هاي ارائه شده واضح، دقيق و مرتبط با مو ضوع است؟ •
 آيا شما داده هاي كافي را براي رسيدنبه نتيجه گيري منطقي جمع آوري كرده ايد؟ •

- هرتفكر و استداللي به وسيله ي برخي مفاهيم ذهني و نظريه ها بيان شده و يا به 6
 وسيله ي اين مفاهيم و نظريه ها شكل مي گيرد.

 مفاهيم كليدي و نظريه هايي كه استدالل شما را هدايت مي كنند كدامند؟ •
 چه توضيحات ديگري مي توان با در نظر گرفتن اين مفاهيم و نظريه ها ارائه كرد؟ •
آيا شما براي اينكه برنامه يتان قابل توجيه شود ديگر افكار و ايده ها را بد جلوه نمي  •

 دهيد؟
-هرتفكر و استداللي حاوي استنتاج  ها يا برداشت هايي است كه ما به واسطه آنها 7

 نتيجه گيري هايي انجام مي دهيم و به داده ها و اطالعات معناي بخصوصي مي بخشيم.
 تا چه اندازه داده هاي مو جود نتيجه گيري شما را توجيه مي كند؟ •
 آيا استنتاج هاي شما با يكديگر هماهنگي دارند ؟ •
 آيا استنتاج هاي ديگري وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گيرند؟ •

 -هرتفكر و استداللي به اثرات و پيامد هايي منجر مي شود.8
 چه اثرات و نتايجي از استدالل شما بدست مي آيد؟ •
آگر ما نحوه ي استدالل شما را بپذيريم چه اثرات و پيامد هايي احتمالي وجود خواهند  •

 داشت؟
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 پرسش هاي مبتني بر اركان تفكر

 (در يك مقاله، فعاليت يا تكليف درسي)
 

  هدفي كه ميخواهم به آن نائل شوم چيست؟ هدف:
                      هدف اصلي من چيست؟ مشخصا چه منظوري دارم؟

 

               چه پرسشي را مطرح ميكنم؟پرسش:
                         به كدام پرسش اساسي مي پردازم؟

                        آيا پيچيدگي هاي پرسش مطرح شده را در نظر گرفته ايم؟
 

 از چه اطالعاتي براي رسيدن به نتيجه گيري خود بهره برده ايم؟اطالعات:          
                         كدام تجربيات دليلي بر ادعاي من است؟

                        براي پاسخ به اين پرسش به چه اطالعاتي نيازمنديم؟
 

 :    چگونه به اين نتيجه گيري رسيدم؟استنتاج/نتيجه گيري
 آيا روش ديگري براي فهم اطالعات هست؟                           

 

  ايده اصلي در اينجا چيست؟مفاهيم ذهني:
                             آيا مي توانم ايده اصلي را توضيح دهم؟

 

 چه چيز هايي را من بديهي و مسلم فرض كرده ام؟:     فرض مسلم
                   با در نظر گرفتن كدام فرض هاي مسلم به اين نتيجه گيري رسيديم؟

 

 اگر كسي موضع من را بپذيرد،چه اثراتي خواهد داشت؟اثرات / پيامد ها: 
                           چه مواردي را من بطور ضمني بيان داشته ام؟

 

 از چه ديدگاهي من به اين موضوع نظر انداخته ام؟ديدگاه:           
                                   آيا ديدگاه هاي ديگري وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گيرند؟
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 :تفکر در سطح پايين1سطح 
  سطح مهارتی پائين• بدون تامل تدبر  •

 پيوسته به شم خود تکيه می کند • 
         و خود مدار وخود فريب است

 

 

 

 :تفکر در حد اعال3سطح 
سطح •با تامل و تدبير باال    •

 مهارتی عالی 
استفاده ی روزمره از ابزار های تفکر •

 نقادانه برای آناليز و ارزيابی تفکر.

 سه سطح تفكر
 

 

 

 

 

 

 :تفکر در سطح باال2سطح 

 سطح مهارتی باال•گاهی با تامل و تدبير      •
 گاهی منصف است و         •فاقد واژگان تفکر نقادانه

 گاهی نه ممکن است از مهارت هايش
  برای سفسطه استفاده کند.

 

 

 

 

 

 

 

تفكر سطح پايين همواره از تفكر سطح باال تمايز دارد.اما تفكر سطح باال ممكن است از نظر كيفيت ، 
انسجام الزم را نداشته باشد.گاهي منصفانه باشد و گاهي نباشد.براي نائل آمدن به تفكر حد اعال ما نه 

تنها به مهارت هاي فكري نيازمنديم بلكه بايد فضيلت ها و خصائص يك متفكر نقاد را در خود پرورش 
 دهيم.
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 معيار هاي جهاني تفكر 
 پرسش هايي كه براي بكار بستن اين معيار ها مي توان طرح كرد

 موازيني هستند كه براي اطمينان يافتن از كيفيت تفكر بكار گرفته مي شوند. اگر بخواهيم اين ،معيار هاي تفكر
معيار ها فراگير شوند بايد به طور صريح و شفاف آن ها را آموزش دهيم. هدف نهايي بايد اين باشد كه نهايتا اين 
معيار ها در تفكردانشجويان نهادينه شده و بخشي از نجواي دروني شود تا اينكه آنها را به سمت تفكر و استدالل 

 بهتر سوق دهد.
 وضوح:

ممكن است در باره ي اين نكته توضيحات بيش تري ارائه فرماييد؟  ممكن است خواهش كنم اين مطلب را به 
 شيوه ي ديگري بيان كنيد؟لطفا با ذكرمثال توضيح دهيد.

وضوح يكي از معيار هاي اوليه به حساب مي آيد.اگر عبارتي مبهم باشد ما نمي توانيم ميزان صحت و ارتباط آن را 
تعيين كنيم. در واقع ما نمي توانيم درباره آن اظهار نظر كنيم چون اساسا نمي دانيم كه آن عبارت چه مي گويد. 
به عنوان مثال به اين سوال توجه كنيد:براي سيستم آموزشي در آمريكا چه كاري مي تواند انجام داد؟براي اينكه 

به اين پرسش پاسخ مناسبي بدهيم نيازمند درك واضح تري از آن چه توسط طراح سوال به عنوان مسئله يا 
مشكل در نظر گرفته شده هستيم. پرسش فوق را مي توان با وضوح بيشتري به شكل زير مطرح كرد: آموزشگران 
چه بايد بكنند تا اطمينان حاصل شود كه فراگيران مهارت ها و توانايي هايي را كه به آن ها كمك مي كند تا در 

 شغل و زندگي روزمره به طرز موفقيت آميزي تصميم گيري و عمل كنند را بياموزند؟
 صحت:

آيا آنچه بيان شد حقيقت دارد؟چگونه مي توان صحت آن را تاييد كرد؟از چه راهي مي توان پي برد آنچه گفته 
 شده حقيقت دارد؟

بيش تر سگ ها بيش از "يك گفته ممكن است واضح باشد ولي صحت نداشته باشد مثال وقتي مي گوييم 
 ."پوند وزن دارند300

 دقت:
 آيا مي تواند جزئيات بيش تري در اختيار ما بگذاريد؟مي توانيد دقيق تر منظورتان را بيان كنيد؟

جك اضافه وزن "يك گفته ممكن است واضح و صحيح باشد اما دقت الزم را نداشته باشد. مثال وقتي مي گوييم 
  پوند.500 ما نمي دانيم اضافه وزن جك به چه ميزان است يك پوند يا "دارد

 ارتباط:
 چه ارتباطي بين آنچه گفته شد و پرسش مطرح شده وجود دارد؟اين مطلب چه ارتباطي با موضوع دارد؟

 باشد اما ارتباطي با مسئله يا موضوع مورد نظر نداشته باشد. به عنوان دقيق و صحيح،واضحيك گفته ممكن است 
مثال دانشجويان اغلب فكر مي كنند كه ميزان تالشي كه در يك درس از خود نشان مي دهند مي بايست در باال 

مبنايي براي سنجش/يادگيري "تالش "بردن نمره آن ها تاثير داشته باشد.با اين وجود در بيش تر موارد 
 دانشجويان نيست و زماني كه اين گونه باشد تالش هيچ ارتباطي با نمره  مناسب ندارد.
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 ژرفا:
چگونه پاسخي كه به يك سؤال مي دهيد پيچيدگي هاي موجود در يك پرسش را در بر مي گيرد؟چگونه شما 
عوامل مختلف كه در بوجود آوردن يك مسئله دخيل هستند را مد نظر قرار مي دهيد؟ آيا شما عوامل اصلي و 

 مهم را در نظر گرفته ايد؟
 باشد اما از اين نظر كه فاقد ژرفا مي باشد سطحي و پيش مرتبط با موضوع و دقيق،صحيح، واضحيك گفته ممكن است

كه براي چندين سال مورد استفاده قرار مي گرفت تا كودكان و "فقط بگو نه "پا افتاده باشد.به عنوان مثال عبارت 
نوجوانان را از استفاده از مواد مخدر دور كند عبارتي واضح،صحيح،دقيق و مرتبط با موضوع بود.با اين وجود كسانيكه از 

اين رويكرد استفاده كرده اند با يك مسئله ي بسيار پيچيده كه همان استفاده ي گسترده از مواد مخدر در ميان 
 نوجوانان بود سطحي برخورد كردند.اين برخورد پيچيدگي هاي موجود در اين مسئله را در نظر نگرفته است.

 وسعت:
آيا الزم است ما ديدگاه ديگري را در نظر بگيريم؟آيا راه ديگري براي نظر انداختن به اين مسئله وجود دارد؟از 

 نقطه نظر محافظه كارانه اين مسئله چگونه ديده مي شود؟ اين موضوع از ديدگاه ... چگونه بررسي مي شود؟
 كافي باشد(همانطور كه وقتي يك وسعتاستدالل ممكن است واضح،دقيق،صحيح،مرتبط و ژرف باشد اما فاقد 

بحث از ديدگاه فقط محافظه كارانه يا فقط ليبرال ديده مي شود كه در آن فقط ديدگاه آنها عميقا مورد توجه قرار 
 مي گيرد ولي ديدگاه ديگري در نظر گرفته نمي شود)

 منطق:
آيا آنچه گفته شدمفهوم مورد نظر را بيان كرد؟آيا مي توان گفت از حرف شما اين مطلب بر مي آيد كه؟قبال شما 
به طور ضمني اين مطلب را بيان كرديد،حال داريد اينگونه مي گوييد كه در تعارض با كالم پيشين شماست.نمي 

 دانم چگونه هر دو اين سخن مي توانند حقيقت داشته باشند.
زمانيكه فكر مي كنيم  چندين ايده را در كنار هم قرار مي دهيم.آنگاه كه تركيب اين افكار يكديگر را بطور متقابل تائيد 
كرده و در كل مفهوم شخصي را بيان مي كنند مي گوييم تفكر داراي منطق است.زمانيكه مجموعه آنچه گفته مي شود 

 .در درون خود افكاري را جاي مي دهد كه با يكديگر تناقض دارند گفته مي شود كه اين تركيب فاقد منطق است
 انصاف:

آيا ما تمام ديدگاهها را منصفانه در نظر مي گيريم ؟آيا سعي نمي كنيم برخي اطالعات را مخدوش جلوه دهيم تا 
بتوانيم ديدگاه خود را كه از آن جانبداري ميكنيم حفظ نمائيم؟آيا توجه ما بيش تر معطوف به آنچه به نفع ماست 

 نيست تا به خير عموم؟
ما بطور طبيعي از چشم انداز خودمان به مسائل نگاه مي كنيم،از ديدگاهي كه به نفع مان باشد.انصاف يعني اينكه 

همه ديدگاه ها را يكسان و بدون در نظر گرفتن عالئق و احساساتمان در نظر بگيريم.چون ماتمايل به اين داريم كه 
نسبت به ديدگاه خودمان  جانبداري داشته باشيم.اين مسئله حائز اهميت است كه معيار انصاف را همواره در پيش 

روي تفكر خود داشته باشيم.اين كار زماني به طور خاص اهميت مي يابد كه در وضعيتي قرار داريم كه از ما 
خواسته مي شود چيزي را ببينيم كه ما تمايلي به ديدن آن نداريم يا از چيزي دست بكشيم كه ميل ما به نگه 

 داشتن آن است.
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 دقت

رتباطا   

 ژرفا

 وسعت

 منطق

 اهميت 

 انصاف

 صحت

 

 وضوح

 

آيا ممكن است توضيحات بيش تري ارائه فرماييد؟                        
آيا ممكن است يك مثال بزنيد؟                       

 ؟منظورتان را با تمثيل بيان كنيد                                         آيا ممكن است 
 

                                    چگونه مي توانيم درستي آن را بسنجيم؟
                                      از كجا مي توان فهميد كه اين مطلب حقيقت دارد؟
                                          چگونه مي توانيم صحت مطلب را تصديق كنيم؟

 

                                    آيا مي توانيد دقيق تر منظورتان را بيان كنيد؟
                                    ممكن است توضيحات بيش تري ارائه كنيد؟

                                    ممكن است دقيق تر اين مطلب را بيان كنيد؟
 

                                    ارتباط آنچه گفته شده است با موضوع چيست؟
                                    اين مطلب چه ربطي به پرسش دارد؟

                                    مطلب چه كمكي در رابطه با اين مسئله به ماميكند؟
 

                                    چه عواملي باعث مي شود تا اين مسئله به اين شكل دشوارشود؟
                                   چه پيچيدگي هايي در اين پرسش وجود دارد؟

                                   چه دشواري هايي در اين موضوع وجود دارد كه بايد به آنهابپردازيم؟
 

                                   آيا الزم نيست ما به اين مسئله با چشم انداز ديگري نگاهكنيم؟
                                   آيا الزم نيست ديگر ديدگاه ها را مد نظر قرار دهيم؟

                                   آيا الزم نيست به روشي ديگر به اين مسئله نگاه كنيم؟
 

                                   آيا مطالب بيان شده در جمع داراي مفهوم و معنا دار هستند؟
                                   آيا پاراگراف اول با پاراگراف آخر تناسب دارد؟ 

                                   آيا آنچه شما مي گوئيد برخواسته از شواهد و قرائن است يا نه؟
 

                                   آيا مهم ترين مسئله اي است كه بايد مد نظر قرار گيرد
                                   آيا اين مطلب ايده  اصلي است كه بايد بر آن متمركز شد؟

                                   كداميك از اين واقعيت ها اهميت بيش تري دارند؟
 

                                  آيا من در اين مسئله نفع شخصي دارم؟
                                  آيا من در بيان ديدگاههاي ديگران شفقت الزم را داشته ام؟
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  الگوي بررسي منطق يك مقاله

 
يكي از مقاالتي كه در كالس به شما داده شده را انتخاب كرده و با استفاده از الگويي كه در زيرارائه 

شده ميزان منطق آن را بررسي كنيد.الگوي داده شده را مي توان با كمي تغييرات براي بررسي منطق 
 يك فصل  كتاب درسي نيز بكار گرفت.

 بررسي منطق مقاله ......(نام مقاله را بنويسيد)
 

هدف اصلي از نوشتن اين مقاله ......(تا حد ممكن هدف اصلي نويسنده ي مقاله را ذكر  -1
 كنيد)

پرسش كليدي كه نويسنده به آن مي پردازد عبارت است از......(سعي كنيد دريابيد  پرسش  -2
 كليدي  در ذهن نويسنده مقاله در هنگام نوشتن مقاله چه بوده است)

مهم ترين اطالعات ارائه شده در اين مقاله عبارت است از......     (سعي كنيد به  -3
اطالعات،واقعيت ها،تجارب و داده هايي كه نويسنده براي نتيجه گيري از آن ها استفاده 

 كرده  پي ببريد)
 مهم ترين استنتاج يا نتيجه گيري در اين مقاله عبارت است از ..... -4

                            (ببينيد نويسنده به چه نتيجه گيري مهمي رسيده و آن را در اين مقاله ارائه كرده است)
مفاهيم اصلي كه براي فهم اين مقاله به فهم دقيق آنها نياز داريم عبارتند از ...(سعي كنيد  -5

 به ايده هاي اصلي كه براي فهم استدالل نويسنده به درك آنها بستگي دارد پي ببريد)
فرض هاي مسلم اصلي كه در زيربناي تفكر نويسنده قرار دارند عبارتند از...(ببينيد نويسنده  -6

 چه مواردي را مسلم فرض كرده كه مي توان آن ها را به پرسش گرفت)
الف-اگر ما اين نحوه استدالل را بصورت جدي قبول كنيم چه اثراتي بر آن مترتب خواهد بود؟ (چه 7

 پيامد هاي احتمالي در صورتي كه ما نحوه ي استدالل نويسنده را قبول كنيم بروز مي كند.)
ب-در صورتي كه ما اين نحوه ي استدالل نويسنده را  نپذيريم اثرات آن چه خواهد بود؟....(در صورتي 7

 كه ما استد الل نويسنده را ناديده بگيريم اين مسئله چه پيامد هاي احتمالي خواهد داشت؟)
-ديدگاه اصلي ارائه شده در اين مقاله عبارت است از....(نويسنده به چه چيز نظر دارد و آن را چگونه 8

 مي بيند؟)
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 معيار هاي سنجش تفكر و استدالل

 
:منظور استدالل كننده چيست؟آيا او هدف خود را بطور صحيح يا بطور ضمني هدف -1

 بيان كرده است؟آيا اين هدف موجه و قابل قبول است يا خير؟
:آيا پرسش مورد نظر با صراحت،روشني و بدون جانبداري مطرح شده است؟آيا پرسش -2

طرح پرسش به گونه اي هست كه پيچيدگي مسئله ي مورد نظرديده شده باشد؟آيا 
 پرسش مطرح شده به هدف مورد نظر به طور مستقيم ارتباط پيدا مي كند؟ 

آيا نويسنده شواهد،تجارب و اطالعات اساسي را بيان كرده است؟آيا اطالعات :اطالعات -3
ارائه شده صحت الزم را دارند؟آيا نويسنده پيچيدگي هاي موضوع را مورد توجه قرار 

 داده است؟
آيا نويسنده هر جا الزم بوده مفاهيم كليدي را توضيح داده است؟آيا مفاهيم ذهني: -4

 مفاهيم بطور قابل قبولي مورد استفاده قرار گرفته اند؟
آيا نويسنده نسبت به مواردي كه آن ها را مسلم فرض كرده :فرض هاي مسلم -5

حساسيت الزم را داشته است؟تا چه اندازه مي توان فرض هاي مسلم را بطور معقول به 
 پرسش گرفت؟آيا نويسنده مواردي را مسلم فرض كرده كه مورد مناقشه باشند؟

آيا نويسنده در شيوه ي استدالل خود توضيح مي دهد كه چگونه به نتيجه :استنتاج -6
 گيري خود نائل آمده است؟

آيا نويسنده نسبت به ديدگاه هاي ديگر يا شيوه ها ي استدالل ديگري كه مي :ديدگاه -7
تواند وجود داشته باشد حساسيت دارد؟آيا نويسنده مخالفت هاي ديگر ديدگاه ها را 

 مورد توجه قرار داده و سعي كرده تا به آن ها پاسخ دهد يا خير؟
آيا نويسنده نسبت به اثرات احتمالي و پيامد هاي موضعي كه اتخاذ :اثرات و پيامد ها -8

 كرده حساسيت الزم را دارد؟
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 خصلت هاي فكري مهم
 تواضع فكري در مقابل تكبر فكري 

تواضع فكري به معني آگاهي از محدوديت هاي دانش خود مي باشد كه شامل حساسيت نسبت به 
موقعيت هايي است كه خود برتر بيني ذاتي ممكن است باعث خود فريبي شود همچنين حساسيت 

نسبت به جانب داري،تعصب و محدوديت ديدگاه خود الزمه  داشتن تواضع فكري است.بطور كلي 
تواضع فكري بستگي به اين دارد كه فرد بيش تر از آنچه در واقع مي داند ادعا نكند.اين به منزله ي 

ضعف يا تسليم نيست بلكه مانع تظاهر ،الف زدن و خودپسندي فكري مي شود و به فرد بصيرت الزم را 
 نسبت به وجود يا عدم وجود بنيان هاي الزم در اعتقاداتش مي دهد.

 شهامت فكري در مقابل ترس فكري 
 شهامت فكري يعني آگاهي نسبت به اين نياز كه در مواجه شدن با عقايد و ديدگاه هايي كه نسبت به 

آنها عواطف منفي قوي داريم منصفانه برخورد كنيم و به اين ديدگاه ها توجه جدي نشان دهيم 
شهامت فكري يعني شناخت نسبت به اين واقعيت كه عقايدي كه آن ها را خطرناك يا پوچ مي دانيم 

ممكن است منطقي و قابل توجيه باشند. همچنين درك اين مسئله كه استنباط و عقايدي كه به ما 
تلقين شده ممكن است نادرست و گمراه كننده باشند. براي اينكه پي ببريم كدام عقايد موجه و كدام 
گمراه كننده هستند ما نبايد صرفا به قبول آنچه به ما گفته مي شود بپردازيم.شهامت فكري در اينجا 
به نقش آفريني مي پردازد زماني كه به طور اجتناب ناپذيري متوجه مي شويم كه ميزاني حقيقت در 

عقايدي كه آن ها را پوچ و خطرناك مي دانستيم وجود دارد واز طرف ديگر در عقايدي كه در گروه 
هاي اجتمايي خود به آن ها اعتقاد راسخ داريم كذب و تحريف وجود دارد.ما نياز به شهامت داريم تا 

بتوانيم در تفكرمان در چنين موقعيت هايي صداقت داشته باشيم.البته گاهي كيفر ناسازگاري سخت و 
 شديد خواهد بود.

 همدلي فكري در مقابل كوته بيني فكري 
همدلي فكري به معني اين است كه بتوانيم خود را به طور فرضي در جاي ديگران قرار دهيم تا اينكه 

بتوانيم وضعيت آنها را بطور حقيقي بفهميم.اين امر مستلزم آگاهي يافتن نسبت به اين است كه چگونه 
تمايالت خودمحورانه ما را به اين سمت سوق مي دهند كه حقيقت را با توجه به ادراك آني افكار و 

عقايد ديرپا شناسايي كنيم. اين خصلت با توانايي بازسازي دقيق ديگر ديدگاه ها و استدالل ها و اين 
كه بتوانيم بر اساس اصول،فرض هاي مسلم و عقايدي كه به ما تعلق ندارند استدالل كنيم، نسبت 

مستقيم دارد. اين خصلت همچنين با تمايل فرد در به خاطر آوردن موقعيت هايي كه دچار اشتباه شده 
عليرغم اينكه اعتقاد راسخ داشته كه حق با اوست قرار دارد.  توانايي به اينكه فرض كند در موقعيت 

 پيش رو ممكن است دوباره دچار اشتباه شود يا فريب بخورد.
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 استقالل فكري در مقابل متابعت فكري
استقالل فكري به منزله داشتن كنترل بر روي عقايد،ارزش ها و استنتاج هايمان مي باشد.وضعيت ايده 

آل در تفكر نقادانه اين است كه بياموزيم خودمان فكر كنيم و بر فرايند هاي فكري مان تسلط داشته 
باشيم.متعهد باشيم كه عقايدمان را با معيار قرار دادن شواهد موجود ارزيابي كرده و مورد سنجش قرار 

دهيم سؤال كنيم زماني كه پرسيدن عقالني ترين كار است.باور كنيم آنگاه كه اين عمل خردمندانه 
 است  و پيروي كنيم وقتي كه تبعيت عاقالنه ترين عمل ممكن است.

 شرافت فكري در مقابل نفاق فكري 
فهم اينكه بايد در تفكر خود صداقت داشته باشيم و در بكارگيري معيار هاي تفكر يكدست عمل كنيم  

و از همان معيار هايي كه براي سنجش داليل و شواهد مخالفان فكري خود استفاده ميكنيم براي 
سنجش ديدگاه هاي خود استفاده كنيم. با صداقت مغايرت ها و تناقض هاي موجود در فكر و عمل 

 خود را بپذيريم .
 پشتكار فكري در مقابل تنبلي فكري 

آگاهي نسبت به اين نياز كه بايد عليرغم همه موانع،مشكالت و ناكامي هااز بصيرت فكري و حقيقت 
بهره بگيريم و از اصول عقالني عليرغم مخالفت هايي كه با آن مي شود پيروي قاطع داشته 

باشيم..احساس نياز به اينكه بايد با وضعيت شك و عدم اطمينان دست و پنجه نرم كنيم و پرسش هاي 
الينحل را براي مدت زماني كه كوتاه نخواهد بود در ذهن نگه داريمتا بتوانيم به فهم و بصيرت عميق 

 تري نائل شويم.
 اعتماد به تعقل در مقابل عدم اعتماد به عقل بشري 

اطمينان به اين مسئله كه در دراز مدت منافع عالي تر ما و بطور كلي بشريت در اين خواهد بود كه به 
نيروي خرد و عقل مجال ايفاي نقش داده شود. ديگران را تشويق كنيم تا با استفاده از نيروي خرد خود 
به نتيجه برسند و از اين طريق باعث رشد قوه ي خرد در خود شوند.ايمان به اينكه با تشويق ديگران و 

كمك به پرورش استعداد هايشان آنها مي توانند ياد بگيرند كه خودشان فكر كنند و ديدگاه هاي 
منطقي و عاقالنه براي خودشان ايجاد كنند.بياموزند كه چگونه مي توان بطور منطقي نتيجه گيري كرد 
و به طور منسجم و سازمان يافته فكر كرد.يكديگر را با داليل و استدالل مجاب كنيم و افرادي منطقي 

شويم، عليرغم موانع ريشه داري كه هم در ساختار ذهن بشر و هم در ساختار جامعه اي كه در آن 
 زندگي مي كنيم وجود دارد.

 انصاف در مقابل بي انصافي فكري 
آگاهي نسبت به اين مسئله كه بايدرفتاري منصفانه با همه ديدگاهها داشت و در اين راه احساسات،نفع 

شخصي يا گروهي، و عالئق ملي و ميهني ما نبايد مانع اين كار شوند.اين يعني پيروي قاطع از 
 معيارهاي فكري تفكر نقادانه بدون توجه به نفع خود و گروه خود.
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 يك الگو براي حل مشكل يا مسئله 
 براي اينكه بتوانيد به طور موثري مشكالت را برطرف كنيد بايد:

 
ببينيد اهداف، مقاصد و نيازهاي شما مشخصا چه هستند و پيوسته آنها را  -1

براي خود بازگو كنيد. مشكالتي كه به عنوان موانع شما براي رسيدن به 
 اهدافتان تلقي ميشوند را شناسايي كنيد.

در صورت امكان مشكالت را يكي يكي از هم جدا كرده و هر مشكل را به  -2
 طور واضح و مشخص بيان نماييد.

مشكل پيش روي خود را بررسي كنيد تا مشخص شود از چه نوع مشكلي  -3
 بوده و شما براي حل آن بايد دقيقا چه كاري انجام دهيد.

بين مشكالتي كه شما بر روي آن ها كنترل داريد و مشكالتي كه خارج از  -4
كنترل شما هستند تمايز قائل شويد و تمام تالش خود را برروي مشكالتي 

 كه بطور بالقوهتوان حل آن ها را داريد متمركز كنيد. 
ببينيد براي حل مسئله نيازمند چه اطالعاتي هستيد و سپس آن اطالعات  -5

 مورد نياز را با جديت جست و جو كنيد.
با دقت اطالعاتي را كه جمع مي كنيد بررسي و آناليز كرده و از آن ها  -6

 نتيجه گيري و برداشت هاي منطقي داشته باشيد.
ببينيد براي عمل چه راهكار هايي در اختيار داريد؟  در كوتاه مدت چه مي  -7

توانيد بكنيد؟در دراز مدت چطور؟محدوديت هاي خود را از نظر زمان 
 امكانات و قدرت بسنجيد.

سپس راه كار هاي ممكن را مورد سنجش  و ارزيابي قرار داده و مزايا و  -8
 معايب هر يك را مشخص كنيد.

يك استراتژي مشخص براي رسيدن به هدفتان برگزيده وآن را تا خط پايان  -9
صبر و "دنبال كنيد.اين كار گاهي با اقدام مستقيم و گاهي با اتخاذ سياست 

  ميسر است."انتظار
زماني كه دست به اقدام مي زنيد اثرات عملكرد خود را تحت نظارت داشته  -10

باشيد. آمادگي اين را داشته باشيد تا در صورت لزوم استراتژي خود را 
تغيير دهيد.آمادگي اين را داشته باشيد كه با دريافت اطالعات بيشتر در 

 باره ي مسئله، تجزيه و تحليل خود و يا بيان مسئله را تغيير دهيد. 
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 بررسي و سنجش پروژه ها ي تحقيقي
 از الگوي زير براي سنجش كيفيت مقاالت و پروژه هاي تحقيقاتي استفاده كنيد.

 هر تحقيقي داراي يك منظور و هدف مشخص است. -1
 اهداف تحقيق بايد به وضوح بيان شوند. •
 ساير اهداف مربوط به هدف اصلي بطور صريح مشخص شوند. •
 همه ي بخش ها ي تحقيق بايد در راستاي هدف تحقيق باشند. •
 اهداف تحقيق بايد واقع بينانه و معني دار باشند. •

 هر تحقيقي در صدد است تا به يك پرسش اساسي پاسخ گفته و يا يك مسئله ي مهم را حل كند. -2
 پرسش اساسي مورد نظر بايد به وضوح  و دقت بيان شود. •
پرسش هاي مرتبط با پرسش اصلي مشخص و ذكر شوند تمامي بخش هاي تحقيق بايد در ارتباط  •

 با پرسش اصلي تحقيق باشند.
 همهپرسش ها بايد واقع بينانه و معنا دار باشند •
همه  پرسش هاي تحقيق بايد  آن فعاليت هاي فكري كه انجام آنها باعث برطرف شدن سؤال مي  •

 شود را به وضوح بيان كند.
هر تحقيقي داده ها،اطالعات و شواهد مربوط به پرسش اساسي و هدف تحقيق را مورد شناسايي قرار مي  -3

 دهد.
 تمام اطالعاتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد دقيق،واضح و مرتبط با سؤال تحقيق باشد. •
 اطالعات جمع آوري شده بايدبه ميزان كافي باشد تا بتوان به پرسش مورد نظر پاسخ داد. •
 اطالعاتي كه در تناقض با نتيجه گيري تحقيق باشد ميبايست توضيح داده شود. •

 هر تحقيقي حاوي  استنتاج ها يا برداشت هايي است كه از آن ها نتيجه گيري نهايي مي شود. -4
 همه  نتيجه گيري ها بايد دقيق،واضح و مرتبط با پرسش كليدي مورد نظر تحقيق باشد. •
 نتيجه گيري ها نبايد به فراتر از آنچه داده هاي تحقيق به ما مي گويد برسد. •
 نتيجه گيري ها بايد منسجم بوده و تناقض هاي موجود در داده ها را توضيح دهد. •
 نتيجه گيري ها بايد چگونگي پاسخ دادن به پرسش اصلي تحقيق را توضيح دهند. •

 هر تحقيقي دريك ديدگاه يا چارچوب ارجاع بخصوص صورت مي گيرد. -5
 همه  ديدگاه ها بايد در تحقيق آورده شوند. •
مخالفت هايي كه از طرف ديگر ديدگاه ها مطرح مي شود بايد شناسايي شده و منصفانه به آن ها  •

 پرداخته شود.
 هر تحقيقي بر اساس يك سري فرض هاي مسلم مي باشد. -6

 فرض ها ي مسلم اصلي در تحقيق بايد به دقت شناسايي شده و مورد سنجش قرار گيرند. •
 بايد توضيح داده شود كه چگونه اين فرض هاي مسلم ديدگاه تحقيق را شكل مي دهند. •

 هر تحقيقي به وسيله ي يك سري مفاهيم ذهني شكل مي گيرد. -7
 مفاهيم كليدي در تحقيق بايد از نقطه نظر وضوح مورد سنجش قرار گيرد. •
 ميزان معني دار بودن مفاهيم تحقيق بايد مورد سنجش قرار گيرد. •

 هر تحقيقي به جايي ختم مي شود يعني اين كه داراي تاثيرات و پيامد هايي است. -8
 اثرات وپيامد هايي كه تحقيق مورد نظر بدنبال خواهد داشت را رد يابي كنيد. •
 اثرات مثبت و منفي را جست و جو كنيد. •
 تمامي اثرات و پيامد هاي معنا دار تحقيق را در نظر بگيريد. •
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 مراحل رشد تفكر نقادانه
تفكر ورزيده م
 مهارت هاي فكري و(

طبيعت   فضيلت هاي فكري
 )او مي شوند ثانويه

 

              متفكرپيشرفته 
         (  مصمم به تمرين مداوم بوده 
                   و در حال دروني كردن

  است )فضيلت هاي فكري                     
 

                                          متفكر در حال  تمرين 
                                      (بطور منظم در حال تمرين 
                                          است  و متناسب با آن در
                                                حال پيشرفت است)

 

             متفكرمبتدي
              (سعي در بهبود تفكر
                    دارد اما تمرين و

                              ممارست منظم ندارد)
 

 تفكر  دچار چالش در فرد                                        
                                                   (متوجه مشكالت جدي در

                                                            تفكر خود شده است)
 

  بدون تفكر و تامل    فرد                                                                                    
                                                                                           (ازمشكالت جدي كه

                                                                                              در تفكرش وجود دارد 
                                                                                                     بي اطالع است)
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 مشكالت تفكر خود محور
تفكر خود محور از اين واقعيت تلخ نشات مي گيرد كه انسان بطور طبيعي حقوق و نياز هاي 

ديگران را در نظر نمي گيرد.ما بطور طبيعي ديدگاه ديگران را نا ديده مي گيريم و نسبت به كاستي 
هاي ديدگاه خود آگاهي نداريم. زماني به وضوح نسبت به تفكر خود محورمان آگاهي پيدا مي 
كنيم كه براي آن آموزش هاي الزم به ما داده شده باشد. ما بطور طبيعي متوجه نيستيم كه 

چگونه از فرض هاي مسلم و اطالعات به شكلي خود خواهانه استفاده مي كنيم.همچنين متوجه 
نيستيم كه چگونه از داده ها به نفع خود برداشت مي كنيم و منشا شكل گيري مفاهيم ذهني خود 

خواهانه مان را نمي شناسيم.نسبت به اثرات و پيامد هاي تفكر خود محور بي اطالع بوده و از اين 
 رو متوجه اين مسئله نمي شويم كه چقدر ديدگاه ما منفعت طلبانه و خود خواهانه است.

به عنوان انسان با يك حس غير واقعي اما مطمئن زندگي مي كنيم كه انگار بطور كامل به حقيقت 
پي برده ايم.ما بطور طبيعي اعتقاد داريم كه ادراك هاي حدسي و شمي ما درست هستند هرچند 

اين ادراك ها نادرست باشند. به جاي استفاده از معيار هاي تفكر در زمان فكر كردن اغلب از معيار 
هاي عاطفي و خود محورانه براي تصميم گيري در مورد اينكه چه چيزي را قبول يا رد كنيم 

 استفاده مي كنيم.
 در اينجا شايع ترين معيار هاي عاطفي كه انسان در تفكر از آنها استفاده مي كند را ذكر مي كنيم.

.خود محوري ذاتي:تصور فرد بر اين است كه همه "اين درست است چون اعتقاد من بر اين است"
 ي آنچه به آن اعتقاد دارد درست بوده هرچند مبناي اين عقايد را هيچ گاه به پرسش نگرفته باشد.

. ما محوري ذاتي:تصور فرد بر اين است كه عقايد "اين درست است چون اعتقاد ما بر اين است"
اصلي گروهي كه به آن تعلق دارد به تمامي درست بوده هر چند مبناي اين عقايد را هيچ گاه به 

 پرسش نگرفته باشد.
.ارضاي ذاتي خواسته ها:فرد به "اين درست است چون من مي خواهم به آن اعتقاد داشته باشم"

چيزي اعتقاد دارد كه او را در وضعيت روحي مناسبي قرار مي دهد.به چيزي اعتقاد دارد كه به او 
احساس خوش آيندي مي دهد،چيزي كه او را مجبور نمي كند تا طرز فكرش را عوض كند يا اين 

 كه او را مجبور كند تا به اشتباه خود اعتراف كند.
.خود تصديقي ذاتي:فرد ميل شديدي "اين درست است چون من هميشه چنين اعتقادي داشته ام"

دارد به اينكه عقايدي را كه براي مدت زمان طوالني داشته حفظ كند هرچند هيچ گاه بطور جدي 
 ميزان موجه بودن آن ها را با شواهد متقن نسنجيده باشد.

.خود خواهي ذاتي:فرد به "اين درست است زيرا من دلم مي خواهد كه به آن اعتقاد داشته باشم"
چيزي اعتقاد دارد كه به او قدرت،ثروت و نفع شخصي مي رساند هر چند دالئل متقني براي آن ها 

 وجود نداشته باشد.
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 مشكالت تفكر ما محور

 
بيش تر مردم نسبت به اين مسئله آگاهي ندارند تا چه اندازه كوركورانه و بي چون و چرا تعصب 

هاي غالب جامعه يا فرهنگ خود را دروني كرده اند.جامعه شناسان و مردم شناسان اين وضعيت را 
 تقيد فرهنگي ناميده اند اين پديده ناشي از تفكر ما محوري است كه شامل موارد زير است:

تمايل بي چون و چرا به اينكه فرهنگ،ملت و مذهب خود را در جايگاهي باال تر قرار  •
 دهيم.

تمايل بي چون و چرا به اينكه توصيف هايي مثبت و خودخواهانه از خود و توصيف  •
 هايي منفي از كساني كه متفاوت مي انديشند داشته باشيم.

 تمايل بي چون و چرا به دروني كردن اعتقادات و نرم هاي جامعه ي خود و عمل  •
متناسب با اين اعتقادات بدون در نظر گرفتن اينكه مي بايست قبل از عمل به چيزي 

 آن را بطور منطقيمورد سوال قرار دهيم.
تمايل به اينكه كوركورانه خود را با محدوديت هاي گروه خود وفق دهيم. (بسياري از  •

 اين محدوديت ها دلبخواهي يا اجباري هستند)
 كوتاهي در داشتن تفكري فراتر از تعصب هاي سنتي فرهنگ خود. •
 كوتاهي در بررسي و پذيرش ديدگاه هاي ديگر فرهنگ ها. (از اين طريق مي توان ژرفا  •

 و وسعت تفكر را بهبود بخشيد)
كوتاهي در تمايز قائل شدن بين نرم هاي اخالقي جهاني و الزامات و محرمات فرهنگي  •

 جامعه خود.
كوتاهي در فهم اينكه رسانه هاي گروهي در هر جامعه و فرهنگي اخبار را متناسب با  •

 ديدگاه آن جامعه و فرهنگ شكل مي دهد.
كوتاهي در ايجاد تفكر تاريخي و مردم شناسانه كه منجر به اين مي شود كه در دام  •

 تفكر رايج بيفتيم.
 كوتاهي در فهم اينكه تفكر ما محورانه يك مانع جدي براي رشد فكري است. •

تفكر ما محورانه مشخصه بارز جوامع عاري از تفكر نقادانه است زماني اين نوع تفكر محو مي شود 
 كه جاي آن را تفكر ميان فرهنگي منصفانه كه همان تفكر نقادانه است بگيرد.
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 تجسم بخشيدن به جوامع داراي تفكر نقادانه

آداب و رسوم  آيد به تمامي  عادت معمول در  ك  ك جامعه به شكل ي اگر تفكر نقادانه در ي
شكالت زندگي است  ر م آمدن ب ق  راي فائ ك روش ب را اين ي آن رسوخ خواهد كرد زي

گر بازيچه سخنران هاي سياسي نمي  آموزش ديده باشند دي افرادي كه در اين زمينه 
آنها چيزي را ممكن يا محتمل  گ مي كنند  راي اينكه چيزي را باور كنند درن آن ها ب شوند 

ج ببرند منتظر مي مانند تا  كه ازنبود اطمينان و قطعيت  رن د بدون اين در نظر مي گيرن
آن ها داده شود و اين شواهد را مورد سنجش قرار مي دهند.تحت تاثير  شواهد كافي به 

آن ها  د. اينكه برخي اظهارات با چه تاكيدي و يا با چه جديتي بيان مي شود قرار نمي گيرن
ليت  آموزش در زمينه ي ايجاد قاب ستادگي مي كنند  ق اي ع تعصب و تمل در مقابل هر نو

آوردن  آموزشي است كه مي توان گفت حقيقتا منجر به بوجود  تفكر نقادانه تنها 
 .شهروندان خوب مي شود

 1906ويليام گراهام سامنر 
انسان داراي اين قابليت هست كه منطقي و منصف باشد اما اين ظرفيت نياز به پرورش دارد.اگر 
اين قابليت پرورش داده شود ما شاهد ظهور جوامع داراي تفكر نقاد خواهيم بود. اين جوامع در 

 صورتي ظهور خواهند كرد كه:
 .تفكر نقادانه به عنوان شرط اصلي براي داشتن زندگي منصفانه و معقول در نظر گرفته شود 
 .تفكر نقادانه بطور مستمر آموزش داده شود و به شكل سازمان يافته پرورش يابد 
 .مشكل آفريني هاي تفكربه صورت يك نگراني هميشگي ديده شوند 
 .به طور نظام يافته افراد به آزاد انديشي و دوري از تعصب هاي جاهالنه تشويق شوند 
  شرافت فكري، تواضع فكري، همدلي فكري، شهامت فكري و اعتماد به تعقل به عنوان

 ارزشهاي اجتماعي معرفي شوند.
 .خودمحوري و مامحوري در تفكر به عنوان عوامل دردسر ساز در زندگي اجتماعي ديده شوند 
  به كودكان آموزش داده شود كه حقوق و نيازهاي ديگران را مثل حقوق و نيازهاي خود

 بدانند.
 .جهان بيني چند فرهنگي تقويت شود 
  افراد جامعه تشويق شوند به اينكه خودشان فكر كنند نه اينكه كوركورانه طرز فكر و رفتار

 ديگران را قبول و از آن پيروي كنند.
 .افراد جامعه خودشان بطور مستمر تفكر غير منطقي را شناسايي و از بين ببرند 
 .افراد جامعه معيارهاي جهاني تفكر را در خود ايجاد و نهادينه كنند 

 اگر ما جامعه نقاد ميخواهيم بايد به ايجاد آن بكوشيم.
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                                          ذهن
                                         انسان

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسان ها به طور طبيعي در استدالل و تصميم گيري منافع خود و گروه خود را در نظر مي :ايده اصلي

گيرند. البته از قابليت هاي عقالني اما در سطح پايين نيز برخوردارند. آنها عموما زندگي شان را با تفكر 
خود برتربيني آغاز ميكنند.در طول زمان اين تفكر با تفكر ما برتر بيني  يعني منافع گروه خود را بر هر 

چيز مقدم بدانند تركيب مي شود. تقريبا همه انسان ها درگير اين دو شكل از تفكر نا بخردانه مي شوند. 

البته تفكر خود برتر بيني و ما برتر بيني در افراد مختلف درجات متفاوتي دارد. همچنين ظهور آن در 
شرايط مختلف و موقعيت هاي گوناگون  يكسان نيست. در حالي كه خصلت هاي خودبرتر بيني و ما 

برتربيني به شكل طبيعي در انسان ها ايجاد ميشوند خرد مندي و عقل مداري نياز به پرورش دارند. از 

طريق پرورش اين قواي عقالني است كه ميتوان با تمايالت خودخواهانه و غير عقالني مبارزه كرد و به 
 ايجاد جوامع داراي تفكر نقاد همت گماشت.

 
 
 

 
 

 
 

به طور طبيعی خود برتر بين و ما 
برتر بين است. البته  به طور 
طبيعی نيز برخی مهارت های 
 فکری را در خود ايجاد می کند

نيازمند به اين است که فضيلت 
های فکری و حساسيت های 

اخالقی به شکل آگاهانه در آن 
 پرورش پيدا کنند 



 

 

       دكتر ليندا الدر  يكي از روانشناسان 
آموزشي برجسته است كه در دانشگاه 

روانشناسي و تفكر نقادانه تدريس 
 و "بنيادتفكر نقادانه"ميكند. وي رئيس 

مركز تفكر "همچنين مدير اجرائي 
 ميباشد. دكتر الدر عالقه ويژه "نقادانه

اي به بحث رابطه بين فكر و احساس يا به عبارتي  امور ذهني در 
مقابل امور عاطفي داشته و نظريه اي در خصوص مراحل رشد 

تفكر نقادانه ارائه كرده است. الدر تا كنون چهار كتاب در زمينه 
تفكر نقادانه به رشته تحرير در آورده است ودرنگارش بيست و 

يك كتاب راهنما با ريچارد پال همكاري داشته است . او 
سخنران پرشوري است و تجارب زيادي در ارائه سمينار درحوزه 

 تفكر نقادانه دارد.

 
دكتر ديچارد پال يكي از پيشگامان 

جنبش تفكر نقادانه در جهان                                                                                                                     

مي باشد. وي مدير بخش تحقيقات در 

انجمن " و رئيس "مركز تفكر نقادانه"

 ميباشد. "ملي برتري در تفكر نقادانه

پال تا كنون بيش از دويست مقاله و هفت كتاب در حوزه  تفكر 

نقادانه نوشته است. او همچنين صدها كارگاه آموزشي در باره 

 .تفكر نقادانه برگزار كرده است

دكتر محمد باقر باقري در رشته 

آموزش زبان انگليسي تحصيل 

كرده و ضمن تدريس در دانشگاه 

مشغول تحقيق در زمينه  تفكر 

نقادانه و نقش آن در آموزش 

 به عنوان  سخنران  به 2014و 2013ميباشد. وي در سالهاي 

 دعوت "كنفرانس بين المللي تفكر نقادانه و اصالحات آموزشي"

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




