
(evidences) مهارت یا عادت  ارزیابی شواهد 

 عقاید یا اظهارنظرهاییبا  ي معطوف به امور واقعمعموالً در استداللها
شویم از قبیل:روبرو می چگونگی جهاندر باب   

بالفاصله  کرونا شود ویروسنوشیدن آب در مکانهاي شلوغ موجب می-
برند.به معده منتقل شود و در آنجا اسیدهاي معده آن را از بین می  

برد.یوگا خطر ابتال به سرطان را از بین می-  

شود.مصرف روزانه یک عدد آسپرین مانع از سکته مغزي می-  

و گاه نقش فرض را بازي  چنین عقاید یا اظهارنظرهایی،  گاه نقش ادعا
کنند.می  

پذیریم؟: در چه صورتی این قبیل ادعاها را میسؤال محوري  

شده باشد.در صورتی که شاهدي براي آنها آورده   

است؟صرف ارائه شاهد کافی  آیا اما   

مهم این است که آن شاهد قابل اعتماد و محکم باشد. ،خیر   

ترین عادتهاي تفکر انتقادي این است که همواره یکی از مهمنکته: 
 بپرسیم، آیا مدعاي مورد نظر شواهدي دارد؟ 

 



امور واقع.اطالعاتی ناظر به تأیید یا توجیه ادعایی راجع به شواهد:   

ترین شواهد:مهم  

شهود-  

تجربۀ شخصی  -  

گواهی اشخاص-  

استناد به مراجع-  

مشاهدات شخصی-  

هاي موردينمونه-  

تحقیقات علمی-  

تمثیلها-  

 

 

 

 

 

 



 

: گاهی در تأیید مدعا به حس درونی یا حدس و گمان خویش شهود-
شویم.متوسل می  

 مثال:

داروخانه این دارو را به اشتباه به من داده است. گویدمیام حس درونی  

رویمشتباه میرا ا راهکنم احساس می  

درست بود؟این حرفی که زدي  وجداناً  

زندگی روزمره، در اخالق خیلی به کار برد در رشهود عالوه بر کانکته: 

 هر در اخالق شهودي است یعنی رود، تا جایی که برخی معتقدندمی

 کنکاش با . کنید مراجعه )وجدان( درونی نیروي به .کنید شهود موقعیت

 عمل و کرده کشف موقعیت یک در را بدي و خوبی توانیدمی وجدانتان در

 .دهید انجام را موقعیت آن با متناسب

مثالً وقتی در یک موقعیت در تعارض بین وفاي به عهد و راستگویی قرار 

 هد.دگرفتید به شهود درونی خودتان مراجعه کنید که کدام را ترجیح می

  چیست؟ عمده شهودمشکل 



است. خصوصی بودن  

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

 

تجربۀ شخصی -  

شود، مثال: من همیشه بعد از خوردن یک کیک شکالتی حالم بهتر می
کنم کیک شکالتی براي افسردگی خوب است.به همین دلیل فکر می  

شناسم که ...کسی را می-  

ام که ...از روي تجربه دریافته-  

تجربه شخصی چیست؟ مشکل عمده  

 

 

 

 

 

 

 



 

یعنی نتیجه گیري در بارة مجموعۀ بزرگی از چیزها بر : تعمیم شتابزده
هاي آن مجموعه به اساس تجاربی که فقط از برخورد با چند تا از نمونه

 دست آورده ایم.

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

 

گواهی اشخاص:-  

مثال: پشت جلد یک رمان، از قول یک شخص، براي نمونه یک هنرپیشه، 
را ن آتوانستم شده وقتی شروع به خواندن این کتاب کردم نمینوشته 

 زمین بگذارم.

هاي تلویزیونی و تبلیغات فیلمهاي موارد استفاده: تبلیغات به ویژه آگهی
 سینمایی، تبلیغات کتاب.

از کرونا خیلی مؤثر  گویند لیمو ترش در جلوگیريمی همکارانم همه
 است.

 

 مشکالت:

 



: افراد بر اساس اطالعاتی حرف می زنند که مؤید گزینش هدفدار-
کنند.اطالعاتی که مؤید آن نباشد چشم پوشی میادعایشان باشد و از   

:منافع شخصی-  

:اطالعات ناکافی  

: اینکه یک دوبلور خوش صدا و یا هنرپیشه جوان معروف عامل انسانی-
تر می کند.و محبوب یک کاال را تبلیغ می کند آن را متقاعد کننده  

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

 

استناد به مراجع-  

ناسانی که تصور بر این است که اطالعاتشان در مراجع یا کارش
 موضوعی خاص از همۀ ما بیشتر است.

فضاي مجازيعمده محل مواجهه:   

 پیش از صرف نمک به هضم گوید خوردن کمیمیحکیم خیراندیش 
.کندبه حفظ سالمت و بهداشت معده کمک میغذا   

هانمونه  

فیلم: یکی از ده فیلم برتر تاریخ سینماي جهان.دان قتمن  



کند.ها: انجمن پزشکان آمریکا از این موضع حمایت میسازمان  

ند که ...دهمحققان: تحقیقات نشان می  

فیلم جدایی  گوید به نظر منشاهد متخصص: مثالً پرفسور سمیعی می
 فرهادي یک شاهکار است.

باید نظر این مرجع را قبول کنم؟ چرا  پرسید بهمواره نکته:   

 آیا این اظهار نظر با حوزه تخصص او تناسب دارد؟

شخصی، امیدها و آرزوها، عوامل تأثیرگذار بر گزارش: نیازهاي 
 ایدئولوژي، باورهاي اخالقی و غیره.

 مسأله:

د در توانبراي برداشتن چربی شکم و پهلو می لیپوماتیکانجام عمل 
-بهمصاح سالمتیچاقی مؤثر باشد.  مجلۀ جلوگیري از کمردرد  و عوارض 

گوید این عمل هیچ عارضه اي ندارد. بهروز انجام داده که میاي با دکتر 
این دکتر ماهانه تعداد فراوانی عمل داشته و همگی موفقیت آمیز بوده 

گواهی انجام این عمل را  انجمن جراحان پالستیک آمریکا ازاو است. 
 .که مورد تأیید وزارت بهداشت است دارد

 

 استدالل فوق را بررسی کنید.



واند تبراي برداشتن چربی شکم و پهلو می لیپوماتیکانجام عمل مدعا: 
 چاقی مؤثر باشد.  در جلوگیري از کمردرد  و عوارض 

وزارت  و انجمن جراحان پالستیک آمریکا دلیل: فالن جراح که مورد تأیید
 گوید عارضه اي ندارد.بهداشت است، می

 حال

مرجع مذکور قابل اطمینان است؟ یکی خود شخص و یکی هم  چقدر
 انجمن جراحان پالستیک آمریکاانجمن مذکور. آیا در آمریکا فقط یک 

وجود دارد؟ آیا منافع شخصی درمیان نیست؟ از آن گذشته، شواهدش، 
در  پالستیک یک جراح به فرض صحت، فقط تجارب شخص اوست.
 مورد عوامل کمردرد و چاقی اظهار نظر می کند.

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

 

مشاهده عینی:-  

مشکل اصلی: گرایش ما انسانها دیدن یا شنیدن چیزهایی است که 
خواهد ببینیم یا بشنویم.دلمان می   

خط دروازه عبور داده ولی داور می گوید توپ را از مثال: بازیکنی می
 گوید توپ از خط نگذشته است.



 

تحقیقات علمی:-  

 بررسی ها نشان می دهند که...

اند که ...محققان بر اساس تحقیقات جدید دریافته  

منتشر شده که نشان می دهد  New England  گزارشی درمجله 

تحقیقات علمی احتمالی استناد به اشکاالت  

تفاوت کیفیت-1  

نقض یکدیگر-2  

عدم اثبات مدعا-3  

بر تحقیقات محققان  ، و نیازهايتأثیر نگرشها، ارزشها-4  

انتخاب گزینشی-5  

تغییر تحقیقات به مرور زمان -6  

 مثال: 

 نوشیدن هشت لیوان آب در روز براي سالمتی مهم است.

 عدم تعادل مواد شیمیایی در مغز انسانها تنها عامل افسردگی است.

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



براي یک یا و تعریف مفصل ماجراهایی که توصیف  نمونه هاي موردي:
والً مبتنی بر مشاهده یا و معم چند نفر رخ داده براي تأیید یک مدعا.

هستند. که گاه دقیق و گاه سطحی و کم مایه.مصاحبه   

 مثال:

رئیس یک دانشگاه می گوید من یقین دارم دانشجویان ما پس از فارغ 
ر تبالتحصیلی هم شغل خوب خواهند داشت و هم جذب دانشگاههاي مع

جهان خواهند شد. همین امسال یکی از دانشجویان ما در دانشگاه 
 هاروارد جذب شد.

 

اي در مورد به نتیجهید آبر مبناي شباهت دو چیز میاستداللی که  تمثیل:
رسد.ویژگی ناشناخته یکی از آن دو می  

-بیماري شیداییاختالل خلقی دو قطبی( اول بار پزشکان وقتیروان 
این بیماري را مشابه افسردگی تلقی ، را شناسایی کردند )افسردگی

کردند چون در هر دوي آنها عالئم مشابهی از افسردگی شدید مشاهده 
 می شود.

 

 



 

به دو عامل مهم توجه کنید :هاارزیابی تمثیل  

تعداد وجوه شباهت و تفاوت دو امر مورد مقایسه-1  

ربط داشتن آن شباهتها و تفاوتها -2  

 مثال

کسی ادعا کند حضور زن در تبلیغات کاال چیزي نیست جز اینکه زن 
سپس یک کاالي قابل قابل نمایش است.  

یعنی ابراز آزادي انتخاب  حضور زن در تبلیغات کاالدیگري ادعا کند 
واهد بود.اینجاست که تمثیل اول محل تردید خ زنها.  

هاي ذي ربط مهمی وجود : تمثیلی که در آن ناهماننديتمثیل معیوبتله 
 داشته باشد.

وجود یک دانشجوي مشکل دار در یک کالس مانند تخم مرغ فاسدي 
کند.است که غذا را فاسد می  

 

 

 



استدالل زیر را بررسی کنید.مسأله:   

کنم قانون سه ضرب در آمریکا که می گوید اگر کسی بیش من فکر می
از سه بار مرتکب جرم شد باید به حبس طوالنی یا حتی حبس ابد 

ط ن بیسبال فقمحکوم شود، قانون درستی است. همان طور که هر بازیک
سه بار فرصت دارد توپ را با راکت بزند. پس چرا باید به مجرمین 

 فرصتی بیش از سه بار داد؟

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



علتهاي بدیلپرسش از  مهم دیگر تفکر انتقادي: عادت-  

 

تبیینی جایگزین و قابل قبول که می تواند بیانگر این باشد  علت بدیل :
 که چرا فالن پدیده رخ داده است.

علت بدیل  پیدا کردن سرنخ هاي  

استفاده  ی که نویسنده یا گوینده در تأیید ادعاي خودش از عباراتیوقت
قبیلاز  کند می  

.این اثر را دارد که ..  X  

.شود که ..مانع از این می  X  

عاملی است در ...  X 

 X با ...مرتبط است 

اي، خودش را در . پس از نوشتن نامهخودکشی ویرجینیا وولف :مثال
اي نزدیک منزلشان غرق کرد.هرودخان  

ها:فرضیه  

.ترسید به زودي دیوانه شود، چون سابقه افسردگی داشتمی-1  



سالگی شاهد مرگ عذاب  21پدرش که در به  او  شدیدوابستگی -2
 آور او بود.

سرخوردگی از ازدواج با همسرش لئونارد وولف. -3  

 

علت بدیل:شناسایی  پرسشهاي کلیدي براي  

راه دیگري براي تفسیر کردن این شواهد هست؟آیا -  

تواند این نتیجه را تببین کند؟چه علت دیگري می-  

اگر از دیدگاه دیگري به این موضوع نگاه کنیم چه علل دیگري را می -
 توان یافت؟

تواند د، چه تفسیر معقول دیگري میاگر این تفسیر نادرست باش-
 وجود داشته باشد؟

 نکات کلیدي در بررسی علتهاي بدیل

علت یا یکی از علتها: نکته اول:   

 

 عدم توجه به پیچیدگی علل می تواند منجر شود به 



تأکید بیش از حد بر روي  :مشکل ساده سازي مفرط تبیین علّیمغالطه 
 یک یا چند عامل که براي توجیه نتیجه کافی نیستند.

 

علتهاي بدیل و تحقیقات علمی:: نکته دوم  

در تحقیقات علمی، علتهاي همیار یا مکمل هم از دیگر علل کم اهمیت 
اي در باره علت متمایز می شوند. سپس تحقیقات مبناي فرضیه

شواهد علمی یق . وقتی فرضیه اي از طرر می گیرندقرا رخدادهاي عالم
  قابل اعتماد، به طور قاطع اثبات شد، به قانون تبدیل می شود.

، تعداد قوانین کلی که به اثبات قطعی آدمی پیچیده در حوزه رفتارتذکر: 
در  یقوانین کل هاي شبهادعا مواره به، بنابراین هرسیده باشد اندك است

کاهش مالیات سبب رشد اقتصادي این زمینه با تردید نگاه کنید. مثالً 
 شود. بنیادگرایی علت تروریسم است.می

 

 مسأله:

از  ود.شتحقیقی نشان می دهد کشیدن سیگار مانع از سرماخوردگی می
درصد آنها یکبار هم سرما  67سیگاري، مشخص شد  نفر 525بررسی 
اند. پس این فرضیه مطرح شد که نیکوتین در سیگار ویروس نخورده

سرماخوردگی را از بین می برد. پس آیا می توان نتیجه گرفت اگر 



احساس کردیم داریم سرما می خوریم، سیگار بکشیم تا جلوي آن را 
 بگیرد؟

تببین را بررسی کرد باید چند  

است.  y علت   x :تبیین یک  

x است. علت   y : دومتبیین     

بر اساس عامل سومی با هم رخ می دهند.  y و  x : سومتبیین    

بر هم تأثیر می گذارند.  الًبمتقا  y x و  : چهارمتبیین    

  با توجه به مثال فوقحال 

مقارنتاشتباه گرفتن علیت با : نکته سوم  

اشتباه گرفتن علت و معلولنکته چهارم:   

نادیده گرفتن علت مشترك:نکته پنجم   

علت شمردن رخداد مقدمنکته ششم:   

 

 

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

 



 

تردید در آمارهاي عرضه شدهمهم دیگر در تفکر انتقادي: عادت   

آیا آمار عرضه شده فریب دهنده نیست؟پرسش مهم:   

 مثال

شدن نیروگاه هسته اي در این شهر باشیم، خته لی ندارد نگران سادلی-
 میانگین خسارتهاي ناشی از سوانح هسته اي نسبتاً پایین است.

آن قدر هم که گفته می مصرف آب تصفیه نشده چاهها و رودخانه ها -
درصد از کسانی که  8شود خطرناك نیست. در سراسر کشور کمتر از 

بتال شده اند.مصرف کرده اند به بیماري م آب تصفیه نشده  

 

مارآمغالطه هاي نهفته در توسل به   

آمار چیزي را اثبات می کند اما نتیجه دیگري گرفته شده-1  

از قلم انداختن اطالعات-2  

از قلم افتاده اطالعاتآمار خطرات جانی و -3  

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

 



توجه به اطالعات مهم بیان نشده مهم دیگر تفکر انتقادي: عادت  

که بر قبول یا رد استدالل نویسنده  اطالعاتی :اطالعات مهم بیان نشده
 یا گوینده تأثیر می گذارد.

 مثال

درصد چرك و چربی هاي عمیق  95ر آگهی هاي زیت اوت آمده که د
پوست را پاك می کند و بنابراین از دست لک و پیس هاي بدترکیب 

باید پرسیدعجله نکنید  نجات پیدا می کنید. آیا باید آن را خرید؟  

 99کند؟ شاید آنها هم هاي دیگر چند درصد را پاك میتمیزکننده-1
 درصد

چرك و چربی ها را پاك معمولی هم مقدار زیادي  چه بسا صابون -2
 کند

آیا این محصول عوارض خطرناکی ندارد، مثالً خشکی بیش از حد  -3
 پوست

الزم است، شاید همان چرك و چربی  چقدر لک و پیس براي ایجاد-4
که پس از این استفاده از این محصول باقی می  چرك و چربیمقدار 

شود. لک و پیسماند منجر به   

 



 مسأله

یش منجر به افزا خوابیدنکمتر  خوردن و  تحقیقات نشان می دهند کمتر
روي موشهاي آزمایشگاهی  در تحقیق انجام گرفتهعمر می شود. 

مشخص شده موشهایی که کمتر غذا خورده اند و کمتر خوابیده اند در 
 مقایسه با سایر موشها عمر طوالنی تر داشته اند.

 است؟ بیان نشده اطالعات مهمی چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گفتیمکه  نکاتیدر پایان مروري داشته باشیم بر مهمترین 

ا ب تنها آمد، اجمالی از مهمترین مهارتهاي تفکر انتقادي است کهنچه آ
 .نها مسلط می شویدار و تمرین، بر آتکر

 مسأله چیست؟ مدعا کدام است؟ -1

 آن چیست؟ دالیلاستدالل و  -2

 اي مبهم کدام اند؟واژه ه -3

 فرضهاي ارزشی و توصیفی کدام اند؟ -4

 آیا مغالطه اي وجود ندارد؟ -5

 شواهد چقدر قوت دارند؟ -6

 آیا علتهاي بدیل در کار نیست؟ -7

 آیا آمار فریبنده نیست؟ -8

 چه اطالعات مهمی بیان نشده؟ -9

 

 


