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 تعريف التفكير العلمي

تفلنطقريي ميُشير مفهوي امتفكهرريي متف الي متفيييمتفكهرري م ي مفمكيي ممتف ايعملفال  يي متف لاري  م        

تفك متكخاّاي؛ ما ستيكنط  وملتفكييلرعمتفكا يطي وملتستيكلسبمتف يطط وملتري يهمتفلهي ترعوملت كطي  م

[مالي مينطي امتفكهرري م١تفه ضر  وملغر ت مفهمتف لار  متفك مت  يمإليا دمحّلمفلشرا مف رني و 

 متفهي دمبويل متف ال م ايمفال   مفهمتف لار  متفلكك ب  متفلطنر م ايمفل  تي  مهتنري ميقي امبوي

تف صيي بمىفيييمتفمييلومحرييذمتطييلومتييالمتفخطيي ت مبيي ف   مب  يي دمتفلشييرا وم ييّعمتف يي  مفاطمييذم ييهم

 يي لمفماّويي مفييهم ييظبمتفلظحايي ملتفقريي املغر تيي مفييهمتف لاريي  متف الريي ومفيي مف ت يي  متفل يي م

مبدياي دم حيلملتفل ض  ر ملتستكن دمىفيمتفمق ئقم  مته ر متفطر ني  ملصير غ متفل ا في  ومتنكوي إي

مفطكر مفالشرا .
م

 خصائص التفكير العلمي 

ميكّيفمتفكهرر متف ال مب لدمفهمتفخي ئصما آلت :

تفك تالر :محرذميُضرفماّلمب حذمف مت ّصلمىفر؛م ط متفكهرر متف ال مفّل ميؤدّامتفيم -1

 ت تاعمتفل    .م

   فر متفكنارع:مىهمتا ام لار ملض متفه ضر  ملت كط  ت مبأتا بمُفنّاعملد رقمفضل نم -2

 تفنك ئج.

تفطمذم همتألتط ب:م  ف اعمسميقكي م ايم ل متفل ا ف  ملتتكنك جمتفمق ئقمح بمم -3

 ظ ت  مف م قطومبلميك لّممهفكمىفيمته ر موتط بمحلل و .

تفشل فر ملتفرقره:م  فول مفهمتفكهرر متف ال مت متف ص بمىفيمنك ئجملحا بم  ّف ميُلرهمم -4

 متفاا إمىفرو م  م لّ مف ت فمو  م.

تفل  ملتفكا يل:م  فاغ متفك مي ك لاو متفط حذمت مفغ م ي ضر م  ئل م ايموتسم الر م -5

 .د رق مفضل نمد  ملصم متفنك ئج

 

 خطوات التفكير العلمي

ميكّعمتفكهرر متف ال مفهم ظبم لّ م ط ت مُفنّال ما آلت :م

ىد تكمتفلشرا :ملتفياامفيهمنيأن؛متفكمهريىم اييمتفطميذمل ي ةمتألتيإا ومىهمىّنمل ي دمم -١

 تفلشرا مت متفلت  متف حرلمإليا دمحّلمفو .

تمليلمتفلشرا ملصر غكو :ملهفكمفيهمو يلمحيي ت ملت يورلمفن  شي م لري متفا تني مم -2

 تفلك اّق مبو .

 ل متفطر ن  ملتفل ا ف  :م ارّلمدفرلميك اّيقمب فلشيرا موتلري مفيهمو يلمتف صي بمتفييمم -3

 تتكنك جم ال مح بمتفلشرا مفهم لر م  تنطو .م

لض متفه ضر  مفمّلمتفلشرا :ملتفك متشللم لر متفكخلرن  ملتفما بمتفللرن متفق باي م -4

 فاقر امفطر نمصمكو مفهم لف؛.م



 يي لم الريي مفن تييط مفاك ّصييلمتفيييمحييّلمف يي فّ ممت كطيي  متفه ضيير  :ملهفييكمب تييكخلتا -5

 فالشرا .م

تستكنك    ملتفك لرل  :ملت مت كر  متفه ضر متألن ي مضيلهمفال  ي متفه ضير  م -6

 لتفك متُشّرلمحّظيمفالشرا .م

تفكططرييقملى يي د متستييكخلتا:م ط ييلمىيايي دمحييّلمفالشييرا ميييكّعمتفكنطييؤمب ألحييلت ملتفايي تت م -7

م.ّلمب فط لمتفل ايتفاليل وملى  د متتكخلتامتفم

 

 أهمية التفكير العلمي

تُ كط منك ئجمتفكهرر متف ال مودفّ يم     يميُلرهمتستكن دم ارو ملتف   عمىفرو م نلمتفم    مم  

نا تيمألّنم ظص متفكهرر متف ال مت مىيا دمته ر مفنطق مفا ت  مولمفشرا مفي مب س كلي دم

 ايمفال   مفهمتألت فر متف الر  ما فكا ي وملتفكماريلوملتستيكلسبوملد تتي متف ظ ي م

يم اييمبرهم  لر متفلكغرّي ت ملته ير ت مبل ي مللضي ةومالي ميين رسمتفكهرري متف الي مىيا بي 

متأل  تدمفهمحرذمت ىيىم ل تتوعم  متفلا س متآلتر :م

   ةمتألتإا متفل رق وملتفطمذم همفشرظ م الر مفهرل وملصر غكو مبل  مللض ة.م -١

ّ د مفا صي بمتفييم ل متفطر ن  ملتفل ا ف  مهت متفيا ملتقررلو مب تيكخلتامو ري  مفاي -2

 ته ر ت م  ّ ف .

 تفك ّصلمتفيمنك ئجملحا بمفنطقر ملت كط  ت مضلهمتفل  ير متفلظئل .مم -3

تقطّلمتأل ر  متأل  مملتإلفل امبأاط م لدمفيهمتفه ضير  وملتط  توي وملر   تي متف لاري وم -4

 لتقررلو .م

 .فشرا تفك تصلمف متآل  يهمبه  فر مفاك ّصلمىفيمتفملمتألن  م نلمف ت و مويّ م -5

 ُمعّوقات التفكير العلمي 

م:تن كمب ضمتفُلملّدت متفك متُ رقمتفكهرر متف ال  ملفنو مف ميأت ممممم

تفكلّ ييكمب ألتيي  ر ملتفخ ت يي  :م ايييمتفيي غعمفييهمتفكطييّ  متفيياامحقّقيي؛متف اييعم يي متفقيي نمم -١

 ري  متف ش يهمىّسموّنمتفر ر يهمسمزتف تمفكلّ ررهمبط ضمتف ا ار  متفن تا م يهمتإليلي نمبأ

لتلرّ مل  ت   مسموت امفو مفهمتفيم ملب ريل مايّلمتفطُ يلم يهمتألتيسمتف الري متف يارل وم

 لتاتمفهمنأن؛مى    متفكهرر متف ال متفلطن م ايمتمارلمد رقملنك ئجملت  ر .

تسنقر د:م  ألنخ صميلرا نمفكأيرلمتأل ر  ملتألدفّ متفك متك ت قمف م غطي توعومولمتايكمتفكي مم -2

تُشيي  تعمب ألفيي نومولمتفكيي متك ت ييقمفيي مف كقييلت مو ييلتدتعمتفكيي مت ت   تيي مف يين ت م ييلّ وم

  أل ر  متفلطنر م ايموتسم الر متارل متضي فمب يط متسنقري دمل تإمتياط متأل لفري ومولم

 سنكش  .متفشو  ومولمت

تفك ّي :محرذمىّنمتفك ّي متفااميمكر م ر  يمف مفيعمت طيصمصيمكو مليي  ضموّام وامفيهم -3

نأن؛متف ص بمفامقرق ميك   ضمف متفول متألت ت مفاكهرر متف ال  ملتفااميل  مفل تتي م



واط م لدمفهمتفه ضر  ملتفك لرل  مفول مبل مفخكاهي يملفك   ضي يمفي مب ضيو متفيط ض م

م  فالشرا مل ط بموّامتغرر م لميط ومب ط متفا ل ملتفلكغرّ ت .فا ص بمىفيمحل ّ

تإل ظامتفُلضاّل:م  إل ظامتظةمهلمحلّيه مىّف مونميقي دمتفشي  بمتفييمتفكطيّ  ملتفنلي مولمم -4

يُ رقمتقلّفو مبكشررا؛م قط موف امتفكهرر متف ال  ملهفكم طي مت  ري؛مو يلتدماطري  منمي م ري  م

يم اييمح ي بمتفي وامتفيي تبمتفياامف م لمتم زم ايمتأيرلمتألغاطر م لتُمقّقمتنكش  تيملتتي  

م.فهمنأن؛مىيا دمحّلمفلشرا مف 

 

ممالفرق بين التفكير العلمي والتفكير االعتيادي

ميكّيفمتفكهرر متف ال م ايم رسمتفكهرر متس كر دامبل ميأت :

ي كلييلم يي محييّلمتفلشييرظ م ايييمنا ييي  م الريي ومسمفاييّ دمو ريي  ملتلرّيي مولمبييليور  مسمم -1

 فا بمفو مفهمتفيم .م

يملي صلمتفنك ئجوملسميركه مب فا ن متفنا ام قط.م -2  يق ام ايمت كط  متفنا ي  م لارّ 

 يقطلمتفك ليظ ملتفكغرر ت  مإل ط إمتفملمتفلقك ةم  ص يمفاكطّ  ملىحلت منك ئجمو ضل.م -3

 تكأ ّ منك ئا؛مب فلكغرّ ت متفُلمرط مدلنمتنمر زمفهر  مف .م -4

 يطمذم همتألدف متفلؤيّل مفنو ملتفل   ض وملسميركه مب فلؤيّل م قط.م -5

م.ي بطمتف ط ملتفنكرا مب تكخلتاموت فر م الر ملفنوار  -6

 

 

 


