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 التفكير العلمي

 في الفرد يستخدمه أن يمكن الذي المنظم التفكير من النوع ذلك هو العلمي التفكير

 في أو المعتادة، المهنية أعماله يمارس حيث يبذله الذي النشاط في أو اليومية، حياته

 وأن منظماً، يكون أن التفكير هذا في يشترط ما وكل. به المحيط العالم مع عالقاته

 به يشعر أن دون لحظة كل في الفرد يطبقها التي المبادئ من مجموعة على يبنى

ً  شعوراً   . واعيا

 تبعهاا إذا المتتالية العمليات من مجموعة هو العلمي التفكير بأن يقال أن ويمكن

 إلى والقياس المالحظة من العمليات هذه وتتدرج جديدة، معرفة إلى به تؤدي الفرد

 وصياغة المتجمعة البيانات تفسير وإلى لحلها، طرق عن والبحث بالمشكلة الوعي

 . وتعديله موجود نموذج اختبار أو نظري نموذج بناء إلى وصولً  منها، تعميمات

 األسباب عن بالكشف ظاهرة أية تفسير بمقتضاه يتم الذي المنهج هو العلمي والتفكير

 نا على للظاهرة بدراسة إل يأتي ل هذا ولكن النحو، هذا على حدوثها إلى أدت التي

 التفكير وعملية. السبب بدور ويقوم ،فيها وجوهري أساسي هو عما الكشف يتم

 .والستنتاج والستقراء المالحظة عليها يغلب العلمي

 سمات التفكير العلمي

 : أهمها له المميزة السمات من بمجموعة العلمي التفكير ويتسم

 يبنى حيث العلمية للحقيقة المتواصل التطور توضح السمة وهذه التراكمية، ـ 1

 .القديم على الجديد

 وتنتهي بالمالحظة تبدأ منظمة، خطوات وفق التفكير يتم حيث ، التنظيم ـ 2

 .وتجريبها تحقيقهاو الفروض وضع خالل من الحل إلى بالوصول

 إلى أدت التي األسباب عن للكشف السعي به ويقصد ، األسباب عن البحث ـ 3

 .المنطقية األدلة بتوظيف الدراسة موضوع الظاهرة وجود

 جميع على إليها التوصل يتم التي العلمية المعرفة تشمل حيث واليقين، الشمولية ـ 4

 . مقنعة منطقية وبأدلة الشك، تحتمل ل يقينية بصورة الظاهرة أمثلة

  المجاز عن بعيداً  الحقيقة بمعانيها األلفاظ الباحث يستخدم حيث ، والتجريد الدقة ـ 5

 .التأويل تقبل ول بالوضوح تتسم محددة ورموز مصطلحات ويستخدم



ــ الموضوعية ، بمعنى ان ليكون هذا التفكير متحيزا ، وان ليعكس الباحث  6

 ميوله ورغباته على الموضوع الذي يقوم بدراسته .

 وفق ما قضية مع للتعامل المنظم التفكير من نمط هو العلمي التفكير فإن عليه، وبناء

 شواهد على بالستناد أسبابها على والتعرف مكوناتها، لتحليل متكاملة، خطوات

 عمل كيفية على التعرف أجل من دقيقة ومصطلحات ورموز مقنعة، عقلية وأدلة

 حلول إلى الوصول ثم ومن الظواهر، على تترتب التي بالنتائج والتنبؤ األشياء،

 .مفيدة جديدة تعميمات أو مرضية


