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 :قدمهم
سال  سری1390این درس که از  سرا شد و برای تمامی گروه ، در کنکور  های مقطع دکتری به عنوان یک درس عمومی وارد 

سانی، علوم پایه، زبان، بخش است که در گروه 4آزمایشی به صورت اجباری قرار گرفت شامل  های غیر فنی مهندسی )علوم ان

 در یک بخش متفاوت است. کشاوزی، هنر و دامپزشکی( و فنی و مهندسی

 60، 91وال و در سال س 40، 92و  90حالی که در سالهای سوال بوده در  30 ، 94و  93های تعداد سواالت این آزمون در سال

 سوال داشته است.

    تند:های آزمون به شرح زیر هسسوال بشود وجود دارد. بخش 40واالت مجدداً غییرات آزمون، امکان اینکه این سبا توجه به ت

 

 های غیر فنی و مهندسیگروه

 

 بخش

تعداد سوال در آزمون 

 سوالی 30

 40تعداد سوال در آزمون 

 سوالی

 10 8 درک مطلب

 10 7 استدالل منطقی

 10 8 تحلیلی

 10 7 کمیتی

 

 گروه فنی و مهندسی

 

 بخش

 30تعداد سوال در آزمون 

 سوالی

 40تعداد سوال در آزمون 

 سوالی

 10 8 درک مطلب

 10 7 کمیتی

 10 8 تحلیلی

 10 7 تجسمی

 

سال ها تغییرات  ست که آزمون طی این  ست. این در حالی ا سیع بوده ا سیار و شده تا کنون در آزمون دکتری ب مباحث مطرح 

ضافه شده  شوند و مطالب جدیدی به تازگی به این آزمون ا سیاری از این مطالب دیگر مطرح نمی  شته و ب محتوایی فراواینی دا

سللواالت امسللال را به  ود  درصددد 80بیش از ند. ما در این جزوه بنا داریم مطالب اصلللی و پرتکراری که به احتمال زیاد ا

ا تصللاخ  واهند داد را بررسللی کنیم و از پردا تن به مطالب اضللافی و ات د وقت داوطلبین پرهیز  واهیم کرد. این جزوه 

 شد و جای هیچ گونه نگرانی بابت نقص مطالب نیست.کام  منطبق بر مطالب ک سی مطرح شده می با

به اینکه یادگیری مطالب استدالل منطقی در یادگیری سواالت درک مطلب نیز تأثیرگذار است، لذا فصل اول این جزوه با توجه 

 دهیم.را به استدالل منطقی ا تصاخ می
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 اول: استدالل منطقی قسمت
 

سمت چالش ستدالل منطقی ق صیلیبرانگیز سواالت ا ستعداد تح ستدالل منطقی، معموالً یک متن کوتاه  ا سواالت ا ست. در  ا
گیری  ود را از  واهد نتیجهشود. به عنوان مثال این پرسش از شما میآمده و سپس درباره محتوای متن پرسشی مطرح می

 متن بیان کنید یا سا تار متن را تقویت یا تضعیف نمایید.
شود. در واقع در این سواالت ی شما در درک و تشخیص سا تار استداللِ درست و نادرست سنجیده میدر این سواالت توانای

 گیرد.  طاهای ادراکی که در زندگی روزمره امری رایج است، مورد ارزیابی قرار می

 بر ی از  طاهای ادراکی که در آزمون می توانند به ما کمک کنند به شرح زیر هستند:

 ای: خطای هاله
گذارد. مث ً ممکن اسللت فردی را که معموالً با تا یر در محل یک ویژگی بارز در یک فرد یا گروه، بر قضللاوت کلی ما تاثیر می

 نظم، غیرقابل اعتماد، ناتوان و... تصور کنیم.شود، به طور کلی فردی بیکار  ود حاضر می
 خطای قالبی اندیشیدن: 

شترک  ستند را مثل هم میهمه افرادی را که در یک ویژگی م سوار میبینیم. مث ً میه سانی که  ودروی بنز  وند، شگوئیم ک
 افرادی با ک س، رسمی و با موقعیت شغلی و اجتماعی باال هستند. 

 به کار بردن کلمات تاکیدی و اغراق کردن: 
مدیر  وب باید قبل از بیان نظر  باشللد. در حالیکه یکهای قطعی و مبالغه نیز از اشللتباهات رایج در فرهنع عامه میقضللاوت

  ود، کلماتش را به درستی ارزیابی کرده و بتواند در صورت نیاز دالیل متقنی را برای اثبات صحت آنها ارائه کند.
 های اندک )استدالل استقرایی ناقص(: داوری و قضاوت بر اساس نمونهپیش

دهیم. این  طا منجر به قالبی اندیشللیدن نیز شللرایت تعمیم می با بررسللی تعداد اندکی نمونه، نتیجه را به همه کس یا همه
 گردد.می

 خطای تحلیل کمیتی نادرست: 
تر از هر دو ای چربای  یلی چرب اسللت )یا پنیر  امهبه عنوان مثال: پنیر چرب اسللت.  امه نیز چرب اسللت. پس پنیر  امه

 چربی پنیر و  امه است و نه جمع  درصد چربی این دو. ای میانگین وزنی ازاست.(. در حالیکه درصد چربی پنیر  امه
 البته این  طا که بسیار پرکاربرد است در ادامه مفصل تر بررسی  واهد شد.

 

های واالت گزارهاست طبق آ رین تغییرات کنکور، س های منطقیمباحث این بخش شامل دو قسمت اصلی تحلیل متن و گزاره

شند، شوند. منطقی در آزمون مطرح نمی شته با ضوع ع قه دا ستانی که به این مو لذا ما هم به این بخش نخواهیم پردا ت. دو

ستعداد تحصیلمی شارات کتمسیح و هادی ی دکتری تألیف محمد وکیلیتوانند برای مطالعه شخصی به کتاب ا ابخانه  واه، انت

 فرهنع مراجعه کنند.

 ر است: مباحث تحلیل متن به صورت ک سیک شامل چهار بخش زی

 یافتن مفروضات پنهان -1

 گیری از استداللنتیجه -2

 تضعیف استدالل -3

 تقویت استدالل -4

کنیم این معرفی می واالت ساختار جدیدسافه شده که ما آن را تحت عنوان در سالهای ا یر بخش جدیدی به سئواالت اض

اثر  ، سئواالتنادرست کمیتی ، سواالت خطای تحلیلغالطاتمسئواالت شامل سئواالت یافتن  طای نویسنده، مباحث 

 شوند که تا به حال در هیچ منبعی به جز جزوه پیش روی شما نیامده است. میو... کبری 

 ها هرگاه به چنین مطالبی رسیدیم آنها را تحت همین عنوان معرفی  واهیم کرد.الی بحثدر البه

س شود. قبل ازان میدر طول درس مثالهایی برای تفهیم بهتر موضوع بی سعی کنید ابتدا  ودتان به  سوالت  سخ  ال ومطالعه پا

 پاسخ دهید تا در روند آموزش موفق باشید. 
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 یافتن مفروضات پنهان: 

 کنیم.نظر میای است که دلیل بدیهی بودن از بیان آن صرفهفرض پنهان، مفروضه :1تعریف

 فرض پنهان حلقه مفقوده استدالل است. :2تعریف 

شتر می ضیح بی صحبت کردن مقدماتی را که به نظر بدیهی میبرای تو نیم. کآید را بیان نمیتوان گفت گاهی اوقات در هنگام 

گویند. مفروض پنهان در واقع شللوند، ولی عم ً در اسللتدالل وجود دارند، مفروض پنهان میدر واقع به مقدماتی که بیان نمی

 باشد. حلقه واست بین مقدمات بیان شده و نتیجه می

 نوان مثال فرض کنید دو دوست در مقطع کارشناسی در حال صحبت با یکدیگر هستند: به ع

  واحد درس دارم. 14این ترم 

 را؟چ 

 .ترم پیش مشروط شدم 

 !آهان 

یک از طرفین به وجود بیاید. اما اگر کسلللی که از درس و رسلللد بدون اینکه ابهامی برای هیچاین مکالمه همینجا به پایان می

شگاه اط عی ست که این دو دوست فرض ندارد به این مکالمه گوش دهد متوجه موضوع نمی دان شود. دلیل این موضوع این ا

 دارند که برای شخص سوم معلوم نیست. پنهان مشترکی

 فرض مشترک این دو دوست چنین است: 

شگاه وجود یقانون سی که معدل یک ترم او کمتر از  در دان شنا شجوی مقطع کار شده و با 12دارد که دان شنا ته  شروط  شد م

 واحد در ترم بعد نیست.  14 از مجاز به ا ذ بیشتر

 به دو مثال زیر توجه کنید:

 زمین سفیدپوش شده است، چون برد باریده است.  :1مثال 

 شود.مفروض پنهان: اگر برد ببارد، زمین سفیدپوش می

 به دلیل نبستن کمربند، جریمه شدم.  :2مثال 

 شود. ر کسی کمربند نبندد، جریمه میاگ (:1مفروض پنهان )

 من کمربند ایمنی نبستم.  (:2مفروض پنهان )

 

 .های پنهان آن را پیدا کنیمکنیم که فرضپردازیم و سعی میایم به بیان چندمثال میحال که با مفهوم فرض پنهان آشنا شده

 

شخصی که : 3مثال  سیله نقلیه  شنهاد داده که از هر و شهر پی شهر میشهردار یک  تومان  5000شود، مبلغ وارد 

ل کند که به دلیدریافت شود. وی معتقد است این تعرفه، ترافیک شدید شهر را از بین خواهد برد. او استدالل می

ای هباالتر بودن مبلغ تعرفه از قیمت رفت و برگشت اتوبوس به نقاط نزدیک شهر، بسیاری از مردم به جای ماشین

 ه خواهند کرد.خود از اتوبوس استفاد

 

 پردازیم: این مثال تعداد زیادی فرض پنهان دارد که نویسنده بیان نکرده است. به بیان تعدادی از آنها می

 .ترافیک شدید در شهر وجود دارد 

 های حمل و نقل شللهری )اتوبوس( به میزان الزم وجود دارد که اگر مردم به جای ماشللین از اتوبوس اسللتفاده زیرسللا ت

 ر مشکل کمبود اتوبوس نشوند.کردند دچا

 سان شهر ان صی مردم این  شخ ست و اگر  ودروی  شان از همه چیز مهمتر ا ستند. )افرادی که پول برای صادی ه های اقت

 تومان نیستند( 5000ی گرانتر از اتوبوس شود حتماً از اتوبوس استفاده  واهند کرد و برای رفاه  ود حاضر به پردا ت هزینه
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  نقاط نزدیک شهر است.بیشتر سفرها به 

ها پایه واسللاس کدام از این فرضللها را نویسللنده بیان نکرده اما همه آنها را در دهن داشللته اسللت و این فرضبینید که هیچمی

 استدالل هستند.

 

، اندعالقه شدهآموزان بیش از پیش به درس خود بیکند که دانشیكی از مدرسین دوره متوسطه اعالم می: 4مثال 

 دهند.به مرور تعداد کمتر و کمتری از آنها تكالیف محوله را انجام میزیرا 

آموزان میزان تکالیفی اسلللت که آنها انجام گیری میزان ع قه دانشمرجع اندازه این اسلللتدالل چنین فرض کرده که گوینده

 دهند. در واقع انجام تکالیف را معیاری برای سنجش ع قه فرض کرده است.می

 

آموزان برای مدیر مدرسه قائلند، در همه موارد مورد بررسی ن تحقیقات نشان داد که احترامی که دانشای: 5مثال 

 پوشد.تابعی از حقوق مدیر و مارک لباسی است که او می

آموزان از حقوق مدیران با برند! و دوم اینکه فرض در این مثال دو فرض پنهان اساسی وجود دارد. اول اینکه فرض شده دانش

 شناسند!های لباس را میآموزان مارکشده دانش

 

ست ضوع ت شخیص فرض پنهان کمی هایی را بیان میدر ادامه برای بهتر جا افتادن مو ست در ت ضر ممکن ا کنیم. در حال حا

شیم اما مثال شته با شکل دا شد، بدونم صل می گزینه بود. قطعاً هایی که تا اینجا بیان  . قبل از ودشبا گزینه نتیجه بهتری حا

 کنیم.های با گزینه، به یک روش کمکی برای تشخیص فرض پنهان اشاره میبیان مثال

 

 های تشخیص صحت فرض پنهان یافته شده: راه

 شود.اگر فرض پنهان را به مقدمات آشكار متن اضافه کنیم نتیجه استدالل تقویت می -1

آموزان برای مدیر نشددان داد که احترامی که دانشاین تحقیقات آموزان از حقوق مدیران باخبرند و مثال: دانش

 !پوشدمدرسه قائلند، در همه موارد مورد بررسی تابعی از حقوق مدیر و مارک لباسی است که او می

 می بینیم که نتیجه استدالل بهتر شده و تقویت گردید.

 شود.می اگر نقیض فرض پنهان را به مقدمات آشكار متن اضافه کنیم نتیجه استدالل تضعیف -2

سند و های لباس را نمیآموزان مارکمثال: دانش شان داد که احترامی که دانششنا آموزان برای این تحقیقات ن

 !پوشد.مدیر مدرسه قائلند، در همه موارد مورد بررسی تابعی از حقوق مدیر و مارک لباسی است که او می

 بینیم که نتیجه استدالل زیر سوال رفته و تضعیف شد.می

ست  سه که دارای :  1ت ست، بیان مینفر دانش 300مأمور تغذیه در یک مدر شت »کند: آموز ا من نگران کمبود گو

آید که باید از گوشت ماهی به عنوان منبع اصلی پروتئین برای کودکان استفاده کنیم. اگرچه گاو هستم. به نظر می
ست، ولی اگر تغذی شت ماهی ا شت گاو گرانتر از گو شت ماهی را ادامه دهیم، انتظار مییک کیلو گو ه رود که با گو

 «ی ماهی، هزینه بیشتری باید پرداخت کنیم.برای تأمین پروتئین کافی به وسیله

 یک از موارد زیر را به عنوان یک مفروضه در نظر گرفته است؟گوینده متن فوق کدام
 ند. آوردهندگان ماهی به دست می( گاوداران منافع بیشتری از پرورش1
 آموزان باید مبلغ بیشتری برای غذای  ود بپردازند. زودی دانش( به2
 شود. ( برحسب میزان پروتئین، ماهی گرانتر از گوشت گاو تمام می3
 ( قیمت ماهی برای هر کیلو بیشتر از گوشت گاو است. 4
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 استدالل متن چنین است:  است. 3پاسخ صحیح گزینه 

 گوشت ماهی گوشت گاو 

 میزان ثابتی از پروتئین ماهی میزان ثابتی از پروتئین گاو 

ت گاو ماهی گرانتر از گوش ،دهد اوالً میزان پروتئین گوشت گاو بیشتر است ثانیاً بر حسب میزان پروتئیناین موضوع نشان می

 است.

ست  ست ندارد خب: 2ت شكالت جدی از آنجا که هیچ کارمندی دو ر بدی به مافوق خود بدهد، اطالعات در مورد م

سطوح پایین شوش و تعدیل میدر  سله مراتب مدیریتی مبهم، مغ سل سازمان در حین باال رفتن از  شود، در تر 

 نتیجه مدیر عامل نسبت به مدیران زیردست خود کمتر به مسائل سطوح پایین آگاه است. 

 ه بنا نهاده شده است؟ گیری فوق براساس کدام فرضینتیجه

 کنند. ( مدیران عامل اط عات  ود در مورد مسائل سطوح پایین را از هیچ منبعی به جز زیردستان  ود دریافت نمی1 

 تر از سطوح پایین است. ( قابلیت حل مسأله در سطوح باالی سلسله مراتب مدیریتی مهم2 

 کنند، پاداش تعلق گیرد. افوق منتقل می( باید به کارمندانی که با دقت، مشک ت را به م3 

 دهند، حل شوند. ( مشک ت باید در همان سطح از سلسله مراتب مدیریتی که رخ می4 

 

صحیح گزینه  سخ  ست. 1پا ست مدیر عامل می ا سله مراتب به د سل سیری غیر از  سد، )روش دوم اگر بدانیم اط عات از م ر

 ت.شود. پس این فرضیه صحیح اسح فرض کنیم استدالل متن تضعیف میتشخیص صحت( یعنی نقیض فرض پنهان را صحی

وال وبسیاری موارد دیگر به ه شنا تن این مغالطه در حل این سرسیم کدر اینجا به اولین مغالطه از مباحث سا تار جدید می

 ابتدا تعریفی از مغالطه را بیان کنیم: ما کمک  واهد کرد.

 

 تعریف مغالطه: 

یعنی به غلت اندا تن. در ک م عمل یا گفته ای اسللت که به جای اسللتدالل قرار می گیرد و از آن برای اثبات  مغالطه در لغت

 . شنا ت این روش های نادرست استدالل در تعیین رویکرد برای پاسخ به سوال بسیار مفید است.یک ایده استفاده می شود

 طرد شقوق )رد گزینه(: مغالطه 1مغالطه 

کردیم. اما این روش را به شرطی واالت استفاده میاز روش رد گزینه برای پاسخ به س رت آگاهانه و یا نا ودآگاهتا کنون به صو

 توان استفاده کرد که دو فرض پنهان اساسی را پذیرفته باشیم:می

 وجود ندارد( 5مطمئن باشیم که گزینه دیگری وجود ندارد. )مثالً در کنكور بدانیم گزینه  -1

 ها صحیح است.که قطعاً یكی از گزینه مطمئن باشیم -2

شرط موجود  ست. اما اگر هر کدام از این دو  صحیح ا ست( روش رد گزینه  شد )که در کنکور برقرار ا شرط باال برقرار با اگر دو 

 ایم.نباشد، دچار مغالطه رد گزینه شده

ن دو شرط استداللی را مطرح کند، آن استدالل در واقع نویسنده یا گوینده اگر در یک استدالل بدون در نظر گرفتن یکی از ای

 غلت است!

 واالت معموالً به دنبال این هستیم که شرایطی ایجاد کنیم تا استدالل به مغالطه رد گزینه مبت  نشود.در س

ه )را کنیم که برای رسلللیدن اط عات به مدیرعامل تنها یک راه وجود داردمشلللخص می 1در مثال قبلی هم با پذیرش گزینه 

 کنیم.و به کمک آن استدالل را از مغالطه رد گزینه دور می دیگری وجود ندارد. شرط اول استفاده از رد گزینه(

 

ست  شان اختالف نظر دارند. مریم می :2ت سال تولد پدر سرِ  سال مریم و برادرش امیر با هم بر  شان در  گوید پدر

ست که او متول 1320 ست ولی امیر معتقد ا سال به دنیا آمده ا ستانی که پدر آنمی 1318د  شد. بیمار ها در آنجا با

را دارد ولی در این اسناد، اطالعاتی  1320را ندارد اما اطالعات کامل سال  1318متولد شده استف مستندات سال 

PHDHOM
E.IR

www.PHDHOME.ir



 تالیف: آرش قوی پنجه   ویرایش دوم  استعداد تحصیلی ویژه دکتری جزوه

 7  09354034367پشتیبانی جزوه: 

شده متولد  1318ها در سال توان نتیجه گرفت که پدر آنمربوط به تولید پدر مریم و امیر وجود ندارد. بنابراین می

 های زیر، استوار است؟است. استدالل فوق بر کدامیک از مفروضه

 ها در چه سالی متولد شده است. دانند که پدر آنکدام از بستگان امیر و مریم نمیهیچ (1

 دانند.مریم و امیر، روز و ماه تولد پدر  ود را می (2

 باشد. می 1318مستندات بیمارستانی در  صوخ تولد پدر امیر و مریم، متعلق به سال  (3

 یکی از ادعاها لل یا ادعای امیر یا ادعای مریم لل درست است.  (4

شتر مواقع هدد ما در این مثال و نمونه شابه مغالطه رد گزینه، در بی ست. یعنی باید »های م شرایت عدم وجود مغالطه ا ایجاد 

ال فرض پنهان باشد و چه تقویت استدالل. ای را انتخاب کنیم که باعث شود شرایت صحت رد گزینه ایجاد شود. چه سوگزینه

 .در این استدالل برای آنکه استدالل صحیح باشد، باید شروط عدم وجود مغالطه رفع گزینه ایجاد شود 

کند که اوالً یکی از ادعاها صحیح است و ثانیاً ادعای دیگری وجود ندارد. لذا با برقراری شروط این استدالل را بیان می 4گزینه 

 بخشد.صحت می

 

ست  سینمایی  :3ت ستقیماً به  2500ها حلقه فیلم ویدیویی را به قیمت هر کدام ، میلیون«الف»شرکت  تومان، م

شتریان خود می شد و برای هر حلقه فیلم م سود می 1000فرو ضرر میتومان  شرکت  دهد؛ برد. با این وجود، این 

سخهچون سیاری کمتر می 2500های شدة غیرقانونی از فیلمهای کپیکه مردم ن خرند. تا به تومانی را با قیمتی ب

تومان برای هر حلقه، فروخته شددده اسددت.  500حال، حدود یک میلیون حلقه فیلم با کپی غیرقانونی به قیمت 

بنابراین، کپی غیرقانونی برای شددرکت مذکور، حداقل یک میلیارد تومان هزینه از سددود بالقوه این شددرکت به 

 . همراه داشته است

 گیری فوق، قابل توجیه باشد؟ کند که نتیجهای است که در صورت درستی، کمک مییک از موارد زیر، فرضیهکدام

 ( 92)علوم انسانی، هنر، زبان      

 تومان برای هر حلقه نخواهد بود.  500( قیمت ویدیوهای غیرقانونی، هرگز کمتر از 1 

 فروشد. تومان نمی 2500ان قطع شده است را با قیمت زیرِ هایی که تولیدش، هرگز فیلم«الف»( شرکت 2 

ن های اصللی، کاری تقریباً غیرممکها از فیلمهای غیرقانونی کپی شلده، چنان کیفیت باالیی دارند که تشلخیص آنفیلم( 3 

 است. 

مت ، با قی«الف»شللرکت های های ویدیویی غیرقانونی فرو ته نشللده بود، حداقل یک میلیون نسللخه از فیلم( اگر فیلم4 

 شد. تومان برای هر فیلم فرو ته می 2500

 

 است. 4پاسخ این تست گزینه 

ستدالل فیلم ست گوینده ا ستدالل کرده که اگر فیلم در این ت ضروری فرض کرده و چنین ا  500های ویدیوئی را یک کاالی 

 است. 4ید. پس فرض پنهان صحیح گزینه تومانی را  واهند  ر 2500های تومانی نباشد، تمام  ریداران آن فیلم

های رادار حسگر طوفان متعلق به سازمان هواشناسی به عمل آمد، نشان داد که آزمایشی که از سیستم: 4تست 

سیستمِ رایانه سال قبل، نسبت به  برابر قابل اعتمادتر است. بنابراین  10ای جدید، سیستمِ متعلق به حدود پنجاه 

ار آوری به کار رفته در رادر سیستمِ جدید رادار، از پیچیدگی و کارآمدی کمتری نسبت به فنفنآوری به کار رفته د

 پنجاه سال قبل برخوردار است. 

  های ضعیف زیر، وابسته است؟ یک از فرضیهگیری فوق، به کدامنتیجه

 ( 92)علوم پایه، علوم پزشكی، دامپزشكی،                    
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ستم، قابل تعیین ارآمدی فن( میزان پیچیدگی و ک1 سی شخیص طوفان، از روی قابلیت اعتماد  آوری به کار رفته در رادارهای ت

 است. 

های های رادار جدید تشخیص طوفان هستند که توست سازمانای، در حال حاضر عنصر اصلی سیستمافزار رایانه( سخت2 

 شوند. بینی هوا استفاده میپیش
 بینی الگوهای آب و هوایی، قابل تعیین است. ها در پیشهای رادار تشخیص طوفان، با دقت آن( قابلیت اعتماد سیستم3 
 قابل تعیین است. ها، های رادار تشخیص طوفان، با تعداد دفعات  رابی آن( قابلیت اعتماد سیستم4 
 

 

 

 انواع استدالل:
  

 های استدالل منطقی داریم.ستدالل و کاربرد آن در حل تستبرای ادامه کار در بخش استدالل منطقی نیاز به شنا ت انواع ا

 استدالل استنتاجی )قیاسی( -1

 سا تار این استدالل به صورت زیر است: 

 
 

شتن چند مقدمه، به یک نتیجه می ستدالل، با کنار هم گذا سیم. رایجدر این نوع ا سواالت  ر ستدالل به  صوخ در  ترین نوع ا

در آن است. نویسنده پس از بیان  وجود مقدماتمهمترین شا صه این نوع استدالل باشد. ش میتحلیلی و منطقی، همین رو

 کند. شرط صحت نتیجه استدالل استنتاجی، صحیح بودن مقدمات و منطق استدالل است.مقدماتی نتیجه بحث را بیان می

 

سكنی میگلبول مثال: شوند روز از بدن فرد دفع می 120د از گزیند، بعهای قرمز خون که انگل تب ماالریا در آنها 

سل جدیدی از گلبولو چون انگل نمی سفر کند، هر تبی در فردی که بیش از تواند به ن روز از تاریخ  120های قرمز 

 گذرد، مشاهده شود، در اثر انگل ماالریا نیست.کن شده از ماالریا میرفتن وی به منطقه ریشه

 

 ای استخراج شده است.ین مثال ابتدا مقدماتی بیان شده و در نهایت نتیجهکنیددر اهمانطور که مشاهده می

 انگل ماالریا روی گلبول قرمز  ون ساکن می شود. :1مقدمه 

 روز از بدن دفع می شود. 120گلبول قرمز  ون بعد از  :2مقدمه 

 انگل نمی تواند به نسل جدیدی از گلبول های قرمز سفر کند. :3مقدمه 

گذرد، مشاهده شود، در کن شده از ماالریا میروز از تاریخ رفتن وی به منطقه ریشه 120ی در فردی که بیش از هر تب نتیجه:

 اثر انگل ماالریا نیست.

 استدالل استقرایی -2

ستقرایی گوئیم.  ستدالل را ا سی چند نمونه را به کل یک مجموعه تعمیم دهیم، نوع ا صل از برر وع سا تار این ناگر نتایج حا

 کنیم: ستدالل را به دو دسته تقسیم میا
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 :نمونههای استقراری بررسی دسته اول استدالل

 

 
 

 : ایمقایسههای استقرایی دسته دوم استدالل

 

 
 

ستدالل  شنا ت این نوع ا ضح گیریفاکتور نمونهبرای  ست. در مهمترین و وا شا ص ا تعدادی نمونه انتخاب  نوع اولترین 

 شود. یک نظرسنجی یا بررسی با پرسشنامه اط عاتی از آن استخراج میشوند و مانند می

 

ست که خانوادهای که روی زبالهدر اثر مطالعه مثال: شده ا شده، معلوم  ها هر های تعداد زیادی از خانواده ها انجام 

ن مواد خوراکی ریزند و همچنیچه بیشددتر از مواد خوراکی آماده مصددرف اسددتفاده کنند، غذای کمتری را دور می

 شود که از مواد خوراکی آماده مصرف، بیشتر استفاده می کنند.هایی دور ریخته میخام، بیشتر توسط خانواده

 

شوند و با مقایسه این دو دسته تأثیر یک متغیر )یک دسته آن می مقایسهشوند و با دو دسته نمونه انتخاب می نوع دومدر 

 شود.بررسی می متغیر را دارد و یک دسته ندارد(

 

گزارش یک سازمان مبارزه با استعمال دخانیات نشان داده که میزان مرگ و میر افرادی که دخانیات استفاده : مثال

کنند، اما دخانیات اسددتفاده برابر مردمی اسددت که در همان شددهر زندگی می 2کنند در شددهر مورد مطالعه، می

 کند.ک مرگ زودرس شخص را دو برابر میکنند. بدیهی است که استعمال دخانیات ریسنمی

 

 ها است.نمونه روایی، پایایی و معرف بودنشرط صحت نتیجه یک استدالل استقرایی وجود سه پارامتر 

 

 روایی:

، تعداد ها به فوتبالگیری است. مث ً برای تعیین میزان ع قه ایرانیکننده صحت فاکتورهای در حال اندازهروایی شا ص تعیین

ناسبی گیری شده فاکتور مکنیم. اگر این فاکتور اندازهگیری میکند را اندازهتی که هر ایرانی در یک سال فوتبال تماشا میساعا

 گوییم استدالل روایی ندارد.گوییم استدالل روایی دارد و اگر نباشد میبرای تعیین میزان ع قه باشد، می

 

 پایایی یا تكرارپذیری: 

معناسللت که نتیجه یک اسللتدالل اسللتقرایی تکرارپذیر باشللد و اگر چند بار دیگر آن را انجام دهیم نتیجه این فاکتور به این 

 مشابهی حاصل گردد.

 

 ها: معرف بودن نمونه

داد ها باید کافی باشد. )تعهای مورد بررسی در استدالل است. به عنوان مثال نمونهکننده مناسب بودن نمونهاین شا ص تعیین

 ها جامعیت داشته باشند )از هر نوع سن، جنس، تحصی ت، زبان و...( یا تصادفی باشند.ای انجام استدالل( یا نمونهنمونه بر
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. است هارف بودن نمونهمعتور فاک ،واالت مطرح شده در آزمون معموالً فاکتوری که بیش از همه مورد سوال استدر س نكته:

ستقرایی از نوع  ستدالل ا یا  است ها کافیتعداد نمونهباشد برای صحت آن کافی است ثابت کنیم که  هابررسی نمونهاگر ا

ستنمونه ،ایهمه نوع نمونهگیری از برای نمونه شده ا سه. اما اسللتدالل از نوع گیری  موارد کافی  %90باشللد در  ایمقای

سان بودهاسللت ثابت کنیم که  سی یك سی در تمامی موارد مورد برر سته مورد برر به جز در پارامتر مورد  اند،دو د

 در استدالل. سنجش

سه ستقرایی )مقای ستدالل ا شده توجه این نوع ا شاره  صحت آن به نکته ا شتر موارد باید برای  سیار پرتکرار بوده و در بی ای( ب

 های آینده بیشتر به این موضوع باکمک مثال  واهیم پردا ت.کنیم. در درس

 

 رابطه علّی:  -3

 

 شود.استدالل، به آن رابطه گفته میلیل ضعف فراوان آن کم کاربرد است و به جای این نوع استدالل به د

)BA(همزمان اتفاق بیافتد،  آید. هرگاه دو پدیده به صللورترابطه علّی از همزمانی بین دو پدیده به وجود می   از همزمانی

 آید: آنها پنج حالت زیر بدست می

)BA(باشد. اولی دلیل وجود دومی  (1  

)AB(دومی دلیل وجود اولی باشد.  (2  

 

 روم هوا تاریک است. )همزمانی(هرگاه من به محل کار  ود می مثال:

)BA(( رفتن من به محل کار دلیل تاریک بودن هوا است 1حالت   

)AB(ل کار است ( تاریک بودن هوا دلیل رفتن من به مح2حالت   

)BA(هر دو دلیل یكدیگر باشند  (3  

 

ستاد هر دو دلیل حضور  مثال: شجویان و ا ست )همزمانی( پس وجود دان ستاد هم در ک س ا شجویان در ک سند، ا هرگاه دان

 یکدیگرند.

(فاکتور سومی وجود داردکه دلیل هر دو است.  (4
B

A
C(



 

 روند با یکدیگر مهربانند )همزمانی(کسانی که به رستوران می مثال:

 روند و هم با یکدیگر مهربانند. وشحالی عاملی است که هم به رستوران می

)BA(بین دو پدیده هیچ ارتباطی وجود ندارد و صرفاً یک همزمانی است.  (5  

 

 از این جمله هستند.« بدرسیزده»بیشتر  رافات از جمله  مثال:

 شرط صحت رابطه علّی این است که جهت رابطه به درستی بیان شده باشد.

 گیرد.اما این نوع استدالل بسیار کمیاب است و در کنکور کمتر مورد استفاده قرار می

تعداد  انددهند که در اطراف مزارعی که برای دفع آفات سمپاشی شدهشاهدان عینی در یک منطقه خبر میمثال: 

 .انداند و دلیل آن را تأثیر سموم دفع آفات نباتی دانستهزیادی اجساد پرندگان وحشی را مشاهده کرده
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 تالیف: آرش قوی پنجه   ویرایش دوم  استعداد تحصیلی ویژه دکتری جزوه

 11  09354034367پشتیبانی جزوه: 

 زنگ تفریح:

 گیرد؟شكل می چگونه یك پارادایم 

 

 شد. ها میها مزاحم تمـرکز آنی راهبمراقبه ای وجود داشت که هنگامدر معبـدی گربه داستان اول:

رختی ببندد. رسد یك نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به دتاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میبنابراین اســــ

ـتاد بزرگ در گذشت. استاد دیگری آمد و شاگردان برای مراقبه گربه را در ته  کهتا آنها ادامه پیدا کرد این روال سال اس

ــبان باغ می ــبه به درخت بآن معبد گربهبستند. یك روز گربه هم مرد. راهـ بندند ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام مراقـ

 تا اصول مراقبه را درست به جای آورده باشند. 

 "تاثیر بستن گربه در تمرکز راهبان"ای نوشت بنام ها بعد اسـتاد بزرگ دیگری رسالهسال  

ستان دوم:  شمندان دا سی قرار د در میمون را 5گروهی از دان سط قفس یك نردبان و باالی نردبان موز قف ادند. در و

شتند. هر زمانی که میمونی شمندان برباالی نردبان می گذا سایر میمون رفت، دان سرد میروی  شیدند. پس از ها آب  پا

رغم از مدتی دیگر هیچ میمونی علی زدند. پسرفت ســایرین او را کتك میوقت که میمونی باالی نردبان می مدتی، هر

ها را از میمون دانشــمندان تیــمیم گرفتند که یكی .دادرفتن از نردبان را به خود نمی ای که داشــت جراب باالســوســهو

سایرین مورد  که بالفاصله توسط داد، این بود که باالی نردبان برود اولین کاری که این میمون جدید انجام جایگزین کنند.

  .گرفت ضرب و شتم قرار

میمون دومی  یاد گرفت که باالی نردبان نرود. دانســت چرا؟ اماجدید با این که نمی خوردن، میمون پس از چند بار کتك

خوردن( تكرار گردید.  جایگزین شد و دوباره همان اتفاق )کتك اتفاق تكرار شد. سومین میمون هم جایگزین گردید و همان

میمون  5بود، گروهی متشــكل از  که باقی مانده عوض شــدند. آن چیزی به همین ترتیب چهارمین و پنجمین میمون نیز

رفت را کتك میمونی که باالی نردبان می ها پاشــــیده نشــــده بود،روی آن گاه آب ســــردی برکه با اینكه هیچ جدید بود

 زنند، شــرخ خواهیممی رود را کتكمیمونی که باالی نردبان می ها بپرســند که چرازدند. اگر امكان داشــت که از میمونمی

جواب به نظر  این  "افتد!اســت که اارافمان می دانم، این اتفاقیمن نمی "ها این خواهد بود : جواب آن بســت که

ــنا نمی ــما در جامعه امروزی ما آش دهند، کورکورانه ادامه داده و را که دیگران انجام می آید؟! چرا ما گاهی اوقاب کارهاییش

 گیری کنیم؟انجام آن کار را عاقالنه و با استدالل صحیح پی کنیم و غافلیم از اینكه دلیلمی پیروی
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