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 مقدمه

زنند، از دانشگاه گرفته تا ست. مردم همه جا در مورد آن حرف میدر دنیا امروز تفکر نقادانه دیگر مفهوم ناآشنایی نی

های کوچک. اهمیت تفکر انتقادی امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مورد محل کار، از جوامع پیشرفته گرفته تا فرقه

را در آنالیز  تواند توانایی فردبررسی قرار گرفته است. نقادانه فکر کردن، خِرد جدیدی در دنیای مدرن است که می

کردن مسائل روزمره منعکس کرده و منتهی به تصمیم گیری درست شود. تفکر انتقادی، استعداد خاصی نیست که 

همراه فرد متولد شود، بلکه این نوع طرز تفکر نیاز به تمرین و تالش دارد. با وجود اینکه رشد این مهارت در تمام دنیا 

دانند چطور باید تفکر انتقادی را در ز تعداد زیادی از افراد هستند که نمیسرعت شگفت انگیزی گرفته است، اما هنو

 .خود پرورش دهند

انسان ها در زندگی روزمره با ادعاهای صحیح و غلط متفاوتی روبرو می شوند که برای فهم درست آن باید به تحلیل 

پیش گرفت ولی سوال اینجاست که راهکار و شناخت درست از آن مدعاها رسیدتا بتوان انتخاب بجا و عاقالنه را در 

 اینگونه اندیشیدن چیست؟

ای است که اطالعات جمع آوری شده از خوب سازماندهی شدهی از لحاظ تکنیکی، فرایند ذهنی ِتفکر انتقاد

راهنمایی  بندد تاها، تجربیات، ارتباطات و یا منطق را فعاالنه و اندیشمندانه بررسی کرده و به کار میمشاهدات، بازتاب

 .برای باورها و رفتارها باشد
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 ریاست که از د یتفکر از جمله موضوعات.از استعداد تفکر است  یمنحصر به فرد انسان برخوردار اتیاز خصوص یکی

 شیرا به خود مشغول داشته است .چرا که آنان واقف بودند، انسان فرهنگ و تمدن خو شمندانیباز همواره ذهن اند

 یحاصل م شمندانهیتفکر اند جهیهمه در نت یو معنو یهنر ،یادب ،یعلم نهیانسان در زم شرفتیپ فکر است .ت ونیرا مد

امروز بشر  یتمام دستاوردها و ردیگ یتفکر و تعقل صورت م هیو  ....در سا یاجتماع یشود و حل مشکالت زندگ

و جزء  دارد یا ژهیو گاهیجا تیو ترب میتعل هطیاز انواع تفکر است که در ح یکی یباشد .تفکر انتقاد  یآن م ونیمد

 .تعیین شده است 21یکی از مهارتهایی است که توسط یونسکو برای انسان قرن 

اگر  .شد  روزیتوان بر زمانه پ یعقل م قیستعان اال بالعقل :تنها از طری:ال  دیفرما یم نهیزم نی)ع (در ا  یحضرت عل

ها ها یا بینشها و اطالعات است و خروجی آن ایدهیریم، ورودی این فرآیند دادهمثابه یک فرآیند در نظر بگتفکر را به

 شامل:ها نقش مهمی در موفقیت دارند کارگیری آنچهار نوع تفکر که مهارت در به.هستند

 

 (Creative Thinking) تفکر خالق -۱

  ".یستخالقیت چیزی جز ارتباط دادن چیزها به یکدیگر ن"طبق گفته استیو جابز: 

در تفکر .دیگر خالقیت ایجاد ارتباط بین چیزهای قدیمی )موجود( برای دستیابی به یک ارزش جدید استعبارتبه

شوند )با ایجاد ارتباط ها، اطالعات و مفاهیمی که در دسترس همگان است به نحوی پرورش داده میخالق نیز داده

 .فرد استید و منحصربهها( که نتیجه آن ایجاد یک ایده یا بینش جدبین آن

ها حلتفکر خالق با تغییر زاویه دید به مسائل، مشکالت و تهدیدها و تفکر خارج از چارچوب مرسوم و معمول به راه

 .یابدهای جدید رشد و توسعه دست میو فرصت
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 :مراحل تفکر خالق

 :آمادگی -1

طرح  ه خود مشغول کرده اند، پی برده و باها که ذهن او را بدر این مرحله، شخص به نوع روابط بین پدیده

 .پردازدمی آن بررسی و نقد به ذهن، در مختلف هایسؤال

 :پختگی -2

رسد و ها میدر این مرحله، شخص با گذار از مراحل قبلی به درک و شناخت عمیق تری از روابط بین پدیده 

 .ها، جزیی از وجودش شده استپدیده گویی

 :اشراق -3

 متجلی. …کند. اشراق معموالً با کلماتی نظیر آهان، یافتمدست پیدا می ناگهانی هایپاسخ له، شخص بهدر این مرح 

 .شودمی

 :وارسی -4

پردازد تا صحت و سقم و که در مراحل قبلی به آن رسیده است، می ای ایده بهترین در این مرحله، فرد به بررسی 

 .درستی آن را مشخص نماید

 :اجرا -5

 .آورددر می اجرا هایی که مورد تأیید واقع شده اند را به مرحلهرحله، فرد افکار یا ایدهدر این م 

 (Systemic Thinking) تفکر سیستمی -2

است. بنابراین اولین مفهومی که از واژه سیستم  «دادن کنار هم و باهمقرار »معنی ریشه کلمه سیستم یک واژه یونانی به 

درواقع اولین دستاورد تفکر .دن تمام اجزاء یک مجموعه در کنار هم و باهم استنگری و دیشود کلبرداشت می

ایم به همراه شناسایی تمامی ای است که موردبررسی قرار دادهیابی به یک تصویر کلی از مجموعهسیستمی، دست

ست که اجزاء دومین نکته در مورد تفکر سیستمی کشف و به تصویر کشیدن روابط و اثراتی ا.اجزا این مجموعه
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سومین نکته: باید در نظر داشت که هریک از اجزاء یک سیستم، خود .دهنده مجموعه )سیستم( باهم دارندتشکیل

عنوان یک وکار شما بهبرای مثال کسب.عنوان یک سیستم جداگانه )زیرسیستم( موردمطالعه قرار گیردتواند بهمی

عنوان یک سیستم مورد واکاوی قرار گیرند و از سوی توانند بهسیستم متشکل از اجزای بسیاری است که خودشان می

وکار شما شود. درک روابط بین کسبتر محسوب میوکار شما یک جزء از یک مجموعه بزرگدیگر خود کسب

تفکر سیستمی توانایی درک، شناخت و .با سیستمی که در آن قرارگرفته از عوامل اصلی موفقیت شما خواهد بود

 .ها( استها و ابرسیستمها )زیرسیستمط این سیستمتحلیل رواب

 (Strategic Thinking) تفکر استراتژیک -3

کارگیری پیوسته تفکر استراتژیک ایجاد و به:نویسدگونه میدرباره تفکر استراتژیک این (Rich Horwath) ریچ هورواث

 .ابتی استیابی به مزیت رقبرای دست (business insights) وکارهای کسببینش

های هدایت بینش (Strategic planning) ریزی استراتژیکریزی استراتژیک تفاوت دارد. برنامهتفکر استراتژیک با برنامه

وکار است. تفکر استراتژیک یابی به اهداف کسببرای دست (action plan) وکار جهت ایجاد یک برنامه عملکسب

ماهه، ای است )مثالً سهریزی استراتژیک یک فعالیت دورهحالیکه برنامه های عادی روزانه است دربخشی از فعالیت

کارگیری یک وکار نیست بلکه همانند بهتفکر استراتژیک به معنی انجام کاری اضافی در کسب.ماهه یا ساالنه(شش

اتژیک و هم وکار هم در تفکر استرشاید بتوان گفت که در حوزه کسب.وکار استعدسی جدید برای نگاه به کسب

درواقع در هر دو مفهوم تفکر استراتژیک و .های جدید برای مشتری استدر تفکر خالق هدف اصلی ایجاد ارزش

تفکر خالق، نوآوری یک موضوع کلیدی است. با این توضیح که در تفکر استراتژیک نوآوری باید در راستای 

های نوآوری باید از فیلتر استراتژی ر استراتژیک، حیطهدیگر در تفکعبارتیابی به مزیت رقابتی تعریف شود. بهدست

 .عبور کنند

 (Critical thinking) تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه -4

 دنیشیهم اند یاست و تفکر انتقاد اءیاصول و اش م،یمفاه یدادهایرو انیم یمعنادار کردن رابطه ها یبرا یقیتفکر طر

کرده اند .در  فیتعر یاطالعات و تجارب را تفکر انتقاد ینیع لیمهارت تحل یریتفکر خود است، به تعب وهیدرباره ش

شود از  یم یو سع ردیگ یقرار م یابیو نگرش ها ابتدا مشخص شده و مورد ارزش رفتارهاعوامل موثر بر  یتفکر انتقاد
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اعتماد است. هی قابلیابی به آگاهدف از تفکر انتقادی دست.ردیصورت گ دیاستفاده مف نیتفکر، باالتر یمهارتها

تفکر انتقادی تالش برای پیراسته داشتن فرآیند تفکر از خطاهای ذهنی و شناختی است تا نتیجه و خروجی این فرآیند 

 .اطمینان باشدقابل

های کارگیری استدالل و تحلیل موشکافانه و سنجش و ارزیابی اطالعات، نظرات و ایدهتفکر انتقادی با به

 .شودو پذیرش کورکورانه می داریعث استدالل صحیح و مصون ماندن تصمیمات از مغالطه، جانبشده، باآوریجمع

شود و در  یشناخته م کیدموکرات ۀجامع کیمشارکت عاقالنه در  یبرا یمهارت اساس کی ۀبه منزل یتفکر انتقاد

تفکراتشان درک  دنیبه چالش کش یراافراد ب ییبه عنوان توانا شتریاست که ب ازیمهارت مورد ن کیمدرن امروز  یایدن

تفکراتشان گسترش  یابیو ارز لیتحل ه،یتجز یرا برا دخو یارهایمستلزم آن است که آنها مع ییتوانا نیشود، ا یم

 ،یتفکراتشان استفاده کنند. تفکر انتقاد تیفیگسترش ک یو استانداردها برا ارهایاز آن مع یدهند و به صورت عاد

 می رسد. جهیو استنباط به نت یابیارز ل،یتحل ر،یدگردان است که از راه تفسخو  هدفمند و یقضاوت

ها است که از زمان فیلسوفان اولیه یونان مثل تفکر انتقادی توانایی تفکر واضح و منطقی و درک ارتباط بین ایده

دارد مثل بحث و تفکر  افالطون و سقراط تا عصر مدرن وجود داشته و دارد. این مهارت، فواید و کاربردهای بسیاری

  .برای حل مشکالت و توانایی تشخیص اخبار جعلی

آنچه قرار  یدر تفکر رو یا شهیو ر یانتقاد منطق ،یروش شناس ،یدانند مستند، مفهوم یم یریرا تفس تفکر انتقادی

رای اصالح آن ابی تفکر همراه با  بررسی بیو ارز لیو تحل هیهنر تجز یانتقادتفکر .است درباره آن  قضاوت شود

به رشد  دنیرس یبرا یو هر جامعه ا استهر کشور  یاصول آموزش نیاز مهمتر یکی یتفکر انتقاد. شودتعریف می 

جهت  زهیمنجر به انگ یباشند. آموزش تفکر انتقاد ییباال یتفکر انتقاد یدارد که دارا یبه افراد ازین ییو شکوفا

درباره  امور  دنیشیاند ییتوانا، تیخالق می گردد. تیو خالق یریگ میحل مسأله، تصم یکسب مهارت ها ،یریادگی

 ،صاحبنظران متفکر .شودیم فیمسائل تعر یمنحصر به فرد  برا یبه راه حل ها دنیو رس رمعمولیتازه و غ یبه راه ها

منصف  ،یریباز، انعطاف پذ تیاستدالل صادقانه، ذهن دن،یخوب فهم ،یجستجوگر طیآل را واجد شرا دهیانتقاد ا

قضاوت محتاطانه، توجه مجدد، روشن بودن در  ،یفرد یها یریصداقت در برخورد با سوگ ،یابیبودن در ارزش

تمرکز  ار،یاطالعات مربوطه، استدالل در انتخاب  مع یکوشش در جستجو ده،یچیدر موضوعات پ یندم مباحث، نظام

فراوان، قدرت ابراز وجود،  یاال، کنجکاوبسطح  شرفتیپ زهیانگ  .دانند یم قیتحق جینتا افتنیدر جستجو و اصرار در 
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بر  یرگذاریتأث ،یپسند بایو احساس سرشار، ز اقیاشت ع،یدانش وس اد،یز ی زهیانگ ،یطرز تفکرانتقاد ،ییخود کفا

ق افراد خال یها یژگیاز  و یپشتکار و انضباط در کارها، استقالل و تفکر شهود ب،یبه نظم و ترت ادیو عالقه ز گرانید

 شد.با یم

مانند هر مهارت تفکر  تیکند. خالق یم شرفتیپ گریکدیهماهنگ با مهارت های تفکر انتقادی و خالقیت افراد ، 

تفکر  یداشتن تفکر خالق برا و خالقیت دارد . یبه هر دو تفکر انتقاد ازین یو تسلط بر هر دانش ابدی یپرورش م

ایده های نو و جدید می شودو تفکر انتقادی موجب می شود  تفکر خالق باعث بوجود آمدن است. یضرور یانتقاد

 دهیا دیتنها تول، تیخالق حلهای زیادی ارزیابی شده و بهترین انتخاب و تصمیم گرفته شود بنابراینه تا ایده ها و را

شود،اما  یم تیاست اگر چه تفکر واگرا موجب خالق زیمناسب بودن آنها ن یها برا دهیآن ا لیتحل یابیبلکه ارز ستین

 .خواهد بود یضرور یلزوم نظارت تفکر انتقاد

 تیاست. خالق یو تازگ یریانعطاف پذ ،یروان ای یالیآنها س نیشده است که مهم تر لیاز چند عامل تشک تفکر واگرا

 یانسان اتیخصوص نیتفکر واگرا است، ا یجلوه ها نیباتریاز ز یکیو  یشناخت یها ییتوانا نیاز برجسته تر یکی

تفکر همگرا با هوش رابطه دارد اما تفکر واگرا  .بر عهده دارد یو حل مشکالت  بشر یدر نوآور یعمده ا اریش بسنق

 هستند.  یدو جنبه تفکر دو وجه عمده تفکر انسان نی( است اتی)خالق ینندگیمهم آفر یژگیو

تفکر واگرا  جهید دارد. اما نتپاسخ درست وجو کیهمواره  یعنیتفکر از قبل معلوم است،  جهی، نتتفکر همگرادر 

 .رسد یاز پاسخ هاست که هر کدام از نظر منطق، درست به نظر  م یادیتعداد ز

تر تفکر انتقادی وجود دارد؛ تفکر انتقادی فرایند آگاهانه از پردازش اطالعات به راه دیگری نیز برای درک ساده

های بهتری بگیرید و اعتماد بنفس بیشتری پیدا کنید. و تصمیمای موثر است تا شما بتوانید چیزها را بهتر بفهمید شیوه

مهارت تفکر انتقادی نیازمند این است که شما از ابزارهای عقالنی گوناگون برای تنوع بخشیدن به اطالعات استفاده 

 کنید. 

 های منتقدانه فکر کردن در مورد اطالعات  راه

 اندیشه زایی .1

 بازبینی کردن .2
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 ترکیب کردن .3

 ارزیابی کردن .4

در نهایت، هدف تمام این اطالعات جمع آوری می شود و ارتباطات،  اندیشه،  منطق،  تجربه،  مشاهده عبااز مناطالعات 

 .و رفتارهاست باورها اثبات و حمایت

د. مغز داننآنها تفکر انتقادی را عکس تفکر معمولی می ،عبارت خاص خود را برای تعریف تفکر انتقادی دارند فرادا

ایستد و این اتفاقی است که به طور اتوماتیک و ناخودآگاه روی ای از زندگی، از تفکر باز نمیما در هیچ لحظه

تری برسید. این تر کنید و به نتایج درستتوانید با استفاده از ابزارهای عقالنی، تفکرتان را آگاهانهدهد. اما شما میمی

همان چیزی است که برای رشد مغز کودکان نیز  تان نیز اثر بگذارد و این دقیقاًهتواند روی تفکر ناخودآگامهارت می

 .بسیار مفید است

که متعلق به ما هستند وابستگی عاطفی و دور از عقالنیت به آن ها داریم و تمایل داریم جا آنما عقایدی داریم که از 

ربیات،رویاها،ارزش ها و عادت های خانوادگی یا تجاز   عاطفی یبار ر واقع کولهدما   از آن ها محافظت کنیم .

فرهنگی داریم و با آن ها خو گرفته ایم.ولی اگر قرار بر رشد و تعالی انسانی باشد باید این عادت ها را به بوته نقد 

بکشیم و قادر باشیم تک تک آن ها را به دل استدالل بکشانیم تا وابستگی عاطفی مانع از پذیرش یا عدم پذیرش 

موختن مهارت های جسمانی آداللی نگردد و منجر به جزم اندیشی نشود. آموختن تفکر نقادانه شباهت زیادی به است

هستیم،تفکر نقادانه نیز نیاز به تمرین  تمرینجدید دارد، همانگونه که برای دریافت یک مهارت جسمانی نیازمند انجام 

 ا به سمت رشد عقالنی و اخالقی سوق می دهد.تمرین و به کنار گذاشتن احساسات و عواطف ،ما ر،دارد 

 تعاریف تفکر انتقادی

 کارگیری، تحلیل، ترکیب و سنجش اطالعات برای دستیابی به یک پاسخ و روند پویا و ماهرانه در تجسم، به

 .گیری را تفکر انتقادی می نامندیا یک نتیجه

 باشد تنداتمسفکرانه و برپایه تفکر منظمی است که واضح، معقوالنه، روشن. 
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 گردد و همچنین قضاوتی است دارای اراده و خودتنظیمی که در نتیجۀ آن تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط می

 .به شرح معیارهای مفهومی و روش های شناختی بر آن اساس می پردازد

 کاربستن دلیل در چارچوب عقایدمان استاین تفکر شامل به.  

 است. ک فعالیت همراه با تردید فکریمهارت و تمایل برای شرکت در ی 

  آن وریبهره و کارایی و داده شرح و کرده سازماندهی را آنها که شکلی به دیگری افکارفکر کردن درباره 

است و  "سخت"ر انتقادی، نه تفکر تفک.است کرده شناسایی را تعصبات و نواقص همچنین داده؛ افزایش را

تفکرات دیگران متمایز است( تفکر انتقادی، تفکری  "ود بخشیدنبهب"نه در جهت حل مشکالت است. ) از 

  .باطنی است با مقصود به حداکثر رساندن عقالنیت شخص متفکر

 ارزیابی ای بر اساس تحلیل و ازریابی دقیق.  

 است شواهد و مدارک اساس بر علم از شکلی یا و اعتقادی گونه هر آزمودن برای مداوم تالش یکبه طور خالصه: 

توان گفت  یم .باشد می دارند، تمایل آنها به که رو پیش هایگیرینتیجه و آن کننده تکذیب یا و کنندهپشتیبانی که

 .باشد یم یحیو خود تصح یخود کنترل ،یخود نظم بخش ،یتفکر خود رهبر ،یتفکر انتقاد

 اصول تفکر انتقادی 

 های پایهارزش

خوانیم و بررسی دقیق شنویم و میهایی است که میون حرفاندیشیدن سنجشگرانه بر مضم یاتفکر انتقادی 

دهند. انتقاد به معنای سنجیدن است نه ایراد ها خود را استوار جلوه میها به کمک آنهایی است که آن حرفاستدالل

گونه دو  .جویی و بدخویی را نباید به عنوان تفکر انتقادی در نظر گرفتگرفتن؛ غرغر کردن، بهانه گرفتن، عیب

 خود تحلیل قدرت از استفاده با کندمی سعی فرد که ایسفسطه یا خود خواهانه یکی: است تصور قابل انتقادیاندیشه 

 صورت به را امر جوانب تمام کندمی سعی فرد آن در که طرفیبی یا درست بینی و دیگری برسد شخصی منافع به

 .ببیند طلبانه منفعت و احساسی دالیل به دادن ارجحیت بدون و یکسان
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 اندیشیروشن

خوانیم که موضوع در کند. متنی را میهای فکری خاصی حرکت میگری از ارزشتفکر انتقادی در هنگام سنجش

توان از آن سر درآورد، در حالی که اصل قضیه ساده است و ما باید آن را آن چنان پیچانده شده که هیچ نمی

 روشنی پس. نیست اندیشروشن که کنیممی انتقاد آنجا به نویسنده و دقتی متعارف درک کنیم. در این آگاهی با

می پرسیم، و با این کار گویی پرسیم و میبرسیم. می روشنی به خواهیممی ما. است انتقادی تفکر در ارزش یک

هایش دقت ندارند. ها و گزارهکنیم که مفهومای تاریک به روشنایی گام بگذاریم. به نویسنده انتقاد میاز پهنه واهمخ

 دقت نیز یک ارزش مهم در تفکر انتقادی است. 

 بدیهیات

مستقیم  تجربه ارزش دیگر در تفکر انتقادی بداهت است. آنچه بدیهی است وضوحی شهودی دارد، یعنی ما بنابر

 .هستیم دانیم که درست است، انگار ما در ذهن یا در واقعیت در کمال آگاهی شاهد آنمی مانخردورزی خودمان یا

 آگاهی به آمیزیم، درهم هاآن از را خود اطالعات ترکیب، در ایسنجیدهاگر ما از امور بدیهی حرکت کنیم و با شیوه 

رود، گوییم احتمال می. میباشد درست که رودمی احتمال دارد، بدیهی امور در ریشه چون که رسیممی ایپیچیده

خوانیم، توجه داریم باه صورت گیرد. وقتی متنی را با دید انتقادی میچون همیشه ممکن است در ترکیب اطالعات اشت

 .آن با بدیهیات تجربی و عقلی همخوان هستند یا نه هایگزاره که آیا

 «…واضح است که»نویسند: شود. میز به همین طریق سوءاستفاده مینی« واضح و مبرهن است»هایی چون از عبارت

عقلی  برهان موضوع مورد در یعنی «…که است مبرهن»: نویسندمی یا است؟ واضح واقعاً: بپرسیم و کنیم مکث باید ما

 است مبرهن و واضح» و «…بدیهی است که»اند. باید بپرسیم: واقعاً موضوع مستدل است؟ عبارتهایی مثل هآورد

تقادی به ما ان اندیشۀ. بپذیریم ایاندیشه هیچ بی آید،می هاآن دنبال به که را ادعایی که کنندمی دعوت را ما «…که

شیم، یعنی دقت ورزیم که آیا ادعا به راستی پذیرفتنی است آموزد که در اینجا باید درست رفتار معکوسی داشته بامی

 .یا نه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
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 هاتناقض

 گوینده و نویسنده اگر. بخوانند باهم باید سخن یا متن یک ته و سر. است همخوانی ،انتقادیارزشی دیگر در اندیشه 

ضعیتی مشابه است از اصلی یا این که اینجا از این اصل حرکت کند و آنجا که موردی مشابه در و شوند، تناقض دچار

 .کنیممی انتقاد او به ارزش ایندیگر، بر پایه 

تا همیشه ساده نیست. ما باید متن یا سخن را تجزیه و تحلیل کنیم تا ساختار آن برایمان روشن شود،  تناقض کشف

شویم که خود به خود حاوی تناقض است یا نه. در بسیاری اوقات با خبری مواجه میبتوانیم ببنیم آیا دچار تناقض شده

خوانند. در اینجا آن را باید در متن زندگی و واقعیت قرار دهیم تا نیست و حرفی کوتاه است که سر و ته آن با هم می

 .بطالن آن را دریابیم

آید. اندیشیدن شتر در هنگام اندیشیدن مستقل و نه فکر بر روی گفتار یا نوشتار دیگران پیش مینوع دیگر تناقض بی

در آن اثر  (Bias) سوگیری های پیشین آدمی یا به تعبیر دیگردار است و احساسات و برداشتانسان همواره جهت

طور طبیعی در انسان وجود دارد را شناخت و در توان تمایل خودفریبی که بهگذارد. از این رو باید تا جایی که میمی

شود. در اندیشۀ انتقادی باید تا جایی که مقابل آن ایستاد. گاهی این ایستادن سبب سوگیری در جهت مخالف می

های کم کردن توان رسید. یکی از راهکرد اما توجه داشت که به اندیشه بدون سوگیری نمیتوان سوگیری را کم می

سوگیری مراجعه به آرای دیگران و بحث کردن پیرامون موضوع با هدف رسیدن به شناخت و نه اثبات عقیده است. 

 .ینیمشود نقاط کور اندیشه ما که خودمان توانایی دیدن آن را نداریم بباین کار باعث می

 منطق

 را سست استدالل انتقادی متین و استوار است. اندیشه استدالل ،ارزش دیگری که در اینجا الزم است از آن یاد کنیم

ها را به صورتی رکت کند و آنح درست مقدماتی از یعنی باشد داشته محکمی هایپایه باید استدالل. پذیردنمی

شیوه و اصول سنجیده  منطق .منطقی با یکدیگر ترکیب کرده و به نتیجه برساند. اندیشه انتقادی تفکر منطقی است

 .است اللاستد و تعریف

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 فراگیری

ممکن است طرز اندیشیدن شخصی ناواضح، غیر دقیق، نامربوط،  .هاستقانون و مفاهیمبر پایه  انتقادیاندیشه 

به تازگی برخی .دار باشدهای مختلفی هست که ممکن است تفکر شخص مشکلغیرمنطقی و سطحی باشد. راه

ای را پیش از ها شخص تصمیمات پیچیدهداده که برخی زمانهایی که هنوز در مراحل ابتدایی هستند؛ نشان آزمایش

گیرد. از آنجایی که چنین روشی اندیشیدن انتقادی نیست )چون برای اندیشه ها میها و دادهآگاهی از تمام فکت

طبیعت  خالف بر) بیشتر تالش به نیاز انتقادی، اندیشه هایمهارت از استفاده پس( هست دقیق بازتاب به نیاز انتقادی

 .هاست( داردگیری بدون دانستن همه دادهکه تصمیم - انسان

ن استفاده کنید؛ یعنی در زمینه اطالعات کردکند تا از توانایی خود برای استداللدر اصل، این تفکر شما را ملزم می

ها و فرضیات جای پذیرش سریع اطالعات، ایدهمتفکران منتقد، به .یک گیرنده فعال باشید نه یک گیرنده منفعل

دهنده ها نشانها و یافتهها، استداللبرند. آنها همیشه در پی تعیین این موضوع هستند که آیا ایدهموجود را زیر سؤال می

 .طور نباشد، آماده پذیرش آن هستندیر کلی واقعیت هستند یا خیر و در صورتی که اینتصو

ها و استدالل آنها را ها را درک کند؛اهمیت ایدهیوند بین ایدهد پتوانای تفکر انتقادی را دارد میهکسی که مهارت

کند؛به ها شناسایی ها و خطاها را در استداللکند؛ناسازگاریها را بشناسد، آنها را بسازد و ارزیابی تعیین کند؛استدالل

 .کندهای خود تأمل کند؛در توجیه فرضیات، اعتقادات و ارزشمشکالت با رویکردی منظم و مداوم برخورد 

 فواید تفکر انتقادی

 انگیزدکنجکاوی را برمی .۱

کند تا دا کنیم، بلکه به ما کمک میتری پیکند تا از جهان پیرامون خود درک عمیقتنها به ما کمک میکنجکاوی نه

تواند شامل نکاتی باشد که در مدرسه یا دانشگاه تری از این دنیا نیز به دست آوریم. این موضوع میتجربه ژرف

 .شویمرو میآموزیم و یا مسائلی که در زندگی روزمره با آنها روبهمی

ای هستند. آنها شوند و عموما دارای عالیق گستردهیای از موضوعات کنجکاو ممتفکران منتقد درباره طیف گسترده

ها را که خصوصیات مشترک در نوع بشر هستند، ها، عقاید و دیدگاههمواره درمورد جهان و مردم کنجکاوند. فرهنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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کند که در تمام طول کنند. این ویژگی، همان چیزی است که آنها را به افرادی تبدیل میخوبی درک و تحسین میبه

 .هستند یادگیری دنبالشان بهدگیزن

 :کننددر همین راستا، متفکران منتقد، مواردی از این قبیل را سؤال می

 بینم؟دادن است؟ من چه میچه اتفاقی در حال رخ 

 تأثیر این اتفاق قرار دارد؟چرا مهم است؟ چه کسی تحت 

 ؟ام؟ چه چیزی از دید پنهان است و چرا مهم استاز چه چیزی غافل شده 

 توانم مطمئن شوم؟علت این اتفاق چیست؟ از کجا می 

 تواند به من بیاموزد؟گوید؟ چرا باید به این شخص گوش دهم؟ چه چیزی میچه کسی این را می 

 چه چیز دیگری را باید در نظر بگیرم؟ 

 ؟…شود اگرچه می 

 چرا که نه؟ 

شوند و از کردن خسته نمینها هرگز از سؤالکنند. آچیز را از روی ظاهرش قضاوت نمیمتفکران منتقد حقیقی هیچ

 .برندهای یک مسئله را کنکاش کنند و حقایق عمیق پنهان در پشت اتفاقات را کشف کنند، لذت میاینکه تمام جنبه

 کندخالقیت را تقویت می .2

عنوان یک مهارت ضروری به خالقیت شکی نیست که متفکران منتقد ، متفکران خالقی نیز هستند. بدون شک، امروزه

بودن افراد وابسته است. شدت به توانایی خالقبه کسب و کاردر نیروی کار تعریف شده است. تفکر انتقادی در 

 .کندانعکاس پیدا می کاال و خدماتبردن بازده و افزایش ارزش قابلیت آن برای باالبهادادن به خالقیت و 

ها، جای بحث درباره محدودیتبرند. یک ذهن خالق بهافراد خالق درباره بسیاری از موارد، فرضیات را زیر سؤال می

حدوحصری برخوردار است، به این بی انتها است و از ظرفیتخالقیت بی«. چرا که نه؟»یا « چگونه»پرسد: گونه میاین

حدومرز هستیم. عنوان افرادی خالق، نامحدود هستیم؛ اگر خالقیت در همه ما وجود داشته باشد، ما نیز بیبه معنی که ما

https://karboom.io/mag/articles/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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های فکری که هر متفکر منتقد خالقی باید آنها را بپذیرد معقول و منطقی هستند، چنین شخصی هرگز اگرچه ریسک

 .داشته باشد تفکر خارج از چارچوب ر از منطقه امن خالقانه خود قدم بگذارد وترسد فراتنمی

 کندقویت میتوانایی حل مسئله را ت .3

های حل مسئله هستند. افراد باید بتوانند در صورت غریزی دارای مهارتبه کسانی که تفکر منتقدانه دارند، معموالً

 .های ابتکاری استفاده کنندحل، از ظرفیت تفکر انتقادی برای مهندسی راههای پیچیدهرویارویی با چالش

طور نیست که من خیلی باهوش باشم؛ موضوع فقط این»است:  اریخ، گفتهترین متفکران تآلبرت انیشتین، یکی از فعال

؛ او همچنین اشاره کرده است که اگر برای حل «کنمتری برای حل مشکالت صرف میاین است که من زمان طوالنی

بخشیدن و ی معنادقیقه دیگر را برا 55حل و دقیقه را برای راه 5ساعت به او داده شود، احتماال  1مسئله فرصتی معادل 

رک واقعی یک مسئله، نشانه یک و تعهد به د صبوری کردن درمورد آن موضوع صرف خواهد کرد. این نوعتحقیق

 .متفکر منتقد حقیقی است؛ در نتیجه باید برای داشتن مهارت حل مسئله، در تفکر انتقادی توانمندی باالیی داشته باشید

 یک تمرین چندبعدی است .4

قع ای از استعدادهای شناختی است؛ در واها و پرورش محدوده گستردهتفکر انتقادی شامل طیف وسیعی از رشته

مانند عضله، باید به ماندن ذهن دقیقاًتوان گفت که این یک فعالیت متقابل آموزشی برای ذهن است و برای سالممی

 تفکر تحلیلی، های استداللعالوه بر موارد بسیار دیگر، این تفکر باعث رشد و پیشرفت مهارت.آن تمرین داده شود

 ظرفیت خودانعکاسی، های زبانیتوانایی، ریزیبرنامه  های سازمانی ومهارت، تفکر منطقی، های ارزشیابیمهارت،

 می شود. گیری تصمیمو  کردنالتوانایی سو، های تجسم خالقتکنیک،ذهنیت باز، های دیداریمهارت،

دهند که وقتی ان میشده نیز نشتوان به این لیست اضافه کرد، اما همین موارد ذکرهای بسیار دیگری را میمهارت

 .کندشوند و رشد میها در ما تقویت میمنتقدانه فکر کنیم، کدام ویژگی کنیم که در زندگی روزمرهانتخاب می

 دهداستقالل را پرورش می .۵

آموزد که چگونه بر اساس تجربه و مشاهدات شخصی، معنای جهان را دریابند و با حساسیت هایی به ما میچنین مهارت

 بهاعتماد  موفق و مؤثری داریم، گیری کنیم. به این ترتیب، ما همچنان که زندگیاهی و به همان روش تصمیمو آگ

کند تا با پرورش مهارت تفکر انتقادی، ما را آماده می.کنیمو توانایی یادگیری از اشتباهات را نیز کسب می نفس

https://karboom.io/mag/articles/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3
https://karboom.io/mag/articles/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3
https://karboom.io/mag/articles/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3
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کنیم، طرز تفکرمان شکلی وقتی منتقدانه فکر می.اندرو شویم که در جهان پیش رو مهمبهای رومشکالت پیچیده

رسد؛ همچنین این شونده میشود و بنابراین به یک ذهنیت خوداصالحگیرد، دارای نظم و انضباط میخود میدبهخو

تفکر فعاالنه به عادتی همیشگی  کنیم،به معنای آن است که وقتی با یادگیری و تجربه، قدرت تفکرمان را تقویت می

 .شوددر ما تبدیل می

 ه فقط یادگیریاین مهارتی برای زندگی است، ن .۶

نقش  العمرگیری مادامیاد هایهای تفکر مستقل، بر ارتقا مهارتبر ایجاد ذهنیتهای این تفکر عالوهآموزش مهارت

اند؛ با این حال، العمر، مطالب زیادی گفتههای یادگیری مادامدارند. بسیاری از مربیان بزرگ درمورد اهمیت مهارت

آموزش، آمادگی برای زندگی نیست، بلکه خود زندگی :آن را به بهترین شکل بیان کرده است احتماال جان دیویی

 .است

کوشیم تا پرسشی را پاسخ گوییم، هستیم، معموالً هدف ما فهمیدن چیزی است. می هنگامی که مشغول اندیشیدن

در خواهیم بدانیم به کدام یک از نامزدها رأی دهیم یا چگونه به گیری را اثبات کنیم. میای را حل کنیم، نتیجهمسئله

م کنی کسب معرفتی کوشیممی که گفت توانمی موارد، ایندر همه  و... مورد یک مسئله کاری تصمیم گیری نماییم 

 استدالل قدری باید. کنیم حاصل مستقیمتوانیم آن معرفت را با مشاهده که از پیش نداریم؛ و در اغلب موارد نمی

 .کنیم گیرینتیجه موجود اطالعات از و کنیم، استنباط کنیم، تا چهار تا دو دو کنیم،

 یعنی است، تحلیلی تفکری انتقادی تفکر. کنندمی توصیف هم تحلیلی صفت با را موضوعات به رویکرد این شیوه

. در دوران کندمی وارسی را هاآن ترکیب شیوه ادامه در و سنجدمی دانهدانه را آن اجزای شکافد،می را موضوع

در آستانه  .استشده او کارمحتوای کار او مانع شناخت درست صورت و شیوه  .استاستاد این کار بوده ارسطو باستان

 تحلیلی انتقادی اندیشه. دهدمی ایتازه جان تحلیلیاندیشه آورد که به سر برمی رنه دکارت نام به فیلسوفی جدید عصر

 .کندرا ویران می قرون وسطایی فکر بنای او

 جا به یها سؤال دنیپرس دهیفا

.دو روش برای را در سمت و سوی واکاوی نظرات ،تصمیم ها یا قضاوت های بهتر قرار می دهدپرسش های نقادانه ما 

تفکر وجود دارد ؛اسفنجی و غربالی.در روش اسفنجی ،فرد انبوهی از اطالعات و داده های گوناگون در ذهن دارد 

https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
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کرده و صرفاً دریافت کننده بوده .کسی که به این روش تکیه کند ،از آنجایی که ارتباطی میان این داده ها برقرار ن

بر اساس اخرین اطالعاتی است که دریافت نموده اند .در روش غربالی ،فرد سره را از ناسره تمایز می دهد ،قضاوتش 

.این دو روش در واقع مکمل یکدیگرند ،به این صورت که با استفاده از اطالعات )روش اسفنجی(و نیز پرسیدن سوال 

 ا )روش غربالی(استدالل صحیح تر را به کرات مورد پرسش قرار دهیم .ها و ارزیابی داده ه

 در بررسی ذهنی غربالگری اطالعات ، این پرسش ها را می توان این گونه وارسی کرد:

 کدام است؟ مدعا/و نتیجه مسئله چیست-۱

ینکه موضوع یا مسئله بحث را تمیز میان مسئله و نتیجه /مدعا کار ساده ای نیست .در بحث ها معموال طرفین عالوه بر ا

به دقت بررسی نکرده اند ،تشخیص درستی هم از نتیجه یا ادعای بحث ندارند.در نتیجه ابتدا باید دانست که این دو 

 چه ماهیتی درند.

ن است .مسائل دو دسته هستند آال یا اختالف نظری که باعث گفتگو و محرک ؤتعریف مسئله عبارت است از س

ی )تجویزی (.مسئله توصیفی بدنبال یافتن الگوی ثابت و منظم در جهان خارج است و پاسخ مشخصی ،توصیفی و اخالق

 دارد ،مثالً:

 علت فشار خون چیست ؟

 چقدر خواهد شد؟2022شهریه دانشگاه در سال 

یشتر ولی در مسائل اخالقی ما بدنبال درست و نادرست یا خوب و بد هستیم .موضوعاتی که در جامعه رخ می دهند ،ب

 اخالقی اند ،برای مثال :

 آیا مجازات اعدام منسوخ شود؟

 در خصوص امنیت اجتماعی چه باید کرد؟

می توان از خود گوینده کمک گرفت و خواست که منظورش را مشخص تر بیان مسئله، برای فهم دقیق و بهتر 

له را بیابید.اگر یافتن در ابتدا مسئدادن به یک سخنرانی کند.توصیه می شود که در هنگام خواندن یک مقاله یا گوش 

 مسئله دشوار بود سعی کنید نتیجه یا مدعا را کشف کنید، به این ترتیب فهم مسئله آسانتر خواهد شد.
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نویسنده می خواهد شما آن را بپذیرید.هر پاسخی که به این پیام  یا نتیجه یا مدعا چیست؟آن پیامی است که گوینده

 که می توان نتیجه رایافت: نخ هایی وجود داردداده می شود ،نتیجه است.سر

 .(بپرسید که مسئله چیست1

 "در نتیجه، بنابراین،پس،معلوم می کند که،از این رو،حقیقت این است که" (به دنبال واژه های راهنما بگردید؛مثال2ً

 .و ..

 .(در جاهایی که احتمال مطرح شدن نتیجه است ،دنبال آن بگردید3

ابق تحصیلی و شغلی ،شواهد و شید که چه چیزهایی نتیجه نیستند،مثال :مثال ها ،آمار ،تعریف ها ،سو(به یاد داشته با4

 قرائن.

 .(سوابق و مواضع گوینده را بشناسید5

 (بپرسید که دقیقاً نتیجه چیست. 6

 دالیل استدالل کدام اند؟-2

ارزشمند و قابل قبولی از آن حمایت  کنجکاوی انسان زمانی برای پذیرش مدعا/نتیجه به پایان می رسدکه دالیل

کند.در غیر این صورت ،مدعا چیزی را کم خواهد داشت و قابل اتکا نخواهد بود.دالیل در واقع مجموعه ای از ،تمثیل 

،ادعا،عقاید ،شواهد،استعاره ها،شنیده هایا گفته ها است که مبنا و اعتبار نتیجه به شمار می آید؛در حقیقت آن چیزی 

به چه دلیل این را می "خش نتیجه است .گوینده یا نویسنده با کمک دالیل نشان می دهد چرا حق با اوستکه قوام ب

.اگر بتوانید دالیل را تشخیص دهید،آنگاه می توانید نتیجه یا مدعا را ارزیابی کنید .نقطه قوت هر استدالل در "گویید

ست .هر کس تنها در صورتی فکور و اندیشمند محسوب دالیل آن نهفته است .برهان ،حاصل همسویی دالیل و نتیجه ا

می گردد که برهان ارائه دهد .نوشتاری که در آن دلیل به کار گرفته نشده باشد ،برهان نیست .برهان ویژگی هایی 

 دارند :

 .در برهان، قصد و نیت وجود دارد و باید بدان واکنش نشان بدهیم .1

 ید از تفکر نقادانه کمک گرفت..به منظور باال بردن کیفیت برهان، با2
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 .باید بتوانیم میان دالیل و نتیجه تمایز قائل شویم.3

برای پیدا کردن دالیل باید ابتدا نتیجه را یافت ،سپس دلیل یا دالیلی را که برای آن نتیجه در نظر گرفته شده است ،با 

ما بدان دست یافته ایم،دالیل مورد نظر  استخراج کرد.یکی از راه هایی که می توان فهمید دالیلی که "چرا"پرسش 

نویسنده است ،این است که خود را در جایگاه نویسنده قرار دهیم .همچنین برای یافتن دلیل،در پی واژگان آن 

بگردید؛مثالً این به این دلیل است که،زیرا، به علت اینکه ،به خاطر این که، زیرا،به علت این که،به خاطر این که 

 و ... "،چون

ر کس برای اثبات دالیل خود به شواهد مختلفی استناد می کند مثالًامور واقع،نتایج تحقیقات علمی،مثال هایی از ه

زندگی واقعی ،آمار ،استناد به افراد خبره و تمثیل .ولی باید بفهمیم که در چه موقعیتی باید از هر یک از آن ها استفاده 

هن خود جای دهید تا ارزیابی استدالل برای شما کار ساده تری کرد .سعی کنید دالیل و نتایج را منظم در ذ

گردد.مخاطب اصلی ترین جایگاه را دارد .توجه به او سبب می شود تا درباره دالیل و مدعا /نتیجه ،دقت بیشتری 

ستدالل نمائیم تا برای او به وضوح قابل درک باشد .باید از واژه ها و گزاره ها برای شکل دادن روابط منطقی در ا

 خود بهره ببریم.

 کدام واژه ها یا عبارت ها مبهم اند ؟-3

عنی اجزاء استدالل را بررسی کنیم .این جاست که نیاز داریم به ظرافت های زبانی توجه مبرای قضاوت منصفانه باید 

ه دنبال ابهام ها بگردید کنیم .باید معنای دقیق عبارت ها را دریابیم تا مقصود نویسنده یا گوینده را بطور شفاف بفهمیم.ب

و اجازه ندهید با آنچه مبهم است ،قضاوت کنید.برهان شفاف را بپذیرید .برای مشخص کردن واژگان مبهم سوال 

 بپرسید ؛مثالً منظور شما از آن واژه یا عبارت چیست؟

از فرهنگ های لغت نیز  برای برطرف کردن ابهام جمالت باید به عبارت های قبل و بعد آن توجه کنید.البته می توانید

استفاده کنید ولی فهم واژه ها در زمینه متن از هر چیز اهمیت بیشتری دارد .هر کس که نتواند تصویری واضح از 

ی ماستداللش ارائه دهد ،حق ندارد که خواهان پذیرش حرف خود از سوی دیگران باشد .در بسیاری از برهان ها ن

بلکه باید به بررسی متن پرداخت .عالوه بر توجه به معانی واژه ها باید به بار توان از فرهنگ واژگان استفاده کرد،
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عاطفی جمالت و استدالل ها نیز توجه کنید و بدانید کسانی که از زبان استفاده می کنند ،می دانند که می توان از 

 طفی جمالت دقت کنید.احساسات بهره برداری کرد.اگر می خواهید اندیشه نقاد داشته باشید ،باید به بار عا

 ؟تضادهای ارزشی و فرض های ارزشی کدام اند-4

استدالل را بررسی د روبنا و زیر بنای هر برهان یا در نگاه اول هر برهانی با عقل سازگار است ولی شنونده یا خواننده بای

دن به این ها یبرای رسو معقول بودن است . ی ،حس کنجکاویأکند .از جمله اهداف اساسی تفکر نقادانه ،استقالل ر

 باید ترفندها و فرض های پنهانی دیگران را کشف کنیم .ویژگی فرض ها چیست؟

 (پنهان شده یا بیان نشده اند1

 (مسلم گرفته می شوند2

 (در نتیجه تاثیر اساسی دارند3

 (می توانند فریبنده باشند.4

ا آن ها خوب و بد را می بلقی می کنندو عقاید پنهان شده ای هستند که آدم هاآن ها را  اساسی ت ،ارزش ها

از ارزش ها برای خودتان تهیه سنجند؛مسائلی که بر انتخاب ما در مناقشه های اجتماعی تاثیر گذارند.سعی کنید لیستی 

به چه معناست؟ فرزندانتان را "حقیقتگو"کنید مثالً از دوستان خود توقع داریدچگونه انسان هایی باشند؟یا سیاستمدار

ورید؟ از خودتان بپرسید که در برابر موضعی که نویسنده درباره ارزشی گرفته است ،شما آمطابق کدام معیار بار می 

د.منظور از فرض ارزشی این است که گوینده یا نویسنده عقیده ای را مطلوب تر یا نسبت به دیگر چگونه فکر می کنی

ارزش ها مسلم فرض کند و درباره این که جهان چگونه باید باشد ،حکم صادر کند.پاسخ متفاوت آدم ها به یک 

را بدانید که انسان ها تا جایی ،  ثیر پایبندی به ارزش های گوناگون است .ولی این نکتهأسوال واحد به شدت تحت ت

به ارزش هایشان پایبند هستند .بسته به موقعیت و متن ،ارزش ها جابجا می شوند به عبارت دیگر ،فرض های ارزشی 

وابسته به زمینه خاص مسئله هستند . در استدالل های تجویزی یا اخالقی ،فرض های ارزشی در واقع پشت پرده ،دالیل 

هدایت می کنند.شما به عنوان یک متفکر نقاد وظیفه دارید که این دالیل ارزشی را بیابید ،تضادهای  و نتیجه /مدعا را

ارزشی متداول را بشناسید و نسبت به آنها آشنایی پیدا کنید و با کمک این شناخت ،فرض های ارزشی مربوط به 
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وینده یا نویسنده تحقیق کنید،مثاًل پزشک یافتن ارزش های متداول یا سوابق گیسنده را بیرون بکشید.از طرفی درنو

 است؟ مدیر کارخانه داروسازی است؟

توجه به پیامدهای ارزشی نیاز به دقت داردبه این معنا که چه ارزشی چه نتایجی را چه مطلوب و چه نامطلوب به بار 

نه از او بپرسید که چرا این ورد .ممکن است نویسنده یا گوینده این نتایج را به عنوان دالیل ذکر کند .کنجکاواآمی 

دالیل را اتخاذ کرده است ؟ سعی کنید پس از یافتن ارزش های اصلی ،تجزیه و تحلیل خود را در باب استدالل متوقف 

ن هم آگر نیازمند استدالل است ینکنید زیرا نقاط ضعف دیگر را نخواهید یافت .بدانید که ترجیح ارزشی بر ارزش د

نه .کسی که نقادانه می اندیشد باید شناخت درستی از فرض های ارزشی عقالنی و فرض های به شیوه عقالنی و آگاها

 ارزشی غیر عقالنی داشته باشد.

 فرض های توصیفی کدام اند؟-5

فرض های توصیفی مانند فرض های ارزشی ،اجزای پنهان برهان ها هستند که برای ارزیابی یک برهان ما نیازمند 

های توصیفی درباره این است که جهان چگونه است یا چگونه خواهد شد و در واقع  شناخت آن ها هستیم.فرض

 ."این خودرو شما را به هر کجا بخواهید می برد "توصیف کننده جنبه های مختلف جهان است ،مثال

 نتیجه: این خودرو خاص،شما را به هر جا دلتان بخواهد می برد.

 کرد خوبی داشته است.دلیل: این مدل خودرو در موارد متعدد کار

 پیش فرض توصیفی اول :کیفیت یک مدل خودرو سال به سال تغییر نمی کند.

پیش فرض توصیفی دوم:مشتریان با این خودرو جدید همان طور رانندگی خواهند کرد که کسی که دارد از خودرو 

 تعریف می کند، با آن رانندگی کرده است.

یرید و نقادانه بیاندیشید و از کسی که توجیه کرده است بخواهید برای شما توجه کنید که دالیل قانع کننده را بپذ

توضیح دهد که چرا این فرض را باید قبول کنید.واقعیت این است که یافتن فرض ها کار دشواری است و نیازمند قوه 

 از آن ها داشته باشیم:تصور ،خالقیت و تمرکز برهان است .اما می توانیم با کمک گرفتن از سرنخ ها ،دریافت درستی 
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(به دنبال چیزهایی بگردید که نویسنده یا گوینده برای اینکه دالیل و نتیجه را به هم ربط بدهد ،باید آن ها را مسلم 1

اگر به فرض دالیلتان درست باشد،ولی از این  "شما چطور از این دلیل به این نتیجه رسیدید یا"گرفته باشد.بپرسید

 "می توان رسید؟دالیل به این نتیجه ن

 .(بدنبال دالیلی بگردید که نتیجه را پذیرفتنی می کنند2

 .(خودتان را جای نویسنده یا گوینده بگذارید3

 .(خودتان را به جای کسی بگذارید که با نتیجه /مدعا مخالف است .فکر کنید که چرا کسی می تواند نتیجه را نپذیرد4

 .ای مطرح شده در دالیل ،راه های دیگری هم باشد(احتمال دهید که برای دستیابی به مزیت ه5

 .(دالیلی را که پشتوانه محکمی ندارند ،مسلم به حساب نیاورید6

 (فرض های پیش پا افتاده و بدیهی را تجزیه و تحلیل نکنید.7

 آیا مغالطه ای در کار نیست؟-6

ل قبول است یا نه.باید به حقه هایی توجه نمودکه بتوانیم ارزش دالیل و نتیجه/مدعا را بررسی کنیم تا بفهمیم که قابباید 

 به آن مغالطه می گویند تا تنها استدالل صحیح را بپذیریم.

 حقه های متداول :

 استداللی که فرض های نادرست یا خطا در آن گنجانده شده است.-1

 دادن اطالعات نامرتبط به مسئله و نتیجه /مدعاء-2

 نتیجه /مدعا وابسته است.آوردن  دالیلی که صحت آن ها به -3

 مراحل زیر ،روشی برای یافتن مغالطه ها است:

 نتیجه/مدعا و دالیل را تشخیص دهید.-1

 دالیل گوینده را با هم مقایسه کنید و ببینید که به نتیجه مربوط است یا خیر-2
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م تا این دلیل به طور منطقی اگر دلیل مطرح شده صحیح باشد،باید چه چیزی را قبول داشته باش"این سوال را بپرسید -3

 مؤید نتیجه باشدو برای اینکه آن دلیل منطقاً صحیح باشد ، چه چیزی را باید قبول داشته باشم؟

 از خود بپرسید:آیا این فرض ها با عقل جور در می آید؟-4

 مطمئن باشید دالیل به خاطر مسائل عاطفی روی شما تاثیر نگذارند و جای منطق را نگیرند.-5

 دامه تعدادی از مغالطه های معروف را بیان می نمائیم:در ا

 : این که فرض کنیم عمل پیشنهاد شده زنجیره ای غیر قابل کنترل به راه خواهد انداخت.در سراشیبی افتادن

 :واژه کلیدی چند بار استفاده شده باشد ولی در معانی متعدد اشتراک لفظ

چه نظر می دهند تحقیقات کافی را انجام نمی دهند در نتیجه نمی توان  :اغلب مردم درباره آن استناد به نظر اکثریت

 به رأی اکثریت اتکا کرد.

 :تأیید کردن نتیجه ای از سمت مرجعی که تخصص کافی را ندارد.استناد به مرجع مشکوک

 : با بر انگیختن احساسات می خواهد دالیل را باور پذیر کند. مغالطه توسل به احساسات

 : حمله به دیدگاهی که در واقع وجود ندارد.لوان پنبهحمله به په

:مثالً:چرا پدر تازگی عجیب رفتار می کند؟ پاسخ :دچار بحران میان سالی شده است.بدون اینکه  تبیین نام گذاری

 تحلیلی از رفتار فرد ارائه شود،صرفاً بر رفتار وی نامی می گذارند.

ن که پاسخ استدالل فرد مقابل را بدهد به او حمله کند و انگ های :مثال در نامه ای کسی به جای آحمله به شخص

 ."حمله یا توهین به شخص می گویند"مختلف به او بچسباند.به این مغالطه 

 :استفاده از واژه های کلی و ارزشی که سبب ایجاد احساسات خوشایند می شوند.کلی گویی خوش آب و رنگ

 ع بحث و صحبت درباره موضوع نامربوط:عوض کردن موضومطرح کردن نکته انحرافی

 : نتیجه در آن مفروض گرفته شده است.مصادره به مطلوب
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اگر می خواهید برای شنونده یا خواننده استداللی بر اساس منطق بیان کنید،باید مرتکب مغالطه نشوید و آگاهانه 

 استدالل کنید و مراقب باشید که برهان تان دچار فساد نگردد.

 (شهود ،تجربه شخصی،گواهی اشخاص و استناد به نظر مراجع)؟محکم اند شواهد چقدر-7

امور واقع چقدر قابل استناد و قابل قبول هستند .درباره این ادعاها چه نظری باید داشت؟اولین سوالی که پرسیده می 

د،بیشتر می توانیم به . هر چه کیفیت و کمیت شواهد ادعایی باالتر باش"چرا باید آن ها را بپذیریم؟"شود این است که

 آن ها اعتماد کنیم.

 االت زیر آن ها را ارزیابی کنیم:ؤبرای فهم اینکه کدام یک از آن ها مقرون به واقع هستند،با پرسیدن س

 چگونه این ادعا را ثابت ی کنید؟از کجا می دانید این ادعا صحیح است؟-1

 ارید؟شواهد عرضه شده چقدر محکم اند؟ید این ادعا کدام اند؟چرا این ادعا را قبول دؤشواهد م-2

با پرسیدن ،تفکر نقادانه پرورش می باید و شما را در مسیر درست قرار می دهد.علت عصبانیت برخی افراد از 

پرسش،این است که دالیل و شواهد کافی و قابل دفاعی ندارند.عرضه شواهد برای تایید دالیل استدالل ضرورت دارد 

 می کند.برای اینکه چه ادعایی قابل اعتماد باشد،به این سه نکته توجه کنید:و به کیفیت برهان کمک 

 .ادعایی که درستی آن بی چون و چرا پذیرفته شده باشد.1

 ..شواهدی که نتیجه استدالل را موجه سازد2

 یید آن وجود داشته باشد.أ.ادعایی که شواهدی در ت3

نده آن ها را به صراحت با دیگران در میان می گذارد تا از آن ها شواهد عبارت است از اطالعاتی که نویسنده یا گوی

ه نوعی هستند،شهود چ.برای ارزیابی کیفیت شواهد باید بدانیم که آن ها از ودیید ادعایی استفاده شأبرای توجیه یا ت

مثیل و ت،تجربه شخصی،گواهی اشخاص ،استناد به نظر مراجع ،مشاهدات شخصی،نمونه های موردی،تحقیقات علمی 

 ها.
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 آیا علت های بدیل در کار نیستند؟-8

ت یا شواهد پذیرفتنی نباشد یعنی میان علت و در تبیین رخدادها یا مسائل ،هر کسی علتی را بیان می کند،اگر این عل

 محکم و قابل قبول باشد علت بدیل نامیده می شود.قی برقرار نباشد علت بدیل نیست ولی اگر معلول رابطه منط

 ا آمار عرضه شده فریب دهنده نیست؟آی-9

شواهدی که گوینده یا نویسنده آن را بسیار بکار می برند ،آمار است این آمارها مارا فریب می دهند زیرا  از جمله

اعداد ،شکلی از دقیق بودن و علمی بودن را القاء می کنند .اگر می خواهید نقادانه نیندیشید باید سعی کنید که اطالعات 

  درستی از آمارها بدست آورید.دقیق و 

 چه اطالعات مهمی بیان نشده است؟-10

اگر بخواهیم استقالل رأی داشته باشیم باید خودمان تصمیم بگیریم ولی برای انتخاب درست نیازمند اطالعات کافی 

د که مورد پسند هستیم کسانی که چیزی را تبلیغ می کنند یا درباره چیزی سخن می گویند به آن جنبه هایی توجه دارن

 :ن اطالعات مهمی که بیان نمی شوندخودشان است و جنبه های مثبت آن را بیان می کنند .سرنخ هایی برای پیدا کرد

 .استدالل هایی که علیه آن استدالل بیان شده است.1

 مخالف این نتیجه چه دالیلی دارد؛

 .تعریف های از قلم افتاده را بیابید؛2

 دگاه های بیان نشده را پیدا کنید؛.ترجیحات ارزشی یا دی3

 .منابع و امور واقعی را که در برهان از آن ها استفاده شده است ،بررسی کنید؛4

 .به جزئیات روند جمع آوری اطالعات توجه کنید؛5

اگر پژوهش آزمایشگاهی انجام می گرفت آیا ".شیوه های دیگر جمع آوری اطالعات را در نظر بگیرید و بپرسید:6

 متفاوتی را به بار نمی آورد؟ نتایج

 .ارقام ،نمودارها ،جداول ،داده های بیان نشده یا ناقص یا ازتاریخ گذشته را بشناسید؛7
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 .پیامدهای مثبت و منفی )کوتاه مدت یا دراز مدت (استدالل را در نظر بگیرید؛8

 بکشید؛ .زمینه ای را که نقل قول ها و گواهی های شخصی از آن گرفته شده اند،به چالش9

می شود،بفهمید.نکته دیگری که باید .منافعی )مالی،پست و مقام و ...(را که از قانع کردن نصیب نویسنده یا گوینده 10

 در نظر بگیرید ،نکات منفی است که از قلم می افتد ؛مثالً پیامدهای منفی که فالن داروی جدید دارد.

 رد؟چه نتیجه /مدعاهای معقول دیگری می توان مطرح ک-11

فرض ها و نتایج یک مسئله می تواند متعدد و چند وجهی باشد در حالی که برخی تنها به یک مسئله می توانند پاسخ 

بله یا خیر دهند و تحلیلی ورای آن متصور نباشد.از آنجا که انسان ها پیش فرض ها و ارزشهای متفاوت دارند در پاسخ 

به پاسخ بله یا خیر قانع نیستند .باید ادعاهای معقول دیگری را مطرح به یک سوال نیز متفاوت عمل می کنند و همگان 

 نمود.

رسیدن به پاسخ صحیح در علوم طبیعی کار ساده تری است.اما در علوم انسانی و سواالتی که به انسان وابسته است به 

پاسخ نزدیک یگر ،یافتن دلیل پیچیدگی و ناشناخته بودن ابعاد وجودی انسان از طرفی و داشتن حب و بغض از سوی د

به حقیقت دشوارتر می شود .باید سعی کنیم در پاسخ به پرسشهایمان از احساسات باورهایی که بدان ها تعلق خاطر 

فاع از عقاید فعلی مان و هم برای بسپاریم .تفکر نقادانه هم برای دداریم ، دست برداریم و به سخنان دیگران گوش 

 د .ارزیابی آن ها استفاده می شو

، آلبرت (W. E. B. Du Bois) ، ویلیام ادوارد برگهارت دوبوآ(Galileo) با نگاهی به عقاید افرادی مانند گالیله

 Martin Luther) ، مارتین لوتر کینگ جونیور(Bertrand Russell) ، برتراند راسل(Albert Einstein) انیشتین

King Jr.)  رر به مزایای تفکر انتقادی، هزاران سال قدمت دارد. چه چیزی یابیم که اشاره مکدرمی سایر اندیشمندانو

 کند و از چه نظر برای ما سودمند است؟های ارزشمند تبدیل میای از مهارتاین تفکر را به چنین مجموعه

شود. او تفکر انتقادی را تفکری تأملی یا تفکر عمیق می محسوببه عنوان پدر تفکر انتقادی مدرن  جان دیویی 

بررسی فعال، پایدار و دقیق یک باور یا صورتی مفروض از دانش در پرتو »کرد: دانست و آن را اینگونه تعریف میمی

ها و اطالعات از کس دیگری گرفته نشده ز فعال بودن این است که ایدهمنظور ا«. های پشتیبان و نتایج بعدی آنزمینه

آوری گوییم(؛ در عوض، فرد باید خودش بیندیشد، سؤال مطرح کند و به جمعباشد )که به آن پردازش منفعل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 ناگهانی ریگینتیجه به چیزیاطالعات بپردازد. منظور از پایداری و دقیق بودن این است که بدون فکر کردن درباره 

 دیویی آنچه واقع، در. کندمی پشتیبانی نظر مورد باور از که است هاییزمینه دیویی، تعریف در نکته ترینمهم. نپردازیم

  .ورهایمان داریم و نتایجی است که این باورها به دنبال دارندبا برای که است دالیلی داند،می مهم

 ربردترین آزمون سنجش تفکر انتقادی است، با وام گرفتن از نظریهکه یکی از پدیدآورندگان پرکا ادوارد گالسر

 :کندمی تعریف اینگونه را انتقادی تفکر دیویی،

  گیرندمی قرار فرد تجربه حیطه در که موضوعاتی و مسائلتمایل به بررسی متفکرانه. 

 های جستجو و استدالل منطقیدانستن روش 

 تفکر انتقادی مستلزم تالشی مداوم برای بررسی هر باور یا شکل های مذکور. هایی برای اجرای روشمهارت

 .مفروضی از دانش در پرتوی شواهد پشتیبان و نتایج بعدی آن است

 های زیربنای تفکر انتقادیمهارت

 :شماردهای زیربنای تفکر انتقادی را برمیای از مهارتادوارد گالسر، مجموعه

 بازشناسی مسائل-1

 هایی کاربردی برای مواجهه با آن مسائلپیدا کردن وسیله-2

 بندی اطالعات مرتبطآوری و دستهجمع-3

 نشدههای بیانها و ارزشبازشناسی فرض-4

 زبان از شدهتفکیک و واضح دقیق،فهم و استفاده -5

 هاتفسیر داده-6

 هاسنجش شواهد و ارزشیابی گزاره-7

 هابازشناسی روابط منطقی موجود بین گزاره-8
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 هاخراج نتایج تضمینی و تعمیم آناست-9

 استها و نتایجی که فرد به آن دست یافتهآزمودن تعمیم-10

 ترگسترده تجارببازسازی الگوی باورهای فرد بر پایه -11

 روزمره زندگی در خاص چیزهای و هاکیفیت درباره دقیق هایقضاوتارائه -12

تفکر »گوید: . او میاست رشد سنت تفکر انتقادی کمک کردهاست که به  افرادیترین ، یکی از معروفرابرت انیس

 تمرکز دهیم انجام یا کنیم باور را چیزی چه که اینانتقادی، تفکری تأملی و منطقی است که بر تصمیم گرفتن درباره 

ود؛ ، چیزی است که در تعاریف گذشته تصریح نشده ب«انجام دادن» درباره گیریتصمیم به تعریف این توجه «.دارد

 .شودگیری جزئی از تفکر انتقادی محسوب میلذا از منظر انیس، تصمیم

 هرتفکر انتقادی حالتی از فکر کردن درباره »دهد: تعریف نسبتاً متفاوتی از تفکر انتقادی ارائه می ریچارد پاول

 اعمال و تفکر درونی یساختارها گرفتن عهده بر با را خود تفکر کیفیت آن، در فرد که است مسئله یا محتوا موضوع،

 است انتقادی تفکر از ایجنبه به توجه تعریف، این جالبنکته « بخشد.ا بهبود میهآن روی بر عقالنی استانداردهای

 فکر» انتقادی، تفکر توانایی رشد برای واقعی راه تنها که این آن و شده واقع پژوهشگران و معلمان توافق مورد که

های ای آن با استفاده از برخی مدلارتق برای آگاهانه تالش و( شودمی نامیده فراشناخت هک) «خود تفکر درباره کردن

 .تفکر خوب در آن حوزه است

تر، راهی است برای تفکر حل ممکن برسید. به زبان سادهکند تا بتوانید به بهترین راهتفکر انتقادی به شما کمک می

 .، طوری که بتوانید به نتیجه نهایی برسیده خود اشغال کرده استدرمورد هرآنچه که در حال حاضر ذهن شما را ب

 تفکر انتقادی یهاانواع مهارت

 یتفکر انتقاد یشناخت یها مهارت انهینقش مداخله گرا یعملکرد نیبه چن دنیو جهت رس یتفکر نیانجام چن یبرا

 است . ریچشم گ اریبس
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 کردنمشاهده(۱

سرعت توانند بهکنند، میدرستی مشاهده میکه به افرادیشروع این تفکر هستند.  های مربوط به مشاهده، نقطهمهارت

توانند درک کنند که چرا مشکلی کردن، میای در مهارت مشاهدهمشکل جدید را درک و شناسایی کنند. افراد حرفه

 .بینی کنندوجود آمدن یک مشکل را پیش از وقوع آن، پیشوجود دارد و حتی ممکن است به

 کردنتحلیلوتجزیه(2

ها یا اطالعات ها، دادهتحلیل وضعیت، شامل دانستن واقعیتووتحلیل مشکل است. توانایی تجزیهقدم بعدی، تجزیه

تالش و باز کردن  یمعنا تحلیل به .آیدمربوط به مشکل است که یک مهارت اساسی برای حل مشکل به حساب می

تر به قصد مشخص کردن  طیبه اجزاء و عناصر بس لیتحل بارا  دهیچیپ یهااست که در آن نظام  یاست و روش یزیچ

 دهد یقرار م یاجزاء مورد بررس نیروابط ب قیدق

 کردناستنتاج(3

اید. این مهارت ممکن است شما را به داشتن آوری کردهگیری درمورد اطالعاتی که جمعکردن یعنی نتیجهاستنتاج

کنید، بر اساس مجاب کند. وقتی اطالعات مربوط به یک وضعیت را استنتاج می تخصصیدانش یا تجربه خاص فنی یا 

نیاز  ، ممکن است به استفاده از مهارت استنتاجیک مدیرکنید؛ مثال آوری میهایی را جمعاطالعات محدود، پاسخ

و  ریتفس ریست از تعبعبارت ا یابیارزش .شودمی افت عملکرد سازمانچیزی باعث داشته باشد تا تعیین کند که چه 

 وستهیبه وقوع پ یها دهیاست که فرد از پد یا جهیباشد .استنباط نت یاعتبار آنها م نییپردازش اطالعات و تع ییتوانا

استدالل  تیو در نها دنیرس ییبه جز یاز کل ای یگرفتن از مقدمات کل جهینت یعنی یاسیق تداللآورد .اس یبدست م

 .است دنیرس یبه کل ییاز جز ای ییفتن از   مقدمات جزگر جهینت یبه معنا ییاستقرا

 برقرارکردنارتباط (4

های احتمالی حلکنند که درمورد مسائل و راهها به ما کمک مییادی دارند. این مهارت، اهمیت زمهارت های ارتباطی

وگو کنیم. برقراری ارتباط، مهارت مهمی برای توسعه بسیاری از اهداف در نفعان گفتآنها با همکاران و سایر ذی

 .محل کار، از جمله تفکر انتقادی است

 

https://karboom.io/mag/articles/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 توانایی حل مسئله(۵

حل است. های احتمالی آن، مرحله نهایی، اجرای راهحلوتحلیل مشکل و بحث درمورد راهجزیهبعد از شناسایی و ت

مشکل را برطرف  لحکه آیا راه که می توان فهمید استحل ممکن، نیاز به تفکر انتقادی برای اجرای بهترین راه

 .کند یا خیرمی

 کاربرد های تفکر انتقادی

خدمات  ها، یعنی منابع انسانی، بازاریابی وی برجسته سازمانحوزه سهروی  ب و کارکسامروزه، تفکر انتقادی در دنیای 

 گذارد. ، تأثیر میمشتری

 منابع انسانیحوزه -۱

ای کرده اند که به مهارت های تفکر انتقادی مجهز  دیدهها شروع به استخدام متخصصان آموزشتبسیاری از شرک

برای بررسی و  یابی، اظهارات شاهد، اعتبارسنجی کارمندان های حقیقتهایی مانند مصاحبهاز تکنیکو یا  هستند

بهره  نین تأثیرات برکناری از کار را برچو هم نماینداستفاده میآسیب های شناسی رفتارهای انحرافی در محیط کار 

 .بررسی می نمایندکلی تیم  وری

 بازاریابی-2

، از  ، با توجه به محصوالت و خدماتو فروش مدیریت عملیات ی بازاریابی، روابط عمومی،افراد در حوزه

 .کنند، استفاده می های تفکر انتقادی برای درک کلی شرکتمهارت

که فقط مورد توجه جمعیتی خاص باشد، به عنوان ترفندی خوب  ایپیش از این، بازاریابی یک محصول به گونه

در مواجهه با رکود جهانی  (niche markets) ایهای جاویژه یا گوشهشد؛ با این حال، در حال حاضر بازارشناخته می

ی را برای مقابله های بازاریابی از تفکر انتقادی استفاده کردند و راهاند. آژانسگیری داشتهو بحران اقتصادی افت چشم

های بازاریابی به ی هدف قرار دادن یک بازار جاویژه کنار گذاشته شد و تکنیکبا این موضوع یافتند. در ادامه، ایده

تر مورد استفاده قرار گرفتند، حتی در شرایطی که آن های وسیععنوان جایگزینی برای معرفی محصول در حوزه

بود؛ به این ترتیب، محصوالت بدون نیاز به از دست دادن بازار اصلی ساخته نشدهگونه تغییری محصول برای ایجاد هیچ

به عنوان مثال، اگر خودرویی به نحوی به بازار عرضه .کردندهای جمعیتی جذب میخودشان، مشتریانی را از تمام گونه

https://karboom.io/mag/articles/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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رو خواهد شد. دلیل با مشکالتی روبه شود که فقط مورد استقبال بانوان قرار بگیرد، دستیابی به ارقام فروش موردانتظار

شود که مشتریان مرد از آن فاصله بگیرند. گیرد و سبب میی محصول شکل میاست که درباره باور عمومی این امر

ای است که مورد توجه تمام اعضای راهبرد درستی که امروزه در حال اجراست، عرضه کردن محصوالت به گونه

 .خانواده باشد

 تریخدمات مش-3

های تفکر انتقادی برای کنند، از مهارتبرقرار می موثر ارتباط و ارائه خدماتدانی که به طور منظم با مشتریان کارمن

کنند. استفاده از اطالعات مربوط به مشتری برای دستیابی به درک نیازهای مشتری و انتقال دانش محصول استفاده می

 .استمندی، قسمت مهمی از حل تعارض سطح رضایت

 کارکنان برای یادگیری مهارت تفکر انتقادی به چه خصوصیاتی نیاز دارند؟

افزاری یا توانایی نوشتاری، میزان توانایی تفکر انتقادی او را نشان های سخت، مثل دانش سختتوانایی فرد در مهارت

، مثل مهارت های نرم و مجموعه (EQ) هوش هیجانی دهد. کارکنان برای یادگیری مهارت تفکر انتقادی، بهنمی

 .نیز نیاز دارند گوش دادن فعال خالقیت و

 :پذیر هستندا دارند، توسعههای زیر رهای تفکر انتقادی در افرادی که ویژگیمهارت

 افرادی که کنجکاو هستند و به یادگیری بیشتر عالقه دارند. 

 توانند ارتباط بین دو داده مختلف را که به روند خاصی اشاره دارند، پیدا کنندافرادی که می. 

 افرادی که شنوندگانی هستند با ذهن باز و مشتاق به شنیدن نظرات مختلف. 

 کنندها خواسته شود، تفکرات و تعصباتشان را بازبینی میافرادی که اگر از آن. 

 طور طبیعی خالق هستندها بهحلافرادی که در یافتن راه. 

 گیری ضروری گیری و تصمیمنفس در تفکر مستقل، ارائه نتیجهنفس دارند؛ زیرا اعتمادبهکسانی که اعتمادبه

 .است

https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://karboom.io/mag/articles/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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قوی و هم از هوش کافی برخوردارند؛ این کارمندان نسبت  مهارت های بین فردی دنبال افرادی باشیم که هم ازباید به

ممکن است که .های باالتری برای یادگیری تفکر انتقادی دارندبه افرادی که فقط از لحاظ فنی برتر هستند، پتانسیل

نظر داشته باشند. آنها را ترغیب کنید که افکارشان را به چالش بکشند و د اختالفهای خوکارمندان درمورد مهارت

 .ها فکر کنندخارج از چارچوب

 توان به کارمندان، تفکر انتقادی را آموزش داد؟آیا می

توانند با گذشت زمان و تمرین کافی، های تفکر انتقادی آموختنی هستند؛ کارمندان میپاسخ مثبت است؛ مهارت

اولین گام در آموزش این مهارت، با کسب آگاهی از وضعیت موجود، آغاز .های موردنیاز شونداحب مهارتص

های مرتبط، تفکر انتقادی را یاد بگیرند. آگاهی کارمندان را تشویق کنید تا با کتاب خواندن، شرکت در دوره.شودمی

های جدیدشان سوق دهد. با این حال، موارد ین مهارتهایی برای تمرسمت یافتن فرصتتواند کارکنان را بهاولیه می

 .دیگری نیز غیر از آموختن این مهارت، در یادگیری آن دخیل هستند

 پرورش مهارت های تفکر انتقادی روش های 

مؤثر و هدفمند، بهبود  هایاستدالل و هاانتخاب برای را افراد توانایی توانندمی انتقادی تفکر هایمهارت

 شامل:نتقادی ا تفکر های مهارت پرورش برای کاربردی و مؤثر هاییوشر  بخشند.

 خودانتقادی .۱

نگری، رشدی های تفکر انتقادی، نقد افکار و اعمال خود است. بدون درونترین قدم برای توسعه مهارتاولین و مهم

توانید افکار خود را کالبدشکافی کنید. یبود. از خود بپرسید که چرا به فالن چیز اعتقاد دارید؟ با این کار مهم نخواهد 

شکل هدفمندی بررسی کرده و منطق محکمی برای آنچه باور دارید، سازی افکارتان باید اطالعات را بهبرای شفاف

هایی ارائه ای مبهم بسنده نکنید. چرا به این موضوع باور دارم؟ آیا می توانم در تأیید یا رد آن مثالبیابید و به اندیشه

 هم؟ آیا از لحاظ احساسی به آن وابسته هستم؟ چرا؟د

 موضوعی به نسبت بلندبلند و خود ذهن در  توانیم مشاهده کنیم که چگونهنگری هستیم، میزمانی که مشغول درون 

های فردی و تعصبات جنبه دیگر خودانتقادی، آگاهی از نقاط قوت، نقاط ضعف، اولویت.دهیممی نشان واکنش

https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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توانید بفهمید که چرا رویکرد خاصی به یک گونه اطالعات دسترسی داشته باشید، میقتی به اینخویش است. و

 .خوبی بررسی کنیدتوانید آن را بهموضوع خاص دارید و حاال که از وجود آن آگاهید، آیا می

 دادن فعالگوش .2

دن به متفکری انتقادی، باید بتوانید به شزمان، تقریبا غیرممکن است. برای تبدیلطور همدادن بهکردن و گوشفکر

ها و انتقادهای دیگران خوب گوش دهید، بدون اینکه هنگام صحبت آنها، به پاسخ یا واکنش بعدی ها، استداللایده

کند توانید اطالعاتی را که او تالش میهای طرف مقابل خود گوش نکنید، نمیخود فکر کنید. اگر خوب به صحبت

را در خود احساس کنیم.  همدلی دهد تادرستی دریافت کنید. شنونده خوبی بودن، به ما اجازه مید، بهبه شما منتقل کن

شنویم. وقتی به دیدگاه رسیدن به آنها را می ا، عالیق دیگران و نحوههها، موفقیتها، ایدهها، سختیما همواره داستان

دادن گوش تحلیل کنیم. وقتی از مهارتوتوانیم اطالعات موجود در آنها را تجزیهکنیم، میدیگران گوش می

یابد وگو تا جایی ادامه میفتطور کامل بفهمیم؛ زیرا این گتوانیم منظور طرف مقابل را بهکنیم، میاستفاده می فعال

 .های یکدیگر را بازگو کنندکه طرفین بتوانند صحبت

 تحلیل اطالعات .3

صورت انتقادی فکر کس همیشه بهترین روش پرورش مهارت های تفکر انتقادی است. هیچتحلیل اطالعات، مهم

قدر درگیر مسئله اصلی ستند یا خودمان آنه قدر بزرگخشم، غم یا هیجانات دیگر ما آن اوقات لذت،کند. گاهینمی

شدن باید اطالعات پیش رو را تحلیل و بررسی کند. برای موفقهستیم که تفکر انتقادی مجالی برای ظهور پیدا نمی

ایم. ابتدا باید آنچه را که گفته کنیم؛ چه اطالعاتی که در ذهن ما هستند و چه اطالعاتی که از دیگران کسب کرده

جمله استدالل از ها،ایم؛ سپس همه استداللشویم که آن را درست درک کردهو مطمئن  بررسی کردهشده است، 

شده بر دیگران و نتیجه نهایی بیندیشیم. وقتی خود را بازبینی و ارزیابی کنیم و درباره نحوه اثرگذاری تصمیمات گرفته

 .م با دیدگاه هدفمندی به آن بنگریمتوانییک قدم به عقب برگشته و استداللی را تحلیل کنیم، می

 تعامل در آرامش .4

تواند کمک زیادی به شما بکند. هنگام طور سازنده و دور از تنش تعامل کنید، تفکر انتقادی نمیتوانید بهاگر نمی

باید های مختلف، اول از همه، باید بتوانید منطق درست را تشخیص دهید. در قدم بعدی دادن و بررسی استداللگوش

https://karboom.io/mag/articles/%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://karboom.io/mag/articles/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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باشید. برای داشتن تعامل دور از تنش، باید همدلی، مشاهده و همکاری را در بتوانید با دیگران تعامل سازنده داشته 

خود ذهنیت آرامی بهجای داشتن ذهنیت دفاعی، خودبه بنگریم،خود تقویت کنیم. وقتی به هر سناریویی با همدلی 

نظر های خود و دیگران را بدون قضاوت و ارزیابی در باید استدالل خواهیم داشت. وقتی در حال مشاهده هستیم،

 دوست هم را من حتما پس ندارد، دوست را من ایده او  توانیم احساس خود را از یک اندیشه جدا کنیم.بگیریم. می

حفاظت از ایگوی افتد که همه با ذهنی باز و آرام و با تمرکز بر حل مسئله، نه ارد. همکاری نیز وقتی اتفاق میند

 .وگو کنند، گفت)تصوراتی که از خود ساخته اید(خود

 نگریآینده .۵

نگری است که عنصری حیاتی برای موفقیت در تمام بینی تأثیرات احتمالی یک تصمیم در آینده، آیندهتوانایی پیش

 شود. های زندگی محسوب میجنبه

ی خود و دیگران، سپس کشف ارتباط بین آنها است؛ همچنین نیازمند تفکر انتقادی نیازمند توانایی اندیشیدن به باورها

سازی احساسات شدید از ها و جداهای دیگران، بررسی، بازبینی و ارزیابی استداللدادن فعاالنه به صحبتگوش

  بررسی است.موضوع مورد

 :اقدام ساده انجام داد 3 توان، میهای تفکر انتقادیهارتبهبود مبرای 

 ل بردن فرضیاتزیرسؤا .1

 آوردن دالیل منطقی .2

 تفکری متنوع و همکاری بیشتردنبال کردن  .3

 فرضیات بردن زیرسؤال .۱

بردن راه دیگر برای زیرسؤال.کردن درمورد فرضیات، فهمیدن زمان درست برای پرسش استاولین مرحله برای سؤال

های جدید و مهمی کنند تا دیدگاهکمک میاین نوع سؤاالت، به شما  .های دیگر استگرفتن گزینهفرضیات، درنظر

 .تر و بهتر فکر کنیددست آورید و سریعرا به
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 منطقی دالیل آوردن .2

ای از منطق که توسط یک استدالل خاص ساخته به زنجیرهباید برای تقویت مهارت های تفکر انتقادی در سازمان ، 

 شود؟ نقطه توسط شواهد، پشتیبانی می . از خود بپرسید که آیا استدالل در هرکرد شود، دقتمی

نام ای بهدرگیر پدیده تر فکر کنید؛ مثال مردم غالباًتواند به شما امکان دهد تا منطقیآگاهی از خطاهای رایج نیز می

 داداتفاق افتاد، روی X بعد از رویداد Y دلیل اینکه رویداده، مردم اعتقاد دارند که بهمغالطهستند. در این « پساتفکر»

Yباید ناشی از رویداد ، X باشد. 

 بیشتر همکاری و متنوع تفکری کردن دنبال .3

کنند، در یک گروه جای دهند؛ این اتفاق ها، خود را با افرادی که مثل خودشان فکر یا رفتار میطبیعی است که آدم

های ه خودمان را پیدا کنیم. الگوریتمتوانیم افراد شبیه بتر میدهد، زیرا راحتصورت آنالین بیشتر رخ میویژه بهبه

های ما را محدودتر کنند و فقط به اخباری که به باورهای فردی ما منتهی توانند دیدگاههای اجتماعی میرسانه

این یک مشکل است؛ اگر همه افراد در محافل اجتماعی که در آن هستیم، مثل ما فکر کنند، در .شوند، بپردازندمی

شویم و کمتر احتمال دارد که بر اساس اطالعات جدید، باورهای خود را تغییر دهیم. در وارتر میطرز تفکر خود است

گذارند بیشتر گوش دهند که هرچه مردم به افرادی که نظرات خود را با آنها به اشتراک میحقیقت، تحقیقات نشان می

سیار مهم است. این روش به شما کمک خود ب آمدن از حباب شخصیبیرون.شوندتر میکنند، نظرات آنها قطبی

 .تری را کسب کنیدهای غنیکند تا از تفکر معمول خود فراتر رفته و بینشمی

نظراتشان را  تیماعضای  مثالًطور مستقل و بدون تأثیر گروه، در تیم بیان کنند؛ نظراتشان را به تا دادبه افراد فرصت 

 .فکر کنند بطور مستقلشود تا افراد ش باعث میکنند؛ این رو ارائههای جداگانه در یادداشت

 :تواندشخص دارای مهارت های تفکر انتقادی می

 .ارتباط بین نظرها را درک کند

 .اهمیت و مرتبط بودن بودن ایده ها و بحث ها را مشخص کند

 .مباحث را تشخیص دهد، آنها را ایجاد کرده و اطالع رسانی کند

 .خیص دهدخطاها و عدم ثبات منطقی را تش
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 .رویکرد خود در مواجهه با مشکالت را از روش سیستماتیک و با ثبات انتخاب نماید

 .از فرضیات، عقاید و ارزش های خودش دفاع کند

برای اینکه هر کسی بتواند تفکر نقادانه داشته باشد باید توانایی استفاده از هوش ،اطالعات ومهارت مواجه شدن در 

زمانی که نقادانه فکر می کتید،منتظر اتفاقهای غیر .با خونسردی و اقتدار را داشته باشد موقعیت های متفاوت زندگی

منتظره و عجیب و غریب نمی مانید،بلکه در فرآیند رسیدن به هدف، و در تصمیم گیریها فعالنه درگیر مسائل می 

  .شوید

 یلیتحم یاز تعارضات و باورها یاشنگرشها و کاهش فشار ن حیمواضع، تصح تیشفاف ینوع تفکر دارا نیا نیواجد

 زیخطوط ن نیب یفهمند و فضا یکلمات را م یالبه ال یفضا یحت یتفکر انتقاد یهستند .به قول معروف افراد دارا

و تجارب دانست .  عاتاطال ینیع یلیتوان مهارت تحل یرا م یدارد .تفکر انتقاد یو مفهوم خاص فیآنها تعر یبرا

 یژگیو نیعوامل موثر بر رفتار و نگرشها با ا یابیو ارزش صین است که تشخآبهداشت روان در و  یارتباط تفکر انتقاد

شود، بدون  یم لیتحم ایتواند آنچه را به او ارائه  یاست م یمهارت تفکر انتقاد یکه دارا یشود.فرد یم لیتسه

عوامل  نیا لیفرد است .تحل یزندگ یتهایاز واقع یمثال :ارزشها، تعامالت و رسانه ها، بخش ی.برا ردینپذ قیدق یبررس

خام و  یاز تعارضات و باورها یناش شارف جهیکمک خواهد کرد .در نت یو ینگرش ها حیمواضع و تصح تیبه شفاف

 یکه دارا یانسان.ردیگ یقرار م یجد یبهایشخص کمتر در معرض آس یو بهداشت روان ابدی یکاهش م یلیتحم

 یعاطف ،یذهن ،ییاو القا یپاسخ ها لت،حا نی.در ا دیآزما یم یگریپس از د یکی است، راه حل ها را یتفکر انتقاد

 . زدیخ یبر م تیو از متن واقع ستیاساس ن یو ب

 :وجود داردراههای ساده و موثری برای رشد مهارت تفکر انتقادی 

  های اساسی بپرسیدسوال(۱

توانید مسئله را از های ساده و اساسی میا پرسیدن سوالدانید؟ بخواهید بدانید؟ در حال حاضر چه میچه چیزی را می

 تمام جهات ببینید. 

  های اصلی را زیر سوال ببریدفرضیه(2

ی ما در مورد هر های اساسی است. همهی دیگری که باید در تقویت مهارت انتقادی به یاد داشته باشید، فرضیهنکته

ی مغز ما برای پردازش اطالعات است کنیم. در واقع این، شیوهیهای زیادی صادر مچیزی در پیرامون خون، فرضیه
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ها کنند و ما بر اساس این فرضیهی چارچوب انتقادی را فراهم میها زمینهتا بتوانیم زندگی را پیش ببریم. این فرضیه

طور؟ یا دست کم مان اشتباه باشند چکنیم. اما اگر تمام باورهایگیریم و در مورد هر چیزی قضاوت میتصمیم می

 .رسد آنوقت باید همه چیز را زیرورو کنیم و از نو شروع کنیمکامال درست و حقیقی نباشند چطور؟ به نظر می

  غرض و تعصب را کنار بگذارید(3

غرض بودن و داشتن دیدی باز برای تفکر انتقادی الزم است. روشن است که برای یک فرد باریک بین و متعصب، بی

خواهید مهارت تفکر انتقادی را در خود رشد دهید یادتان ار سخت و ناخوشایند خواهد بود. پس اگر میفهم دنیا بسی

پندارید ممکن است روزی دیگر نادرست از آب نرود که تعصب را کنار بگذارید. چیزهایی که امروز درست می

تان محدود باشد از واقعیت قی شوند. اگر ذهناند، امروز عادی و مجاز تلدربیایند، یا چیزهایی که در گذشته مجاز نبوده

ی اطالعات را دریافت خواهید اطالعات را به درستی پردازش کنید، اول از همه باید همهدور خواهید افتاد. اگر می

دهد. اما داشتن ذهن باز به این معنی نیست که باورهایی را که ی چنین کاری را میکنید و تنها یک ذهن باز اجازه

کند روی عقایدتان تان میاید کنار بگذارید و هر نظری را قبول کنید. در واقع گاهی تفکر انتقادی کمکفتهپذیر

ها ها و مورد چرا واقع شدنتان دفاع کنید. چیزی که واقعیت داشته باشد، از زیر سوال بردنهایبایستید و از نگرش

 .کندتغییر میجان سالم به در خواهد برد و این فقط طرز فکر است که 

  ها را عوض کنیدگاهی جای علت و معلول(4

ای از وارونه ایم و نمونهی ما شنیدهاید اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ این سوالی است که همهآیا تا به حال از خود پرسیده

، سعی در وارونه اند که یک راه معتبر برای پیدا کردن راه حل ِ مسائل دشوارفکر کردن است. دانشمندان ثابت کرده

تر فکر کنید و راه حل تان کند منتقدانهتواند کمکاز زوایای گوناگون نگاه کردن می. کردن هر چیزی است

 .کارآمدتری پیدا کنید

  گرایش خودتان را مشخص کنید (۵

ز آنها گرایش های ما را تحت تاثیر قرار بدهند. یکی ای دید و تصمیمتواند زاویهعوامل زیادی وجود دارند که می

، ذهنی، عینی یا گمراه کننده باشد. شما باید قبل از وی تواند تحت تاثیر گرایشانسان می خودمان است. قضاوت
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های افراد متضاد چیزی گاهی تصمیم .های تفکر انتقادی، گرایش و طرزفکر خودتان را بشناسیدفراگرفتن مهارت

 .های خودشان استرهدانند که علتش تمایالت یا پیش پندااست که می

  های ارزشمند بخوانیدکتاب(۶

تواند همه چیز به ما یاد بدهد. در مورد فواید مطالعه برای انسان تردیدی وجود ندارد و این کامال درست کتاب می

خوانید، نه تنها کنند مهارت تفکر انتقادی را فرا بگیریم. وقتی کتاب میمان میهای ارزشمند کمکاست که کتاب

گیرید. سوال کنید بلکه روش تفسیر و آنالیز این اطالعات را نیز یاد میطالعات جالب و به درد بخوری دریافت میا

 تواند مغز را تمرین بدهد تا به روشی منتقدانه فکر کند. و جواب کردن حین مطالعه می

  خودتان را جای دیگران بگذارید(7

شان را درک و تصور کنید. ها و غوغاهای درونها، انگیزهتوانید آرمانیاگر خودتان را جای دیگران بگذارید، بهتر م

تان کند ارتقاء پیدا کنید و آدم بهتری ت به دست آمده استفاده کنید تا مانند اهرمی کمکاتوانید از این اطالعسپس می

 .شرایط پیدا خواهد کردتر شده و تناسب بیشتری با باشید. اگر دیگران را بهتر درک کنید، روش تفکرتان دقیق

  تر از خودتان معاشرت کنیدبا آدمهای باهوش(8

خواهید تفکر منتقدانه را یاد تان چیزهایی یاد بگیرید. اگر میبرای یاد گرفتن، راهی بهتر از این نیست که از دوستان

وثر برای پردازش اطالعات بگیرید، با افراد باهوش دوست شوید و از آنها یاد بگیرید. افراد باهوش معموال راهی م

توانند چیزهای کند موفق باشند. این افراد قطعا میشان میای دارند که کمکبلدند و نقطه نظرات اساسی و هوشمندانه

 .زیادی در مورد تفکر انتقادی به شما یاد بدهند

 . این امکان وجود ندارد که همیشه بتوانید منتقدانه فکر کنید (9

ی بزرگی نیست. چیزی تان شوید. مسئلههایی در تفسیرها و تعبیرهایها ممکن است دچار لغزشدر زندگی گاهی وقت

ها را بشناسید و در آینده از آنها اجتناب کنید؛ یاد گرفتن از اشتباهات چیزی که مهم است این است که این لغزش

 .است که نباید آن را فراموش کنید
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 یموانع تفکر انتقاد

 انیمرب ییمعلم متخصص و عدم آشنا تیاست .ترب یآموزش ینظام ها یموانع برخواسته از کمبودها نیاز ا یگروه(1

است که  ییاز کمبودها یو در کنار آن امکانات آموزش انجامد یم یفکر یکه به پرورش قوا یسیتدر یها وهیاز ش

 متوجه آموزش و پرورش است .

از  یکی است . زیواهمه آم ییفضا جادیفقدان جسارت و ا ،ینتقادتفکر ا یبرا یو جامعه شناخت یموانع روانشناخت (2

 لیدخ ییاز سو .مختلف است یدگاههایارائه د یالزم برا تیعدم امن رد،یگ یتفکر را م یکه جلو یعوامل اجتماع

 .ستی اموانع تفکر انتقاد گریاز د یو اجتماع یاسیس ایفشاره جادیا وها یفرضها و حب و بغضها در داور شیکردن پ

مسائل، قائل شدن  دنید دیو سف اهیسمانند  محسوب می شود یتفکر انتقاد نیز از موانع یو منطق یزبان نیادیموانع بن (3

 .مساله  کی یرمنطقیکردن غ لیتحل و یرا منطق تیبه مرجع

 نتیجه گیری

ررسی کنیم و از کارکرد تفکر نقادانه ابزاری است که به ما کمک می کند تا هر ادعایی را مطرح می شود با دقت ب

و اجازه ندهیم عقاید غلط و گمانه های خرافی گونه با ذهن ما عجین شود.به ما کمک می کندبه  درست آن بهره ببریم

خود متکی شویم و در تصمیم گیری هایمان همه جوانب یک امر را بسنجیم و برای انتخاب نهایی،سنجیده و عاقالنه 

با روی باز استقبال کردن از نظر دیگران ،از  زده و بر اساس احساسات پیش برویم. نکه شتابآ به جای تصمیم بگیریم

جمله چیزهایی است که در تفکر نقاد ،شما را به سمت و سوی یافتن نتایج و دالیل و اطالعات بیان نشده رهنمون می 

یاز به صبر و تمرین فراوان دارد. ای طوالنی است که نای نیست، بلکه پروسهیاد گرفتن تفکر انتقادی کار ساده سازد.

آوری کند. های مناسب بپرسد و اطاّلعات مربوط را جمعدارد که قادر است پرسش تفکر نقادانه یا فردی تفکر انتقادی

 مسئله درباره اطمینان قابلکند؛ و در پایان به یک نتیجه  استدالل منطق بندی کرده و باها را دستهسپس با خالقیت آن

 زنده برای که ایاندازه ماورای نیز طبیعی طوربه را قابلیت این و آیندنمی دنیا به انتقادیکودکان با قدرت اندیشه .دبرس

سادگی توسط والدین این روش به و گیرندگاه آن را یاد نمیها هیچکنند. بسیاری از انساننمی کسب دارند، نیاز ماندن

 نیاز انتقادیهای اندیشه ای برای آموزش مهارتآموزان نیست؛ بلکه به مربیان ویژهه دانشب آموزش و آموزگاران قابل

 دارد.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
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