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ر انتقادی چیست  ؟اهمیت تفک
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

گیرید مستقیما برکیفیت زندگیتان اثرگذارند. اگرر چرا تفکر نقادانه مهم است؟ تصمیماتی که شما می

تری های آگاهانرهترین زندگی را دارید الزم است انتخابموفقبخواهید مطمئن شوید که شادترین و  

شرود. در داشته باشید. و این چیزی اسرت کره برا تفکرر اسرترایایه یرا همران تفکرر انتقرادی میسرر می

 ادامه به شما خواهیم گفت چگونه تفکر نقادانه خود را بهبود بخشید تا تصمیماتی بگیرید که بعدا  

 از آنها پشیمان نشوید.
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 تفکر نقادانه چیست؟ 

نتوانید بگوییرد بره چره معناسرت.   رت  اید اما شاید کامل  راجع به این نوع تفکر چیزهایی شنیده  حتما  

 این مسئ ه تعاریف گوناگونی است که برای این تفکر ذکر شده است.

توان تفکر انتقادی را فرایند تجزیه و تحلیل واقعیت ها برای رسیدن به درک درستی به صورت کلی می

 توان گفت این کار نوعی تفکر درباره افکارمان است!از آنها دانست. می

 

 ؟ت تفکر انتقادی چیستاهمی

اما چرا باید تفکر نقادانه داشته باشیم؟ در ادامه به برخی دالیل غیرقابرل انکرار خرواهیم پرداخرت کره 

 کنند.اهمیت این توانایی را به خوبی مشخص می

تفکر استرایایه یه نوع تفکر  مرومی اسرت. ایرن   تفکر انتقادی یک نوع تفکر جهانی است: •

کنید یرا در هرر مسریری کره قررار داریرد تفکرر ای که فعالیت میبدین معنا است که در هر حوزه

 تواند برای شما موثر واقع شده و سر ت موفقیتتان را بیشتر کند.انتقادی می

طل ات است. تفکرر انتقرادی آینده ما وابسته به تکنولوژی، نوآوری و ا  اهمیت اقتصادی دارد: •

کند تا سرر ت پیشررفت اقتصراد را افرزاید داده و مشرکلتمان را ترا حرد امکران به ما کمه می

 سریع و موثر حل کنیم.

برای این کره بتروانیم پیرام خرود را بره روشرنی  دهد:های زبانی و کالمی ما را افزایش میمهارت •

تماتیه فکررر کنرریم. یعنرری بایررد تفکررر بیرران کنرریم ، بایررد بترروانیم شررفات و برره  ررورت سیسرر

 استرایایه را در خود توسعه دهیم.
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تر با تمرین تفکر نقادانه، نه تنها در حرل مشرکلت موفرق  کند:به افزایش خالقیت ما کمک می •

کنیم. تفکرر اسرترایایه بره مرا های خلقانه نیرز پیشررفت مریخواهیم بود ب که در ایجاد ایده

 آنالیز کرده و ازآنها بهره بجوییم. ها راکند این ایدهکمه می

تروانیم بدون تفکرر انتقرادی چگونره می  کند از خودمان بازخورد دریافت کنیم:به ما کمک می •

زندگی با معنایی داشته باشیم؟ ما برای توجیه  قایرد و مسریر زنردگیمان بره آن نیراز داریرم. در 

 ی کنیم.توانیم خودمان را بهتر ارزیابواقع از طریق این تفکر می

 

 

 

 مزایای تفکر نقادانه چیست؟

همانطور کره گفتره شرد تفکرر اسرترایایه اهمیرت بسریاری بررای جامعره دارد و امرا اگرر بخرواهیم بره 

 های آن در زندگی شخصیمان بپردازیم. موارد زیر میتوانند پاسخ سوال باشند:مزیت
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درگیرری مسرتقیمی برا تفکرر تفکر نقادانه ک ید موفقیت شغ ی شما است: بسیاری از مشاغل   •

انتقادی دارند. مشاغل تح ی ی همچون وکرل، پزشرکان، دانشرمندان و ... همگری الزم اسرت از 

 این نوع تفکر بهره بجویند.

 کند تصمیمات بهتری بگیریم.به ما کمه می •

 کند آنچه هستیم را بهتر درک کنیم.زندگی را زیباتر میکند: ارتباط  میق با خود به ما کمه می •

 روی نقاط قوتمان تمرکز کرده و باورهای منفی را از خود دور کنیم.

 بخشد.روابط ما را بهبود می •

 دهد.حس کنجکاوی را در ما افزاید می •

 دهد.به قدرت خلقیت اجازه رشد می •

 دهد.مهارت حل مسئ ه را در ما ارتقا می •

 کند.ذهنمان را فعالتر می •

 باشیم.کند به خودمان متکی به ما کمه می •

 

 آموزش تفکر انتقادی 

حال که با اهمیت تفکر انتقادی آشنا شدیم بهتر است بدانیم چگونه باید به آن برسیم؟ برای افزاید 

 توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:قدرت تفکر استرایایه و آموزش تفکر انتقادی در خود می

تفکر نقادانه چیست و چه کمکی بره شرما خواهید بدانید  اگر می  هدف خود را مشخص کنید: •

خواهیرد و در چره مسریری قردم کند باید همیشره در نررر داشرته باشرید کره چره چیرزی میمی
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توانید به بهترین نحو کردن هدفتان الزم است دریابید چگونه میگذارید. بعد از مشخصمی

 به آن دست یابید.

رو هرر متفکرران اسرترایایه دنبالره دنباا  کنیاد:برای کسب اطالعات تنها منابع قابل اعتماد را  •

خورنرد و تنهرا بره منرابع قابرل مسیری نیسرتند. آن هرا فریرر هرر رسرانه و  امرل مخبرری را نمی

 کنند.ا تماد اتکا می

سرواالت اهمیرت زیرادی دارنرد. ایرن کره مرا بتروانیم بره   در سواالتتان وساوا  باه خاده دهیاد: •

در نهایت به پاسخی که الزم داریم دست یابیم بسیار حائز درستی مقصود خود را بیان کنیم تا 

 اهمیت است.
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هنگرامی کره بره دنبرال یره راه حرل بررای  همزمان دید بلند مدت و کوتاه مدت داشاته باشاید: •

ای هستید همزمان به پیامدهای ب ند مردت و کوتراه مردت آن بیندیشرید. هرر دسرته از مسئ ه

 ارا هستند.این پیامدها اهمیت ویژه خود را د

خواهید تصمیم مهمی اتخاذ کنیرد الزم اسرت تمرامی زمانی که می  همه چیز را در نظد بگیدید: •

سیاه یا مط قا سفید نیست. پس به دقت تمام راه   جوانر آن را بررسی نمایید. هیچ چیز مط قا  

 ها را بسنجید و سپس  مل کنید.حل 

 کالم آخر 

های شناختی دانست که هر فررد الزم اسرت آن ترین تواناییحیاتیتوان یکی از تفکر استرایایه را می

توانند تغییرات مثبرت گیرید میهایی که میرا توسعه دهد. با تفکر روی افکارتان، ذهنیت و تصمیم

 تان ایجاد کنند.ایبسیاری در زندگی شخصی و حرفه
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