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ر انتقادی 6 ز قدرت تفک  مثال ا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

بتنانیه عضیا ت   اعی هیای وقنیاوقر  ا انیا تر هیرده   دهی  مقعیتی تفکر انتقادی به افراد اجازه می 

های هنی  نتتهیههای یک مسیلهه بیه شیکا هکیک م طرف نسب  به  اعیت داشته باشن . ارزیاب  ب 

گیری توانایی تجزیه و تحلیل یک موقعیت و تصمیمتری اخذ هنت . بهتر   د  نهای  تصکتکات منطق 

 برای کارکنان است.منطقی که کاربرد اندیشه نقادی است، در نظر کارفرمایان یک مزیت مهم 

تفکر انتقادی  ا به شیکا ا اهیه دهیتم تیا بتقانی   اهنکیای شیکا د  از د  این مقا ه عص  داریم چن  مثال 

 جه  تقسیه ذهنتتتار باش .   به شکا هکک هن  طرزتفکر منطقتتار  ا به اثبات برسانت .
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 اندیشه نقادانه در زندگی چیست؟

ها اسی . هکننیتن دعتق اطالعات   هسب نتتهه منطق  از ار تفکر انتقادی تقانای  تهزیه   تحهتل

ا ری اطالعات   چگقنگ  ار   تفکتک اطالعات عتن    عتاس  نتز باشی . تقان  شامل مراحل جک م 

ای فییرد نق یی  اساسیی  دا د   از نررها فرمایییار تقانییای  ان ی ییه نقادانییه در زنیی و  شفصیی    حرفییه

 شقد.ارزشکن  تهق  م 

 

 شوند؟کارفرمایان برای اندیشه نقادانه ارزش قائل میچرا 

ها فرماییار افیرادی  ا هیه  شقد. چرا هه میکقلا تفکر انتقادی یک مزی  مهم برای هاهنار محسقب م 

هیای مطهیقب  هسیب هننی  میق د عی  دان  عیرا  تقانن  شیرای   ا بیه د سیت  ارزییاب  هیرده   نتتهیهم 

ارزشکن  برای م یرار اس . ها من ی هه ب  ر نتاز به نرا ت ها فرمیا بتقانی  دهن . زمار یک پا امتر م 

تصکتکات د ست  بگترد، هم برای م یر   هم برای هل سازمار صیرفهقی  در زمیار   هزینیه هیا  ا بیه 

 ا مغار خقاه  ا  د.

 

 کاربرد اندیشه نقادی در زندگی 6

 شی  ان ی یه نقادانیه در زنی و ، تقسییه مهیا ت وقنیاوقر هیه از طرییق  6د  این بفی  عصی  دارییم 

ابن   ا به شکا میرف  هنتم. تا د  نهای  بتقانت  از طریق طرز تفکر منطق  زن و  بهتری  ا تهربیه یم 

 هنت .
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 تفکر تحلیلی -۱

این اس  هه تقانای  تهزیه   تحهتل د س   داریممهکترین انتراری هه ما از ان ی ه نقادانه در زن و  

هییا   اطالعییات  ا ب هیی . تهزیییه   تحهتییل د سیی  اطالعییات بییه مینییای جکیی  ا ری صییحت    تفسییتر ار

 هکننتن تفکتک اطالعات اس .

هنتی  ، هیاربرد ان ی یه انتقیادی ایین اسی  هیه هنگام  هه د  ا تباط بیا ییک مسیلهه هیاری تحقتیق می 

 ت  هنقن  شکا اس   ا از سایر مساهل مهرا هنت .مساهه  هه مرتب  با  ضی

 

 
 

 موفقیت در ارتباط موثر -۲

هایتار  ا به دیگرار ا اهه دهتی    زمان  هه شکا سی  داری  نتایج به دس  ام ه از مطا یات   ارزیاب 

 ها  ا عان  هنت . تقانای  برعراری ا تباط مقثر بستا  حتات  اس . ار



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 4 

 

هیای مقفقتی  من ی از تفکر انتقادی یکی  از مق فیهبرای هسب اطالعات   بهره استفاده از سایر افراد

خقاهتی  ییک تصیکتم هیاری مهیم بگتریی  داشیتن ا تباطیات خیقب بیا هککا انتیار اس . زمان  هه م 

 تقان  اطالعات با اهکتت  به شکا برسان .م 

 

 تفکر خالق -۳

اهر بیه ظیتفکر خالق به این مینا اس  هه بتقانت  ر اب  مناسب  متار ا گقها   مساهه  بتابت  هه بیه 

یک یگر ربط  ن ا ن . هکتن مسلهه یک مثیال تفکیر انتقیادی اسی  هیه بیه صیق ت مسیتقتم بیه  شی  

 هن .ذهن  شکا   تقانای  استنتاج   حل مساهل هکک م 

ای  ا ا اهیه هنتی . های سیری    بهتنیههن  با خالعت  ر شهکک م این هاربرد ان ی ه انتقادی به شکا 

تقان  تاثتر چ کگتری بر ر ن  ها  شکا بگذا د. هکننتن خقب د  هر حتطه هاری هه باشت  خالعت  م 

 تقار به خقب  بهبقد   تقسیه بف ت .اس  ب انت  این عابهت   ا م 

 

 ذهن باز و روشن فکری -۴

اییم تیاثتر هیا مقاجیه شی ههیای  هیه بیا ارپتکیایتم، تهربتیات   مقعیتی می  مستری هه میا در زنی و 

سرای  د  ارزیاب  شرای  پت  ر  دا د. دیگر مثال تفکر انتقادی   هیاربرد ان ی یه نقیادی ایین اسی  به

هییای نییا بییه جییا اعیی ا  بییه اخییذ ها   عضییا تهییه بییه شییکا اییین امکییار  ا میی  دهیی  تییا بییه د   از سییقوتری

 بهتر هنت .تصکتکات 

برای مثال اور عصی  انهیا  هیاری  ا بیه صیق ت خاصی  داریی    سیایرین نریر دیگیری دا نی  ، بهتیر اسی  

 ها  ا ب نقی    سپس اع ا  به تصکتم وتری هنت .نررات ار
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 توانایی حل مسئله -۵

د   تیقار وفی  پیت  نتیاز تقانیای یک هاربرد ان ی ه نقادانه مها ت د  حل مساهل اس . در  اعی  می 

هیای تقانتی  ابییاد وقنیاوقر  ا شیناخته    اه حلحل مسلهه تفکر انتقادی اس . از این طریق شکا م 

 مفتهف  ا به د ست  تهزیه   تحهتل هنت .

تقانتی  برخی  از برای مثال اور ها من ار  ستق ار شکا نتاز به سرع  بف   د  سر یس ده  دا ن ، م 

 ا  هنت .ها  ا به سایر پرسنل  اوذ ظایف ار
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 پرسیدن سواالت متفکرانه -۶

ای پرسیت ر سیقالت مناسیب مق میه  سیت ر بیه اطالعیات چه در زن و  شفص    چه در زن و  حرفه

 مطهقب اس . یک هاربرد ان ی ه نقادانه ایهاد مها ت در پرست ر سقالت متفکرانه اس .

 

 معرفی کتاب تفکر نقادانه

هتیاب  ۲ای هتاب ها بهترین د ستار میا هسیتن . د  ایین عسیک  عصی  دارییم د  مقاجه با هر مسلهه

 م هق  در زمتنه ان ی ه نقادانه در زن و  به شکا میرف  هنتم.

 

 
 

 صبر کن ببینم ، چی؟  -۱

تفکر خردمن انه در زن و  از م اه ه، یادوتری ، تکرین   پرسیت ر سیقالت صیحت  ناشی  می  شیقد. 

ها ها  ا د ک هرده   برای بهبقد ارهن  تا اهکت  این تقانای جتکز  ایار د  این هتاب به شکا هکک م 
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هنی  هنهکیا تر شیقی    خیقد  ا  ادار بیه اعی ا  ع   برداری . این هتاب تفکر نقادانه به شکا هکک م 

 هنت .

 تفکر هوشمندانه -۲

هقشکن انه یک مرب  ان ی یه انتقیادی اسی . ا  بیه تفکر  مایکل ها   نقیسن ه هتاب تفکر نقادانه

ها   ابرا های تفکر انتقادی در زن و  ر زمره  ا به شیکا ای عکه  از تکنتکهن  مهکقعهشکا هکک م 

 ده .ا اهه م 
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