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 و اندیشه نقادانه یکی هستند؟  حل مسئلهآیا 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

پیشرفت در زندگی و کسب و   هایی که افراد برایبه تازگی با یکی از همکارانم در ارتباط با برخی مهارت

را  انتقهادی هه مهمادانه و تفکهر  مههارت لهم مسه  همه  کهرد.  گفتگه  می  ،هها نیهاز دارنهدکار بهه ن 

 عا ا  کرد. و او پرسید نیا ای  دو یکی نیستاد؟

دو ت انهایی در راسهتای  مههارت لهم مسه  هو    تفکهر انتقهادیماید برخهی گمها  کااهد  س ال خ بی ب د  

ههها ندار ههد تدهه ر درسههتی نیهه  بههه مههما ای در ارتبههاط بهها ن یههادگی ی هسههتاد  زمههانی کههه مههما هههی  ایههد 
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سازند  در ای  مقالهه صدهد دار. بهه تف  هس درسهتی از دهاد و مفاهیم گاگی را در ذه  مما مینمی

 برسم  تفاوت لم مس  ه و تفکر نقادانهای  مفاهیم و 

، روشن  و در لغت نوعی تفکر منطقی تفکر انتقادیکایم  س ی تفار س اساسی م وع میابتدا با یک 

همنا    با شواهد درست است که در فرایندهایی توسط ذهنی باز به وقوع پیوسته اسنت  این  دقیقنا  

 چیزی است که باید مهارت در آ  را به فرزندانما  بیاموزیم 

چیزی که باید به صورت درست انجام  ای یک مشکل است ، روند یافت  یک راه حل برفرایند حل مسئله

 شود و لزوما انجام آ  به هر طریق کار درستی نیست 

 ت ا  به درک درستی از ای  دو مفق له رسید؟نیا با ای  تفار س می

 

 درگیرند؟ انتقادیهایی در تفکر  تر : چه مهارتنگاهی عمیق

بیها  کههردیم  امها ایه  تفههار س  مههارت لههم مسه  هو  انتقهادیر تها ایااها تف  ههس میتده ی را بهرای تفکهه

گ ید بهرای رسهید  دهد  برای مثال به ما نمیها به ما نمیمااختی نسبت به کارایی و روند ای  مهارت

 به تفکر نقادانه باید چکار کایم؟

، خهه  ، کاههد بیشههتر ما قههیهههای ذهاههی اسههت کههه بههه مهها کمههک میهههای تفکههر نقادانههه عادتمهارت

بادی و در نهایههت تا  ههه و ، دسههتهکااکههاو و متفکهه  بامههیم  تفکههر نقههاد نیازماههد عمهه  نوری ا  عههات

های میت س و درک ای  مس  ه که کدا. م رد کارنمد است ها است  برصراری ارتباط میا  اید  تح یم ن

گیرند  همه ای  م ارد به ما صرار می تفکر انتقادیو کدا. یک نیست و بسیاری از م ارد دیگر در لی ه 

 گی ی کایم دهد که بت انیم به ص رت نگاهانه تدمیممااختی می
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ت انیم با یک مشکم یها چهالر روبهه رو کایم؟ چه زمانی میگی ی میاما ما چه زمانی اصدا. به تدمیم

هها ارز هابی ن   نوری ا  عهات وکهه نیازماهد عمه   مه یمم یم  در واصه  وصتهی بها مشهک ی روبهه رو می

ای دارند که در م اعه با های تفکر نقادانه  یس گسترد ایم  مهارترا به کار گرفته  نقادتفکر  هستیم  

 مشک ت بسیاری صابم به کار گی ی است 

 

 
 

 هایی در فرایند حل مسئله درگیرند؟تر : چه مهارتنگاهی عمیق

های لم مس  ه اسهت  اگهر هما  مهارت ادیتفکر انتقهای : مهارتلال مس  ه عالبی را کشس کردیم

ت انهد بههرای یههافت  را  ل هی بههرای مشههک ت و می تفکههر انتقههادی، هههر مههارت در ارتبهاط بهها ن  فکهر کایههد

را بیهابیم کهه بهرای  تفکر انتقهادیدر واص  بسیار مشکم است مهارت مسائم م رد استفاد  صرار گیرد  ه
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انتقهادی ته ا  بهه ایه  نتیاهه رسهید کهه ههر مههارت تفکهر ی  می  باابر الم مس  ه به کار گرفته نش د

 یک را  برای لم مس  ه است  هه ممادانه 

 

 
 

اسههت؟ ص فهها نههه    نقادانهههتفکههر هههم یههک پههارامتر  مهههارت لههم مسهه  هتهه انیم بگهه ییم هههر امهها نیهها می

 تفکر انتقهادیکااد اما یک مهارت  های متفددی وع د دارند که به ما در لم مسائم کمک میمهارت

 می ت ا  از ای  رویکرد بهر  عست  تفاوت لم مس  ه و تفکر نقادانهنیستاد  برای بیا  

ی با تفکر نقادانه برای مثال گاهی استفاد  از صدرت بدنی یک را  برای لم مس  ه است که هی  ارتبا 

اما عالب است به ای  نکته ت عه کاید که برای استفاد  از صدرت بدنی نیه  نیهاز بهه تفکهر دار هد  ندارد  ه

  مما به هر ص رت باید بدانید ای  نی و را باید از چه    قی و به چه چی  وارد کاید
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 ؛ اما نه یقیاا   عی یک فرایاد فک ی هستادای نی  وع د دارند که به نهای لم مس  ههمچای  مهارت

ت اناد افراد دیگه  را درک کااهد،   برای مثال افراد دارای ه ش هیاانی باال میتفکر انتقادیز  برگرفته ا

 ها برای لم مسائم کمک کااد ها را نرا. کااد و به روند عم ی کرد  اید ن 

 های گفتاری بهه نه عی ففالیهت فکه ی هسهتاد امها عمه   مهارتدرست است که فرایاد ترغیب کرد  و  

 ندارند  تفکر انتقادیهی  گ نه ارتبا ی با

هسهتاد  بهرای مثهال  تفکهر انتقهادیدر تضاد با  لتی فرایادهایی برای لم مس  ه وع د دارند که کام   

 های از پیر تفیی  مد  پی وی از اص ل و دست رالفمم 

 

 تفکر نقادانهتفاوت حل مسئله و شباهت و 

دانیم سههایر یههک مهههارت اساسههی بههرای لههم مسهه  ه اسههت  همچاههی  مههی تفکههر انتقههادیدانیم مهها مههی

ای بها تفکهر هایی که راب هکااد  مهارتهایی هم وع د دارند که در لم مسائم به ما کمک میمهارت

 نقاد ندارند 

ا در زمهر  تفکهر نقادانهه صهرار ننههها است که برخی از  فرایاد لم مس  ه مامم  یس وسیفی از تکایک 

ت اناد یکسها  بامهاد و ههم متفهاوت  امها و لم مس  ه هم می تفکر انتقادیگیرند  لذا درمیابیم می

 های ض وری هستاد که باید بیام ز م  ها مهارتننچه اهمیت دارد ای  است که هر دو ن 

های میت س نمهاد  مه یم کهه الرتفکر نقادانه فرایادی است که به ما کمک میکاد در رویارویی با چ

 م د فرایادهای مس  ه تکمیم میگاهی با سایر 
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