
 ستیچ یمهارت تفکر انتقاد
ها، معماها و کاربردها، موانع، مراحل، نمونه ف،یتعار

 یمرتبط با تفکر انتقاد یعادت ها

 
 

 

  



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 چیست  ی مهارت تفکر انتقاد 

مرتبط با تفکر    ی عادت ها ، معماها و  ها نمونه کاربردها، موانع، مراحل،    ف، ی تعار 
 ی انتقاد 

 مقدمه 

به هر طرف که بچرخ  نیا افکار و عقا  دیروزها  فقط دیشو یمبمباران    گران ید  دیبا  . قبالً 
تلو  انی اطراف  داشت  ونیزیو  کار  و  سر  آنها  با  که  امروز    ...  دیبودند  اطالعات    هادادهاما  و 

 وجود دارد.   جاهمهنادرست در 

و    هاداستاناز    یانبوه  اینکه با  بدون  سری بزنید  یاجتماع  یهارسانه  به  دیتوانینمشما  
دقاخبار مختلف   نشوید،  قه یدر عرض چند  ا مواجه  برا  نی ا  نترنتی.  را   یهرکس  یامکان 

ارسال   نامدیکند و آنچه را که اخبار م  جادیوبالگ ا  ای  تی ساوب  کیفراهم کرده است که  
 کند.  یبررس  ار قتیواقعًا حق  یکس  نکهیبدون ا  ... کند

وادار کردن شما به دنبال کردن   یهستند که برا  یا طرفهکینظرات    هاداستان  نیاغلب، ا
 میشویآرامش، اغلب متوجه م   یجا. بهشوندیم  جادی خاص ا  یتفکر به روش  ایعلت    کی

  یز یدرست است و چه چ   ی ز یچه چ   نکه یا  صی تشخ   یکه سطح اضطرابمان با تالش برا 
 ، یک ایده دور از ذهن به نظر برسد   ، ممکن است  کهدرحالیاست.   شی در حال افزا  ست،ین

تا را    تیپردازش اطالعات، وضع  یها روش  استفاده ازبا    د یتوانیماست که    نیخبر خوب ا 
 . دی کن حدی ساماندهی

انتقاد  تفکر  از  استفاده  را    نیا  دیتوانیم  ،یبا  دهید از    راحتیبهاطالعات  .  هم تشخیص 
آموزش   ما  به  اغلب  انتقاد   ی هامهارتکه چگونه    دهند ینم متأسفانه، مدارس  را   ی تفکر 

  د ی ایب  ،نی؛ بنابرا هستند  قیکدام منابع دق  نکهیا  نیی. حداقل، نه در مورد تعمیتوسعه ده
چگو  میندازی ب  ینگاه بس  ن یا  دیتوانیم  نهکه  ب  اریمهارت  را  برخ  د یاموزیمهم  از    ی و 

 . دیحذف کن ،د ینی ب یاطالعات نادرست را که م نیآورتراضطراب
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 ی: س ی به انگل  یتفکر انتقاد 

Critical Thinking 

 ست؟ ی چ   یتفکر انتقاد 

 ای  و   بیترک  ل،یو تحل  هیتجز  ،ی ر یبه کارگ  ،یمنضبط مفهوم ساز   یذهن  فرایند  یتفکر انتقاد 
شده توسط مشاهده، تجربه، تأمل، استدالل به   دیتول  ای شده    یاطالعات جمع آور   یابیارز

 ( منبع) باور و عمل است.   یراهنما عنوانبهطور فعال و ماهرانه 

 چه ی عن ی   یتفکر انتقاد 

 ها دهیا  نیب   یدرک ارتباط منطق  و   ی تفکر واضح و منطق  ییتوانا  یتفکر انتقاد به بیانی دیگر،  
 (منبع ) .یاخبار جعل صی تشخ ییمثال توانا ی است. برا 

 به زبان ساده   یتفکر انتقاد 

د و  یکن  یبررس  یاطالعات را به طور منطقد  یاست که بتوان  نیا  یساده، تفکر انتقاد  زبانبه  
  کندیمبه شما کمک    ید. تفکر انتقادی قضاوت کن  ،یعقالن  ید بر اساس بررسیسپس بتوان 

 ( منبع)  .دیاجتناب کن ،دیشنویمکه  یز یتا از دام باور هر چ

 پژوهشگران   تفکر انتقادی از دیدگاه 

 یی و ی جان دی از دیدگاه  تفکر انتقاد  -  1

انتقاد  عنوانبه  ییو یجان د  از انتقاد شودیم   ادیمدرن    یپدر تفکر  تفکر  او   یرا تفکر   ی. 
و    داری فعال، پا  یبررس":  کردیم  فیتعر  گونهاینو آن را    دانستیم  قیتفکر عم  ای  یتأمل
.  "آن  یبعد  جیو نتا  بانیپشت  یهانهیمفروض از دانش در پرتو زم  یصورت  ایباور    کی  قیدق

گرفته نشده باشد )که   یگر یو اطالعات از کس د هادهیاست که ا نی ا ودنمنظور از فعال ب
سؤال مطرح کند و   ،فکر کندخودش    دی در عوض، فرد با  . (میگویم  منفعل به آن پردازش  

است که بدون فکر کردن   نیبودن ا  قیو دق  یدار ی اطالعات بپردازد. منظور از پا  یآور به جمع 
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  یی هانهیزم  ،ییوید  فینکته در تعر  نیتر. مهممینپرداز  یانناگه   یر یگجهیبه نت  یز یدربارٔه چ
از     ی لیدال  داند،یمهم م  یی وی. در واقع، آنچه دکندیم  یبانیمورد نظر پشت  باوراست که 
 به دنبال دارند.  باورها نیاست که ا یج یو نتا  میدار مانیباورها یاست که برا 

 ادوارد گالسر   -  2

 . اواست یآزمون سنجش تفکر انتقاد  نیپرکاربردتر دآورندگانیاز پد یکیادوارد گالسر که 
 :کندیم فیتعر گونهاینرا  یتفکر انتقاد ،ییوی د هٔ یاز نظر استفادهبا 

 .رندیگی تجربٔه فرد قرار م  طهٔ یکه در ح  یمتفکرانٔه مسائل و موضوعات  یبه بررس  لیتما ▪
 یجستجو و استدالل منطق  یهاروش دانستن ▪
  ی مداوم برا   یمستلزم تالش  یمذکور. تفکر انتقاد   یها روش  یاجرا  یبرا  ییهامهارت ▪

  ی بعد  جیو نتا  بانیشواهد پشت  یاز دانش در پرتو  یشکل مفروض  ایهر باور    یبررس
   آن است.

 س یاز نظر ان  ی تفکر انتقاد  -  2

 ل یتحل  یخود برا  یاز هوش و آمادگ  آن  لهیوسبهاست که ما    یروش  یتفکر انتقاد   ،طورکلیبه
شخص   یتفکر انتقاد  .م یکن یماستفاده    ،میکنیم  افت یکه هر روز در  ییهامحرک  ریو تفس
 ر یتحت تأث  نکهیخود را انجام دهد بدون ا  خاص  یهالی تحلتا بتواند    کندیم  قیرا تشو
گ  یاجتماع  ی روندها سال    .رد یقرار  انتقاد   سیانرابرت    1989در  نوع  یتفکر   ان یجر  یرا 
  ی هاقضاوتو    ها ارزش   گاهیپابر    دهدیمبه فرد اجازه  که    کرد  فیتعر  یو منطق  یانعکاس

 نه.  ایرا انجام دهد  یکه کار  ردیبگ میخود تمرکز کند تا تصم یدرون 

 است:  ی اصل   یژگ ی دو و   ی نوع تفکر دارا  ن ی ثابت کرد که ا   س ی ان   ، انی جر   نی درک بهتر ا   یبرا 

  ه یتجز خودشرا در اطراف  گران ید ایفرد   یهاتیموقع و  جینتا رایاست ز انعکاسی .1
 . کندیم  لیو تحل
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  را یز  ستین  یتصادف   یعنیغلبه دارد؛    شهیعناصر اند  ریبر سا  خرد  رایاست ز  یمنطق .2
 . دابعاد مسئله ارائه شده را کشف کن  خواهدیم

 از نظر پاول  ی تفکر انتقاد   -  3

از   یحالت  یتفکر انتقاد":  دهدیارائه م  یاز تفکر انتقاد   ینسبتًا متفاوت  فیپاول تعر  چاردیر
بر   شخود  ش راتفکر  ت ی فیمسئله است که فرد در آن، ک  ایفکر کردن دربارٔه هر موضوع  

ها آن  یبر رو   یعقالن  یو اعمال استانداردها   تفکر   یدرون  ی ساختارها  ه و آن را باعهده گرفت
است که مورد  یاز تفکر انتقاد  ی اتوجه به جنبه ف،یتعر  نی ا  جذابنکتٔه    ". بخشدیبهبود م

 یی رشد توانا  یبرا  یکه تنها راه واقع  است  نی و آن ا  قرار گرفته استتوافق پژوهشگران  
( و تالش آگاهانه  شود یم   دهینام  فراشناخت)که    "فکر کردن دربارٔه تفکر خود"   ،یتفکر انتقاد 

 ( منبع) در آن حوزه است. برترتفکر  یهامدل ی از برخ هآن با استفاد ی ارتقا یبرا

 پمن ی ل   دگاه ی از د  ی تفکر انتقاد   -  4

مسئوالنه    ایگونهبهکه    بردیمبه کار    یرا مترادف تفکر تأمل  یاصطالح تفکر انتقاد   پمن،یل
مسئوالنه    ی تفکر   ،یتفکر انتقاد  پمن،یل  نظر. از  شودیم  درست موجب سهولت در قضاوت  

، ها دهیپد  لی و تحل   هیبه مالک و توجه به متن در تجز  یبند یپا  لیو ماهرانه است که به دل
 کوشش ما    یداشته باشند. در تفکر انتقاد   صحیحیتا افراد بتوانند قضاوت    شودیمباعث  

روشن    ،یمنطق   ارتباطاتآزمودن استدالل و    لهٔ یوسبهرا    جهینت  کی   یرومندیتا ن  میکنیم
حاصل   یمقدمات  یۀ چند فرض  ای  کی از    است که   ییهااستنباط. استنتاج شامل انجام  میساز

 .شودیم

 ی نشان دهد که تفکر انتقاد   کوشدیم   یو تفکر انتقاد  یبا تمرکز بر تفاوت تفکر معمول  پمنیل
 ازمند ین  یتفکر انتقاد   ،یبرخوردار است. بر خالف تفکر معمول  یشتر ی ب  شفافیتاز دقت و  

انتقاد  ن یاست. همچن  یادیز   یشناخت   ی ها مهارت کند    آن که موفق   یبرا   یتفکر  و  عمل 
سازد، مستلزم وجود دانش و اطالعات است. به عبارت    زیمتما   یتفکر معمولبتواند خود را از  

 پرداخت.  ها دهیپد یانتقاد  لیبه تحل توانینمبر اطالعات   هیبدون تک گر،ید
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   ی تفکر انتقاد   خچه یتار 

 ی تفکر انتقاد   ده ی از ا  ی مختصر  خچه یتار 

 دگاهیو د  سیتدر  وهیبه ش  تیکهن است، و در نها  بسیار  یتفکر انتقاد  تاریخی  یهاشهیر
 و مشخص کرد  کشف کرد  را  یگر از پرسش  یروش   او   .گرددیبرم  شی سال پ   ۲۵۰۰سقراط در  
 ی . معان کنند   هیمطمئن خود را درباره دانش توج  یادعاها   ی منطق  به طور  توانندیکه مردم نم 

اما    فریبنده  یهای لفاظ  ری متناقض با خود اغلب در ز  یباورها  ای  ،یشواهد ناکاف   کننده،جیگ
م پنهان  پوچ  اشدندیعمدتًا  برا  تیواقع  نی. سقراط  که  کرد  ثابت  و   یرا  دانش  داشتن 

کرد. او نشان داد که افراد   هیتک  (authority" )اقتدار"به صاحبان    توانینم  حیصح   نشیب
  ی رمنطقیسردرگم و غ  قاً یعم  حالدرعینو    دداشته باشن   ییباال  تیو موقع  قدرتممکن است  

، قبل از گذاردیم  ریدر تفکر تأث  مشخصاً را که    یقی سؤاالت عم  دنیپرس   تیباشند. او اهم
  مشخص کرد. م،یری باور بپذ یا ارزش  عنوانبهرا  هادهی اما  نکهیا

اهم بررس  یوجو جست  تی او  تجزاستدالل  قیدق   یشواهد،  مفروضات،  و  تحل  هیها   لی و 
بلکه در مورد آنچه انجام    شود،یآنچه گفته م   تنهانه  یامدهایپ  یابیرد و    ،یاساس  میمفاه

 Socratic)  "یپرسش سقراط"او اکنون به   یمشخص کرد. روش پرسشگر  زیرا ن  شودیم
Questioning)    و است  انتقاد   نیترشدهشناختهمعروف  تفکر  آموزش  است.    یراهبرد 

را برجسته    یمنطق  یوضوح و سازگار   یبه تفکر برا  ازیخود، ن  یپرسشگر   وهیسقراط در ش
 کرد.

 قرون وسطی 

مانند   یمتفکران  یهاها و آموزهدر نوشته  کیستمات ی س   یسنت تفکر انتقاد   ،یدر قرون وسط
 تفکرش  نکهیاز ا  نانی اطم  یکه برا   افتی( تجسم  Sumna Theologica)  ناس یتوماس آکو 

مورد   شد،یم   انی ب  کیستمات یبه طور س  شهیهم   ، ردیگقرار    یتفکر انتقاد  حیطه در    همواره
از قدرت   تنهانهما را    یآگاه   ناسی. آکو دادیپاسخ م  انتقاداتهمه    هو ب   گرفتیتوجه قرار م 

ن  مورد  در  بلکه  استدالل،  س  ازیبالقوه  پرورش  "بررس  کیستماتیبه  و  متقابل"   یاستدالل 
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آکو  ش یافزا تفکر  البته،  م   نی همچن  ناسیداد.  کسان  دهدینشان  ان  یکه  فکر   یتقاد که 
را که فاقد  ییفقط آن دسته از باورها  کنند،یشده را رد نم  تیتثب یباورها   شهیهم  کنندیم
 . کنند یمعقول هستند، رد م یها هیپا

 عصر جدید 

  ی خود در جستجو   ذهنبود که ما از    یدر انگلستان، صراحتًا نگران روش  ،کنیب   س ی فرانس 
توان ذهن را به طور    ی داد که نم  صی. او به صراحت تشخمیکن  یدانش سوء استفاده م

 ، ی ر یادگی  شرفتیرها کرد. او در کتاب خود به نام پ  تنهاییبه  خود  یعی طب  التیتما  و با  منیا
مطرح    یتجرب  مطالعه  تی اهم را  پاکردجهان  او  تأک  هی .  با  را  مدرن  علم  اساس  بر    دیو 

جلب    تیواقع  ن یتوجه را به ا  نیکرد. او همچن  ی گذار   هیاطالعات پا   یجمع آور   فرایندهای 
 " بت " )که او آن را    یبد  یفکر   های  عادت کرد که اکثر مردم، اگر به حال خود رها شوند،  

 ( منبع).  دهدیسوق م  کننده   گمراه  ایکه آنها را به باور نادرست    کنندیم   جادی( در خود اد ینام

  آن است که بتوان آن را در یک مقاله   از  ترقیعمو    ترگستردهتاریخچه تفکر انتقادی بسیار  
بسنده   ما به همین مقدار از ذکر تاریخچه تفکر انتقادی  نی؛ بنابرابیان کرد  کامالً مختصر،  

 . میکنیم

 ( ی تفکر انتقاد   و ضرورت   د یفوا )   دارد  یی چه کاربردها   یتفکر انتقاد 

به    توانیمفهرست را    نی ؟ اگرچه ارساندیمبه ما سود    ییهاراهواقعًا از چه    یتفکر انتقاد 
آنها   نیترمهماز    و مزایا   هایستگی شا  نیکه ا  میگسترش داد، ما معتقد  یتوجهقابلطور  

 د: هستن

 کند ی م  ق ی را تشو   یکنجکاو   -  1

داشته    اطرافمان  یایاز دن  یتر قیعم   درک   تنهانه  کهوجود دارد تا به ما کمک کند    یکنجکاو 
 موارد   نی. امی تجربه ما از جهان مهم هستند به دست آور  برایکه    را  ییزهایبلکه چ  ،باشیم

6

https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-history-of-the-idea-of-critical-thinking/408


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

روزمره   یرا که در زندگ  یموضوعات  نی و همچن   می نیبیمکه در مدرسه آموزش    یبه موضوعات 
 . شودیم مرتبط  میدان یمخود 

انتقاد  باق  یعیوس  فیدر مورد ط  تاثیرگذار  یمتفکران  و    مانندیم  ی از موضوعات کنجکاو 
  کنند یمخود را در مورد جهان و مردم حفظ    یدارند. آنها کنجکاو  یاگسترده  قی عمومًا عال

 کنند یمدرک    را  ما هستند  تیمشترک انسان  یژگیکه و   یی هادگاهید ، باورها و  ها فرهنگ و  
مادام    رندگان یادگیاست که آنها را به    عواملیاز    یکی  ز ین  نی. اکنندیم  یو از آنها قدردان

  .کند یم لیالعمر تبد

 ی ر یبه کارگ   یبرا   ییهافرصتذاتًا کنجکاو هستند، هر لحظه    یمتفکران انتقاد   که ازآنجایی
هستند تا   اریهوش  شهی. آنها همکنندیم پیدا    خوددر اطراف    را  یتفکر انتقاد  ی هامهارت 

 ی به تفکر انتقاد   لیاعمال کنند. تما  یتیخود را در هر موقع  یفکر   یعادت ها  نیبتوانند بهتر 
 سازنده است.   جیبه نتا  لینشان دهنده تما فیمسائل و وظا نیترسادهدر مورد  یحت

 : ل یاز قب  ی مرتبط   ی هاپرسش   ی راستا، متفکران انتقاد  ن ی در ا 

 ؟نمی ب یم ه؟ من چافتدیم  یچه اتفاق ▪
 ؟شود یممتاثر  نیاز ا یمهم است؟ چه کس  چرا ▪
 پنهان است و چرا مهم است؟ یز ی؟ چه چامدادهرا از دست  یز یچ چه ▪
 شم؟ا از کجا آمد؟ از کجا مطمئن ب نیا ▪
  توانند یم  یز یشخص گوش کنم؟ چه چ  نیبه ا  دیچرا با  ؟دیگو ی مرا    نیا  یکس  چه ▪

 اموزند؟یبه من ب 
 رم؟ی در نظر بگ د ی را با یگر ی د زیچ چه ▪
 ر ...؟ اگ شود یم چه ▪
 که نه؟  چرا ▪

 .پرسند یمرا 
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  دن ی. آنها هرگز از پرسرندیپذینم  یظاهر   صورتبهرا    زیچ  چیه  زیمؤثر ن  یمتفکران انتقاد 
که در   یتر   قیعم  قیموضوع و حقا  کیو از کاوش در تمام جوانب    کشندینمسوال دست  

 .برندیملذت  ، پنهان شده است  یا اطالعات داده یک یهاحالتهمه 

 شود ی م  ت یخالق   ش ی باعث افزا   -  2

 شرفتیپ  یبرا  هابچهکه    ییهامهارت  نیترمهمسراسر جهان درباره    انی از مرب  مان،یسفرهادر  
پرورش   رتبه  مینی بیمخوشحال کننده است که    نی. امیادهیپرسدارند،    ازیفراتر از مدرسه ن

 ریز   قاً یاست، دق  2باال است. در واقع، شماره    اریبس  ستیل   نیدانش آموزان در ا  تیخالق 
مسئله  شکحل  انتقاد   ستی ن  ی .  متفکران  ن  یکه  ز  زیمؤثر  حد   خالق   یمتفکران  یاد یتا 

 هستند.  

 ی است. وقت   یمتک  تیخالق  یفرد برا  ییبه توانا  شدتبه  یاب یبازار   و   در تجارت  یتفکر انتقاد 
بازار   ،زنندیمآنها دست  خالق    غی تبل و نحوه    نوآورانه  محصوالتارائه    به  وکارهاکسب  در 
 ق ی از طر  درآمد  شیآن در افزا  ییو توانا  تیخالق  یدر ارزش گذار   ریی. تغکنندیرشد م  یجهان
 .  ابدییمبازتاب   ،محصول در هر بخش بازار رزشا  شیافزا

 شده است:   ذکر فقط چند نمونه   نجا ی در ا 

 : ورک ی و ی ن   ت ی و ی سابق موزه کوپر ه  ر ی پل تامپسون، مد 

 ی گذار متیبا ساختار ق  میتوانیاند که ما نمموضوع کرده  نیشروع به درک ا  دکنندگانیتول"
 ن ی ا  م؟یرقابت کن  میتوانیم. پس چگونه  میکار خاور دور رقابت کن  یرو ین  ارزان  یها نهیو هز

 " .صورت گیرد  یطراح در عرصه  دیبا رقابت

 روتمن:   ت یر ی دانشکده مد  س ی رئ   ن، ی راجر مارت

 طراح باشند."   خود دیبه درک بهتر طراحان ندارند. آنها با ی از یتجار ن"

 رابرت لوتز از شرکت جنرال موتورز: 
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 ی و مجسمه ساز   یهنر   ی هایسرگرم. نمی بیمتجارت هنر   زمینه دربیشتر را   شرکتمان"من 
 ." )خودرو( کندیماتفاقًا حمل و نقل را فراهم که  اریس

 : ی د  ی و مخترع س   ی سابق سون   س ی اوهگا، رئ   و ی نور 

عملکرد و    مت،یق   ،یما اساسًا فناور   ی که همه محصوالت رقبا  میکنیما فرض م   ،یدر سون"
در   گریمحصول را از محصول د  کی است که    یز یتنها چ  یدارند. طراح  یکسانی  یهایژگیو 

 " .کند یم ز یبازار متما

 کند ی م  ت یحل مسئله را تقو   یی توانا   -  3

 نیتراحتماالً مهم  نیمشکل گشا هستند. ا  یز ی، به طور غرکنندیمفکر    یکه انتقاد  یکسان
م  یمهارت که  آموزانبه    میتوانیاست  دانش  و  کودکان آموزش دهیمخود    دانشجویان   .

 ی هاحلراه  ی مهندس  یبرا   ی تفکر انتقاد  ت یاستفاده از ظرف امروز رهبران فردا هستند و با  
 روبرو خواهند شد.  یادهی چ یپ  یهاچالشبا  یلیتخ

انتقاد   نیاز پرکارتر  یکی ان  خ، یتار  یمتفکران    طوراین" گفت:    ن یچن  بار کی  ن،یشت یآلبرت 
وقت با مشکالت    شتریاست که من ب  نیا  نکته  باهوش هستم. فقط  هاکه من آنقدر  ستین
  ک ی   ی وقت  د یگویاست که م  یهمان مرد  نی ذکر است که ا  ان یشا  نیهمچن  " .گذرانمیم

حل و    راه  یرا برا   قه یدق  5احتماالً    شود،یمشکل به او فرصت داده م  کیحل    ی ساعت برا
 ی نوع صبر و تعهد برا   نی . اکند یدرباره مشکل م  قیو تحق  فیرا صرف تعر  گرید قهیدق  55

چرایی   یاصل  لیدلاین  است.    یواقع  یمتفکر انتقاد  کی مسئله، نشانه    کی  ی درک واقع
 است.  تمشکالموثر  حل  یبرا یقو  یتفکر انتقاد  ییتوانا مهم بودن

 است ی چند وجه   ن ی تمر   ک ی  ی تفکر انتقاد   -  4

انتقاد  دل  یتفکر  ط  هارشتهاز    یعیوس   فیط  دربرگرفتن   لیبه  پرورش  از    یعیوس  فیو 
 کی   نیگفت که ا  توانیم. در واقع  مورد شناسایی قرار گرفته است  ی شناخت   یاستعدادها 
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  ، سالم ماندن  یبرا  چهی ماه  کیدرست مانند    دیذهن است و ذهن با  یمتقابل برا  تیفعال
 شود.  داده نی تمرمداوم  صورتبه

 مانند:   یتوسعه موارد   مل ی شاتفکر انتقاد 

 استدالل   یها مهارت ▪
 یلیتحل تفکر ▪
 ی اب یارزش  یها مهارت ▪
 یمنطق  تفکر ▪
 ی ز ی برنامه ر و   یسازمان  یها مهارت ▪
 ی زبان یهاییتوانا ▪
 یشی خود اند یا  یشیدرون اند  تیظرف  ▪
 مشاهده   یها مهارت ▪
 باز  ذهن ▪
 خالق  تجسم ی هاکی تکن ▪
 ی پرسشگر  ییتوانا ▪
 یر ی گ  م ی تصم  ▪

 است. 

 کند ی م   ت یاستقالل را تقو تفکر انتقادی   –  5

از اهداف متعدد آموزش است. دانش    یکیبه شروع تفکر مستقل    یادگیرندگانواداشتن  
ن  رندیگیم  ادی  و   کنندیمآموزان خودشان فکر   از ما   عنوانبهمستقل شوند. کار ما    زیکه 

نیازی به وجود ما که اساسًا    ییدانش آموزان است تا جا  ینظر، توانمندساز   نی از ا  ،یمرب
آموز به دانش آموز، و لحظه به    انشروند سال به سال، د   نی. ااحساس نشودبرای تفکر  

که آموزش   ی را در کسان  یر ی ادگی   تیما تفکر مستقل و مسئول  رای، ز شودیملحظه تکرار  
 . خواهیم دادپرورش  ،میدهیم
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در خط مقدم    ی ها مهارت که چگونه    نیا  یر یادگیتفکر مستقل  متفکر   کی  تنها نهاست 
که چگونه   آموزدیمما    رندگانیادگیبه    ییهامهارت  نی. چند یباش  یعال  رهبر  کیبزرگ، بلکه  

  مات یتصم  وهیدرک کنند و به همان ش  یو مشاهدات شخص  اتیجهان را بر اساس تجرب
اعتماد به  و سازنده،    موفق  یهنگام ساختن زندگ  ،ترتیباینبه.  رندی و آگاهانه بگ   یانتقاد 
 . آورندیماز اشتباهات را به دست  یر یادگ ی ییو توانا نفس

 ی ر یادگ ی   چیزی برای  است، نه فقط  ی زندگ   ی مهارت برا  ک ی  تفکر انتقادی   –  6

مرب  یار یبس اهم  انیاز  مورد  در  العمر چ  یر یادگی  هامهارت  تی بزرگ   یاد ی ز  یزهای مادام 
 گفته است:   بهترین شیوهبه را   نیاحتماالً ا ییوی، جان دحالبااین. اند گفته

 است."  ی آموزش خود زندگ  ست، ی ن   ی زندگ   ی برا ی "آموزش و پرورش آمادگ 

که هم در کالس درس و هم در خارج از آن موفق شوند.   خواهند یمخود    رانیاز فراگ  انیمرب
ندارند. در   یاز یبه ما ن  گریمدرسه را ترک کردند د  یوقت  می است که مطمئن شو  نیا  دهیا

بودن   رندهیادگیاست که آنها هرگز از    نیمعلم و رهبر شوند. نکته ا  د ی ما با  رانی اصل، فراگ
 (منبع )  معناست.  نیبودن به ا  یمادام العمر و متفکر انتقاد   رندهیادگی.  دارندینم دست بر  

 ی موانع تفکر انتقاد

 تفکر خود محور   -  1

نوع   نیدر ارتباط با خود است. ا  زی به مشاهده همه چ  یعیطب  یلی تفکر خودمحورانه تما
ناتوان به  منجر  همدرد  یتفکر  د  یدر  ارز  لیتحل  ای  گرانیبا  مختلف   یهادگاهید  یاب یو 

نقص   نیا   توانندینم  ای   ستندیاکثر افراد خودمحور حاضر ن  کهازآنجایی. متأسفانه،  شودیم
 . دهدیم  شیمانع را افزا این غلبه بر  دشواری  ،مشکل  نیا نند،یرا در خود بب  تیشخص 

 ( Drone Mentality)  ن ی بدون سرنش   یماها یهواپ   ت یذهن   -  2
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است که به آنچه در اطرافتان   یمعن  نیبه ا  د،ی دار  نیبدون سرنش  یماها یهواپ  ت ی اگر ذهن
افراد   یدر هر زمان  تواندیم  نیبدون سرنش  یما ی هواپ  تی . ذهن دیکنینم  یتوجه  گذردیم

کند خود  به  مبتال  را  ذهن  ی هاروال.  مختلف  به  منجر  اغلب  بدون    یمای هواپ   تیروزمره 
باعث از دست   ایکند    یر یجلوگ  یتفکر انتقاد   ی هامهارتاز    تواندیم و    شودیم  نیسرنش

 رفتن آن شود.

که چگونه    کنندیم فراموش    رندگانیادگی  رایدر کالس درس خطرناک است ز  تی ذهن  نیا
 ی سهولت و راحت  خاطربهکه    شودیم باعث    نیواکنش نشان دهند. همچن   دیجد  طیبه شرا

 کنند. یدور  ها چالشاز 

  ی مایهواپ  ت یذهن  ریمنجر به تأث  تواند یمکه    ییالگوها از وسوسه لغزش در    دی معلمان با
با    نیبدون سرنش کنند.  اجتناب  با چ  وستهیپ   افتنیدر کالس درس شود،  و    زهایارتباط 

  یطی مح  حالدرعینتازه و جالب بماند و    تواندیآنها م   یآموزش  یهاروش  د،یجد  یها نهیزم
 کند.  جادیا  یتفکر انتقاد یبرا

 ( افراد گروه   ر ی بودن با سا  ده ی به هم عق  ل ی تما )  ی زدگ گروه گروه اندیشی یا   –  3

ناسالم شود. مانند تفکر خودمحورانه،    یر یگ  میتصم   یمنجر به الگوها  تواندیم  یتفکر گروه 
  ستند یجدا با  گروهچرخه مستلزم آن است که افراد از    نیغلبه بر آن دشوار است. شکستن ا

 .سوال ببرند ریرا ز جیرا یهادهی او نظرات، افکار و 

  ی گروه   سیاجتناب از سبک تدر  حالدرعینآموز در کالس درس و  دانش  یر یادگی  لیتسه
  ر یپذخالقانه فکر کنند، امکان  کندیکمک م   رندگانیادگ یکه به    یآموزش  یهابا گسترش روش

که    را به چالش بکشند  هااستداللتا ارتباط برقرار کنند و    دهدیمبه آنها اجازه    نیاست. ا
 مهم هستند.  یانتقاد تفکر  ی هر دو برا

باید مستق  یادگیرندگان  آموزش  تصم  میاز  ساز   یبرا  یر یگ  میدر  برا  یآماده  حل   یآنها 
 تنهایی به  آزمون و خطا  به روش  یر یگ  میتصم  ی. انتظار از آنها براببرند  بهره   دهیچی مسائل پ
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  ی هامهارت  تواندیمسازنده    یهااستدالل. آموزش نحوه بحث و گفتگو و ارائه  ستین  یکاف 
 ن ی و ا  شوندیم تفکر آشنا    تی قابل  ن یبا ا  رانیکه فراگ   یرا توسعه دهد. زمان  یتفکر انتقاد 

 ل یو تحل  هیکنند، سوال کنند و تجز  فکر احتمال دارد که    شتری ، بکنند یمتفکر را تکرار    تیقابل
 . دهدیم را کاهش  یگروه دگاهیامر احتمال توسعه د نیا جه،ی کنند. در نت

 ( نشان دادن   ی اجتماع   ی عرف   ی مطابق با الگوها  یرفتار ی ) اجتماع  ی ساز   ی شرط   -  4

و    اتیفرض شرط  یا شهیکلناخواسته  به  اجتماع  یمنجر    ی ساز   یشرط.  شودیم   یشدن 
 یدر وهله اول حت   خودمان  نکهیاز درک ا  ما  نادیده گرفتناستفاده از  کار را با    نی ا  یاجتماع

  ،محدودهتفکر خارج از    یی. توانادهدیمانجام    م،یهست  هاشهیکلو    اتیدر حال ساختن فرض
تا به    اندشده  شرطیکه    شوند ینممتوجه    یادگیرندگان حتی  شتریب  رای است، ز  یبزرگ   ییدارا

 فکر کنند. یروش خاص

 یا همراه با سوگیری   مغرضانه   اتیتجرب   -  5

را از منصف بودن،   افراد  رایکند، ز  مختل را    یتفکر انتقاد   تواندیم  یشخص  یها ی ر ی سوگ
 تواندیم  نی نوع تفکر همچن   نی. اداردیمباز    تفکر انتقادیدر  ذهن باز    داشتن  و  یکنجکاو 

 .محروم کند آگاهانه   یر یگ میتصم یبرا میفرد را از استفاده از تجربه، استدالل و عقل سل

  منطق بر    ،ی شدن به متفکران انتقاد   لیتبد  ی کنند تا برا  قیرا تشو  ران یفراگ  د ی با  مربیان
کنند. با   یاب ی ارز تا وضوح و دقت تفکر خود را    کشدیمآنها را به چالش    نیکنند. ا  هیتک

از تکن  یفی دادن تکال انتقاد   یها و پاسخ  یپرسشگر   یهاکی که   کنند،یاستفاده م  یتفکر 
 کنند.  ییراهنما یتفکر انتقاد  فرایندآنها را در  یبه طور مؤثر  توانندیمعلمان م

 هنگام تفکر انتقادی   تکبر و عدم تحمل   -  6

واقع استقبال    یانتقاد   یمتفکران  خود  ذهن  در  مدارا  عدم  و  غرور  تقرکنندینماز    باً ی. 
 به تفکر خودتان  کینزد  تی ذهن  کی مشکل را با    کی  یراه حل برا  نیاست که بهتر  رممکنیغ
 ها تیموقعبه    پروایبافراد اغلب بدون فکر و    ،ی تفکر انتقاد  ی هامهارت. بدون  دی کن  دا یپ
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است که همزمان با   نیانجام دهند ا   دیکه آنها با  ی، کار حالبااین.  دهندیمواکنش نشان  
ناش   ای  هاپاداش   رشیپذ آن    یعواقب  ارز  یها انتخاب،  ها انتخاباز  را  و   یابی خود  کرده 

 . رندیآن را بپذ تیمسئول

حل   یبرا  گری د  یشنهادهای پ  یبرا  یی و جا  کندیمرا مسدود    تیخالق  ،تکبر و عدم تحمل
مشکل   کی  ی برا  یمعتقد باشند که راه حل بهتر   رندگان یادگ ی . اگر  گذاردینم  یمشکل باق 

 سوال ببرند.   ریاز دانش آموزان بخواهد که منطق آنها را ز د یوجود ندارد، معلم با

 را بپرسند:   ر ی ز   ت که سواال  د یکن   ق ی آنها را تشو 

 ست؟یموضوع چ نینظر من در مورد ا ▪
 ؟کنمیمفکر  گونهنیا چرا ▪
 گرفتم؟ ادیاطالعات را از کجا  نیا ▪
 به چه معناست؟  اطالعاتاین  ▪
 ( منبع) نگاه کنم؟ موضوعبه  یگر یجور د دیبا ایآ ▪

   د ی خود را بساز   یتفکر انتقاد   ی هامهارت مرحله  7چگونه در  

 با مثال   یتفکر انتقاد 

   م؟ ی استفاده کن  ای مرحله  7  ی تفکر انتقاد   فرایند از   ی چه زمان 

 ی می تصم  هر   برای  ستیکامل وجود دارد، و الزم ن  یتفکر انتقاد  فراینددر    یادیز  یزهایچ
 ی منطق  فرایند  ک ی  ازو    دیاست تعصب را کنار بگذار  یاوقات، کاف   ی. گاهگام طی شود  7این  

، گذراندن  دئال ی ا  جهینت  ییشناسا  یراه برا   نی، بهترتردهیچیپ موارد    ر ی. در ساتبعیت کنید
 است.  یاد تفکر انتق فرایندکل 

که کمتر   ییهانهیزمدر   دهیچیپ یها یر یگمیتصم یبرا ایمرحلههفت  یتفکر انتقاد  فرایند
به شما   تواندیم  یهفت مرحله تفکر انتقاد   گر،یاست. از طرف د  دیمف  ،دیبا آنها آشنا هست
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 ی ر یسوگ  گونه چیهمتفاوت و بدون    یا هی زاو از    دیکه با آن آشنا هست  یکمک کند تا به مشکل
 . دینگاه کن

 یتفکر انتقاد   ی گام برا 7

 د یکن   یی مشکل را شناسا   -  1

 قرار است   را که  یمشکل  دی ابتدا با  د،ی را به کار ببند  یتفکر انتقاد   یها مهارت  نکهیقبل از ا
کن انماید   ییشناسا  ،دیحل  نگاه  نی.  و    یمرحله شامل  از چند منظر مختلف  به مسئله 

 مانند: یسواالت دنیپرس

 ؟ افتدیم  یچه اتفاق ▪
 ؟افتد یماتفاق  نیا چرا ▪
 دارم؟  یات ی فرض چه ▪
 م؟یمشکل را حل کن نیا میتوانیم چگونه  کنمیمنگاه اول، فکر  در ▪

چگونه به    دیر یبگ  ادیاست که    نیشما ا  یتفکر انتقاد   یها مهارتاز توسعه    یبخش بزرگ 
  د ی که در حال حاضر دار  ییهایر یسوگ   دی کار، ابتدا با  نیانجام ا  ی. برادی برس  طرفانهیب  جینتا

را مطرح   یاتی فرض  ای؟ آداند یمکه پاسخ را    کندیمشما فکر    می تدر    یکس  ای. آدیریرا بپذ
ن  دی کنیم لزومًا درست  بعد  اتیجزئ  نیا  یی شناسا  ستند؟یکه  در مراحل  کمک   یبه شما 
 . کند یم

 تحقیق و پژوهش   –  2

 دا یراه حل را پ  نیبهتر  نکهی ا  یاما برا  ، دیاز مشکل دار  یکل   دهیا  کیمرحله، احتماالً    نیدر ا
 . دیبگرد ترقیعم  دی با د،یکن

، آمار، ها دادهاز جمله    د،ی کن   یاطالعات مربوط به مشکل را جمع آور   ق، یتحق  فراینددر طول  
که اطالعات را   دیحاصل کن  نانی. اطمگریو موارد د  میت  یورود   ،گذشته   ی هاپروژهاطالعات  
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شما در مورد    یشخص  ی ها دهیاگر آن منابع با ا  ژهی و به  د،ی کنیم  یآور   از منابع مختلف جمع 
 داشته باشد.  رت یمغا  د،یچگونه آن را حل کن  ای  ستیچمشکل  نکهیا

  ی ضرور   یتفکر انتقاد   فرایند  یر یشما در به کارگ  ییتوانا  یاطالعات متنوع برا  یجمع آور 
اگر اطالعات کاف ن  یاست.  برا  ییتوانا  د، یاوریبه دست  دچار   یینها  یر یگ   میتصم  یشما 
 نی تا بهتر  کندیمبه شما کمک    یکه تفکر انتقاد   دیداشته باش   ادیانحراف خواهد شد. به  

  یبرا  قیشما در حال تحق  ،د یکنینمخود کار    برای دل. شما  دیکن  ییرا شناسا   یر یگ  جهینت
 . دیهست نهیگز نیبهتر افتنی

 د یکن  ن یی را تع   ها داده بین  ارتباط    -  3

مرتبط بودن منابع مختلف   زانیم  نیی انواع اطالعات مهم است، تع  ی همانطور که جمع آور 
 ی وجود دارد به معنا   ییهادادهکه    لیدل  نی، فقط به اگذشتهنیازامهم است.    زیاطالعات ن

 . ستین هامرتبط بودن آن

که    دی کن  ییو شناسا  دی کن  یرا بررس  هازینو  د،ی کرد  ی که تمام اطالعات را جمع آور   یهنگام
 ن ییاطالعات و تع  نیهمه ا  بی. ترکستندین  یمرتبط هستند و چه اطالعات   یچه اطالعات 

تفکر   فرایندو بعدًا در   دیمختلف را بسنج یهادادهمنابع   کند یمبه شما کمک    آنها   تی اهم
 . دیبرس  جهینت نیبه بهتر یانتقاد 

 : د ی ، از خود بپرس هاداده ارتباط   ن یی تع   ی برا 

 اطالعات چقدر قابل اعتماد است؟ نیا ▪
 اطالعات چقدر قابل توجه است؟ نیا ▪
 ؟است یخاص یتخصص نهی در زم ای است؟ آ یم ی اطالعات قد نیا ایآ ▪

 یدبپرس  ت را سواال   –  4

  ی بدون تعصب است. برا  یر یگمیتصم  ، یتفکر انتقاد   فرایند  یهابخش  نیدتری از مف  یکی
 . دیبه چالش بکش  دیرا که دار یو مفروضات دی گام به عقب برگرد کی  دیکار، با نیانجام ا
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دار ما تعصب  ا  میهمه   ن ی )همچن  ناخودآگاه  یها یر یسوگ.  ستین  یبد   زیچ  لزوماً   نیو 
  ی برا   یذهن  یبرهاانیم  عنوانبه( اغلب  شوند یم شناخته    ی شناخت   ی ها ی ر ی سوگ  عنوانبه

 ها یر یسوگکه    یزمان  ی. اما حت کنند یمعمل    یر یگ  میحل مسئله و کمک به تصم  ی ساده ساز 
 . دیتا در صورت لزوم آنها را کنار بگذار دیخود آگاه باش  عصباتاز ت دی با ستند،یبد ن ذاتاً 

 : د ی به راه حل، از خود بپرس  دن ی قبل از رس 

 دارم؟  یاتیاطالعات فرض  نیمن در مورد ا ایآ ▪
 ؟ امنگرفتهوجود دارد که من در نظر  یاضاف  یرها یمتغ ایآ ▪
 ؟امکرده یابیارز  یمن اطالعات را از هر منظر  ایآ ▪
 ؟ دوجود دارد که از قلم افتاده باش ییهادگاهید ایآ ▪

 د یکن   یی راه حل را شناسا   ن ی بهتر   -  5

علت   نیراه حل، ب  نیبهتر ییشناسا ی. برا دیبرس جهی تا به نت  دیشما آماده هست ت،یدر نها
  جه ینت  نیترینی ع  یابی ارز  یبرا   ایدکرده  یکه جمع آور   یقی . از حقادیو معلول ارتباط برقرار کن

 . دی استفاده کن

باش  خاطربه ب  د ی داشته  است  ممکن  اغلب،    ک یاز    شی که  باشد.  داشته  وجود  حل  راه 
راه حل   کیلزومًا به    یتفکر انتقاد   فرایندهستند.    دهی چ یپ   دیکه با آن روبرو هست  یمشکالت

مختلف را   یرها یتا متغ  کندیمبه شما کمک    فرایند  نیدر عوض، ا   شود ینم  یمنته   یقطع
 . دیریبگ می آگاهانه تصم  دیتوانتا ب دیدرک کن

 د ی راه حل خود را ارائه ده   -  6

انتقاد   یبرا  یدی کل مهارت    ک یارتباط   ا  یمتفکران  خودتان   ست ین  یکاف   نیاست.   که 
پروژه به اشتراک   نفعانذی  ریخود را با سا  جهینت  دیبا  نی شما همچن  ،د یفکر کن  تنهاییبه

وجود    ی. ممکن است مورددیده  ارائه راه حل وجود دارد، همه آنها را    نی. اگر چنددیبگذار
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 ی قبل از اجرا  ای که آ  دیسپس تست کن  د،یکن  یساز   ادهیپ  اراه حل ر   کی داشته باشد که شما  
 . ریخ ای کندیمکار  گریراه حل د

 د یکن   ل ی و تحل   ه یخود را تجز   م ی تصم   -  7

  ی حل را در جا   آن راه  د بای  سپس  و  دهدیم   جهینت  یا هفت مرحله  یتفکر انتقاد  فرایند
 میتصم  نیا   ایکه آ  دیکن   یابیارز  د،یخود را اجرا کرد  میتصم  نکهی. پس از ادیخود قرار ده

 -   منفی  چه  و   مثبت  چه  -  ییهادرسرا حل کرد؟ چه    هی. مشکل اولر یخ  ایموثر بوده است  
 د؟یاموزیدفعه بعد ب یخود برا  یبهبود تفکر انتقاد  یبرا تجربه  نیاز ا دیتوانیم

آموخته شده را   یهادرس،  گذاردیم شما چگونه اطالعات را به اشتراک    میت  نکهی بسته به ا
مشابه   یهامیتصم  ندهیکه در آ  یم یت  یاعضا  ،ترتیباینبه.  دیمستند کن   یک دیتابیسدر  

چه    آن  جهیو نت   دیاگرفته  یمیتصم  چنین  بفهمند که چرا  توانندیم  رند،یگیم  یمرتبط  ای
 بوده است. 

 کار   ط یدر مح  ی تفکر انتقاد   ایمرحله   7اجرای فرایند    از  ای نمونه 

و   ی گذار   متیشما بر ق  م ی. تدیکنیمکار    (UX)   ی تجربه کاربر   یطراح  نهیدر زم  دیتصور کن
 خدمات از    ی درک روشن  انیکه مشتر  کند یمحاصل    نانیمتمرکز است و اطم  ی بسته بند

 دارند.   دهدیمکه شرکت شما ارائه   یمختلف

 شده است:  ذکر در محل کار در هفت مرحله   ی تفکر انتقاد   فرایند نحوه اعمال    نجا ی در ا 

 د یمشکل شروع کن  یی با شناسا 

 د ی ادهیشن  انی مشتر . از  کندینمکار    دیخواهیمکه    طورآنشما    یفعل  یگذار   متیصفحه ق
صفحه    نی. ادهد ینمبه سؤاالت آنها پاسخ    محصول  و صفحه  ستیکه خدمات شما واضح ن

خدمات شما    یشما برا  ان یاست که مشتر  ییجا   رایمهم است، ز  اریشرکت شما بس   یبرا
شما خوب کار   یچرا صفحه فعل  نکهیدر مورد ا  هیچند نظر  متانی. شما و تکنند یمثبت نام  
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  د یتا مطمئن شو دیاستفاده کن یتفکر انتقاد فرایند از  دیر یگیم میاما تصم د،ی، دارکند ینم
 . دیریگیم مورد نظر صفحه یرا برا  میتصم نیکه بهتر

 د یکن   ی اطالعات جمع آور   ، در مورد نحوه شروع مشکل

 ی گذار متیشروع مشکل است. صفحه ق  یمشکل شامل درک چگونگ  ییاز شناسا  یبخش
، مطمئنًا  ندکرد  یشما در ابتدا صفحه را طراح  می ت  یوقت  نبنابرای ،  مهم است  یبند و بسته

بهبود صفحه، از خود   یدر مورد چگونگ  قیآن گذاشتند. قبل از شروع تحق  یرو   یاد یفکر ز
 :دیبپرس

 د؟یکرد یطراح  ،دیکه انجام داد یرا به روش یگذار   متیچرا صفحه ق ▪
 مشارکت داشته باشند؟  یر یگ میتصم فراینددر  دی با نفعانذی کدام ▪
 ؟ کنندیم ریگ  ،صفحه یدر کجا کاربران ▪
 ؟کندیمدر حال حاضر کار  خاصی طرح چیه ایآ ▪

 کند ی مکه چه چیزی بهتر کار    دی کن   ق ی سپس، تحق

  ی ز ی چه چ  دیمهم است که بدان ،یو بسته بند  ی گذار   متی صفحه ق  خچهیعالوه بر درک تار
 مت یبه صفحات ق   یاست که نگاه  یمعن  نیبه ا   قیتحق  نیاز ا  ی. بخشکندیمکار    یخوببه

 . دی ندازی بخود  انبیرق یگذار 

 : ید بپرس  ان از خودت

 ؟اندکرده میخود را تنظ یگذار  متیما چگونه صفحات ق یرقبا ▪
 وجود دارد؟   یگذار   متیصفحه ق برای طراحی وهیش  نیبهتر ایآ ▪
 ؟گذاردیم ریتاث  هدایت کاربران یرو  شن ی میو ان  تیرنگ، موقع چگونه ▪
 نند؟یانتظار دارند بب انیوجود دارد که مشتر  یصفحه استاندارد  احیطر  برای ایآ ▪

 اطالعات   ل ی و تحل  ه یو تجز   ی سازمانده 
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و    یآنها را سازمانده  دی اکنون با  .اید کرده  یخود را جمع آور   ازیشما تمام اطالعات مورد ن
اطالعات   ایآ د؟یهست ییروندها، متوجه چه هاداده . در صورت وجوددیکن لیو تحل هیتجز

 د؟یریدر نظر بگ  دی وجود دارد که با یمهم ایمرتبط 

 د ی کاهش تعصب سواالت باز بپرس   ی برا 

 دارد.    تیتا حد امکان اهم هایر یسوگپرداختن و کنار گذاشتن  به  یدر مورد تفکر انتقاد

 : ید بپرس  ان از خودت

 دارم؟  یات ی چه فرض ▪
 ؟داده باشمهست که من از دست   یز یچ ایآ ▪
 ؟امکردهمناسب ارتباط برقرار  نفعانذیبا  ایآ ▪
 رم؟ یدر نظر بگ دیوجود دارد که با  یگر ید  دگاهید ایآ ▪

 د یکن   ن یی خود تع  م ی ت   ی راه حل را برا  ن ی بهتر 

. بسته به دی را دار  متی صفحه ق  نیبهتر  یطراح  ی برا  ازیشما اکنون تمام اطالعات مورد ن
 انیاز مشتر  ی ارائه به گروه کوچک  یبرا   نهی چند گز  دیممکن است بخواه  ،یطراح  یدگی چ یپ
 . دیکن یطراح اصلی را تیساوبدر   A/Bتست  ای

 د ی ارائه ده  نفعان ذی راه حل خود را به 

انتقاد  با  یزندگ از    یدر هر عنصر   تواند یم  یتفکر  اما در محل کار،   د ی به شما کمک کند، 
 ی تا مراحل بعد  کنندیم به شما کمک    نفعانذی.  دیکن  ریدرگ  زیپروژه را ن  یدیکل  نفعانذی

  ا یکرد    دیخواه  شیآزما  A/B  تست  لهیوسبه ابتدا صفحه را  ا یآ  نکهی مانند ا د،یکن   نییرا تع
را    تیگزارش وضع  یبه اشتراک گذار   ایجلسه    یزبانیم  وع،موض  یدگ یچ ی . بسته به پریخ

 ( منبع) . رندیقرار گ سطح از آگاهی  کیتا همه در  دیریدر نظر بگ

 ی تفکر انتقاد  ی هامهارت از   یی ها نمونه 
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و   قیحقا  زیآم   تیموفق   لیو تحل  هی تجز  یبرا  د یتوانیموجود دارد که    یشش مهارت اصل
 : دیکن جادیا در خود ی منطق  یر ی گ  جهیو نت ها تیموقع

 ی ل ی تفکر تحل   -  1

تحل  هیتجز  ییتوانا انتقاد   نیترمهماطالعات    حیصح  لی و  تفکر  ا  یجنبه  امر    نیاست. 
است. هنگام   هادادهشکاکانه    یابیارز  نیآن و همچن  ریاطالعات و تفس  یمستلزم جمع آور 

را که در   یاطالعات  کند یمبه شما کمک    یلیتفکر تحل  ،یموضوع کار   کیدر مورد    قیتحق
را    تیموقع دارد  کاربرد  باشد،  تواندینمکه    یاطالعات  ازشما  جدا   برایتان منفعتی داشته 

 . دیکن

 خوب   اتارتباط   -  2

 ی درستبه  گرانید  متقاعد کردن  یو چه برا   دیاطالعات استفاده کن   یآور جمع   یچه از آن برا
در    اتارتباطداشتن    تان،یهایر یگجهینت انتقاد  فرایند خوب  است.   اریبس  یتفکر  مهم 

و اطالعات خود با شما و نشان دادن تفکر   هادهیابه اشتراک گذاشتن    برایواداشتن مردم  
ارتباط مناسب   ، دیریگیم در رابطه با کار    یمیاست. اگر تصم  تیموفق   یهامؤلفهاز    یانتقاد 

  یانتخاب درست را جمع آور   یبرا   ازیاطالعات مورد ن  کند یمبا همکارانتان به شما کمک  
 . دیکن

 تفکر خالق   -  3

به ظاهر   یها داده  نیب  یارتباط انتزاع  جاد یاز اطالعات و ا   یخاص  ی کشف الگوها  ییتوانا
 دی توانیم  ،فرایند  کی  لی و تحل  هی. هنگام تجزبخشد یمشما را بهبود    ینامرتبط، تفکر انتقاد 

  ه است ک   یمهارت  تی. خالقد یابیب  فرایند  و کارآمدتر کردن آن  ترع یسر  یبرا   خالقانه  ییهاراه
 ارزشمند است.  یسطح تجربه و صنعت ت،یاست و در هر موقع تی قابل تقو مرورزمان به

 داشتن ذهن باز و آزاد اندیشی   –  4
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  ی هاتیموقع  ینیع  یابیارز  یفرد برا  ییاثر خود را بر توانا  یزندگ  اتیو تجرب   یقبل  التیتحص
 ی ر یگ  میتصم  فرایندو    یتفکر انتقاد   دیتوانیم،  ها یر یسوگ  نیا  قی. با تصدگذاردیمخاص  

برگزار   یرا به روش خاص  جلسه   کی  دی، اگر قصد دارمثال عنوانبه.  دیخود را بهبود بخش   یکل
  د یتوان یم،  کنند یم  شنهادیرا پ  یمتفاوت  یاستراتژ استفاده از    متانیتیا اعضای    کی رو ش  دیکن

 . دیکن میخود را بر اساس نظرات آنها تنظ  کردی و رو  دیآنها را بشنو 

 مسئله حل   یی توانا   -  5

تحل  هیتجز  ییتوانا رو   کی  حیصح  لیو  بر  کار  و  حل    یاجرا   یمشکل  از   گرید  یک یراه 
  به بهبود سرعت خدمات   ازیمثال، اگر کارکنان رستوران شما ن  یارزشمند است. برا   یها مهارت
م  دهی وظا  یبرخ  د یتوانیدارند،  به سا  فیاز  را  کن  ر یخود  واگذار  آشپزخانه  تا   دیپرسنل 

 دهند.  لیتحو ترع یغذا را سر انندسرورها بتو

 سواالت متفکرانه   دنیپرس   -  6

 یسؤاالت درست گام   دنیپرس  ،ی احرفه  یهاتی موقعو هم در    شخصی  ی هاتیموقعهم در  
 است.  حیصح یر یگ  جهینت  رسیدن به یکمهم در 

 انواع سوال 

 ( Open-ended questions)  سواالت باز   - الف 

کمک کند تا اطالعات مرتبط   دیکنیم که با او صحبت    یبه فرد  تواندیم سواالت باز    دنیپرس
 ا یهستند که اجازه پاسخ ساده »بله«    یسؤاالت  نهایشما قرار دهد. ا  اریرا در اخت  یو ضرور 

او پرسیده  که سؤال    یو فرد   دهندینمرا    ر«ی»خ   صورت بهرا    خود  پاسخ  د ی با  شودیم از 
 . بیان کند یحیتوض

 ( Outcome-based questions)  جه ی بر نت  ی سواالت مبتن   - ب 
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 تا   به شما کمک کند  تواندیم  یگر یشخص د  یها تجربه و مهارت  دی کنی م  احساس  یوقت
 ت ی موقع  کیکه در    دیبپرس  یاز کس  نکهی. ادیبپرس  جهیبر نت  یسؤاالت مبتن  د،یمؤثرتر کار کن

و    دهدیماو    یتفکر انتقاد   یهامهارتاز    ینشی، به شما ب کندیمخاص چگونه عمل    یفرض
 . دیکه قبالً به آنها فکر نکرده بود دی نیرا بب ییزهایچ  کندیمبه شما کمک 

 ( Reflective questions)  ی سواالت انعکاس   - ج 

از    دیتوانیمشما   درخواست  برا   کی با  ارز  یفرد  و  توض  کی  یابی انعکاس  و   ح ی تجربه 
. د یکسب کن  نسبت به آن موضوع  یتر درست  نشی خود در آن زمان، ب  یفکر   فرایندهای

خود   یتفکر انتقاد  ،یواقع  یایدر دن  ییهامثالبه شما کمک کند تا با ارائه    تواندیم  امر  نیا
 . دیرا توسعه ده

 ( Structural questionsی ) سواالت ساختار   - د 

. هر کندیمچگونه کار    زیچ  کی  دیاست که بپرس  نیا  یز یچ  هر   درک  یراه آسان برا  کی
که    یآزمون و خطا است و درک درست مراحل  یطوالن  فرایند   کیاز    یناش  ،یکار   ستمیس
خود کارآمدتر   یهاتالشبه شما کمک کند در    تواند یمبرداشته شود    دیمثبت با  جهی نت  یبرا

 . دی باش

 ها سازمان در    یارزشمند تفکر انتقاد   ی هانمونه 

 حل مسئله   ی برا   ی کار گروه   کرد ی رو   ج ی ترو   -  1

آن مهم   تیموفق  یموثر برا  یاست و همکار   م یت  کی  متشکل از  شرکت  کیهر بخش در  
و    هیرا تجز  میت  یتمام نظرات اعضا  یبه طور منطق  ،یاستراتژ   کیاست. هنگام توسعه  

ارائه    تیدر مورد موقعنیز  خود را    دگاهید  کهدرحالی  د،یو انتقاد سازنده ارائه ده  د یکن  لیتحل
 . د یدهیم

 در اهداف شرکت   سهمتان   " یاب یخود ارز "  –  2
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سهم خود و کشف   یابیاست، با ارز   هدف   یک  به  دنیرس  یاگر شرکت شما در تالش برا
 د ی توانیمثال، م  ی. براد یخود را نشان ده  یبهبود عملکرد خود، تفکر انتقاد   یبرا   ییهاراه

راه تأث  دیکنیمشارکت م  شما در آن  را که  ییهاتمام  پ  ری و  بر  را   ی کل  شرفتیآنها   شرکت 
 ی فعل یهاتی از فعال  یبرخ  یبند  تیبه اولو  دی توانیکار، م  نی. پس از انجام ادی فهرست کن

  تواند یمدر این زمینه    د یکنیرا که فکر م  یدیجد   ی هاتیفعال  دیتوانیم  نیهمچن  د،ی فکر کن
 . دی اضافه کن ،کند  به شما کمک

 ( Practicing self-reflection)   تمرین خود اندیشی یا تفکر و تامل در خود   –  3

به شما در   تواندیمخاص    یهایر ی گمیتصمهنگام    تانخود  تفکر  فرایند  لیو تحل  هیتجز
معنا باشد که از خود   نیبه ا  تواندیم  موضوع  نی بهبود نحوه پردازش اطالعات کمک کند. ا

در    دیبپرس ش  تیموقع  کیچرا  کرد  یاوهیبه  عمل  برا  یمیتصم  ای  دیخاص   افتنی  یرا 
 . دی کن یابیبهبود ارز  یبرا  ییهاراه

 ( Making informed decisions)  آگاهانه   ی ر ی گ  م ی تصم  -  4

تمام اطالعات موجود   یاب یخود را با ارز  یر یگ  می تصم  فرایند  دیتوانیمبا صرف زمان و تالش،  
وسوسه   تواندیم  ،گرید  هایزیچ  سراغ  و رفتن به  تیموقع  کی  ع ی. قضاوت سردیبهبود بخش 

از    ی دارد. فهرست  یتر بخشتیرضا  جهیمعموالً نت  یباشد، اما استفاده از تفکر انتقاد   زیانگ
و منف رو  یذهن   صورتبهچه    را،  ی جوانب مثبت  ته   یو چه  از   زهایو چ  د یکن  هیکاغذ،  را 

 . دی کن  یانتقاد   یابیارز گرانید دگاهید

 د یاز زمان خود عاقالنه استفاده کن   -  5

 ی ابیاست. ارز  ی از تفکر انتقاد  یگر یدر مورد نحوه استفاده از زمان نمونه د  یر یگ  میتصم
ا صرف    نکهی مداوم  را  خود  وقت  وظا  تواندیم  دیکنیمچگونه  کشف  در  شما  و   ف یبه 

 ی دهد. برا   ریی شما را تغ  ف یوظا  یبند  تیکمک کند که ممکن است نحوه اولو  ییهاتیفعال
ز زمان  اگر  ب  ی ادیمثال،  م  یتیفعال  هرا  بازده  دیده یاختصاص  مانند   ی نیپا  یکه  دارد، 
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که برنامه خود را مجددًا    دیریممکن است در نظر بگ  ،یداخل  یهاگزارش  ای  یادار   فیوظا
 ( منبع) .دیپربازده صرف کن یکارها یرا برا یشتر یتا زمان ب دی کن یبند  تیاولو

 از تفکر انتقادی در زندگی روزمره   یی ها مثال 

 دارند  از ین   یهمه به تفکر انتقاد 

 ی که با استفاده از تفکر انتقاد   میشو یممواجه    ییهافرصتروزمره با    یهمه ما در زندگ
از قبل   دی . همه بامهمی را بگیریم  یها یر یگ  می و تصم   را حل کرده  مشکالت  میتوانیم  یقو

 ت ی وجه مشترک موفق  یکنند و مشکل را حل کنند. در واقع، تفکر قو  یز یفکر کنند، برنامه ر
 یکه هر روز و در زندگ   یتفکر انتقاد   یهامهارتاز    ییهانمونه  افتنیدر سراسر جهان است.  

 ، آسان است. روندیمروزمره به کار 

 شده است:   ذکر  ی مثال مثبت از تفکر انتقاد  در این قسمت چند 

سع  یشخص ▪ عصبان  یازها ین  کندیم  یکه  طر  خود  یدوست  از  که  هجوم    قیرا 
  کند تا به او کمک   ریتفس  نشئت گرفته است،ناپسند    یاحساسات و اظهار نظرها

 کند.   تی حما از وی و  کرده
  ک ی  ق یها، از طرداده  لیو تحل  ه یو تجز  یآور جمع   ی از دانشمندان در تالش برا   یمیت ▪

 . کنندیکار م یاد یز بادقت دهیچ ی پ  شیآزما
که    ی اسندهینو ▪ برا  ییهادهیاخالق  سازمانده   یرا  داستان  به    کندیم  یطرح  و 

 . کندیمتوجه  ی داستان یها تیشخص دهی چ یپ  یهازهیانگ
  ی اقتصاد  یامدها یپ  کندیم  یسع  کندیمکسب و کار کوچک را اداره    کی که    یفرد ▪

  ی نیب  شیرا پ  هانهیهزکاهش    ایفروش    شیمختلف افزا  یهاراه  یاحتمال  یو انسان
 کند. 

  یبرا  دیجد  یهاک ی تاکت  یکار بر رو   ،مه یدون استراحت بین    فوتبال در طول  یمرب  کی ▪
 . کند یمتجزیه و تحلیل مقابل  میحمله به نقاط ضعف ت
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روش مورد استفاده   یدرستبهو    نانیخود با اطم  انیبه همتا  قاً یکه دق  یدانش آموز  ▪
استاندارد    ایاستفاده از روش    یو چگونگ  ییچرا  ایخاص    جهینت   کی به    دنیرس  یبرا

 . دهدیم حیرا توض یاثبات خاص 
پرسشگر   یمعلم ▪ از  برا  یکه  آموز  ییراهنما  ی هوشمندانه  رسیدن  دانش  به    برای 

 . کندیماستفاده  دیجد  یها نشیب
که چگونه   کندیم فکر    نیو به ا  شودیم آماده    یشغل  مصاحبه  یبرا  که  ی ا یمتقاض ▪

 یاحتمال  یکارفرما   یدهد که برا   حیتوض  ایگونهبهخاص خود را    اتیو تجرب  هامهارت
 مرتبط و ارزشمند باشد.

هز  ینی والد ▪ پ  ی هانهیکه  دانشگاه  به  را  خود  خردسال  فرزند    ی ن یب شیفرستادن 
پ   کنند، یم تجز  شدهینیب شیدرآمد  را  تحل  هیخانواده  هز  کنندیم  لیو    ی هانهی و 
  الت یتحص  یپول برا  یکنار گذاشتن مقدار   یخانوار را در تالش برا  شدهینی بشیپ
 ( منبع )  .کنندیم می آن کودک تنظ ندهیآ

 هرگونه اطالعات  تر ق ی دق   ی بررس   ی برا  یسواالت تفکر انتقاد 

 ست؟ ی چ  یسواالت تفکر انتقاد 

انتقاد ب  کنندیمهستند که به شما کمک    ییهاپرسش  ی سواالت تفکر  ارتباط    نیبا درک 
به   یر یادگی  فرایند  کیسواالت    نی . ادی فکر کن  شفافو    یمختلف، منطق   یهادهیا  ای  قیحقا

ا  انی پایبظاهر   امکان    کنندیم  جاد ی را  به شما  موضوع خاص    کیدر مورد    دهندیمکه 
دانش  دیکن   یابیارز  د،یکن  انتقاد عمق  ده  خود   و  توسعه  ادیرا  بر  عالوه    د یتوانیم  ن،ی. 

 . د ینی بب دیجد یرا به روش زهایچ ا ی دی کن تیخود را تقو ی هادگاهید

 عقالنی   ،ی منطق  ی کردهای . اتخاذ رو میریگ یم  می ما هر روز چه در محل کار و چه در خانه تصم 
  ی ر یگ  میدارند در تصم  یبه تفکر انتقاد   ازیدر پرداختن به موضوعات مختلف که ن  یو عمل
و    دیرا از خود بپرس  یسواالت مرتبط   شهیهم  ،ی ر یگ  میقبل از تصم  ،ن ی؛ بنابرااست  یضرور 

 . دیکن لیتحل دقتبهرا  وعموض بیو معا   ایمزا
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 انواع سواالت تفکر انتقادی: 

 هنگام مشاجره   یسواالت تفکر انتقاد   -  1

آنچه    درباره   کنمیم که با او بحث    یمن با طرف مقابل مخالفم؟ ممکن است فرد  ایآ ▪
 اطالعات نادرست داشته باشد؟   دیگویم

به او  قصد دارم  آنچه را که    توانمیاز مردم باشم، راحت م  یاگر در مقابل گروه   ایآ ▪
 ؟بیان کنم راحتیبه را میگوب

بحث ارزش   نیشرکت در ا  ای ؟ آافتدیم  یاستدالل را از دست بدهم چه اتفاق  نیاگر ا ▪
 خواهم داشت؟  یمن را دارد؟ اگر ببازم چه احساس یوقت و انرژ 

چ  ایآ ▪ گفتن  از  آ  ازین  یز یقبل  دارم؟  استراحت  دال  ایبه  به  از    ریغ  یگر ید  لی من 
 شوم؟ ترآراموقت بگذارم و   یکم دیبا ای؟ آکنمیم بحث  مشاجره،موضوعات مورد 

را اثبات کنم که   یز یچ  خواهمیم  ایآ  ؟م یگویماست که من درست    ترمهم  نیا  ایآ ▪
 ست؟ین یضرور  یحت

حاضرند   ایاشتباه کنند، آ  ممکن است  آنها  نکهیا  بهباتوجهمن صادق است؟    فیحر  ایآ ▪
مطرح  شواهد موجود، هر کجا که    به  توانندیمآنها    ایبه اشتباه خود اعتراف کنند؟ آ

 ، احترام بگذارند و آن را بپذیرند؟شود

 هنگام خواندن کتاب   یسواالت تفکر انتقاد   -  2

آنها چه خواهند بود؟ چگونه به    ، گرفته باشم  ادیکتاب    نیاز ا  زیاگر من فقط دو چ  ▪
 روزمره خود به کار خواهم برد؟ یمن کمک خواهند کرد؟ چگونه آنها را در زندگ

فقط  خود    یهااستدالل  یآنها برا  ایدارند؟ آ  یامی در انتقال چه پ  یسع  سندگان ینو ▪
 ؟ دهندیممدرک ارائه    ای دهندیم  شنهادیپ

که    یا مسئله  نی ترمهمدر مورد حل مسائل است،    یهر کتاب  باً یتقر  نکهی ا  بهباتوجه ▪
 ست؟ی در حل آن دارد چ  یسع سندهینو
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نو ▪ نگارش  استراتژ   سندهینو  ست؟یچ  سندهیسبک  جامع  ای  یچه  برا  یطرح    ی را 
 ؟ردیگیمبه کار  کتابخود در سراسر   یاصل یهادهیاانتقال 

  د یگویم   سندهیاست، آنچه نو  نیدر مورد موضوع کتاب دارم؟ اگر چن  یاطالعات   ایآ ▪
 دارد؟ دانستمیمقبل  از با آنچه من   یچه تفاوت

که   ییزهایهمه چ  تاکتاب را دوباره بخوانم    دیبا  ای آ  دم؟ینفهم  یز یاز کتاب چه چ ▪
 را بفهمم؟  در انتقال آن دارد یسع سندهینو

 شما   ی درباره زندگ   یسواالت تفکر انتقاد 

کجا باشم؟ چه اهداف    گریپنج سال د  ایاحتماالً دو، سه    گر،یدوست دارم چند سال د ▪
 کنم؟ نییتع  دیبا یکوتاه مدت و بلند مدت 

؟ امآوردهبه دست    یز یتاکنون چه چ  امکرده   نییخود را تع  یکه اهداف قبل  یاز زمان ▪
 شکرگزار باشم؟ دیبا یز یچه چ  یبرا

به برآورده کردن    ازیبدون ن  توانمیم  ایهستم؟ آ  انمی نگران نظر اطراف   شهی من هم  ایآ ▪
 مستقل عمل کنم؟ به طور یانتظارات اجتماع

 دوست دارم  ای آ  ند؟یمن در مورد من چه بگو  نی مردم در مراسم تدف دوست دارم   ▪
  نکه یا  ای  صحبت کنند  کردم  جادیدر آنها ا  یچقدر احساس خوب  نکهیآنها در مورد ا

 چقدر ثروتمند و پر زرق و برق بودم؟
در وجودم    یترس  چی؟ اگر هکردمیم  کارچه  ،دمیترسینم  زیچ  چ یکس و ه  چیاگر از ه ▪

 نبود چه؟
آخر ▪ امروز  بود،    زندگی  روز  نیاگر  آدادم یمانجام    یاالعادهخارق  کارچهمن   ا ی؟ 

 آن را در حال حاضر انجام دهم؟ توانمیم
 مهم است چه کنم؟  میکه برا یی زهایبا چ ▪
  نده یآ  یتفاوت را در زندگ  نیشتریاالن اقدام کنم، ب  همین  اگر  ،ییزهایچه چبا انجام   ▪

 ؟ کنندیم  جادیمن ا
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 یی درباره دروغگو   یسواالت تفکر انتقاد 

کهدروغ  نیا  ایآ ▪ آنها  میگویم   دیگرانبه    ی  کمک    ای  رساندیم  ب یآس  به  آنها  به 
 دوست من شود چه؟  یضرور  ریغ سردرد  ایجاد ؟ اگر صداقت باعثکندیم

شخص   دهمیماجازه    ای  دیگویمشخص دروغ    نیباشم که به ا  یکس  د یمن با  ایآ ▪
 کار را انجام دهد؟  ن یا یگر ید

دوستم احساس خواهد کرد که    ایآ  ؟نمی بیم  بیمن آس  میدروغ را بگو  ن یاگر ا  ایآ ▪
 ؟گذاردیم ریما تأث یبر دوست ایهستم؟ آ انتکاری خ کیمن 

مشکل    کنندیم  یسع  شه یهم   ای   دهندیمپاسخ    اتیآنها به سواالت من با جزئ  ایآ ▪
 و طفره بروند؟  رندیبگ دهیرا ناد یاصل

بپرسم   یافراد با استفاده از اصطالحات و عبارات مختلف سوال مشابه  نی اگر من از ا ▪
 همان پاسخ را به من خواهند داد؟  ای؟ آشود یمچه 

  ی صدا  ایکرد؟ آ  ریی ناگهان تغ  دمیسوال را از او پرس  نیا  نکهیلحن دوستم بعد از ا  ایآ ▪
 آنها است؟ همیشگی با نحوه صحبت سهیدر مقا ترآهسته ای ترع یسرآنها بلندتر،  

 ست؟یآنها چ زه ی انگ؟ آوردیمبه دست  یز یشخص با دروغ گفتن به من چ نیا ایآ ▪
مطابقت    ندیگویم حاالت چهره آنها با آنچه    ای، آکنمیمافراد نگاه    نیبه چهره ا  یوقت ▪

 دارد؟ 

 ادعا   ک یهنگام ارائه    یسواالت تفکر انتقاد 

 باشد چه؟  ینادرست یدارد؟ اگر ادعا   ییامدهای ادعا به چه معناست و چه پ نیا ▪
اعتقادات خود چشم   ای  هاارزش  ات،یاز اخالق  کیاز کدام    دیادعا با  نیا  رفتنیپذ  یبرا ▪

 کنم؟ یپوش
 مخالف؟   ایمطرح شده موافق هستند  یحوزه با ادعا  نیمتخصصان ا ایآ ▪
 ن یاز ا  تیحما  ی مدرک برا  نیتریقوخود دارند؟    یاثبات ادعا   یبرا  یآنها مدرک  ایآ ▪

 ادعا کدام است؟

29

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 نیا  تواند یمکه    یدگاهید  نیبهتر  ای  اورم؟یادعا ب  ن یرد ا  یبرا  توانمیم  یچه استدالل  ▪
 کند کدام است؟  دی ادعا را تا

 ادعا قابل اعتماد است؟ یمبنا ایآ ست؟یمطرح شده ک  یادعا یمنبع اصل ▪
 نظر است؟ ک یفقط  ایادعا است   ک ی نیا ایآ ▪
 درست باشد؟  یتا حد  اینادرست، درست  درصد 100احتمال دارد ادعا  ایآ ▪
  این فقط یک فرایند   ایمن اجازه دارم ادعا را رد کنم و مدارک خود را ارائه کنم    ایآ ▪

 است؟  طرفهکی

 ی تفکر انتقاد   یمعما   چهار 

 درخت خانواده   ی معما  -  1

 دارد؟  یچه نسبت Aبا   Dاست،  Dمادر  C، و  Cخواهر  B ،Bخواهر  Aاگر 

 : پاسخ 

D  خواهرزادهA  / استA  عمهD   .است 

 : ح ی توض

را   شمارشته افکار    دیکن  ینادرست هستند تا سع  یر یاز جهت گ  ینوع  یمعماها اغلب حاو 
ممکن است داللت بر   ن یهمچن. آنها  هدایت کنندجهت(    نیدر چند  ایدر جهت اشتباه )

را به طور غ  یز یچ د تا نکن   دهیچ ی پ  یهادهی ا  ریدرگ  یضرور   ریداشته باشند که ذهن شما 
 . دیبدهرا از دست  حاتیتوض ترینساده

استفاده    افراد  نام  یجابهخانواده از حروف    یخاص هنگام صحبت در مورد اعضا  یمعما   نیا
 ن ی. انماید  یمنطق  ای  یاضیر  یمعماها  یتذهن  واردممکن است حل کننده را  که    کندیم

از آنچه هستند   تردهی چ یپ   اریبس  ،از روابط کامالً ساده  ای مجموعهممکن است باعث شود  
 به نظر برسند. 
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 ی هر حرف نام  یجا به  دیکن  ی، سعکند یم  جی نوع معما بالفاصله شما را گ  نیاگر خواندن ا
  ها رابطهتا به شما کمک کند تا    دی کوچک بکش  یشجره خانوادگ   کی  ای  و  دی را اختصاص ده
 . دیدنبال کن یرا به طور منطق

 راه   چهار   ی معما  -  2

از   یک یاز جنوب،    یکیاز شمال،    یکی ،  رسندیمچهارراه    کی به طور همزمان به    نی چهار ماش
و به طور همزمان به عالمت   کنندیمحرکت    یکسانیاز غرب. همه با سرعت    یگر یشرق و د

اولو   رسندیمتوقف   باشد.  تیتا  لحظه    کیدر    رندیگیم   میهمه تصم  سپس  نامشخص 
 حرکت کنند.

با    هانیماشاز    کی  چیادامه دهند، اما ه  یبه رانندگ  همزمان  صورتبه  اگرچه هر چهار نفر
 است؟  ممکن طورچه. کنندینمتصادف  گریکدی

 پاسخ: 

 . دند یچ ی پیمبه طور همزمان به سمت راست  نیهر چهار ماش

 : ح ی توض

ذهن شما را به    کندیم  یتقاطع سع  یمعما   ن یا  ، یدرخت خانوادگ  یقبل  یبرخالف معما
 کند یم  میترس  نیدر ذهن شما از چهار ماش   یر ی تصو   نیساده سوق دهد. ا  یلیسمت تفکر خ

و تصادف را ظاهرًا   روندیمبه جلو    میخط مستق  کیهستند و در    گریکد ی  یروبرو  یکه همگ
 . کندیم ریاجتناب ناپذ

بدحالبااین که    یهی،  چهار طرفه    یهاتوقفدر    میتنها در خطوط مستق  هالیاتومباست 
لحظه    کیدر    ن یو اگر هر چهار ماش  چندی ممکن است بپ  نی. آنها همچنکنند ینمحرکت  

 . کنندیم یر یگردش به سمت راست را انجام دهند، از هرگونه تصادف جلوگ

 معما در زمان  -  3
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در صد هزار سال رخ   هیچ وقتاما    قه،یدر هر دق  بارکیدو بار در هر لحظه،    یز یچه چ
 ؟ دهدینم

 پاسخ: 

 ." Mحرف "

 :حیتوض

رو   نیا و  زمان  مورد  در  تفکر  به سمت  را  سوق    میمفاه  عنوانبه  دادهایمعما ذهن شما 
و قابل دسترس تر الفبا نهفته است!   ترساده  اری بس  نهیدر زم  یپاسخ واقع  کهدرحالی،  دهد یم
  ی هاپازلاما    اندشدهکالس کامل از معماها است که هوشمندانه نوشته    کیاز    اینمونه  نیا

 ا کلمه هستند. یحروف  از یاساده

 مرگبار آسانسور   ی معما  -  4

. در کندیمسفر خود را در طبقه همکف آغاز    یآسانسور خال  کیفروشگاه بزرگ،    کیدر  
و    شودیم  ادهینفر پ  کی. در طبقه اول  شوندیم وارد    خودمطبقه همکف چهار نفر از جمله  

نفر د نفر د  دیآ ینم  رونیب  کسچیه. در طبقه دوم  شوندیموارد    گریپنج  وارد   گریو ده 
 . شوندیم

  نیو از چاه پا  شودیم، کابل آن قطع  رود یمهمانطور که آسانسور به سمت طبقه سوم باال  
. چگونه امزندهاما من    ، رندیمیم. همه در آسانسور  کندیمسقوط    نی و به طبقه پا  افتدیم

 زنده ماندم؟

 پاسخ: 

هنگام سقوط آن در   نی؛ بنابرابودم که آسانسور را در طبقه اول ترک کردم  یمن تنها کس
 آسانسور نبودم و "زنده ماندم". 

 توضیح: 
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از حد اطالعات مبهوت کند و    شیبار ب   لهیوسبهشما را    کندیم  یمعما هم سع  ن یبار ا  نیا
زنده ماندن از   یدر مورد چگونگ  تردهیچیپ  یها یزنکه باعث گمانه  ی با سؤال  انیهم در پا

 . کندیم تی اشتباه هدا سمت شما را به شود،ی تصادف آسانسور م

است.    ربطیب  اندشدهکه در هر طبقه وارد و خارج    یاطالعات در مورد تعداد افراد  شتریب
ا ابداع    نیپاسخ  در  برا  یهاتیموقع و    هاروشمعما  تصادف   یجالب  از  ماندن  زنده 

 . ستی آسانسور ن

همانطور که گفته شد نهفته است.    قیدر مورد حقا  یپاسخ در واقع در تفکر ساده و منطق
زنده "   یبرا  حی توض  نیتریمنطقنفر در طبقه اول از آسانسور خارج شد.    کی  ندیگو یمبه ما  

 ( منبع) نفر بودم. کی است که من همان  نیمن از تصادف مرگبار آسانسور ا "ماندن 

 انتقادی مرتبط هستند  تفکر   یها مهارت با   که از مغز   یی هابخش 

پ  کیمغز   و  توجه  قابل  که مسئول    دهیچ ی ساختار   ن ی تفکر است. چند  یهامهارتاست 
کنند و افکار را   کپارچهیتا اطالعات را    کنندیمبا هم کار    دهی چ ی پ  یاوهیشبه    مغزبخش از  

اصطالح   دهند.  ط  یهامهارتتوسعه  به  جمله    ، ندهایفرااز    یعی وس  فیتفکر    خاطر بهاز 
حقا آگاهانه  ا  قی سپردن  ع  طالعات،و  مسائل  اطالعات    ی انتزاع  ای  ی نیحل  از  استفاده  با 
 نبوغ اشاره دارد.  ای نشیاستدالل، ب  ب یشناخته شده، و ترک

 تفکر انتقادی ارتباط دارند مختلف مغز که با    یها قسمت 

 ( Prefrontal Cortex)  مغز  ی قشر جلو   -  1

 عکس 

 واناتیح  ریمغز است و در انسان نسبت به سا  هیناح  نیتربزرگ (  یشانی لوب پ)  لوب فرونتال
 سوم کی  باً یو تقر  ابدییممغز قرار دارد و به سمت عقب امتداد    یاست. در جلو  ترشرفتهیپ

قسمت   نیتر کینزدکه در    ایناحیه  ویژهبه  ،یشانی. لوب پدهدیم  لی حجم کل مغز را تشک
 ی ستگ یو شا  یفرد  نیتفکر ب  دهی چ یپ   یهامهارتدر    ،یشانیپ  شیجلو قرار دارد، به نام قشر پ
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هر دو سمت چپ و راست قشر   ،طورکلیبهنقش دارد.    یعاطف  یست یبهز  یبرا  ازیمورد ن
 هستند. ریدرگ یو تعامل  یاندازه در مهارت اجتماع کیمغز به  یجلو

 ( Inferior Frontal Gyrusی ) شکنج فرونتال تحتان   -  2

پشت لوب فرونتال در هر طرف مغز قرار دارد.   نیدر قسمت پا  یشکنج فرونتال تحتان 
همراه با تفکر نوآورانه    ه ی دارد که بر استفاده از دانش پا  یتفکر بستگ   یها مهارتبه    تیخالق

در سمت راست و چپ مغز، تفکر خالق را   یشکنج فرونتال تحتان   نیدارد. تعامل ب   ه یتک
 زبانشان صحبت کردن و درک    یبرا  یفکر   یهامهارتراست دست    افراد. اکثر  کندیم  لیتسه

تحتان فرونتال  لوب  در  و    ی عمدتًا  حافظه    ی برا  یشناخت  یهامهارتچپ  و  توجه  کنترل 
 ی گفتار   یهامهارتدر افراد چپ دست،    یراست دارند. حت  یمتمرکز در لوب فرونتال تحتان

 در سمت چپ متمرکز است.  شتری ب  یو زبان

 ( Temporal Lobeی ) جگاه ی گ لوب   -  3

خواندن، دخالت   دهیچ یدر کار پ  ویژهبهاستدالل،    یهامهارتاز    یار ی در بس  یجگاه ی لوب گ 
لوب   هیگوش قرار دارد. ناح  یو باال  کیدارد. در پشت لوب فرونتال در دو طرف مغز، نزد

 یبصر   صیو تشخ  ییمغز که در شنوا  از  یاینواحبا    کندیم که خواندن را کنترل    یجگاهیگ
دارد.    لیدخ تعامل  تشخ  ییشنواهستند  گ  صیو  لوب  به  دارد،    ازین  ی جگاهیکلمات 

 است. یسر پسبه نام لوب  ایناحیهعمدتًا در پشت مغز، در  یبصر  صیتشخ کهدرحالی

 ( Parietal Lobe)  انه یلوب آه   -  4

ب  ستمیس  کیبه    ازین  یلیو تحل  یاضیر  ی ها مهارت ناح  نیتعامل   ش یپ  هیلوب تمپورال، 
نزد  انه یلوب آه و    یشانیپ ها و  سر قرار دارد. مهارت  یپشت مغز در باال   یکیدارد که در 

  یها مهارت  کهدرحالی  شوند،یچپ متمرکز م  انهیمعموالً در لوب آه  یجبر   یاضیمحاسبات ر 
هندس دستکار   یادراک  بعد   اشکال  یو  آه  یسه  لوب  توسط  تع  انهیعمدتًا   ن ییراست 

 . شوندیم
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 ( Limbic System)   ک یمب یل   ستم ی س   -  5

 پوکامپ، یساختار کوچک به نام ه  نیدر مرکز و اعماق مغز قرار دارد. از چند  کیمب ی ل   ستمی س 
 ی در حافظه عاطف  کیمبی ل  ستمیشده است. س  ل یتشک  پوتاالموسیتاالموس و ه   گدال،یآم

است، که    ر یبا احساسات درگ  کی مبیل  ستمیس  کهدرحالیو کنترل خلق و خو نقش دارد.  
به    یاغلب تصور م کنند.   یخودشود خود  ن  عمل می  عواطف  و  احساسات  به    ازیکنترل 

در   ریمغز درگ  یبخش ها  ریبا سا  کیمبیل  ستمیسطح باال و تعامل س  یشناخت  ی مهارت ها 
 ( منبع )  تفکر دارد.

 روزانه که موثر هستند   ی عادت تفکر انتقاد   7

کوچک شروع شود.   یهادر درون ما ناخودآگاه شود و با گام  تواندیم   یتفکر انتقاد   ییتوانا
فعال و مثبت است   یتفکر انتقاد  یعادت ها   نی است که هدف از ا  یز ی همان چ  قاً یدق  نیا

روز انجام داد و طول  در    قه ی چند دق  طی  در  توان یم. آنها را  میکنیم   شنهادیپکه به شما  
 پیشرفت کرده   شما  یبا تفکر انتقاد  توانندیمکرد. بهتر از همه، آنها    نیعمر تمر  کی   یبرا

 منجر شوند. یو بهتر  تربزرگ  جیبه نتا

 سوال   ک ی  پرسیدن   -  1

انتقاد  طرپرسند یم  زیادی   سؤاالت  یمتفکران  از  تنها  پرسشگر   قی.  عادات   یداشتن 
از    زیامر در مورد همه چ   نی . امیابییم   م،یمستحکم است که آنچه را که به دنبال آن هست

خانه    دیمهم مانند خر  یمال  یر یگ  میآسان مانند انتخاب رنگ لباس گرفته تا تصم  یکارها
 . کندیمصدق 

 ( ی طرز تفکر انتقاد)   شودیم  جادیا  طرز فکرنوعی    م،یکوچک شروع کن  اسیاگر در مق  یحت
 ی، تفکر انتقاد حالبااین.  کندیمآماده  ترقیعمو  تربرجستهمقابله با سؤاالت  یکه ما را برا

 . نیز هست  جستجو کرد  دیپاسخ با  افتنی  یچگونه و کجا برا  نکهیشامل دانستن ا  نیهمچن
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  ی ز یورزش روزانه خود را با فکر کردن در مورد چ  نی؛ بنابراشود یمکامل    نیتمر  شه،یمثل هم
باشد که شما انتخاب   یز یهر چ  تواندیمکه    دی شروع کن  د،یدر مورد آن بدان  دیخواهیمکه  

 ؟ ی بدان  شتریب   یخواهیم   یز یتو درباره چه چ  د؟یکنجکاو هست  یز ی. در مورد چه چ دی کنیم
کار به شما کمک   نی. انجام ادیکن  انی سؤال ب  کی   عنوانبهاست که آن را   نیا  یمرحله بعد 

جزئ  کندیم کن  اتیتا  مشخص  را  خود  درخواست  به  کمک    د یمربوط  شما  به    کند یمو 
 شود.  ترآسانتا جستجو  دی را محدود کن  تانتمرکز

را که    د یکن   قیتحق  ی است که کم  دهیزمان آن رس  ت،یدر نها . د یبدان  دیخواهیمو آنچه 
که    نجاستی. ا دیاستفاده کن  تریسنتو    نیاز منابع آنال  یبیترک  ای  نترنتیممکن است از ا

 دن یهنر پرس  نیکه چه باشد، تمر  ست ی. مهم نندیآیاطالعات به کار م  بر  تسلط  یها مهارت
تفکر   عادات  نیو بهتر  ترینسادهاز    یکی  دهدیمکه به آنها پاسخ    یاطالعات   افتنیسوال و  

 . روال زندگی روزانه خود کنیدوارد  آن را دیتوانیمروزانه است که  یانتقاد 

 د ی کن  ت یر ی مرتب شده را مد   ست ی ل   ک ی   -  2

تع  فیوظا  ی سازمانده اولو  نییو  راه  تیسطح  روز    کیکردن    ترساده  یبرا  یعال  یآنها 
و اغلب قادر به انجام   شودیمبهتر    زی همه چ  م،ی حس نظم داشته باش  یاست. وقت  دهی چ یپ

 انجام کارها است.  یبرا باشآماده کردیدر تضاد کامل با رو  نی. امیهست یشتر ی ب یکارها

اتخاذ    ی بخش  که ازآنجایی انتقاد   عادات خوباز  اولو  یسازمانده  یبه معنا   یتفکر   تی و 
از    از  دیکن  یاست، سع  یبند  استفاده  .  کنیدشروع    ترشلوغ   ی روزها   یبرا  هاستیلعادت 

 چاردیاز ر  Notebook Loveدر    توان ی مفهرست را    هیته   یاز نکات برا  یعال  ای مجموعه
 .  افتیبرانسون 

در برنامه روزانه شما کار    توانندی م   ک ی کدام    دی نی اما بب   د، ی ست همه آنها را دنبال کن ی الزم ن 
 کنند: 

 .کوچک ایچقدر بزرگ  ستیمهم ن د،یسیرا بنو دیکه دار  ایایدههر  .1
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 .دیهمراه داشته باش   ادداشتیدفترچه   کی شهیهم .2
ل .3 پ  یبند  ستیروش  برا  د ی کن  دایرا  کار    یکه  دا  یخطخط  .کندیم شما    ره یکردن، 

 ؟ دیآیم به شما  شتریب  یز ینمودارها. چه چ دن،یکش
 .دی کن هیهر روز ته در انجام یبرا تیر ی مد کوچک و قابل  یاز کارها یفهرست .4
 .بخش است تیرضا اریبس  کیهر ت زدن. دی کن یکار انجام شده را عالمت گذار  هر .5
  ا ی کنندیمشما کار  یها برنامه ایکه آ دیتا بدان دیکن  ی ر ی اندازه گخود را قابل  اهداف .6

 .ریخ
به    2030تا سال    د یخواهیم.  دیکن  نییتع   برای خود  را   بیو غر  ب یدور و عج  اهداف  .7

 چطور؟ 2050 د؟یکن  دایدست پ  یز یچه چ
 .نه فقط کسب و کار د،یخود بگنجان ستی را در ل یشخص  اهداف .8
 زه یانگ  جادیبه ا  دیتوانیم  با این کار  .د یبه اشتراک بگذار  گرانیخود را با د  اهداف .9

 .دی کمک کن گریکدی به  شتریب
  ه ی ته  دی از اهداف جد  یدیجد  یهاستیل سپس    دیریخود را جشن بگ  یها تیموفق  .10

 . دیکن

 د ی گفتگو شرکت کن ک یدر    -  3

شامل   تواندیم  ان،ی. در پااهاستیاز تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن رو  ش یب  یز ی گفتگو چ
دادن برنامه  رگذاریتاث   یر یادگی   ق،یعم  گوش  ا  یقو  یعمل  یز یر  و  از   یارهیدا  ن یباشد. 

 ی ها دگاهیدو    دی جسورانه جد  یهادهیا  ی کامالً به رو   ذهنتاناست و در    طرفانهیب   اتیتجرب
 است.  ازب زیچالش برانگ

  ن ی. امیو خودمان داشته باش  گرانی به د  یباعث شود که نگاه متفاوت  دیمکالمه خوب با  کی
 نی. امینیو عاقالنه بب  می به طور گسترده فکر کن  م،یدهد که متفاوت فکر کن  زهیبه ما انگ  دیبا

 ی است که متفکران انتقاد   ید یعادت کل  کی  که  نیا  ییاست، و چرا  یواقع  یوگوقدرت گفت
 .شوند یآن م ریبه طور مرتب درگ
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 : خوب   واقعاً داشتن مکالمات    ی نکته ساده براچند  

 د یزده باش جانیشماست ه یروبرو یچه کس نکهیاز ا ▪
 د یبپرس  یتر متفکرانه سواالت ▪
 ندهیدرا  هاجواب همه ▪
 د یخود را به اشتراک بگذار یهاکوشش ▪
 د یداشته باش کامل )ذهنی و بدنی( حضور ▪
 د یحداقل آن را برگردان ای دیخود را خاموش کن یگوش ▪
 د یزبان بدن خود باش  مراقب ▪
 د ینباش تی واقع  جستجوگر ▪

 د یکن  ی ز ی بهبود آن برنامه ر  ی و برا   د یرا مشخص کن   تان نقطه ضعف   -  4

 یهمه نقاط قوت و ضعف  د؟یدر آن بهتر شو  دی در تجربه شما وجود دارد که بخواه   یز یچ  ایآ
خود فکر   یاز زندگ   یبه بخش  نی؛ بنابرااست  بهبود قابل    شه ی دارند، اما نقاط ضعف ما هم

تحقق   یکوچک برا  یهاگامو شروع به برداشتن    دیکن  شرفتیدر آن پ  دیخواهیمکه    دیکن
 . دی آن کن

 ید هدف مشخص کن   ک ی   -  5

بخش است.   تی موفق و رضا  یزندگ  کی از داشتن    ی بخش مهم  یهدف گذار   ،یار یبس  یبرا
و ذهن،   میبساز  میاز آنچه که هست  شتریخودمان را ب  میکن یمتالش    م،یکه هدف دار  یزمان

که    ستین  نی بهتر از ا  زیچ   چیه  ن،ی . عالوه بر امیبدن و روح خود را به همان اندازه بساز
کار را    نیمن ا":  دیو به خودتان بگو  د ینگاه کن  دیرسیم نظر    به   رممکنیکه غ  ی تیبه موفق

 . "کردم

 د یخود را حل کن   ی مشکل ساده در زندگ  ک ی   -  6
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انتقاد  درگ  کیحل    . هستند  قهاری  مسئله  کنندگانحل  یمتفکران  را  ما  تفکر   ریمشکل 
 ی ها مهارتکوچک باشد،    ایکه مشکل چقدر بزرگ    ستی. مهم نکندیممنضبط    یانتقاد 
 مشکل در روز سود ببرد. کیاز حل  تواندیم ما انتقادی تفکر 

هست  یمشکالت  تکتک روبرو  آن  با  چارچوب  توان یمرا    میکه  حل   در  راه  سازی  روان 
(Solution Fluency)  ،حل مسئله، اعمال کرد.   یینها  فرایند 

 شده است:   ل ی تشک   ر ی از مراحل زاین چهارچوب 

   (: DEFINE) تعریف 

 . دی مشکل ارائه ده  یرا برا  یمناسب نهیحل شود، و زم  دیبا  یز یکه چه چ  دیکن  فیتعر  قاً یدق

 (: DISCOVERکشف )

 . دی مشکل را کشف کن  نهیاطالعات، پس زم  لیو تحل هی و تجز  یجمع آور   ق،یبا تحق

 (: DREAMرویا پردازی ) 

 . دیکن  یاپرداز یرؤ ،مطرح شوندراه حل  عنوان بهی که ممکن است در مورد احتماالت

 (: DESIGN)  طرح 

 . رندیتا شکل بگ  دی و به آنها کمک کن  دیکن یراه حل خود را طراح یواقع زمیمکان

 (: DELIVERارائه )

 )انتشار(.   دیرا ارائه ده  یشنهاد یراه حل پ ای( د ی)تول دیده لیمحصول را تحو

 (: DEBRIEFکسب اطالعات ) 

بهبود   ندهیآ  یهاتیموقعخود را در    کردیرو   دی توانیمکه    ییهاراهخود و    تیموفق  یهاراه
 . دیشرح ده د،ی بخش
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نظر    دهی چ یپ اما  رسدیمبه  که    نیا  قتی . حقستین  طوراین،  راه حل   روان سازیاست 
تا چند سال طول   هیاز چند ثان  تواندیم است که بسته به دامنه و شدت مشکل    یندیفرا

به راه حل دارد؟   ازیو ن  دهد یمشما را آزار    یکوچک  یزهایچه چ   دریابید که   ،نی؛ بنابرابکشد
 . افتدیم  یچه اتفاق دینی ببو   دیآنها اعمال کن یرا برا  فرایند نیا

 د ی ر ی بگ  اد ی   ی دی جد  ز یچ   -  7

از    ، یزندگما در طول   کشف   یبرا  ی د یجد  زیچ   شهی. هممیکشینمدست    یر ی ادگی هرگز 
فورد بود که به    ی هنر   نی. در واقع، امیهست  خود  یزندگ  یدر کجا   ستیوجود دارد، مهم ن

 یو چه در هشتاد سالگ   ست یرا متوقف کند، چه در ب  یر یادگیکه    یما هشدار داد که "هرکس
  است." ریپ

از   یکی نیو بنابرا داردیم مادام العمر بودن در واقع ذهن را شاداب و جوان نگه   رندهیادگی
انتقاد   یعادت ها  نی تریضرور  ا  یتفکر  با   یشمار یبمختلف    یهاراهاوصاف،    ن یاست. 

خبر   کی   ،یمکالمه تصادف   کیدر    دی توانیموجود دارد. شما    یدر زندگ  یر یادگیتجربه    یبرا
 د یتوانیم  نی . همچندیکه به آن عالقه دار   دیر یبگ  ادی  یز یمجله چا  یکتاب    کی   ای  ،یفور 

 . دیکن  دنی وبالگ د  کیاز  ای  دیپادکست گوش ده کیبه  د، یتماشا کن نیآموزش آنال کی

که   باشید  داشته  اطالعات،  توجه  آوردن  به دست  به   .شودینممحسوب    یر یادگیصرف 
  ی ها مهارت ،دی آموزیمآنچه   تیتقو  ی. برادیکن   بیآن را با عمل ترک دیشما با  گر،یعبارت د

 ی را که به شما در درک ورود   ی. نکات مهمدی کن  یکرده و با آنها باز   نیخود را تمر  دیجد
 ت یتقو  یراه مطمئن برا  کی. بهتر از آن،  دیکرده و تکرار کن  ادداشتی،  کند یمکمک    دیجد

 ( منبع ) .د یاموزیب گرانیبه د دی اگرفته ادیاست که آنچه را که  نی در مغز شما ا یر یادگی

 منابع: 

▪ Defining Critical Thinking 
▪ Critical Thinking Skills 
▪ Seven Habits to Develop Better Critical Thinking Skills 
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▪ A Brief History of the Idea of Critical Thinking 
▪ Six Benefits of Critical Thinking and Why They Matter 
▪ Critical Thinking Barriers and How to Overcome Them 
▪ How to build your critical thinking skills in 7 steps (with examples) 
▪ Examples of Critical Thinking Skills 
▪ Fifteen Positive Examples of Critical Thinking 
▪ Critical Thinking Riddles 
▪ Parts of the Brain Associated With Thinking Skills 
▪ The Best Daily Critical Thinking Habits You Can Practice in Minutes 
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