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به نام خداوند بخشنده مهربان

شایستگی های فـکــری  )تفکر نقادانه، هنر پرسش و استدالل ورزی(

گــر هــدف اصلــی مــا یادگیــری باشــد، الزمــه و پیــش نیــاز آن، تجزیــه و تحلیــل رویــداد هــا و تجــارب اســت و الزمــه یــک  ا
تجزیــه و تحلیــل درســت، تفکــر نقادانــه اســت.

گــی هــای خــارق العــاده  در جلســه قبــل در مــورد معنــا و اجــزای تفکر)بــه عنــوان یــک فرآینــد شــناختی( و همچنیــن ویژ
ــار هــا ی آن رســیدیم. بنیــاد تفکــر  ــه تفکــر تحلیلــی و معی ــم و ب کردی گفتگــو  ــه عنــوان یــک موجــود متفکــر، بحــث و  انســان ب

ــا آن تفکــر نقادانــه اســت. تحلیلــی، اســتدالل و اســتدالل ورزی اســت و حــوزه مرتبــط ب

کلیــدی آن، دســتیابی بــه نتایــج قابــل اتــکا و اتخــاذ تصمیمــات  کــردن خــوب از بــد اســت و هــدف  نقــادی، جــدا 
گفــت تفکــر نقادانــه بــه معنــای تشــخیص اســتدالل هــای درســت و نادرســت اســت.  خردمندانــه اســت. مــی تــوان 

کــه آیــا بــاور داشــتن مــی توانــد یــک امــر اخالقــی باشــد  کردیــم  کردیــم و ســوال  در مــورد بــاور، ادعــا و اســتدالل صحبــت 
گرفــت زیــرا یــک اســتدالل بــه عنــوان پایــه ای بــرای  گیــرد؟  بــاور را نبایــد بــا اســتدالل اشــتباه  و مبنایــی بــرای عمــل مــا قــرار 
کــه مــی تواننــد اخالقــی و یــا غیــر  گیــرد. بــاور هــا نیــز اعمــال مــا را شــکل مــی دهنــد  اســتدالل هــا و اعمــال بعــدی مــا قــرار مــی 
اخالقــی باشــند. بــه عنــوان مثــال، نژادپرســت هــا بــه برتــری نــژادی بــاور دارنــد و بــر اســاس ایــن بــاور، تبعیــض نــژادی را عملــی 
کــردن بــر اســاس برخــی از باورهــا همــواره امــری  کننــد. بنابــر ایــن عمــل  کــرده و بــر اســاس ایــن بــاور، عمــل مــی  درســت تلقــی 

اخالقــی تلقــی نمــی شــود.

کنیــم؟ بــا پرســیدن ســواالت درســت و بــه جــا مــی تــوان،  امــا چگونــه مــی توانیــم هنــر اســتدالل ورزی خــود را تقویــت 
کــه ببینیــم  کنیــم  ح  کــه بــا یــک اســتدالل روبــرو مــی شــویم بایــد ســواالتی را مطــر یــک اســتدالل را ارزیابــی نمــود. هنگامــی 
لی  ایــن اســتدالل قــوی اســت یــا ضعیــف ) در حــوزه تفکــر نقادانــه، هیــچ چیــز از قبــل پذیرفتــه شــده نیســت مگــر آنکــه اســتدال
ح باشــد چیســت: لی مــی توانــد مطــر کــه در مــورد هــر اســتدال کنــون مــی خواهیــم ببینیــم ســواالت مشــترکی  پشــت آن باشــد(، ا

اجزای یک استدالل چیست؟ مساله چیست ، مقدمه و نتیجه آن چیست؟. 1

کلمات و عبارات مبهم وجود دارد؟. 2 آیا در این استدالل، 

پیش فرض های این استدالل چیست؟. 3

کرده باشیم؟)سوگیری های ذهنی(. 4 آیا ممکن است مقدمات استدالل را اشتباه انتخاب 

کار نیست؟. 5 آیا مغالطه ای در 

کنــون بــه ادامــه مباحــث  1. اجــزای یــک اســتدالل از جملــه مقدمــه و نتیجه گیــری را مــورد بحــث قــرار دادیــم و ا
مــی پردازیــم.

کلمات و عبارات مبهم وجود دارد؟ 2. آیا در استدالل، 

کلمــات و عبــارات همیشــه یکســان  اســتدالل هــا بــا زبــان بیــان مــی شــوند و برداشــت افــراد از معنــا و مفهــوم 
کلماتــی  ــا در ایــن اســتدالل  کنیــم آی ــرو مــی شــویم بایــد از خــود ســوال  ــا یــک اســتدالل روب کــه ب نیســت. هنگامــی 

ــا برداشــت شــنونده متفــاوت باشــد؟  گوینــده ب ــا اینکــه برداشــت  کــه دارای معانــی دوگانــه باشــند و ی وجــود دارد 

کلمات مبهمی وجود دارد؟ تمرین: آیا در استدالل های زیر 

کند." کیفیت ارائه می  کاالهای با  "این فروشگاه همواره مورد توجه مشتریان بوده است زیرا 

گیــری ایــن اســتدالل  کــه آیــا نتیجــه  کــرد  کلمــات اســتدالل، بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت  قبــل از بررســی ابهــام در 



ــتریان  ــه مش ــه توج ــر ب ــت منج کیفی ــا  ــس ب ــروش جن ــه ف ک ــت  گف ــت  ــا قاطعی ــوان ب ــی ت ــا م ــی آی ــت ؟ یعن ــت اس درس
کلمــات  کل پذیرفتــه شــود مــی تــوان وارد بحــث ابهامــات شــد. در ایــن اســتدالل  گــر ایــن فــرض در  مــی شــود؟ ا

ــوان از آنهــا برداشــت هــای متفاوتــی داشــت. کیفیــت" "مــورد توجــه" ابهــام برانگیــز اســت و مــی ت ــا  "همــواره"، "ب

گرفتن تنبیه برای آنان است." کارکنان، در نظر  کنترل تنبلی  "بهترین راه 

ــه اثبــات شــده اســت؟ شــاخص هــا و نشــانه هــای "تنبلــی" در ایــن  کلمــه "بهتریــن" چگون در ایــن اســتدالل 
ــوع اقدامــی اســت؟ اســتدالل چیســت؟ منظــور از "تنبیــه" چــه ن

کنــد، حــق مصــرف ایــن دارو هــا هماننــد آزادی بیــان، از  "دولــت نبایــد مصــرف داروهــای آرام بخــش را محــدود 
حقــوق اساســی مــردم اســت."

گیاهــی تــا مــواد مخــدر را در  منظــور از "دارو هــای آرام بخــش" چیســت؟ زیــرا مــی توانــد دامنــه ای از داروهــای 
برگیــرد. 

3. پیش فرض های این استدالل چیست؟

کــه درســت فــرض شــده ولــی بیــان نشــده اســت. بســیاری از  پیــش فــرض یــک اســتدالل، مقدمــه ای اســت 
ــه  ح نمــی شــوند. ب کــه درســت فــرض شــده و مطــر ــد  ــه مــی شــوند، چنیــن مقدماتــی دارن ــه ارائ ک اســتدالل هایــی 
ــا اجــازه  کــه آی ــا ایــن امــر  ــر تنبیــه بــر اصــالح تنبلــی، قطعــی فــرض شــده اســت. و ی عنــوان مثــال در تمریــن قبلــی، اث
کنیــم بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده اســت. در نهایــت تنبیــه بــه عنــوان یــک امــر  کارکنــان را تنبیــه  داریــم 

اخالقــی تلقــی شــده اســت.

تمرین: استدالل زیر چه پیش فرضی دارد؟

کند" که سالم  "او اصال درست تربیت نشده است ، هیچ وقت ندیده ام 

ــه نشــانه درســت تربیــت نشــدن، ســالم نکــردن اســت. حــال آنکــه  ک پیــش فــرض ایــن اســتدالل ایــن اســت 
ــد دالیــل متعــددی داشــته باشــد.  ســالم نکــردن مــی توان

نکته: 
ــرف  ــه ط ک ــد  کنن ــی  ــور م ــرد، تص گی ــی  ــرار م ــوال ق ــورد س ــراد م ــی اف ــات برخ ــرات و تصمیم ــا، نظ ــده ه ــرگاه ای ه
خ بکشــد و فــرد را زیــر ســوال ببــرد. ایــن  مقابــل مــی خواهــد شــخصیت آنهــا را زیــر ســوال ببــرد ، نقــاط ضعــف را بــه ر
کنــد. افــراد  کــه انســان را از دریافــت بازخــورد و امــکان تصحیــح اشــتباهات محــروم مــی  تصــور،  اشــتباه مهلکــی اســت 

بــا تجربــه، مســن و دارای موقعیــت شــغلی بــاال بیشــتر از دیگــران در معــرض ایــن خطــر هســتند.

کرده باشیم؟)سوگیری های ذهنی( 4. آیا ممکن است مقدمات استدالل را اشتباه انتخاب 

کــه بــر اســتدالل مــا ســایه  در هنــگام ارائــه اســتدالل مــا همــواره در خطــر تاثیــر ســوگیری هــای ذهنــی هســتیم 
گیــری اطالعــات زیــادی وجــود  کــه بــرای تصمیــم  خ مــی دهنــد؟ هنگامــی  مــی اندازنــد. امــا ایــن ســوگیری هــا چــرا ر
گیــری داریــم و یــا اینکــه جمــع  کوتاهــی بــرای تصمیــم  دارد و مــا نمــی توانیــم همــه آنهــا را بــه خاطــر بســپاریم یــا زمــان 
گاهــی اوقــات ایــن ســوگیری هــا بــه نتایــج مثبــت  بنــدی اطالعــات مشــکل اســت بــه ســوگیری هــا رو مــی آوریــم. البتــه 

گرفتــار نشــویم.  کــه در دام آنهــا  هــم منتهــی مــی شــوند امــا همیشــه بایــد هوشــیار باشــیم 



انواع سوگیری ها عبارتند از :

ــد  ــا IT  ندارن ــی ب ــه خوب ــه همــه )مثــال: مدیــران قدیمــی میان کلــی ب گــی هــای  کلیشــه ای : یعنــی تعمیــم ویژ
ــا 60 ســال ســن هــم همیــن طــور اســت.( حتمــا آقــای رحمانــی ب

کــه بــر اســاس بــاور هــای پیشــین قابــل بــاور هســتند.) مثــال : دانــش آموزان  تطبیقــی : پذیــرش یــا رد ادعاهایــی 
کننده ای   گمــراه  مــدارس تیزهوشــان در حــل مســایل ســاده مشــکل دارنــد - زیــرا همــواره تصــور می کنند نــکات ریز  و 

که آشــکار نیســت(  در مســائل وجود دارد 

ــه همــه  ــه جــای رجــوع ب ــر هســتند( ب ــه در دســترس ت ــه بخشــی از اطالعــات )ک ــودن : رجــوع ب در دســترس ب
کارکنــان،  بیشــتر بــه عملکــرد روز هــای اخیــر آنــان توجــه  اطالعــات )مثــال : مدیــران در هنــگام ارزیابــی ســه ماهــه 

کننــد( مــی 

اثــر اجمــاع غلــط : وزن بیشــتر دادن بــه موافقــت هــا و شــباهت هــای دیگــران نســبت بــه مخالفــت هــا )مثــال : 
کــه آقــای احمــدی و حســینی بــا آن موافقنــد، نشــان  بــا اینکــه اغلــب مدیــران بــا نظــر مــن مخالــف هســتند امــا همیــن 

کــه نظــر مــن درســت اســت( مــی دهــد 

ــه  ــر س ــال: ه ــد )مث کن ــی  ــد م ــا آن را تایی ــراف م ــک اط کوچ ــه  ــه جامع ک ــی  ــا رد ادعاهای ــرش ی ــم : پذی ک ــداد  تع
غ  کاربلــد بودنــد پــس همــه فــار کــردم بــا ســواد و  کــه مــن بــا آنهــا صحبــت  غ التحصیــل دانشــگاه الــف  کارشــناس فــار
گریبانگیــر سیاســت  کــه غالبــا  گیــری اشــتباه  کاربلــد هســتند.- خطــای نمونــه  التحصیــالن دانشــگاه الــف باســواد و 

کننــد( کــه تنهــا بــه نظــرات اطرافیــان خــود توجــه مــی  مدارانــی مــی شــود 

گریــز از ریســک )مثــال : اغلــب شــرکت  کــردن تفکرخــود بــا تفکــر معمــول جامعــه بــرای  اثــر همرنگــی : هــم راســتا 
هــا در ایــن حــوزه شکســت خــورده انــد پــس مــا هــم نبایــد وارد ایــن حــوزه شــویم(

گــروه یــا جامعــه )مثــال : واحــد مــا  توهــم بهتــر از متوســط بــودن : ارزیابــی توانمنــدی خــود بهتــر از میانگیــن 
ممکــن اســت بهتریــن عملکــرد را نداشــته باشــد امــا مطمئــن هســتم از میانگیــن عملکــرد واحــد هــای شــرکت، بهتــر 

بــوده اســت.( 

نکته:
گــر چــه مــا غالبــا بــه اطالعــات منفــی وزن بیشــتری مــی دهیــم امــا موافقــت بــا خودمــان را جــدی تــر از مخالفــت  ا

کنیــم. هــا فــرض مــی 
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