
تفکر نقادانه برای مدیران 

نقشۀ رشد؛ توسعه و آموزش های اندیشیدن در سازمان 

 

Critical Thinking f or Managers



هدف اصلی از معرفی این مجموعه دوره ها، معرفی یک 
در  نقادانه  تفکر  مهارت  ارتقاء  زمینه  در  رشد»  «نقشۀ 
مدیران و کارآفرينان است. مهارت هایی که تاثیر خاص 
گفت وگوهای  در  داوری ها  «کنترل  زمینۀ  در  را  خود 
«شفاف سازی  سنجیده»،  «پرسشگری  حساس»، 
همراه و  «اقناع  حساس»،  «تصمیم گیری  مسئله»، 
مسئله»  حل  در  خالق  راهبردهای  «پيشنهاد  و   سازی» 

نشان می دهد. 
مهمترين پيامد ارتقاء توانمندی مدیران از نظر ما، غنی
شا و پویاست؛ 

ُ
 سازی محیِط کار و پرورش هم کارانی کارگ

پيامدی که سازمان را به محیطی مدیر َپرور  و جانشین
در  را  هدفی  و  تحول  چنین  ما  می کند.  تبدیل   پرور  

سازمان های هوشمند کشور دنبال می کنیم 

۱



برای این هدف

مجموعۀ مهارت هایی که چنین شخصیت موثر و  توانمندی  را ایجاد 
می کند در عنوان «تفکر  کاربردی» (applied thinking) است. تفکر 
تصمیم گیری  و   خالق  تفکر  مسئله،  حل  مهارت  سه  شامل  کاربردی 
حل  راه  یا  نتیجه  پاسخ،  یافتن  دنبال  به  مساله  حل  مهارت  است. 
باالخره،  و  می کند؛  خلق  جدید  ایده های  خالق  تفکر  است؛ 
این ها  گزينه هاست.  بهترين  میان  انتخاب  عمل  تصمیم گیری، 

مهارت های حضور در فردا و رهبری هوشمندانه است. 

تا بتوانیم
تعیين  فرایندها،  بهبود  در  اثر بخش تری  عملکرد 
راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت کسب و کار، ایده
مشتری،  حفظ  نوآورانه،  خدمت  یا  محصول   یابی 
و  ريسک  مدیريت  و  تصمیم گیری  و  مسئله  حل 

بحران داشته باشیم.  

چگونه؟

و  سازمان  مشکالت  شناخت  توانایی  با  کارکنانی 
توانایی ارائه راهکارهای گام به گام داشته باشیم؟ 

نیازهای  بر  را  خود  راهبردهای  و  موقعیت  هدف، 
ضروری سازمان انطباق دهیم؟  

مفروضات و نتایج تصمیم های خود را ببینیم و بر 
اساس آن، به بازنگری و «تجدید نظر» بپردازيم؟  

فهمی بهتر از روابِط پویا، میاِن جنبه هاِی مختلِف 
کسب و کار یا پروژه پيدا کنیم؟

۲

یک مقدمه کوتاه



۴

به استناد پژوهش های انجام شده، برای مثال در آخرين گزارش سازمان 

برتر،  مدیران  مهارت های  همۀ  در  مهارت  پایه ای ترين  جهانی،  اقتصاد 

مهارت تفکر نقادانه (critical thinking) است. 

۳



نقشۀ رشد
توسعه و آموزش های اندیشیدن در سازمان 



۴

الگوی نقادانه اندیشی (الگوی آموزشی ريچارد پل و لیندا الدر، ٢٠١٤)
این الگو کمک می کند توانمندی بيشتری در کنترل قضاوت ها به دست 
آوريم و به مدیری با توانایی مهم «تجدید نظر » (Re-Thinking) تبدیل 

شویم. 

ده ساعت آموزشی 

آشنایی با روش های اقناع(persuasion) غلط و همراه سازی صحیح در 
محاوره و گفت وگوهای سازمانی هدف این بخش است

روش های درست اقناع(/همراه سازی) و تاثیر 

ایجاد  در  فکر،   اتاق  یا  مذاکره  و  گفت وگو  در  می کند  کمک  الگو  این 
پرسش های  و  شویم  توانمند  مساله  دقیق  طرح  برای  موقعیت هایی 

سنجیده و به جایی بپرسیم. 

 (Socratic Questioning) پرسشگری سقراطی
(الگوی آموزشی ريجارد-پل و لیندا الدر، ٢٠١٤) 

تفکر نقادانه؛
مفاهیم و ابزارها   

کارگاه اول 



و  افکار  همه  در  که  ساختاری  هشت 
فکر  ما  وقتی  هستند:  ما  اندیشیدن های 
ما  می اندیشیدم؛  هدفی  به  ما  می کنیم، 
این  می نگريم؛  دیدگاهی  از  را  هدف  این 
انگاشته و  مفروضات  بر  مبتنی  دیدگاه 
و  تبعات  سوی  به  را  ما  که  است   هایی 
این  در  می شود.  رهنمون  پيامدهایی 
نظريه ها  و  ایده ها  مفاهیم،  از  ما  فرایند 
به  تجارب  و  فکت ها  داده ها،  تفسیر  برای 
منظور پاسخ به پرسش ها، حل مشکالت 

و رفع چالش ها بهره می بريم.

۵

Whenever we think, we think for a 
purpose within a point of view based on 
assumptions Leading  to implications and 
consequences. We use data, facts, and 
experiences (information) to make 
inferences and judgements based on 
concepts and theories to answer a ques-
tion or solve a problem. 

اینفوگرافی پرسشگری تیزفکری



ده ساعت آموزشی 

ترفند شفاف سازی مساله 
تصمیم گیری  الگوی  اساس  بر  مساله  شفاف سازی  ترفند  ده  با  آشنایی 

نقادانه مایکل کلت (٢٠١٤) 

ترفندهای ارزيابی نتایج
شناخت مفروضات تصمیم و چگونگی نتیجه گیری

خطاهای شناختی مدیران در تصمیم گیری
آشنایی با ده خطاهای شناختی رایج مدیران در تصمیم گیری

۶

تفکر نقادانه
در تصمیم گیری       

کارگاه دوم 



ی  گیر ر به کا ی  ا ر ب ی  ت ص ر ف ه  ا گ ر ا ک ن  ی ا
و  تصمیمگیری  در  نقادانه  تفکر  ابزارهای 
اســـت  ممکن  است.  مساله  خالق  حل 
همۀ مطالب این دوره در کوتاه مدت، در 
ا  ف ب د ن ه ی ا ا م د ا و ش ن ن ی ش ن ه ا ت م ش
استقبال از تمرين بيشتر و منظم به دست 
ر  د که  جدیدی  و  مشـــترک  میآید.زبان 
ر آشنایی با جعبهابزار این دوره در تیم  ث ا
شما شکل میگیرد به «مدیريت شیشهای» 
و ساختن تصمیمها به صورت شـــفاف و 

گروهی در سازمان کمک میکند.

۷

The following infographic of the critical decision making model is developed based 
on the book, Think Smarter, by Michael Kallet.

اینفوگرافی تصمیم گیری تیزفکری



۸

هشت ساعت آموزشی 

ترفندهای شکست بن بست های فکری و یافتن راهبردهای 
خالق در عبور از مساله 

تفکر  اندیشی،  ناممکن  جعبه اندیشی،  بيرون  ترفندهای 
حدسی و ربایشی 

 (lateral Thinking) ترفندهای تفکر جانبی

CoRT (Cognition Research Trust ) ترفندهای روش

حل خالق مساله 

کارگاه سوم



هشت ساعت آموزشی

تشخیص استدالل 
توجه  سپس  ادعاست.  از  استدالل  تشخیص  گام  نخستین 
به یکی نگرفتن استدالل با موارد مشابه. اهمیت این مرحله 
صرف،  ادعاهای  برابر  در  مدیريتی  راهبرد  که  این روست  از 

نقد آن ها نیست. 

بازسازی استدالل 
منطقی  شکل  تشخیص  یا  طرح ريزی  در  مدیر  توانایی 
مهارتی  است.  استدالل   بازسازی  مهارت  همان  استدالل ها 
خوبی  به  مطالب  چینش  و  بحث  مدیريت  در  را  خود  که 

نشان می دهد.

ارزيابی استدالل 
یک  نمی توان  دارد.  متمایزی  روش  استداللی  هر  نقد 
یک  یا  زد  کنار  نقض،  مثال  آوردن  با  را  موردی»  «استدالل 
دربارۀ  تردیدها  گرفتن  نظر  در  بدون  را  تمثیلی  استدالل 
آن، ارائه نمود. استدالل های موثر با توجه به این نکته ها 

خلق می شوند. 

بحث تکمیلی: 
چگونه یک یادداشت استداللی بنویسیم؟  

و  پيچیدگی  نگارش  در  غالبا،  ایرانی ها،  ما 
مسئله  حل  فرایندهای  در  دیدگاه ها  تنوع 
وقت  اینرو  از  کم توانیم.  ارفاق،  با  یا  ناتوان 
غالبا  البته  و  شفاهی  توضیح  صرف  را  زيادی 
بخش  این  در  می کنیم.  مطالب  نادقیق 
با به کارگیری همه  را  توانمندی در این مهارت 

می کنیم. تمربن  قبلی  اندوخته های 

۹

کارگاه چهارم
استدالل های موثر  

مهارت فهم و ارزيابی استدالل 



سنجش  و  «فهم  (/فلوچارت)  مای 
ُ

روندن
اساسی  مرحله  سه  دربردارنده  استدالل» 
و  بازسازی  استدالل؛  تسخیص  است: 
ارزيابی استدالل. مرحله ارزيابی استدالل 
و  ساختار  بررسی  مرحله  دو  دارای  خود 

بررسی مقدمات استدالل است.

۱۰

شروع 

پایان

مقدماتی گام 
استدالل،  تشخیص  به منظور  را  متن 

با دقت بخوانید. (ر.ک: فصل۳)

گام اول
هـــر مقدمـــه یـــا نتیجـــه صريح را 
تشـــخیص دهید. (ر.ک: فصل ۳)

دوم گام 
هـــر مقدمه یـــا نتیجـــه ضمنی را 
تشخیص دهید. (ر.ک: فصل ۳)

سوم گام 
مشخص کنید: آیا نتیجه (نتایج) 

برآمده از مقدمه (مقدمه ها) است؟ 
(ر.ک: فصل ۴)

گام چهارم
مشخص کنید: آیا مقدمه (مقدمه ها) 

صادق یا قابل پذیرش اند؟ (ر.ک: 
فصل ۵)

گام پنجم
مشخص کنید: آیا می توان تفسیر نیک نگرانه

 تری از متن آرایه کرد؟ (ر.ک: فصل ۷)

گام ششم
رد استدالل و کشف مغالطه های 

آن (ر.ک: پيوست۱)

قبول نتیجه و تایيد درستی استنتاج 
(/استدالل) (ر.ک: فصل ۴و۵)

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

اینفوگرافی استدالل ورزی تیزفکری



مهارت  پرسشگری،  مهارت  است.  شناختی  مهارت های  از  کاملی  مجموعه  نقادانه،  تفکر 
تشخیص و ارزيابی استدالل ها، مهارت تسلط بر روش های نسنجیده اقناع و همراه سازی، 
فکر؛  اتاق  مدیريت  و  تصمیم سازی  مهارت  چالشی؛  گفت وگوهای  و  بحث  هدایت  مهارت 
شا، بخشی از مهمترين کاربردهای مهارت تفکر 

ُ
مهارت رسیدن به راهبردهای خالق و کارگ

نقادانه در مدیريت، فعالیت های سازمانی و کسب وکار  است. 

۱۱



شش ساعت آموزشی 

سازمان  هر  بخش  شاداب ترين  و  مهم ترين  فکر   اتاق 
است؛ جای گاه شناخت و حل مسئله با روشی مشارکتی. 
مکانی برای خلق راهبردها و استراتژی های خالق از مسیر 
و  میانی  مدیران  ویژه  دوره  این   . مسئله  شفاف سازی 
با  است  قرار  که  کارشناسانی  سازمان هاست.  کارشناسان 
آستانه  تا  را  تصمیم گیری  موضوعات  گفت وگو  و  بحث 
نیازمند  افراد  این  ببرند.  به پيش  اجرا  و  تصمیم گیری 
تفکر  زمینه  در  کلیدی  راهبردی  و  شناختی  توانایی های 

نقادانه، خالقیت، همراه سازی، گفت وگو و نگارش است. 

در این دوره به پرسش های روبرو خواهیم پرداخت:

Think-Tank room

  اتاق فکر
اتاق فکر در چه مواقعی الزم است تشکیل شود؟ 

چه کسانی باید به اتاق فکر دعوت شوند؟ 
باید  کارهایی  چه  فکر  اتاق  یک  برگزاری  از  پيش  

انجام شود؟
و  فکری  خصوصیات  چه  باید  فکر  اتاق  دبير 

شخصیتی داشته باشد؟ 
بهترين مسیر برای شروع بحث و پيشرد آن چگونه 

است؟ 
چه مهارت هایی برای هدایت بحث و گفت وگو نیاز 

است؟ 
فکر  اتاق  در  خالق  تفکر  با  نقادانه  تفکر  رابطه 

چگونه است؟ 
رابطه تفکر همگرا و تفکر واگرا در اتاق فکر چگونه 

است؟ 
ابزارهای تصمیم گیری تعاملی چه هستند؟

۱۲



تیزفکری چیزی جز به کارگیری مغز شريفان به صورت هوشمندانه نیست. تفکر نقادانه به
دشوار  است.  خالقیت  و  تصمیم گیری  مسئله،  حل  هدف  با  ابزارها  از  مجموعه ای   کارگیری 
دم و  ساده  مثال های  با  تمرين  است.  روشمند  و  نظام یافته  تمرين  نیازمند  اما  نیست، 
 دستی، و آنگاه به کارگیری مهارت تفکر نقادانه دربارۀ چالش های بزرگتری که روی میز است.

 Thinking smarter is about using your brain more intelligently. Critical
 thinking is an enabling tool set for smarter problem solving, decision
 making, and creativity. It isn’t hard, but critical thinking takes practice
 and discipline. Practice with the small stuff, and then apply it to
headscratchers that matter

٢٠١٤ ,machel Kallet

۱۳



هشت ساعت آموزشی| یک روزه 

در تفکر طراحی همه مهارت های  اندیشیدن از قبیل تفکر 
راهبردی،  تفکر  تفکر_پژوهشی،  تفکر_خالق،  نقادانه، 
و  تحقیق  مهارت  حتی  تیمی،  کار  و  مساله  حل  مهارت 
جستجو،  گرد هم می آیند تا اوال، از طريق خالی کردن سبد 
جدید،  بيانی  به  ذهنی  پيش ساختۀ  الگوهای  از  ذهن 
مراحل  طی  با  آن گاه،  و  برسیم  مشکل  از  دقیق  و  شفاف 
ارزيابی پذیر  نسخه  نخستین  نمونه سازی ،  و   ایده پردازی 

محصول یا خدمات خدمات خود  ارائه کنیم. 

از مشکل،  مهمترين پيام این دوره این است که: جست زدن 
به پاسخ های دم دستی، خودیافته و شهودی، دربیشتر موارد 

مساوی افتادن به  چرخه ی تکرار اشتباهات قبلی است. 

تفکر طراحی 
برای مدیران

Design Thinking for Managers 

۱۴



۱۵

دست همکاری 



دکتری فلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس تهران 
مدیر  عامل موسسه تیزفکری 

(thinking Coach) مربی اندیشیدن
فرهنگی  سازمان  ایده آفرينی  اداره  اسبق  مدیر 

شهرداری اصفهان
طراح دوره های متنوع آموزش و حل مسئله در سازمان

با تدريس
حامد صفایی پور

۱۶



یک  از  ما  که  نفعی  است؛  زندگی  مانند  آموزشی  تجربۀ  هر 

تجربه می بريم بسته به میزان تالشی است که به آن اختصاص 

کامل نویسی)  و  (کامل خوانی  کالس  برای  آمادگی  می دهیم. 

مبنای یادگیری موثر است. 

می آیيم،  کالس  به  پرسش  طرح  و  مشارکت  آمادگِی  با  ما  وقتی 

را  فعال  و  تعاملی  یادگیری  و  می کنیم  متحول  را  کالس  محیط 

ممکن می سازيم. امروزه دیگر بر ما روشن است که «یادگیری» 

نتیجه یک تالش جمعی است نه یک تالش فردی، و هر کدام از 

ما در فرآیند یادگیری، یک منبع برای دیگر افراد هستیم. چنین 

 (constructivism) «نگرشی به یادگیری با عنوان «سازنده گرایی

در آموزش شناخته می شود.

در بحث های کالسی، موضوع اساسی این نیست که ما همه با 

هم موافق هستیم یا نه، بلکه این است که آیا در پی آن هستیم 

به  کردار  و  گفتار  افکار،  یکپارچگی  و  احترام  با  را  یک دیگر  که 

بهترين ها ترغیب کنیم؟

مرامنامه آموزشی تیزفکری 
یادگیری تعاملی تنها نیازمند درس خواندن و خود را نشان دادن 

نیست، بلکه نیازمند تعهد به گوش دادن فعال است، گوش دادن 

همواره  می توانیم  ما  آن  در  که  است  ارتباطی  مهارت  یک  فعال 

را  ایده ها  و  نظرات  کلمات،  تنها  که  امر  این  در  یابيم؛  ارتقاء 

نشنویم، بلکه تجارب و آگاهی هاِی پشت این تجارب را ببینیم و 

آن ها را به تجارب زندگی خود پيوند زنیم. 
هنگامی که ما شنیدن فعال را تمرين می کنیم فهم عمیق تری از 
تا  می شویم  شفافی  آیينه  ما  می یابيم.  تقابل  در  دیدگاه های 
آنچه را شنیده ایم و پرسش هایی را که به منظور یادگیری و نه به 
منظور کسب امتیاز بيشتر در لفاظی بحث لفظی مطرح کرده ایم، 
را  دیگران  و  خود  ایده های  ما  ترتیب،  بدین  منعکس  کنیم. 

می سنجیم، پاالیش می کنیم و به «تیزفکری» می رسیم. 

*این متن بازنویسی بخش هایی از یک طرح درس  در دانشگاه واترلو (کانادا) است.
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