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 به نام خداوند جان و خرد

اقتصاد یاز نگاه مجمع جهان 2025ها در سال انسان ازیده مهارت مورد ن تیتقو یبرا ییهاادداشتیسلسله   

دو ادداشتی  

 مشهد یاستاد گروه برق دانشگاه فردوس ،یرضا لطف دکتر

 .1"نبودیمکردیم، در میان دوزخیان اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقّل می»گویند: و می "

اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت  از نگاه مجمع جهانی اقتصاد 2025در سال  هابه ده مهارت مورد نیاز انسانهای قبل در یادداشت

ها در دانشجویان، رای تقویت این مهارتشد، ب کیدتأهمان گونه که پیش تر نیز  .طرز فکر نوآفرینی در میان دانشجویان عزیز ارائه شد

که در فهرست و باز اشاره شد  ها در خودم باشماست که منِ معلم، ابتدا از خود شروع  کنم و به دنبال تقویت این مهارت ضروری

در ایران امروز )و جوانان یکی از نقاط ضعف جدی و این که  های مبتنی بر تفکر شده استکید فراوانی بر مهارتها، تأدهگانه مهارت

. در یادداشت نسبت به گذشته است "تفکر تحلیلی"و توان  "صبر در تفکر"، "عمق تفکر"کاهش ( 2کشورهای دیگرالبته در بسیاری از 

 "تفکر نقاد"و  (Analytical Thinking) "تفکر تحلیلی" های مرتبط با تفکر یعنیدو مورد از مهارتدرباره به اختصار، پیش رو 

(Critical Thinking)  د شدمان پیشنهاد خواهدر خودمان و در دانشجوهایمهارت این دو راهکارهایی برای تقویت صحبت و.  

آموزش دانشگاهی، یادگیری "پیش از مرور تعاریف تفکر تحلیلی و تفکر نقاد، جمله ای زیبا از آلبرت اینشتین را نقل می کنیم:   

همی که ضروری است منِ معلم، به صورت دائمی از خودم بپرسم سوال م "حقیقت ها نیست؛ بلکه تربیت کردن ذهن است برای تفکر.

آیا هدف اصلیم از  دانشجوهایم برای تفکر و تعمق بیشتر اهمیت می دهم.ذهن چقدر به تربیت ذهن خودم و در عمل، این است که 

های تفکر در تقویت مهارت ، بهارائه یک درس در یک نیمسال تحصیلی، فقط کامل کردن سرفصل مطالب درس است و یا فراتر از آن

 ؟ می اندیشمدانشجوها نیز 

 تفکر تحلیلی و تفکر خالق

های جامع، به اجزای اساسی یا اصول فرآیند ذهنی خرد کردن اطالعات پیچیده و داده ،، تفکر تحلیلی3بر اساس یکی از تعاریف  

هایی ها، تفاوتاست؛ در حالی که با وجود شباهت . برخی این گونه گمان می کنند که تفکر نقاد همان تفکر تحلیلیاست اولیه

ها و تعیین چگونه تفسیر کردن آنها به منظور دست یابی به قضاوتی تفکر نقاد، فرآیند ذهنی ارزیابی دقیق دادهمشخص وجود دارد. 

العات ا خرد کردن اطلی که تفکر تحلیلی بیک تفاوت اساسی بین تفکر تحلیلی و تفکر نقاد در این است که در حا .منطقی است

تفکر  پیچیده به قطعات کوچکتر سروکار دارد، تفکر نقاد از دانسته های بیرونی نیز در ارزیابی اطالعات بهره برداری می کند. اساسا  

با  "نگر جامع"تحلیلی به دنبال مرور و تجزیه اطالعات جمع آوری شده است در حالی که تفکر نقاد به دنبال ساختن یک قضاوت 

                                                           
 .67 آیه سوره ملک، 1

2 https://www.youtube.com/watch?v=xNgQOHwsIbg 
3 https://thepeakperformancecenter.com/educational-learning/thinking/critical-thinking/analytical-thinking-
critical-thinking/ 
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تفکر تحلیلی بیشتر خطی و خرد کردن گام به گام اطالعات استفاده از منابع مختلف اطالعات و از جمله دانش قبلی خود فرد است. 

    است. از سوی دیگر، تفکر نقاد جامع نگرانه تر است چرا که به دنبال ارزیابی، زیر سوال بردن، استنتاج، تفسیر و فرموله کردن است.

 تحلیلی را در خود تقویت کرده است:کسی که تفکر     

 ها را جمع آوری می کند.. به خوبی اطالعات و داده1

 له استخراج می کند.های احتمالی مسأهای مرتبط را به منظور شناسایی ریشهداده. 2

 های قابل مدیریت می شکند.به بخش . مسائل را3

 کند.له، تحلیل میهای مسأریشهر تعیین . اطالعات را به منظو4

 ها شناسایی می کند.ها، اطالعات و تحلیلهای منطقی و مستدل را بر اساس داده. خروجی5

 له را شناسایی می کند.م الزم برای پیشگیری از تکرار مسأ. اقدا6

 ؟ چگونه تفکر تحلیلی را در خودمان تقویت کنیم  

 :شود وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می در این زمینه توصیه های فراوانی

. سعی کنیم مشاهده گر بهتری باشیم. قدم بزنیم و به اطرافمان بیشتر توجه 1

های کنیم. تا جای ممکن از حواس بیشتری استفاده کنیم و بیشتر درباره اتفاق

ال بپرسیم اطرافمان کنجکاو باشیم. بیشتر از ذهنمان استفاده کنیم، بیشتر سو

 و به دنبال پیشنهاد راه حل باشیم.

سوداکو، جدول کلمات های تحلیلی همانند شطرنج، . به صورت منظم بازی2

 بازی کنیم.    های فکریو بازی

های کمک قابل توجهی به قابلیت ،. بیشتر کتاب بخوانیم. بدانیم که مطالعه3

عادی کمتر به سراغشان هایی که در حالت شناختی ما می کند و مطالعه کتاب

 می رویم می تواند بسیار آموزنده باشد.

های روزانه خودمان به روشی ساختار یافته منطق بدهیم؛ به رآیندها را تمرین کنیم. بیاندیشیم و به فعالیت. توصیف گام به گام ف4

 ا گام به گام توصیف کنیم.عنوان مثال، سعی کنیم قبل از انجام هر کار، برنامه ای برای آن بنویسیم و فرآیند ر

 چگونه تفکر نقاد را در خودمان تقویت کنیم؟   

 می شود: اشاره 4راهبرد علمی برای تفکر نقاد 8در اینجا به در این زمینه نیز پیشنهادهای فراوانی وجود دارد که 

 ها را زیر سوال ببریم. . همه فرض1

                                                           
4 https://www.teachthought.com/critical-thinking/cience-based-strategies-for-critical-thinking/ 
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 . قضاوت را به حالت تعلیق درآوریم. 2

 بر اساس شواهد جدید بازنگری کنیم.، گیری ها. در نتیجه 3

 کید کنیم.تأ "واقعیت ها"یشتر از باورها بر . ب4

 ها فرآیندی پایان ناپذیر است.به خاطر داشته باشیم که آزمودن ایده .5

 های ارزشمندی هستند.. این نگاه را در خودمان تقویت کنیم که اشتباهات، داده6

 آنها را بپذیریم توجه کنیم. ها بدون آنکه لزوما  ایدهها و . مشتاقانه به احتمال7

 . به دنبال چیزهایی باشیم که ممکن است دیگران از قلم انداخته باشند. 8

 :فهرست شده است 5مهارت مرتبط با تفکر نقاد هم در این شکل چند

 

 

                                                           
5 https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-improve-critical-thinking 
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 چند پیشنهاد پایانی 

هایش در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی کرده است در کالس پایان پیشنهادهایی ارائه می دهد که خودش تالشنگارنده در 

 مشهد به کار ببرد:

 flipped. به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مثالی را در کتاب درسی می خوانند و یا وقتی ویدیوی درسی را )در شیوه ی 1
classroomکنند که صبرشان بیشتر مرین ت تالش و مرورکنند و بیاندیشند. به  "مکث"کنند، قبل از مشاهده پاسخ، ( مشاهده می

 شود.  

کنند، بالفاصله نپذیرند. . به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مطلبی علمی و یا پاسخ مثالی را در کتاب یا ویدیوی درسی مشاهده می2

 هم کنند.امکان نوآفرینی را برای خود فرا ”?If not“و یا  ”?What if“سعی کنند با پرسیدن سواالتی از قبیل 

-تمرین برای دانشجوها می تواند به تقویت تفکر تحلیلی آنها کمک کند. به عنوان یک نمونه از درس-. ارسال متونی به صورت درس3

در جاهای مناسب با علمی در توضیح عملکرد یک مدار الکترونیکی اشاره کرد که  یک یا چند پاراگراف متن توان بهتمرین، می

تزیین شده اند.  "هایی )برای درک تحلیلی و درک عمیق تر موضوع(پرسش"و یا  "توسط دانشجو پر شوند جاهای خالی که باید"

هایی از یک سو تقویت توان تحلیلی دانشجو و از سوی دیگر آشنا کردن بیشتر وی با نوشتن متون علمی تمرین-مزیت چنین درس

 ی گیرد( است.و فنی )مهارت مهمی که کمتر مورد اقبال دانشجویان قرار م


