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پیشگفتار مترجم



در دنيایی که خصلت های بارز آن به ویژه در عرصة کسب وکار، تحوالت 
سریع و عميق، شکست های ساختاری ناگهانی، ابهام، پيچيدگی و عدم قطعيت 
از  فکری  مهارت های  و  توانمندی ها  ظرفيت ها،  توسعة  و  پرورش  است، 
نقادانه  به شمار می آید. تفکر  بهره وری  اثربخشی و  بنيادین رشد،  الزامات 
یکی از مهم ترین این مهارت ها و بنا بر رهنمود مجمع جهانی اقتصاد در سال 

2020 ازجمله 10 مهارت  حرفه ای مهم نخست است. 
با وجود تعاریف متعدد، می توان تفکر نقادانه را به عنوان مهارت دریافت، 
ارزیابی و تحليل شفاف و مبتنی بر واقع بينی و عقالنيت اطالعات به منظور 
قضاوت هوشمندانه و تصميم گيری آگاهانه تعریف کرد. اینکه تفکر نقادانه 
یک مهارت محسوب می شود بر این واقعيت داللت دارد که این شيوة تفکر 
قابل یادگيری است و همچون هر مهارت دیگر پرورش و بهبود آن مستلزم 

تمرین مستمر و ممارست است.
خلق  سازمان  سکان داران  به عنوان  مدیران  محوری  وظيفة  ازآنجاکه 
راهبردهای هوشمندانه به منظور جلب همراهی و هدایت سازمان در تالطم 
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تحوالت و تغييرات است، تفکر نقادانه به عنوان سبک روشمند و مبتنی بر 
به شمار می آید. مدیرانی که  ملزومات مدیریت  از  تفکر  استدالل عقالیی 
واجد این مهارت هستند در وهلة اول یادگيرنده هایی پویا و قادر به ارزیابی 
واقع بينانة مسائل، مفروضات، نظرات، باورها و تصميمات خود و دیگران 
هستند. آن ها از تفکر سياه وسفيد اجتناب کرده و از دیدگاهی طيفی به مسائل 
می نگرند. همچنين مدیران مجهز به مهارت تفکر نقادانه با ساختار استدالل 
آشنا هستند و با تکيه بر قوة تشخيص و تمایز ميان نظر شخصی و امر واقع 
)fact( و با وقوف بر خطاهای شناختی انسان به خوبی می توانند کاستی ها و 
خطاهای موجود در یک استدالل را شناسایی کنند و در بستر عقالنيت و 

واقع بينی، تصميمات آگاهانه و مناسب اتخاذ کنند.
زبان  به  نقادانه  تفکر  متعددی در زمينة  مقاالت، کتب و سخنرانی های 
فارسی موجود است و در عمدة این منابع از عبارت "تفکر انتقادی" به جای 
"تفکر نقادانه" استفاده شده که با توجه به ماهيت مفهوم و کارکرد این مهارت 
فکری جایگزینی نامناسب است؛ چراکه واژة "انتقاد" معطوف بر ضعف ها 
و کاستی ها، مترادف عيب جویی و دارای بار عاطفی ناخوشایندی است. از 
همين رو واژة "نقادانه" انتخاب مناسبی برای این شيوة تفکر است؛ چراکه 
مراد از "نقد" بررسی، تحليل و ارزیابی تمامی جنبه های مطلوب و نامطلوب 

یک مسئله بوده و از لحاظ بار عاطفی خنثی است.  
سخن آخر اینکه کتاب در دست با ساختاری منسجم و سبکی روان و 
به دور از تکلف و پيچيدگی معمول اکثر کتاب های موجود در حوزة تفکر 
نقادانه و همچنين با تبيين موضوع در بستر کسب وکار و مدیریت راهنمایی 
که  است  آن کس  مدیران و هر  برای  کاربردی  و  مفيد  ساده و درعين حال 

به دنبال ارتقا توانمندی های فکری خود و سازمان خود است.

خسرو معصومی
پایيز 1401



قسمت اول
مرور اجمالی



 1. مقدمــــه 



همة ما می دانيم چطور فکر کنيم، درست همان طور که می دانيم چطور بدویم 
ولی اگر بخواهيد یک مسابقة ماراتن را به پایان برسانيد و نه اینکه صرفًا 
بدوید تا مثاًل به اتوبوس برسيد، یک شيوة ساختار یافته برای بهبود بسياری از 
جنبه های مهارت دویدنتان  وجود دارد: سرعت دویدن، نحوة قرارگرفتن پاها 
روی زمين، نحوة نفس کشيدن، تعداد جلسات تمرین و حتی لباس مناسب. 
تمامی این جنبه ها را می توان برای نتایج بهتر بهبود داد. به همين صورت، 
مدیران هم می توانند برای بهبود شيوة تفکرشان از یک فرایند ساختارمند 

بهره مند شوند.
تصميم گيری و متقاعدسازی دو نقش مهم رهبران است. در این کتاب به 
هر دو آن ها خواهم پرداخت و هریک از این مقوله ها را در بخشی مجزا همراه 
با مثال ها و نمونه هایی مشخص و شفاف در حوزة کسب وکار تشریح خواهم 
رفتاری، مدیریت  اقتصاد  اخير در علوم  به تحقيقات  ارجاع مکرر  با  کرد. 
و ادراک سازمانی، هدف این کتاب کمک به بهبود استراتژی، برنامه ریزی 
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و  شناختی  تله های  در  افتادن  از  پيشگيری  درعين حال  و  تصميم گيری  و 
ارائة  و همچنين  شناختی  پنهان، سوگيری های  مفروضات  فکری همچون 
راهکارهایی ساده برای آزمودن فرضيه ها و یافتن راه حل در مواجهه با مسائل 

پيچيده است.
تفکر نقادانه نه تنها برای تحليل اطالعات ورودی به منظور تصميم گيری 
مفيد است، بلکه برای ساختاربندی اطالعات خروجی برای متقاعدسازی نيز 
نقش مهمی ایفا می کند. هنگام تالش برای متقاعدکردن مشتری برای خرید 
خدماتتان، هيئت مدیره برای تأمين مالی پروژه و یا همکارتان برای تغيير رویة 
کار ی اش، شما به عنوان مدیر می توانيد از اصولی که در این کتاب شرح داده 
خواهد شد به منظور برگزاری جلسات موفق، ارائة اثربخش و حتی مذاکرات 
و مناظرات سازنده  خود را مهيا کنيد. بدین معنا، این کتاب به تفکر نقادانه 
به عنوان ابزاری برای رهبری انسانی، ارائة شيوه های آزموده شده برای مواجهه 
با مخالفت خواهد پرداخت و همين طور به این موضوع که خود و دیگران را 

برای تغيير نگرش  کمی منعطف تر کنيم.
شيوة تفکر شخصيت اندروید دیتا در سریال استار ترک1  و یا  شخصيت 
شلدون2 در سریال تئوری بيگ بنگ، به دور از شهود و احساسات و صرفًا 
بر  به طور روزافزون  نيست.  ایده آل  امروزی  برای مدیر  مبنای استدالل،  بر 
افزوده می شود و  ابهام دنيای کسب و کار  پيچيدگی و  تغيير، عدم قطعيت، 
این با تحوالت ناگهانی سونامی واری مثل همه گيری کووید 19 همراه است. 
ظرفيت استدالل ما محدود است. هربرت سيمون3 در پارادایم مشهور خود 
با عنوان عقالنيت محدود بيان می کند که انسان های تمامًا منطقی معرفی شده 
در نظریة انتخاب عقالنی در دنيای واقعی وجود ندارند. در دنيای واقعی، 
مدیران نه زمان و نه ظرفيت تحليل تمام و کمال هر تصميم را دارند و این 
1. S tar Trek
2. Sheldon
3. Herbert Simon
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پيش  امروز  دنيای کسب و کار  که  مسائلی  و  مشکالت  که  است  حالی  در 
روی  ما می گذارد به ندرت ساختارمندند. در این شرایط، مدیران خوب از 
شهود مبتنی بر تجربه برای طراحی قواعد سادة تصميم گيری بهره می برند و 
به طور هدفمند و هوشمند از برخی اطالعات موجود هنگام اتخاذ تصميمات 
از  متناسب  استفادة  دستورالعمل  این،  وجود  با  می کنند.  اجتناب  اثربخش 
منطق و شهود چيست؟ در این کتاب به توضيح ایجاد امکان برای همراهی 
نيروهای غيرعقالنی با منطق با دو شرط خواهيم پرداخت: پذیرش وجود 
این عوامل )به تفصيل دربارة چگونگی انجام این کار صحبت خواهيم کرد(، 
و بهره گيری  از یک فرایند ساختارمند و قدرتمند عقالیی به طور موازی )در 
فصول مرتبط با تصميم گيری و حل مسئله به این فرایند خواهيم پرداخت(.

پس از مروری اجمالی، مطالب کتاب طبق عنوان آن در دو قسمت ارائه 
خواهد شد. قسمت اول بر استفاده از تفکر نقادانه برای تصميم گيری های 
مدیریتی متمرکز خواهد بود و به چگونگی شناسایی مفروضات پنهان در 
پس طرح های کسب و کار، آزمودن آن ها، نسبت صحيح منطق و شهود و 
چگونگی تأثير سوگيری های شناختی بر رفتار ما و مشتریان خواهد پرداخت. 
سپس یک رویکرد ساختارمند و چندین ابزار کاربردی برای تصميم گيری و 
حل مسئله معرفی خواهد شد. بخش دوم بر استفاده از تفکر نقادانه به منظور 
متقاعدسازی متمرکز خواهد بود. در این قسمت نيز ساختار و ابزارهایی برای 
متقاعدسازی گفتاری و نوشتاری در موقعيت های کسب و کار و چند نکته و 
ترفند برای گفت وگو و مناظرات سازنده، نکاتی دربارة مغالطات و استفاده 
از قواعد انصاف در گفت وگو و استدالل ارائه خواهد شد. سرانجام در پایان 
چندین سازوکار روانشناختی معرفی خواهد شد که مانع از به چالش کشيدن 
با  موضوعات  این  تمامی  به  می شوند.  افکارمان  تغيير  و  قدیمی  باورهای 
زبانی ساده و همراه با مثال پرداخته خواهد شد. اغلب، مفاهيم نظری خوب 
فهميده می شوند اما اگر کاربردی عملی و روزمره برای آن ها تعریف نکنيم 
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نهادینه نخواهند شد. به همين خاطر، در خالل مطالب از شما سؤاالت متعدد 
خواهم پرسيد و از شما خواهم خواست تا به منظور فراگيری کاربرد ابزارها 
و ترفندهای معرفی شده موقعيت های شخصی خودتان را متصور شوید و یا 

تمرین های فکری انجام دهيد. 
در این کتاب از مطالب برخی مقاالتم که در مجالت مختلف به چاپ 
رسيده و یا در وبسایت شخصی ام1آورده شده است و همچنين متن دوره های 

آنالینی که در این وبسایت2 ارائه داده ام اقتباس و استفاده کرده ام.

1. thinkinginbusiness.com
2. iversity.org  


