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 ۱بخش 

 لهئشناخت مس

 

 

اید که مسائل را با دیدی سنجشگرانه حل کنید، اول از همه  خواهید شروع کنید به انتقادی فکرکردن و بر آن اگر می

 .اش چقدر است باید بدانید که مسئله چیست و میزان اهمیت و دشواری

  

شد تا آن را حل ک شان ساده هستند و زمان کمی طول می رو هستیم. برخی های گوناگونی روبه ما هر روز با مسئله

 .بودن بنزین ماشین است کنیم. یک نمونه کم

  

خواهد  طلبند. برای نمونه، کارفرما از شما می تری می بعضی دیگر از مسائل، پیچیده هستند و زمان و فکر بیش

 .ترین مشتری خود بفروشد ترین کاالیش را به مهم کشف کنید که چرا شرکتتان نتوانسته تازه

درنگ به این مسئله  بندی کنید. از خودتان بپرسید آیا باید بی شویم، باید آن را اولویت روبرو می ای وقتی با مسئله

 .تان آن را انجام دهید کردن کارهای قبلی توانید بعد از تمام توجه کرد یا این که می

ترین مسئله  مه به مهمبندی کیند و اول از ه ها را بر حسب اهمیتی که دارند رده اگر چند مسئله دارید پس باید آن

 .بپردازید

  

 مسئله چیست؟

  

شوید، باید تصمیم  ای روبرو می کرد. یعنی وقتی با مسئله  مسئله، سؤال یا موقعیتی است که باید آن را برطرف

 .ای بیابید بگیرید برای آن چاره

  

چرا به جای »شما بپرسند  ای ندارند. فرض کنید از شوند، نوعاً جواب ساده مسائلی که در قالب سؤال مطرح می

چرا شما بیش از فالنی مستحق ارتقای مقام »یا « اید؟ که به نامزد الف رای بدهید به نامزد ب رای داده این

 .توانید آن را در قالب کلمات بیان کنید دانید اما به آسانی نمی شما جواب را می« هستید؟

  

ی بهترین عمل تصمیم گرفت. برای مثال، فرض کنید  زد و دربارهها، باید دست به تفکر تحلیلی  اما در مورد موقعیت

دهد. آیا باید  و این کار را برای خشنودی رئیس شرکت انجام می –کند  ی سود شرکت اغراق می همکارتان درباره

 موقعیت شغلی او را به خطر اندازید؟ اگر جواب مثبت است، به چه کسی باید گزارش کاری او را بگویید؟

  

 هایی برای شناخت مسئله ماییراهن

  

کردن و پذیرش مسئولیت  خواهد از اقدام مان می ترین دالیل نشناختن مسئله این است که ما دل یکی از معمولی

کردن آن هم ندارند. این  کنند که اگر مسئله را نبینند، پس هیچ مسئولیتی برای حل ها فکر می طفره برویم. انسان
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اش را انجام داده و موارد  شود که فرد "متوجه" نشود که فقط پنج مورد از کارهای اداری نوع فکرکردن منجر بدان می

 .بندی کند تواند موارد را اولیت دیگری هم هستند که باید انجام دهد. اما اگر متوجه شود، می

  

آیند. برای نمونه،  میهای جدیدتری به وجود  شود، یا مسئله تر می تر و پییچده اگر مسئله را نشناسیم، مسئله بزرگ

شود که نقص کاال  فرستد و متوجه نمی صورت ناقص به کارکن دیگری می وقتی یکی از کارکنان شرکت، کاالیی را به

دهد.  طور ناقص به دست مشتری می افتد وی نیز آن را همان کجا بوده، وقتی این کاال به دست کارکنی دیگر می

کند. همیشه به یاد داشته باشید که نشناختن مسئله معموال منجر به  میبودن کاال شکایت  مشتری هم بابت ناقص

 .شود های بیشتری می کار بیشتر و مسئله

  

 کردن وجودداشتن مسئله تعیین

  

شود چنین چیزی را تشخیص  رسند، اما در واقع مسئله نیستند. چطور می ها به نظر مسئله می بعضی از موقعیت

 «حل است؟ ی معمول است یا این که واقعاً نیازمند چاره و راه این بخشی از رویه آیا»داد؟ از خودتان بپرسید 

  

هایی  هایی مورد نیاز است و چه مهارت کنید، مهم است بدانید که چه مهارت ای را دارید حل می وقتی دارید مسئله

آموزد. کارمند  ار جدید کار میمورد نیاز نیست. برای نمونه: جمال، کارمند بانک است و دو هفته است که به یک همک

اش بخواهد که وقت بیشتری برای  دهد. آیا جمال باید از رئیس هایی انجام می روز کاریش اشتباه جدید در اولین

اش چه انتظاراتی از کارمند جدید دارد؟  کارآموزی به کارمند جدید اختصاص دهد؟ یا اینکه جمال باید بفهمد رئیس

اش چند خطای کوچک داشته  ی اول کاری داند که کارمند جدید در هفته طبیعی میبرد که رئیس  جمال پی می

 .داند، اصالً مسئله نیست باشد. بنابراین آن چیزی که جمال مسئله می

  

 انواع مسئله

  

وقتی مسئله را تشخیص دادید، پیش از آن که اقدام به حل آن کنید، باید نوع مسئله را مشخص کنید؛ مشخص کنید 

تواند  شود. دو معیاری که در این مورد می های شخصی شما مربوط می قدر به جدول زمانی شما و اولویت که چه

 .ها هستند: میزان دشواری و اهمیت مفید باشد این

  

 های دشوار مسئله

  

 :ها هستند های دشوار دارای این ویژگی مسئله

 ای بالفاصله هستند، نیازمند چاره .۰

 کردن مسئله کنیم، باشد که افراد باتجربه را درگیر حلممکن است نیاز  .۲

 .ناپذیر باشند ای شوند که چاره آمدهای جدی ممکن است منجر به پی .۹

ای دشوار است. تا زمانی که نشتی گرفته نشود، آب چکه خواهد کرد  های خانه مسئله کردن لوله برای نمونه، نشت

ها و مبلمان و دیوارها را.  چیز را خراب کند، کف چوبی خانه و فرش اند همهتو جا را خواهد گرفت. آب می و احتماال همه
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اش این است زنگ بزنید تا مشکل را بالفاصله برطرف کند. تأخیر در حل  کش نیستید، باید به کسی که حرفه اگر لوله

 .ی تعمیر را باالتر خواهد برد تری خواهد شد و هزینه این مشکل، منجر به مشکالت بیش

  

ی  ا کردن شعله شوند. برای نمونه، خاموش عضی از مسائل کوچک هم اگر بالفاصله برطرف نشوند، دشوار میب

 .تر خواهد کرد ی جنگل سرایت کند مسئله را سخت کوچک در جنگل ممکن است سخت باشد، اما اگر آتش به همه

  

 تمرین یک •

 :ها را مشخص کنید ئلهکند. نظم مس زمان بروز می در محیط کار هستید، سه مشکل هم

 .الف. چاپگر محل کار خراب است

 .بعد از ظهر تمام کنید ۹ب. باید گزارشی را پیش از نشست ساعت 

 .ی پست برده شوند بعد از ظهر به اداره ۵ج. اسناد باید رأس ساعت 

  

 :پاسخ

اپ کنید. پس باید اول چاپگر را تان را چ توانید بدون چاپگر گزارش دارترین نظم این است: الف، ب، ج. شما نمی معنی

برد. بعد،  درست کنید و اگر به تعمیرکار نیاز دارید، وی را باید فراخوانید. این کار، بیش از مورد سوم وقت می

ی پست  شده را به اداره تان را بنویسید. وقتی گزارش را تمام کردید، اسناد را چاپ کنید و بعد اسناد چاپ  گزارش

 .ببرید

  

 دوتمرین  •

  

دارید  که دوستانتان سر برسند، فر را گرم نگه می اید. پیش از این دوستانتان را به صرف پیتزا و دیدن فیلم دعوت کرده

های پیش از فیلم را بزنید جلو. اما دستگاه پخش خراب  گذارید تا تبلیغ دی می دی را توی دستگاه پخش سی و سی

 آید. چه کاری باید انجام دهید؟ بوی گاز از آشپزخانه می دی هستید، کردن سی که مشغول عوض است. همین

  

 :پاسخ

ای دشوار است و باید اول از همه بررسی شود. باید اجاق را سریعاً خاموش کنید و هوای اتاق را  نشت گاز مسئله

شت گاز را تخلیه کنید و مواظب باشید که چراغ و کبریت روشن نکنید. بعد باید به مسئول ساختمان زنگ بزنید و ن

توانید به دوستانتان  ی دشواری نیست. شما می ی دستگاه پخش، مسئله گزارش بدهید تا بیاید و کنترل کند. مسئله

شدن ساختمان منتظر بمانند. اگر مشکل گاز برطرف شد، فیلم دیگری داخل دستگاه بگذارید. اما اگر  بگویید که تا امن

 .نید و مهمانی را به روز دیگری موکول کنیدمشکل گاز برطرف نشد، ساختمان را تخلیه ک

  

 تمرین سه •

  

 دشوار است؟  کدام از مسائل زیر،

 .رسد که تب داشته باشد کند، اما به نظر نمی الف. کودِک لیال چندروزی است که عطسه می
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کارش  خواست در نخستین روز ش شده است، همان پیراهنی که می ی سوراخی در پیراهن محبوب ب. احمد متوجه

 .بپوشد

 .ها را ندارد ی وحید چند ماه به تعویق افتاده است و پول کافی برای پرداخت اجاره ج. اجاره

 .ی مهمی دارد بعد از ظهر مصاحبه ۹رانی در اعتصاب است، و سیما ساعت  د. شرکت اتوبوس

  

 :پاسخ

رمیت مشکل کاسته خواهد شد اگر اش را از دست خواهد داد. از مب مورد "ج" دشوارترین مسئله است: وحید خانه

اش شود. او همچنین  انداختن خانه زنگ بزند و توضیح بدهد و اقدامی انجام دهد تا مانع از بیرون بالفاصله به صاحب

 .خانه بگیرد و از فشار مالی روی خود بکاهد تواند یک هم می

ما ضروری نیست که بچه را صرفا به شود که تب شروع شود. ا ی دشواری تبدیل می مورد "الف" زمانی به مسئله

 .خاطر عطسه به نزد دکتر برد

تواند راه دیگری برای رفتن به  تواند پیراهن دیگری بپوشد و سیما هم می مورد "د" و" ب" دشوار نیستند. احمد می

 .محل مصاحبه پیدا کند

  

 مسائل مهم

  

شوند. یعنی  ی، مهم یا غیرمهم دانسته میهای شخص مسائل همیشه در رابطه و نسبت با دیگر مسائل و اولویت

بندی کنید و نبایستی مسائل  تر هستند. شما باید اولویت شما باید مشخص کنید که چه مسائلی برای شما مهم

 .تر را به آخر وقت واگذار کنید کوچک را اول بررسی کنید و مسائل مهم

  

 تمرین چهار •

  

ی  شدن کره ترین( به هم مرتبط کنید: اقتصاد، گرم غیرمهم) ۵ترین( تا  مهم) ۰های  این مسائل را با نشاندن بر جایگاه

 .زمین، بهداشت جهانی، جنایت، آموزش و پرورش

  

 :پاسخ

ی اقتصاد کشور شما ضعیف باشد و میزان  جواب شما بستگی به عقاید و شرایط زندگی شما دارد. مثالً اگر بنیه

ی شما بیمار  دانید. اگر یکی از اعضای خانواده ترین مسئله می قتصاد را مهمبیکاری و قیمت کاالها باال باشد، شما ا

شود. اما اگر در  ی شما می ترین مسئله های پزشکی مشکل داشته باشد، بهداشت مهم باشد و در پرداخت هزینه

این مسائل  ی زندگی شما میزان جرم و جنایت باال باشد، یا نظام آموزشی دچار نارسایی باشد، ممکن است محله

 .ترین مسائل بدانید عنوان مهم را به

  

 تمرین پنج •

  

ها مسائلی هستند که شما  تان. این کیلومتری خانه ۳۱۱کنید، سفری به  ریزی می دارید یک سفر خانوادگی را برنامه

 .بندی کنید ها را اولویت ها توجه نشان دهید. آن باید به آن
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 الف. خرید بلیت هواپیما،

 های نزدیک مقصد، ی رستوران دربارهب. تحقیق 

 ج. رزو کردن اتاق در مقصد،

 ها در مدت سفر، ها و روزنامه د. تعلیق انتقال نامه

 .تان باشد ه. پیدا کردن کسی که مراقب گربه

 :پاسخ

 :ها بندی اهمیت آن ترین رده ها بسته به ترجیحات شخصی شماست، اما عمومی اگرچه نظم این گزینه

 .اتاق بمانید های توریستی پرجمعیت هستند و ممکن است بی ر مقصد رزرو کنید. بسیاری از مکاناتاقی را د .۰

بلیت هواپیما بخرید. شما به هر حال باید به مقصد سفرتان بروید، اگر هواپیما هم نتوانستید گیر بیاورید یک خودرو  .۲

 .کرایه کنید

تان باشد. این مسئله زیاد دشوار نیست، اما بدون  قب گربهکسی را پیدا کنید که در روزهای مسافرت شما، مرا .۹

 .توانید مسافرت کنید پیداکردن مراقب نمی

فهماند  های جلوی در، به دزدها می ها را به حالت تعلیق درآورید. صندوق پستی پرشده و روزنامه ها و روزنامه نامه .۴

توانید از مقصد به همسایه زنگ بزنید و از  م کنید، میکه کسی در این خانه نیست. اما اگر این موضوع را فراموش ه

 .او کمک بخواهید

ها  ی رستوران تان در مقصد، وقت زیادی برای تحقیق درباره ها تحقیق کنید. شما در طول اقامت در مورد رستوران .۵

 .جا اقدام کنید خیلی بهتر از آن خواهد بود که از خانه تحقیق کنید دارید. از آن

  

 ی حل مسئله هزینه

  

کننده ای در میزان اهمیت مسائل است. اگر چند مسئله  بندی هستید، پول عامل تعیین وقتی مجبور به بودجه

 .بندی بزنید داشته باشید که هرکدام نیازمند صرف پول هستند و شما پول کافی ندارید، باید دست به اولویت

  

 تمرین شش •

  

شوید که خودروی شما  ی دمای خانه را بدهید برای تعمیر، متوجه می کننده ه تنظیمک شما درست یک روز پیش از این

تر است و اول از همه  یک مهم ها ندارید. دالیل بیاورید که کدام به اگزوز جدیدی نیاز دارد. پول کافی برای هر دوی این

 .باید انجام شود

  

 :پاسخ

 :گونه خواهد بود فهرست دالیل شما احتماال این

 .۹ .پلیس خودروی بدون اگزوز را جریمه خواهد کرد. ۲خوردو بدون اگزوز، بسیار پرصدا خواهد بود. . ۰تعمیر خودرو: 

 .خودرو را برای رفتن به سر کار نیاز دارید. ۴توان رانندگی کرد.  بدون اگزوز نمی

ی هوای بسیار گرمی  جبهه. ۲رفت.  بدون تعمیر این دستگاه، برق به هدر خواهد. ۰ی دمای خانه:  کننده تعمیر تنظیم

ی  کردن بدون این دستگاه در طبقه زندگی. ۴توانید بخوابید.  بدون این دستگاه نمی. ۹ی بعد خواهد آمد.  در هفته

 .چهارم یک ساختمان بسیار سخت خواهد بود
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ن دستگاه زندگی راحتی ی دمای خانه تعمیر کرد. گرچه بدون ای کننده نتیجه: خودرو را باید پیش از دستگاه تنظیم

 .ترین اولویت شماست نخواهید داشت، اما برای رفتن به سر کار به خودرو نیاز دارید و این مهم

  

 ی بحث چکیده

کردن دارید. اما این اقدام بستگی  شوید که نیاز به اقدام رو هستید، متوجه می ای روبه یابید که با مسئله وقتی درمی

ی جدی و دشواری است؟ اگر بیش از یک  ما با آن روبرو هستید. آیا مسئله، مسئلهای دارد که ش به نوع مسئله

تان استفاده کنید تا  های تفکر انتقادی ای را اول از همه باید بررسی کنید؟ از مهارت مسئله داشتید، چه مسئله

 .آنها کنید  کردن ی مسائل را بررسی کنید و بعد اقدام به برطرف همه
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۲بخش   

مسئلهتعریف   

 

 

های میان  ای واقعی نیست؟ در اینجا برآنیم تفاوت ای واقعی است و چه مسئله شود فهمید که چه مسئله از کجا می

ی واقعی  ی غیراصیل را بررسی کنیم و نیز به این موضوع بپردازیم که تشخیص مسئله ی اصیل و مسئله مسئله

 .مشکل است

  

 جویی مسئله پی

  

ی  ساختن مسئله چه باشد؛ مهم این است که تنها راه برای حل موثر آن، مشخص ی ما مهم نیست که مسئله

چنان  ای که شما پیش از کارهای دیگرتان باید آن را حل کنید. اگر آن را حل نکنید، مسئله هم واقعی است، مسئله

 .نشدن مسئله کنید ی وقتتان را صرف عواقب حل باقی خواهد ماند و شما باید همه

 قدر این مسئله مهم است؟ ی واقعی چیست و چه اید که بفهمید مسئله حال وقت گذاشتهآیا تا به 

های هرز باغچه کرده و همین چند روز پیش متوجه شده است که  ها صرف کندن علف مثالی بزنیم: پدرام ساعت

است که توی ظرف غذای  گردانی های گل آفتاب چه پدرام به آن توجه نکرده، دانه اند. آن ها باز هم سر بر آورده علف

افتد. تا وقتی پدرام  ها را بخورند چندتایی رو زمین باغچه می آیند تا دانه ها می پرندگان ریخته است. هر بار که پرنده

های  چنان با رویش گل ریزد را تغییر ندهد، هم هایی که توی ظرف می جا نکند، یا نوع دانه ی پرندگان را جابه ظرف دانه

آمد یک مسئله است؛ مسئله، محل و  صرفا پی« های هرز علف»ر باغچه مسئله خواهد داشت. گردان د آفتاب

 .محتوای ظرف غذای پرندگان است

  

ی واقعی  ی پدرام حاکی از یک خطای رایج در حل مسئله است. مردم اغلب عواقب یک مسئله را با مسئله مسئله

د. مردم ممکن است سرشان شلوغ باشد و هرچیزی که آنان را افت گیرند. این امر به چند دلیل اتفاق می اشتباه می

ی ماهیت مسئله  دهند. یا ممکن است فرضیاتی درباره تری به آن اختصاص می تر عصبانی کند، وقت بیش بیش

 .شوند که آن فرضیات را محک بزنند، وارد عمل می داشته باشند و بدون این

 :آمد خواهد داشت پردازد، دو پی ی واقعی نیست می تی که مسئلهوضعی« کردن کردن و برطرف حل»کار کسی که به 

 .ی واقعی را لمس نکرده است بخش نخواهد بود چرا که مسئله رضایت« حل راه». ۰

 .ی واقعی حل شود های دیگری باید گرفته شود تا مسئله تصمیم  .۲

  

 ی واقعی چیست؟ مسئله

  

ی  ی مریم را با نمره ی واقعی بسیار دشوار است. مثال: استاِد مریم، خانِم گرامی، مقاله گاهی اوقات، یافتن مسئله

که بازخوردی از خانم گرامی داشته  این خواهد که آن را از نو بنویسد. مریم، بی گرداند و از او می ضعیف به وی بازمی

ای تصحیح کند؟ در این  تواند مقاله را به نحو شایسته دارد. آیا مریم می هایی اش چه اشکال داند که مقاله باشد، نمی

ی واقعی مشخص شود.نخست او باید مقاله را از نو با دقت بخواند تا  مورد، او باید چند کار باید انجام دهد تا مسئله
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از او بپرسد که اشتباه مقاله اش کجا بوده. اگر مسئله مشخص نشد، او باید به خانم گرامی رجوع کند و  ببیند اشتباه

 .کجا بوده تا بتواند آن را با استانداردهای خانم گرامی از نو بنویسد

  

در موارد دیگر، اندازه و پیچیدگی مسئله ممکن است بسی کالن باشد. مردم معموال از رویارویی با این مسائل پرهیز 

ی بزرگ صرف شود. اما اگر با دقت نگاه کنیم  ا ی حل مسئلهکنند زمان و انرژی زیادی باید برا کنند، چرا که فکر می می

ها و  ی واقعی وجود دارد که چه بسا زیاد هم بزرگ نیست، و مقداری حاشیه خواهیم فهمید که فقط یک مسئله

 .گردند خود برطرف می اند که اگر مسئله را حل کنید آنها خودبه عواقب قاطی مسئله شده

  

 شخص کرد؟توان مسئله را م چگونه می

 :چند چیز را باید در ذهن داشت

  .آوری کنید. اگر الزم است از کسان دیگری بپرسید، این کار را انجام دهید الف( اطالعاتی را که نیاز دارید، جمع

  .های مسئله را نخورید؛ عواقب مسئله را به جای خود مسئله نپندارید ب( گول حاشیه

 .شوید از کوره در نروید رو می ای که به ظاهر گنده است روبه سئلهج( پریشان و سردرگم نشوید؛ وقتی با م

  

 تمرین یک •

  

 جا مسئله پنداشته شده است؟ ی واقعی مثال زیر چیست و چه چیزی این مسئله

گیرد که ده طبقه به این ساختمان اضافه کند تا تعداد مستأجرها را افزایش  صاحب یک ساختمان اداری تصمیم می

کند. صاحب  اخت و ساز به پایان رسید، مستأجرهای قبلی شاکی شدند که آسانسور کند کار میدهد. وقتی س

خواهد که آسانسور  ها می دهد، و از آن زند به شرکت نصب آسانسور، مشکل را توضیح می ساختمان زنگ می

ه، سرعت آسانسور نیست که مسئل تری وجود ندارد و این گویند که آسانسور سریع تری را نصب کنند. به او می سریع

 ........ که بل

  

 پاسخ

  

ی واقعی این است که مستاجرها باید زمان زیادی برای آمدن آسانسور منتظر بِایستند، چون تعداد زیادی از  مسئله

ی مفروض  های بیشتری را بپیماید. مسئله کنند و آسانسور در مقایسه با قبل باید طبقه آسانسور استفاده می

این است که سرعت آسانسور جدید کم است. ولی در واقع، آسانسور دقیقا با همان سرعتی کار مستاجرها 

 .کرد کند که قبال کار می می

  

 تمرین دو •

  

 ی این مثال چیست و حواشی مسئله چه چیزهایی هستند؟ مسئله

  .الف( سوراخی در سقف وجود دارد

  .ده استی سنگین درختی پس از توفان روی خانه افتا ب( شاخه
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  .ج( درخت بزرگ خشکی نزدیک خانه قرار دارد

 .د( کف اتاق خواب از نشت آب خسارت دیده است

  

 پاسخ

  

ی واقعی است. اگر قطع نشود، وقتی صاحب خانه کف و سقف اتاق  ی ج، مسئله درخت کهنسال مرده، یعنی گزینه

 .بیاید، باز هم مشکل مشابهی پیش خواهد آمدی بزرگ را برداشت، در صورتی که توفان  را تعمیر کرد و شاخه

  

 تمایز میان مسئله و حواشی و عواقب آن

  

 کنید و نه با حواشی و عواقب آن؟ وپنجه نرم می ی اصلی دست توانید بفهمید که دارید با مسئله چگونه می

 :حل داشتید، باید دو کار انجام دهید وقتی نیاز به یافتن راه

  هیز کنید،فرض پر از ساختن پیش -

 .ی موقعیت تامل کنید درباره -

  

 فرض پرهیز از گذاشتن پیش

  

ای است که مبتنی بر اطالعات خیلی کم یا خیلی زیاد است. برای مثال، مدیر  فرض، ایده فرض چیست؟ پیش پیش

ارگر تنبل است سازد که ک فرض را می آید. مدیر این پیش یک خواروبارفروشی کارگری دارد که اغلب دیر به سر کار می

گیرد. ولی در واقع کارگر خودرویی داشته که دچار مشکل شده است و باید از وسایل حمل و  و کارش را جدی نمی

 .نقل عمومی استفاده کند تا به محل کار بیاید

  

بیابید. شما با گیری نیاز دارید،  ی اطالعاتی را که برای تصمیم توانید همه کنید، می گذاری پرهیز   فرض اگر از پیش

توانید  تر ببینید و از تمرکز بر حواشی و عواقب مسئله پرهیز کنید. بعداً می توانید مسئله را روشن اطالعات درست می

برد که وسایل حمل و نقل عمومی مشکل اصلی  بخش کار کنید. برای مثال، وقتی مدیر پی می حلی رضایت روی راه

 .بودن توبیخ نشود دیگری برای به سر کار آمدن پیدا کند تا دیگر بنابر تصور تنبلاست، باید به کارگر کمک کند که راه 

  

 تمرین سه •

  

 :فرض است یک از این موارد پیش کدام

 .کنم باید ساده باشد ام اما فکر می وقت پیتزا درست نکرده الف( من هیچ

 .ب( جمال گفته است دنبال کار دوم است چون پول بیشتری نیاز دارد

 .کند دود سیگاری که در هوا باقی ماند، تنفس را برای مردم دیگر سخت میج( 

 .خواهند که با من کار کنند د( کار افراد دیگری که در این پروژه شرکت دارند، تعریفی ندارد، چون نمی

 .اش کیک درست کند، چون اجاق گاز خراب است تواند برای مهمانی ه( مازیار نمی
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 پاسخ

  

 .فرض است ای است، پیش کردن پتیزا کار ساده ستالف( اینکه در

فرض نیست، چون توضیح داده است که چرا  تری به دست آورد، پیش ب( اینکه جمال دنبال کار دوم است تا پول بیش

 .دنبال کار دوم است

 .فرض نیست کند و این پیش تر می مانده در هوا تنفس را برای مردم سخت ج( دود سیگار باقی

فرض  دهند، هم یک پیش گوید مردم چون با من همکاری خوبی ندارند، پس کارشان را درست انجام نمی ید( اینکه م

 .توان دالیل دیگری برای این مورد پیدا کرد، مثل نداشتن مهارت یا تعهد کاری است؛ می

تواند بدون  نمیفرض نیست، چون مازیار  تواند کیک درست کند چون اجاق گاز خراب است؛ این پیش ه( مازیار نمی

 .اجاق گاز کیک درست کند

  

 ی مسئله تأمل کنید درباره

  

به خودتان کمک کنید که بین حواشی و عواقب مسئله و خود مسئله تمایز قایل شوید؛ به خود مسئله فکر کنید. از 

کاسه  ای زیر نیم به مسئله با دقت نگاه کنید تا بفهمید آیا کاسه« واقعا چه اتفاقی افتاده است؟»خودتان بپرسید 

 .ی دیگری خواهد شد ها تان منجر به مسئله یا مسئله ی عمل وجود دارد و نیز اینکه نتیجه

  

ها روبه رو هستید، تعریف کنید و تشخیص دهید و همچنین  دهد که مسائلی را که با آن کردن به شما اجازه می تأمل 

 .بینی کنید کند که مسئله یا مسائل بعدی را پیش کمک می

  

 تمرین چهار •

  

 تواند از این داستان منتج شوند؟ هایی می چه مسئله

ها  ی امور استخدامی و خرید مدرسه اند. در نتیجه، همه ی مدرسه رأی داده شهروندان یک شهر علیه سه بودجه

جویی  صرفه دالر ۳۲۱۱۱کند که دو تن از معلمان را اخراج کند تا  ی مدرسه پیشنهاد می شود. هیئت مدیره معلق می

ی جدیدی را  گیری بعدی، که در آستانه بازگشایی مدرسه پس از تعطیالت است، بودجه أی          شود. مردم این شهر با ر

 .کنند تصویب می

  

 پاسخ

  

ها مسائل جدیدی  اند، اما واقعیت این است که آن رسد که مردم شهر مسئله را حل کرده اول از همه، به نظر می

شود. و درست وقتی چند  های درس می آموزان در کالس تر منجر به افزایش شمار دانش اند. معلم کم تولید کرده

 .ها در برآورد نیازها دچار مشکل شوند شود، معلم که مدارس باز شوند، بودجه تصویب می هفته قبل از این

  

 کردن مسائل درون یک گروه تعریف
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شدن بین  واقعی خودتان تمایز قایل شوید، پس تمایز قایل مسائل شبهاگر سخت باشد که بین مسائل واقعی و 

خواهد  تان از شما می تر خواهد بود. برای مثال، رئیس مراتب سخت واقعی دیگران به مسائل واقعی و مسائل شبه

د. رئیس شان را اصالح کنن آنان توضیح دهید که چگونه ارتباطات ضعیف  ی کارآموزان بگذارید و به نشستی با همه

 «خواند؟ موقع نمی فرستند، به ها می هایی را که نماینده چرا کمال ایمیل»پرسد:  می

  

ایم. سؤال  ی واقعی بگذاریم، باید بدانیم که سؤال را درست پرسیده در بیشتر مواقع، اگر بخواهیم دست روی مسئله

ها را تغییر  ی ارسال ایمیل کارآموزان نحوه خواهد تا طور تلویحی بیانگر این است که وی از کمال می رییس شرکت به

هایشان را تندتند چک  ها ایمیل یابد که نماینده دهد، درمی دهند. اما پس از بررسی کوتاهی که کمال انجام می

بلکه باید « توانند انجام دهند؟ کارآموزها چه کاری می»توان با این سووال حل کرد:  کنند. پس مسئله را نمی نمی

 «شان جواب دهند؟ های تر به ایمیل ها را وادار کنیم که سریع توانیم نماینده طور می هچ»پرسید: 

  

صورت گروهی حل کنید، باید بگذارید  اید و باید آن را به ی واقعی دست یافته وقتی مطمئن هستید که به مسئله

مسئله تمرکز کرده باشند یا دیگران هم مسئله را بدانند. ممکن است برخی از اعضای گروه روی حواشی و عواقب 

ی اعضای گروه فهم  آمیز، باید همه حل موفقیت ی مسئله ساخته باشند. برای یافتن راه هایی درباره فرض پیش

 .روشنی از مسئله داشته باشند

  

 تمرین پنج •

  

کند. گروه ی محلی پول جمع  عنوان سرپرست گروه انتخاب کرده است تا برای یک خیریه گروه احسانه، وی را به

ترین موضوع بحث در گروه  های زیر مهم های نیازمند بخورد. کدام از موضوع ها به درد بچه امیدوار است که این اعانه

 خواهد بود؟

 الف( چه کسی غذا برای نشست خواهد آورد؟

 بار داشته باشیم؟ های هفتِگی یا دوهفته یک ب( آیا ما باید نشست

 دهندگان تشکر کند؟ تا از اعانهکسی از گروه انتخاب شود  ج( چه

 تری جمع شود؟ ی بیش هایی انجام دهیم تا اعانه نوع فعالیت د( چه

  

 پاسخ

  

ی  ها را به مسئله ی سرپرست گروه یعنی احسانه است که توجه ی آخر )د( است. این وظیفه بهترین پاسخ گزینه

ها را  تواند ذهن کردن مسئله، می احسانه، با مطرح ریزان را انجام دهد. اصلی جلب کند: گروه چگونه باید مراسم گل

های دیگری که مطرح شد، مهم هستند، اما بعد از نشست  های خودشان را مطرح کنند. موضوع فعال سازد تا ایده

 .توانند پیش کشیده شوند و مورد بحث قرار بگیرند اصلی می

  

 کردن مسئله معیارهایی برای تعریف
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شوید که به  تعریف و تشخیص مسئله، سرعت است. وقتی سرتان شلوغ باشد، وسوسه میترین مانع برای  بزرگ

شود. شما  شواهد سطحی و ظاهری بسنده کنید، و وقتی عصبی هستید یا حوصله ندارید این وسوسه بیشتر می

تری  و جدیتر  کنید که مسئله آیا عواقب و حواشی بزرگ کنید و با تامل نگاه نمی در چنین حالتی سریع عمل می

 .خواهد داشت یا نه

  

حل  جای مسئله بگیرید راه ی مشکل باشد. اگر حواشی را به تواند چاره با این همه، گویا فقط یک تنظیم زمانی می

 .چنان برقرار خواهد ماند ی واقعی هم شما هم کارآمد نخواهد بود و مسئله

  

دهید، باید در ذهن داشته باشید  ید و زمان را هدر میکن واقعی تمرکز می های شبه عالوه، وقتی شما به مسئله به

تر حل کرد. برای مثال، در داستان  تر و ساده های دیگر و درستی هم وجود دارد تا بتوان مسئله را سریع که راه

ها از آسانسور تاثیر  ی آن ی واقعی این است که مستاجرها دوست ندارند میزان طبقات بر استفاده آسانسور، مسئله

تر و افزودن  ای مانند خریدن آسانسور سریع های گران و پیچیده حل گونه مشخص کنید، راه  گذارد. وقتی مسئله را اینب

 .آسانسورهای جدید، کنار گذاشته خواهد شد

  

 ی بحث چکیده

  

کند. اجازه مسائل جدا  شود تا آن را از شبه ی واقعی آغاز می کردن مسئله کردن کارآمد و موثر مسائل، از مشخص حل

حل مؤثر را پیدا  های شما یا نبود اطالعات مانع کارتان شود و نتوانید راه فرض ندهید اندازه و هیبت مسئله و پیش

 .جای خود مسئله به حواشی و عواقب آن بپردازید کنید. در مورد وضعیت خوب تأمل کنید، و وسوسه نشوید تا به
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 ۳بخش 

 ی هدفمند مشاهده

 

 

ای را که به وجود  توانیم مسئله دادن است. با این آگاهی، می باشیم چه چیزهایی اطراف ما در حال رخباید مطلع 

تنها مسئله را رصد کنیم، بلکه  دادن آگاهی است تا بتوانیم نه ی افزایش آمده، کشف کنیم. بحث امروز ما درباره

 بتوانیم با مهارت بیشتری تصمیم بگیریم مسئله را حل کنیم.

  

ی انتقادی خودتان را پرورش دهید باید با پیرامون خودتان هماهنگ باشید. اگر  های اندیشه که مهارت برای این

همیشه مشاهدات و رصدهایتان هدفمند باشد، و نه اتفاقی و شانسی، احتمال بیشتری وجود دارد که متوجه 

کنید، آگاهی شما از پیرامونتان بیشتر  شاهده میتان را به کار اندازید. وقتی هدفمند م شوید چه هنگامی باید مهارت

 کنید. تر پردازش می تان را استادانه شود و اطالعات می

 

 افزایش آگاهی

  

 هایند: سه شیوه مهم افزایش آگاهی این

 تان استفاده کنید، گانه های پنج الف( از حس

 ب( از افراد دیگر اطالعات بگیرید،

 طالعات باشید.ای در جستجوی ا ج( به طور فعاالنه

  

مورد خطراتی احتمالی در کمین نشسته   کنند، اما در هر سه گرچه این سه شیوه در بیشتر مواقع خوب عمل می

توانیم قدرت دریافت و ادراک خود را به  ها آگاه شویم، می کردن آن ی دفع است. وقتی از این خطرات احتمالی و نحوه

 نحو موثری به کار اندازیم.

  

 مشاهده

  

کنید تا پیرامون خود را مشاهده کنید. برای نمونه، چشم  تان استفاده می گانه های پنج شما همیشه دارید از حس

تان به شما  گوید که باک ماشین تقریبا خالی است. گوش تان به شما می ی بنزین خودروی شما با دیدن درجه

ی  اندازه گوید که فر به تان به شما می ی س المسهکند نیاز دارد که بیرون برده شود. ح گوید وقتی سگ پارس می می

 آن است که غذا را توی فر بگذارید.  کافی گرم شده است و وقت

  

کند که مسئله را پیدا و مشخص کنید.  گانه را به کار برید، این کار لزوماً به شما کمک نمی های پنج که حس اما همین

کنید، یا حدسی ماهرانه بزنید تا بتوانید به آن امور معنی دهید. به زبان  باید امور را در زمینه قرار بدهید و استنتاج

 «این، یعنی چه؟»دیگر، الزم است از خودتان بپرسید: 
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ها دارد. وقتی این نامه  ی افزایش حقوق ای هستید که اطالعاتی درباره تان منتظر نامه برای نمونه، شما و همکاران

کنید، اما معنای آن چیست؟ شما  می شود. شما چیزی را مشاهده  اند، غمگین میخو آید و همکارتان آن را می می

 تر از انتظارش بوده است. توانید از افسردگی همکارتان به این نتیجه برسید که افزایش حقوق وی احتماالً کم می

  

 تمرین• 

  

 شود استنتاج کرد؟ از داستان زیر چه چیزی را می

  

شود و اسم خودش را  نشیند. معلم وارد می اش در ردیف جلو می و سر جای همیشگی شود کتایون وارد کالس می

خواند تا ببیند چه کسانی  آموزها را می دارد و اسم دانش نویسد و دفتر حضور/غیاب را برمی سیاه می روی تخته

است بیاورد و به  هرکسی که تکلیف شب داشته»گوید  کند و می حاضرند و چه کسانی غایب. بعد رو به کتایون می

 «آموز تحویل بدهد. این دانش

  

 پاسخ

  

سیاه  توانیم نتیجه بگیریم که معلم، معلمی کمکی بوده. چرا؟ چون اسم خودش را روی تخته ما از این داستان می

دانست و  میشناختند. اگر معلم اصلی بود، احتماال اسم کتایون را  آموزان او را نمی نوشت، این یعنی احتماال دانش

آموزان از دیروز  دانست که آیا دانش که معلم کمکی نمی کرد. و این مشخص نمی« آموز این دانش»او را با عنوان 

 اند یا نه. تکلیف شب داشته

  

 روش مستقیم

  

پردازید: بلکه کس دیگری مشاهدات خودش از مسئله را با  ی مسئله نمی ها شما خودتان به مشاهده بعضی وقت

گوید که ناچار است به بیرون شهر برود، اما فردا با چهار  گذارد. برای نمونه، رئیس لیال به وی می میان می شما در

بندی کند. یا استاد مسعود خبر  باال مالقات مهمی دارد. رئیس انتظار دارد که لیال مالقات را از نو جدول مدیر رده 

چیزی را که لیال و  ؤالی را در امتحان فردا بگنجاند. هر آندهد که قصد دارد از آن بخشی که تدریس نکرده، س می

ها  های آن اند و لیال و مسعود مجبورند بر اساس گفته آنان گفته  دانند، کسان دیگری به ی مسئله می مسعود درباره

 حل را پیدا کنند. راه

  

 راهنمایی برای افزایش آگاهی

  

کند ممکن است وضعیت و  دارد شما را از مسئله مطلع میخطر احتمالی روش مستقیم این است که شخصی که 

داند اصالً مسئله نباشد. پس، باید  چیزی را که او مسئله می خوبی نفهمیده باشد. ممکن است آن مسئله را به

گیرید درست و صحیح فرض نکنید. سعی کنید  ی عمیقی به مسئله داشته باشید و هر اطالعاتی را که می توجه

اند  دامی، اطالعات بیشتری به دست آورید و با این اطالعات، آن اطالعاتی را که دیگران به شما دادهپیش از هر اق

 محک بزنید.



18 
 

  

 تمرین• 

  

های امتحان را ناعادالنه  اند که آقای اصغری، معلم کالس، برگه های رضا پیش او شکایت کرده بعضی از همکالسی

اند  آموزان مدعی شده اش خیلی پایین است.( چند تن از دانش نمره کند که شاید تصحیح کرده است. )رضا فکر می

خواهند که به نمایندگی از آنان  ها از رضا می دهد. همکالسی که آقای اصغری معروف به این است که نمره کم می

آقای اصغری  کند و مدیر مدرسه هم قرار مالقاتی با نزد مدیر مدرسه برود و این مورد را گزارش دهد. رضا موافقت می

آموزان از دستورهای او  ی واقعی این است که بعضی از دانش دهد که مسئله گذارد. آقای اصغری توضیح می می

ها  های امتحانی را روی میزش بگذارند ولی آن آموزها گفته بود که برگه اند. آقای اصغری به دانش اطاعت نکرده

اخته بودند. برای همین هم آقای اصغری یک روز در تصحیح شان را توی صندوق پستی آقای اصغری اند های برگه

ی منفی خواهد گرفت. حاال  ای که دیر بیاید، یک نمره گوید برگه ها تاخیر داشته است. مقررات مدرسه هم می برگه

ی آور توانند و باید پیش از رفتن به پیش مدیر انجام دهند تا در موقعیت شرم اش چه کاری می های رضا و همکالسی

 قرار نگیرند؟

  

 آوری اطالعات جمع

  

راه دیگر افزایش آگاهی، این است که فعاالنه در جستجوی اطالعات باشید. این روش نوعا زمانی به کار گرفته 

شان(  توانند با شخص دیگری )مثال معلم آموزها می اید. در داستان قبلی، دانش شود که به وجود مسئله پی برده می

آوری کنید که منحصر به  توانید از منابع دیگری هم اطالعات جمع تری بگیرند. اما شما می ات بیشصحبت کنند و اطالع

 گیری. هایی چون پیمایش و رأی یک فرد نباشد، مثالً با شیوه

  

 ی خود تمرکز کنید روی مشاهده

  

که مسئله را حل کنید و  ینهای افزایش آگاهی آشنا شدید. اما برای ا ترین راه های قبل، با چندتا از به در قسمت

کند که  ی بعدی کنید. فرقی نمی تان را با متمرکزکردن وارد مرحله تان را باال ببرید، باید آگاهی گیری های تصمیم مهارت

 اید، مهم آن است که کاری کنید تا از شر اطالعات زیاد خالص شوید. آوری کرده چگونه اطالعات را جمع

  

 شما باید:

 تان را به مسئله بدهید. ی توجه د. یعنی همهالف( تمرکز کنی

 ی خاص از موقعیت. ب( زمینه ایجاد کنید. یعنی به کل موقعیت نگاه کنید و نه به یک نقطه

 ج( تأمل کنید، یعنی مشاهدات شما باید عمیق و گسترده باشند.

  

 تمرکز

  

توجه کمی کرد یا اصال نباید به آنها توجه  ها باید دهند. به بسیاری از موقعیت ها همیشه اطراف شما رخ می موقعیت

توانید چرتی بزنید یا کتابی  اید می روید. وقتی توی اتوبوس نشسته کرد، مثل وقتی که با اتوبوس به محل کارتان می
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بخوانید یا که به مناظر اطراف نگاه کنید. شما نیاز ندارید که نگران امنیت اتوبوس باشید؛ راننده مراقب است. اما 

روید، باید توجه زیادی از خود نشان دهید، یعنی هم به جاده توجه  تی با خودروی خودتان دارید به سر کار میوق

 داشته باشید و هم به رانندگان دیگر.

  

دقیقی داشته باشید، یعنی روی چیزی که دارید مشاهده یا   در مواردی که مستلزم آگاهی شماست، باید توجه

رسند. یعنی مواقعی که آگاه نیستند امکان  ترین اطالعات به نظر غیرمهم می گاهی مهم کنید تمرکز کنید. گوش می

دهد. او روی  ی تکلیف منزل توضیح می دارد پی به اهمیت اطالعات نبرید. برای نمونه، معلم شما دارد درباره

آموزها آن را  که دانش بعد از اینی آن تحقیق کنید.   نویسد تا شما درباره های تاریخی را می یکی از دوره  سیاه تخته

گوید تحقیق شما نباید بیش از  یادداشت کردند و کتاب و دفترشان را جمع کردند و در کیفشان گذاشتند، معلم می

شش صفحه باشد. اگر در آن لحظه به دستورات معلم گوش نداده باشید، شما بخش مهمی از اطالعات را از دست 

 اید. داده

  

 تمرین• 

  

 تر از دیگران است؟ از این موقعیت مهمکدام 

 الف( تلویزیون تماشاکردن،

 زدن، ب( مسواک

 ی گزارشی شفاهی در کالس یا در یک جمع، ج( ارائه

 د( خواندن قبض تلفن،

 زدن در اطراف خانه، در اواخر شب. ه( قدم

  

 پاسخ

  

ها را شاید  میزان اهمیت هر یک از موقعیتدهید با جواب من فرق داشته باشد، اما  هایی که می امکان دارد جواب

 بتوان چنین مطرح کرد:

زدن در شب نیاز به توجه زیادی دارد و  کنید. قدم زدن در اواخر شب، بستگی به جایی دارد که در آن زندگی می ه( قدم

زدن  باید نسبت به مردم و صداهایی که اطراف شماست هوشیار باشید و توجه زیادی نشان دهید. البته قدم

 دیرهنگام ممکن است خطرناک باشد.

تان  کردن گویید و سرعت صحبت هایی که می دهید، باید روی واژه ج( وقتی شما دارید گزارشی شفاهی ارائه می

های احتمالی  چنین باید از واکنش تمرکز داشته باشد و ممکن است نیاز به نوشتن یادداشت داشته باشید. هم

تان را کوتاه بزنید  رسند سعی کنید حرف اگر دست زدند مکث کنید و اگر کسل به نظر میمخاطبین آگاه باشید؛ یعنی 

 اش کنید. و زود تمام

خوانید، باید روی مبلغ تمرکز کنید تا مطمئن شوید که اشتباهی صورت نگرفته باشد،  د( وقتی دارید قبض تلفن را می

 ارید.تان هم توجه د اما در همین حین شما نسبت به محیط اطراف
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دهید، و اگر ترجیح بدهید که  تان را به تلویزیون اختصاص می تر توجه کنید، بیش الف( وقتی دارید تلویزیون تماشا می

ی دیگری را تماشا کنید کانال را عوض خواهید کرد. اما ممکن است ضمن تماشای تلویزیون با افراد دیگر یا با  شبکه

 تلفن هم صحبت کنید.

زنید و  زنید امکان دارد این کار را به طور خودکار انجام دهید. شما هر روز مسواک می ک میب( وقتی دارید مسوا

 دهید نیاز به تمرکز زیادی ندارد. کاری که هر روز انجام می

  

 ایجاد زمینه

  

چه را که  های زیادی یک کل بسازیم. ما برای اینکه آن متمرکزکردن مشاهدات به این معنی است که از تکه

یعنی مشاهدات خودمان را بر حسب محیط  –ای ایجاد کنیم  دار کنیم، باید برای آن زمینه بینیم معنی نویم و میش می

 آن مشاهدات بفهمیم.

  

ی  ی این مثال، همه اش را دارد. زمینه کردن زند که قصد حل ای با شما حرف می ی مسئله تصور کنید کسی دارد درباره

هایش پیش شما گله کرده و شما  ه شما گفته است. شاید او همیشه از مسئلهچیزهایی است که آن فرد قبال ب

اند. با توجه به این زمینه، احتماال  شدن و شنیدن را نداشته کردید ارزش مطرح اید اما واقعا فکر می گوش داده

 ی شما را به خود جلب نخواهد کرد. ی جدید هم توجه مسئله

  

کنید و به صدای ناآشنا و مرموزی که از زیر  ید دارید توی بزرگراه رانندگی میشود: تصور کن اش هم می اما برعکس

افتد که دیروز صبح وقتی از مغازه بیرون آمدید و  دهید. ناگهان یادتان می آید گوش می خودروی شما بیرون می

ها را روی هم  ی این خواستید سوار خودرویتان شوید، دیدید که زیر خودرو روغن چکه کرده است. حاال شما همه می

 تر خودرو را به مکانیکی ببرید. کنید؛ باید هرچه سریع ای برای آن صدای ناآشنا درست می گذارید و زمینه می

  

 کردن تأمل

  

توانید از آن اطالعات  جا که می که موقعیت خود را بهتر بفهمید، باید از زوایای مختلف به آن نگاه کنید و تا آن برای این

کنید.  های لیگ اصلی فوتبال را تماشا می اید و دارید یکی از بازی ید. برای نمونه، شما در سالن نشستهبیرون بکش

کند. با این  دستی شما اصابت می کند و توپ به بغل زن تیم مقابل شوت می صندلی شما در صف سوم است. گل

ی قبل تأمل کرده  کنید؟ اگر دفعه توجه میگیرد به چه چیزی  زن قرار می مشاهده، وقتی دوباره توپ زیر پای آن گل

 زند، شما مراقب خواهید بود که به شما آسیبی وارد نشود. زن به توپ ضربه می باشید، وقتی گل

  

 ی بحث خالصه

تان  تان را تفسیر کنید. برای تفسیرکردن، از حواس توانید مشاهدات گاه می تان را افزایش دادید، آن وقتی آگاهی

ی گردآوری اطالعات هستید،  دنبال جزئیات باشید. و وقتی در مرحله به دیگران گوش بدهید، و به استفاده کنید،

تمرکز کنید و اطالعات را درون زمینه بگذارید و تامل کنید. اگر خوب و دقیق توجه کنید، هیچ اطالعاتی را از دست 

 ل کنید.توانید تصمیم خوب بگیرید و مسئله را ح گونه می نخواهید داد. و این
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 ۴بخش 

 ها های تصویری و فوران ایده دهنده سازمان

 

 

ها را به  نامند، زیرا ایده های تصویری می دهنده های مفهومی را سازمان های ون، و نقشه ی کلمات، دیاگرام شبکه

های  ایدهکنند که وقتی ذهنمان آشفته است و  ها به ما کمک می دهنده دهند. این سازمان طور تصویری سازمان می

های  دهنده ها و دیگر سازمان ی استفاده از آن حل مسایل را پیدا کنیم. در این بخش، نحوه فراوانی داریم، بتوانیم راه

 تصویری را یاد خواهیم گرفت.

  

حل مناسب و کارآمد بگردیم.  رسد که دنبال راه کردیم، نوبت به آن می  ی واقعی را شناسایی و تعریف وقتی مسئله

 ها فوران کنند. این کار، شگرد مهمی در حل مسئله است. ن خاطر باید کاری کنیم که ایدهبه ای

  

های زیادی نزدیک شوید. احتماال  داوری داشته باشید، به ایده که پیش دهد تا بدون این ها به شما اجازه می فوران ایده

اید و این شیوه برایتان آشناست؛ شاید پیش  کردهها استفاده  قبال شما در مردسه یا محل کارتان از مهارت فوران ایده

های ممکن را روی کاغذ نوشته باشید. خب، بعد چه کاری باید انجام  حل های مناسب یا راه آمده که فهرستی از ایده

 داد؟

  

که  کند تواند اطالعات را برای شما ثبت و ذخیره کند، اما به شما کمک نمی ها می حل ها و راه هرچند فهرست ایده

دهند. این  های تصویری اما این کار را برایتان انجام می دهنده دهی کنید. سازمان هایتان را سازمان فکرها و ایده

توانید اطالعات زیادی را  ها شامل کلمات و تصاویری هستند که با انداختن یک نگاه کلی به آنها می دهنده سازمان

 مشاهده کنید.

  

تواند  هایتان را رسم کنید. این نقشه می ها و ایده ی اندیشه توانید نقشه طالعات، میدادن تصویری ا شما با سازمان

 حل موثر راهنمایی کند. گیری و راه شما را به سمت تصمیم

  

 ها دارند؟ ها یا فهرست های گرافیکی چه مزیتی نسبت به لیست دهنده سازمان

 های گرافیکی دهنده سازمان

 ده را به نمایش بگذارند،توانند اطالعات پیچی الف( می

 های تفکرتان را بشناسید، کنند که الگوها و روش ب( به شما کمک می

 شان کنید، کنند تا اطالعات را گردآوری کرده و فشرده ج( کمک می

 د( بر روی مسئله متمرکز بمانید،

 دانید و چه چیزهایی را باید بدانید، دهند که شما چه می نشان می  ه(

 تان را تفسیر کنید. های کنند تا افکار و ایده ه شما کمک میآخر ب و( و دست
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تواند  هایتان را رسم کنید. این نقشه می ها و ایده ی اندیشه توانید نقشه دادن تصویری اطالعات، می شما با سازمان

 حل موثر راهنمایی کند. گیری و راه شما را به سمت تصمیم

  

  

 ی کلی دارند: دستههای گرافیکی پنج  دهنده سازمان

 کنند. ها یا مسایل ساده را بررسی می های مفهومی: موضوع نقشه. ۰

های احتمالی را  حل ها و دالیل چندگانه دارند، راه کنند تا در مورد مسایلی که علت ها: به شما کمک می شبکه. ۲

 مشخص کنید.

ها و دالیل را به شما نشان  ی مشترک آن علت هکردن دو یا چند علت و دلیل مسئله، زمین دیاگرام ون: با مقایسه. ۹

 دهد. می

 دهند. ها را به شما نشان می کنند و نقاط اختالف آن ها: که دو یا چند مؤلفه را با هم مقایسه می جدول. ۴

های احتمالی و عواقب آن  حل کنند، و راه حل: مسئله و علل و عواقب آن را تعیین می های مسئله/راه جدول. ۵

 دهند. ها را به شما نشان می حل راه

  

 ی مفهومی نقشه

  

گیرند که بخواهید  شوند، زمانی مورد استفاده قرار می های هدف هم نامیده می های مفهومی که نقشه نقشه

مانند بکشید،  کردن این نقشه، یک دایره و اطراف آن چندتا خط میله ای را بررسی کنید. برای رسم موضوع ساده

 ها قائم بر دایره شوند. طوری که میله به

  

 ها بنویسید. های احتمالی را کنار یکی از میله حل ی اصلی را توی دایره بنویسید و هر یک از راه حاال ایده یا مسئله

اند کدامند: گیری سهیم دهد که تصمیم چیست و عواملی که در تصمیم مثال زیر، به صورت تصویری نشان می   
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 تمرین

  

کم پنج دلیل بیاورید چرا باید چنین  بخواهید بررسی کنید که آیا عضو انجمن بهداشت بشوید یا نه. دستفرض کنید 

 تان را سامان بدهید. های ی مفهومی استفاده کنید و ایده کاری کنید. از نقشه

  

 پاسخ:

  

 

  

  

 های کلمات شبکه

  

تر هستند. این  تر و ساختاریافته مفهومی پیچیدههای  ای هستند که از نقشه های تصویری دهنده ها، سازمان شبکه

 های زیادی دارند. هایی را پیدا کنید که علت های احتمالی مسئله حل کنند تا راه ها به شما کمک می شبکه

  

های دیگری با  ای رسم کنید و مسئله را داخل آن بنویسید. بعد، دایره ی مفهومی، دایره کردن نقشه برای رسم

های کوچک  های مسئله را داخل این دایره ی اصلی رسم کنید و هر یک از علت در زیر آن دایرهی کمی  فاصله

های احتمالی را داخل آن بنویسید.  حل های دیگری رسم کنید و راه ی ردیف دوم هم دایره بنویسید. بعد، زیر دایره

 مثال:
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 تمرین

  

 ای رسم کنید: برای این مسئله شبکه

  

تواند این مبلغ را جور  کند نمی کتاب می -انداز کند، اما هرماه که حساب هزار تومان پس۵۱خواهد هر ماه  سهراب می

ای را سر موقع  های کرایه دی خورد، و چون سی کند. علت، آن است که سهراب چهاربار در هفته در رستوران غذا می

حل مشکل سهراب، از  خرد. برای یافتن راه لباس زیاد میگرداند مجبور است جریمه بدهد، و همچنین  بازنمی

 ی مفهومی استفاده کنید. شبکه

  

 پاسخ
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 دیاگرام ون

  

 دهد که وجه مشترکی با هم دارند. ، روابط میان گروهی از چیزهایی را نشان می(Venn Diagram) دیاگرام ون

ها  ی مجموعه در ریاضیات، این نوع دیاگرام بویژه در نظریهگویند.  ای یا گروهی می به دیاگرام ون، دیاگرام مجموعه

 اند. دان انگلیسی، جان ون، برگرفته کاربرد دارد. عنوان آن را از نام ریاضی

  

هایی را که دو یا سه علت و مؤلفه دارند، پیدا  حل مسئله کند تا راه ی مفهومی، کمک می دیاگرام ون، مانند شبکه

 کنیم.

  

 دیاگرام ون:کردن  برای رسم

 ها هستند؟ ی من کدام های مختلف مسئله الف( از خودتان بپرسید: ریشه

پوشی داشته  ها را طوری کنار هم قرار بدهید که مقداری هم ی بنویسید و دایره ا ب( هر ریشه و علت را در دایره

 بینید(. طور که در تصویر زیر می باشند )همان

توانم این  طور می ها را از بین ببرم، یا چه تک علت توانم انجام بدهم تا تک ی میج( از خودتان بپرسید: چه کار متفاوت

ی  ی دو دایره بنویسید )دایره شده پوش ها را با هم به کار بگیرم تا مسئله حل شود؟ و جواب را داخل مناطق هم مؤلفه

 ی ب( الف و دایره

 های دیگر انجام دهید. د( همین کار را با دایره
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 مثال

ی کیش سفر کنید، اما اتاق  خواسته به جزیره د میلیون تومان به دستتان رسیده است. شما همیشه دلتان میچن

اش را به نصف قیمت بفروشد. برای  خواهد اتوموبیل عالوه، یکی از دوستانتان می خواب شما نیاز به تعمیر دارد. به

های احتمالی را بنویسید؛ از  یاگرام رسم کنید و پاسخکه مشخص کنید، چه کاری باید با این پول انجام دهید، د این

تر است. تر یا ضروری ها مهم خودتان بپرسید کدام یک از پاسخ  

  

 

  

 تمرین

  

 خواهد بفهمد چگونه درخواست افزایش حقوق کند. منیره می

 او سه دلیل برای این کار دارد:

 های زندگی افزایش یافته، − هزینه

 شرکت بیرون رفته، او کارش دوبرابر شده،− از وقتی همکارش از 

 − و در این سه سال گذشته هیچ افزایش حقوقی نداشته است.

هر کدام از این دالیل را توی یک دایره بگذارید و بعد تأمل کنید که دالیل منیره برای افزایش حقوق را به شکلی 

 منطقی بیان کنید.

  

 پاسخ
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 جدول

  

دهند که چه مواردی شبیه  ها به ما نشان می کنند. جدول دو یا چند چیز، کمک بزرگی می ی ها هم در مقایسه جدول

 به هم هستند و چه مواردی با موارد دیگر متفاوت هستند.

  

ها را  خواهید با هم مقایسه کنید، انتخاب کنید و آن که جدولی را درست رسم کنید، اول چیزهایی را که می برای این

 فهرست کنید.

 ها با هم بسنجید. هایی که قرار است آن چیزها را در آن حوزه دو یا چند حوزه را مشخص کنید، حوزهبعد 

  

کنند  ها به شما کمک می تان را کامل کنید. اما جدول احتماال نیاز خواهید داشت که دست به تحقیق بزنید تا جدول

 ی حرکت کنید.گیر تان متمرکز شوید و به سمت نتیجه که در حین تحقیق، روی هدف

  

 نمونه

  

که در همین استانی که االن هستید  خواهید تصمیم بگیرید که آیا کارتان را به استان دیگری انتقال بدهید یا این می

ها، و استانداردهای  ی بچه ی خانه، مدرسه بمانید. مواردی که باید بررسی شوند عبارتند از حقوق ماهیانه، کرایه

 زندگی.

  

تنها موردی که برای شما روشن است، حقوق دریافتی شماست. بنابراین برای به دست آوردن اطالعات از این موارد 

 خانه یا اینترنت تحقیق کرد. درباره موارد دیگر باید در کتاب
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ی خانه و مدرسه و استانداردهای زندگی  تان موفق باشید، جدولی رسم کنید و حقوق و کرایه که در تحقیق برای این

دیف اول قرار دهید و موارِد انتقال به استان دیگر و ماندن در استان کنونی را در ستون اول بنویسید. حاال با را در ر

ی خانه و مدرسه و استانداردهای زندگی، تصمیم بگیرید کدام گزینه  ی حقوق و کرایه توجه به موارد چهارگانه

 نونی.تر است: انتقال به استان دیگر یا ماندن در استان ک مناسب

  

  

 

  

 تمرین

  

های مختلف تلفن  خواهید تصمیم بگیرید که تلفن همراه جدیدی بخرید. جدولی رسم کنید و شرکت فرض کنید می

 همراه را با هم مقایسه کنید.

  

 پاسخ

  

 شود: گونه می های احتمالی، این یکی از جدول

  

  

 

  

 حل های مسئله/راه جدول

  

های تصویری  دهنده گیرند، سازمان کمک، الفبا، اعداد رومی و ابجد و غیره صورت میهایی نیز که با  بندی فهرست

ها را به صورت ابجد و ترتیب اعداد رومی مرتب  ها کارآیی خوبی ندارند. وقتی ایده هستند، اما در روند فوران ایده

 ها کار سختی خواهد بود. کردن ارتباط درونی آن کنید مشخص می

ی جانبی و کمکی. گاهی تعیین  یک ایده ی اصلی است و کدام آید که کدام از موارد موجود ایده مثال سؤال پیش می

 شود. کننده می این موضوع بسیار گیج

 حل کمک بزرگی است. در عوض، جدول مسئله/راه

 دهد. تری نشان می حل همان اطالعات را به شکل ساختاریافته جدول مسئله/راه

 کند تا: این جدول کمک می

 ف( مشکل یا مسئله را همراه با علل و عواقب آن رسم کنید،ال
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 ها را حدس بزنید. حل توانید عواقب راه ها برسید و حتی می حل ب( به راه

  

 نمونه

  

  

  

  

 تمرین

  

ی تولیِد هر  هزار تومان بفروشد. هزینه۹خواهد هر چکش را به ازای  کند. شرکت می شرکت شما چکش تولید می

ی تولید کاهش یابد تا سود  خواهد راهی پیدا کنید که هزینه تومان است. رئیستان از شما می ۹۱۱هزار و ۲چکش 

حلی برای این مشکل پیدا کنید. حل درست کنید و سعی کنید راه شرکت افزایش پیدا کند. جدول مسئله/راه  
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 یریهای تصو  دهنده ها با استفاده از سازمان هایی برای فوران ایده راهنمایی

  

های تصویری بیرون  دهنده حل را از این سازمان توانید راه تان دچار مشکل هستید یا نمی کردن مسئله اگر در تصویری

خواهید برسید،  اید. تا زمانی که ندانید به کجا می طور شفاف و روشن تعریف نکرده تان را به بکشید، احتماال مسئله

 دادن اطالعات غیرممکن است. سازمان

  

 ی بحث صهخال

  

 ها هستند. های تصویری، ابزاری برای فوران ایده دهنده سازمان

کنند و الگوها و روندهایی را به شما نشان  های تصویری از فکر شما را رسم می ها، نقشه دهنده این سازمان

 شان را نداشتید. دهند که قبال انتظار دیدن می

های  حل موضوع تمرکز شما عینیت بیشتری بدهند و منجر به راهتوانند به  چنین می دهندگان تصویری هم سازمان

 های خردمندانه شوند. کارآمد و تصمیم
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 ۵بخش 

 تعیین هدف

 

 

ای بریزیم یا هدفی مشخص کنیم تا مسئله  شویم باید آن را حل کنیم. پس باید برنامه رو می ای روبه وقتی با مسئله

 را برطرف کنیم.

  

تری  خواهید به دست آورید یا چه مراحلی را باید طی کنید، احتمال بیش که چه چیزی می اگر واضح و روشن بدانید

 دارد که به مقصودتان برسید. در این مبحث، ما به این موضوع خواهیم پرداخت.

  

 هدف چیست؟

  

یم در خواه ای است که می اش دهیم یا راه حل مسئله خواهیم انجام هدف، بیاِن روشِن همان چیزی است که می

توانند مربوط به  ها ممکن است شخصی باشند، ممکن است آموزشی باشند، یا می اش کنیم. هدف آینده برطرف

 های دیگر باشند. شغل و مشغولیت

  

ی  سال تحصیلی نمره خواهم در این نیم می» ، یا «طور فوتبال بازی کنم خواهم یاد بگیرم چه من می»برای مثال 

 «.ام درخواست کنم که ظرف شش ماه آینده حقوق مرا افزایش دهد هم از رئیسخوا می» یا « خوبی بگیرم

  

 گام تهیه کنید تا به آن برسید. به ای گام تان هرچه باشد، باید برنامه هدف

کردن  توانند تحقیق چنین باید موانعِ را پیدا کنید و چیزهایی را که نیاز دارید مشخص کنید. این چیزها می شما هم

 گرفتن از دیگران. کمکباشند یا 

  

 چرا باید هدف تعیین کرد؟

  

ها  چنین به فرآیند فوران ایده کردن مسئله،، فهمیدن آن و متمرکزشدن بر آن بود. ما هم ی تعریف مباحث پیشین، درباره

 کردنِ  کند. ما با تعیین پرداختیم. تعییِن هدف شگرد مهم دیگری است که ما را به سمت حل مسئله راهنمایی می

 خواهیم به کجا برسیم. کنیم که کجا هستیم و می هدف در واقع مشخص می

  

 هدف خوب چیست؟

  

 هدفی از زاویه بحث ما که شگردهای تفکر سنجیده است، ارزشمند و خوب است که:

 تان را مکتوب کنید و به شکل سند درآورید؛ الف( نوشته شده باشد؛ بنابراین هدف

 توانید از جزئیات استفاده کنید تا مشخص کنید چه کاری باید انجام دهید؛ میب( ویژه باشد؛ یعنی تا 

 تان را طوری تعیین کنید که قابل ارزیابی باشد؛ گیری باشد؛ یعنی هدف ج( قابل اندازه
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 اش کنید که بتوانید ظرف تان را خیلی دست باال یا دست پایین نگیرید؛ بلکه طوری تعیین بینانه باشد؛ هدف د( واقع

 زمان مشخصی و با مقدار مشخصی از اقدامات، به آن برسید.

تان باید ظرف یک زمان  تان مشخص کنید؛ یعنی هدف ه( جدول زمانی داشته باشد؛ یعنی زمانی را برای تحقق هدف

 «.زمانی در آینده یک»یا « در چند هفته»مشخص متحقق شود، نه مثال 

  

ی  نمایی است. بسته به هدفی که دارید، نیازی نیست که همهجدول تعیین هدفی که در زیر آمده برای راه

 های دیگری به این جدول اضافه کنید. های این جدول را پر کنید؛ و نیز ممکن است بخواهید بخش بخش

  

 

  

 ی هدف خوب گفتیم را مد نظر قرار بدهید. ای که درباره پذیر باشید، اما پنج ویژگی انعطاف

  

 تواند به شما کمک کند، بپردازیم: که جدول تعیین هدف چگونه می نی ای به مثالی درباره

  

ها را  اش را بهتر کند. پس او باید اول عمل فوران ایده های تواند نمره داند که می های فرزانه خوب نیست و می نمره 

 د.حل/مسئله بگذار هایش را در جدول راه از آن سخن رفت( و یافته بخش پیشین انجام دهد )که در
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ها مطرح  هایی که با فوران ایده حل ی فرزانه باشد، ما باید روی راه حاال برای تعیین هدفی که مبتنی بر مسئله

 ها را هرچه موثرتر سازیم. حل ای بریزیم تا راه اند، تمرکز کنیم و برنامه شده

  

 

  

 تعیین هدف

  

های یک مسئله  حل به یاد آورید(، با شمار بسیاری از راه ها فراوان کنیم )بخش پیش را کنیم که ایده وقتی کاری می

 ها ارزش پیگیری دارد؟ حل شویم. اما کدام از این راه رو می روبه
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ریزی برای تحقق آن است. برای انجام این کار، نیاز داریم که  حل و برنامه کردن بهترین راه تعیین هدف همان انتخاب

 مان را مشخص کنیم. هدف

  

دیگر هستند،  ها متفاوت از یک حل جایی که راه کشیم؟ از آن ای را انتظار می قیقا چیست؟ و چه نتیجههدف ما د

شوند را بر  ها تولید می هایی که در طول فوران ایده توانند نتایج و عواقب متفاوتی هم داشته باشند. ایده بنابراین می

 گوید ارزیابی کنید. تان می اساس معیارهایی که هدف

  

 المث

  

افت   کنید متوجه کند. وقتی به آمار سود و فروش نگاه می های ورزشی تولید می کنید که کفش برای شرکتی کار می

های ورزشی پیدا کنید.  حلی برای افزایش دادن سود و فروش این کفش شود که راه شوید. از شما خواسته می می

 ید:رس حل می دهید و به سه راه ها را انجام می فوران ایده

  

 الف( تبلیغات و بازاریابی وسیعی را شروع کنید

 ی محصوالت را محدود کنید تا تقاضا باال برود ب( عرضه

 ها را پایین بیاورید تا سود افزایش یابد. ج( هزینه

  

 ها را بررسی کنیم. ها نگاه کنیم و عواقب و نتایج احتمالی آن حل بیایید به راه

 اال فروش را باال خواهد برد.تبلیغات و بازاریابی وسیع احتم

 رود. چنین تقاضا برای خرید باال می شود و هم تر می ها و سود بیش کردن عرضه هم نهایتا منجر به افزایش قیمت کم

تواند منجر به افزایش فروش شود. اما عالوه بر آن هم میزان فروش را افزایش  ها احتماال می آوردن هزینه اما پایین

 یزان سود را.خواهد داد و هم م

 ی ج را انتخاب کنیم. بنابراین بهتر است گزینه

  

 تمرین

  

گیرد که کل حمام را  کند. یاسمین تصمیم می ی یاسمین نیاز به تعمیر اساسی دارد؛ شیر آب چکه می حمام خانه

چکه  شویی ترک دارد، شیرها ی دست چیز حمام کهنه و فرسوده شده است؛ کاسه نوسازی کند، چون تقریبا همه

 اند، و دوش حمام هم زنگ زده است. کنند، کف و دیوارها نم داده می

کرده است و از یک شرکت تعمیراتی هم قیمت گرفته است. اما یاسمین در حال حاضر مبلغ   یاسمین تعیین بودجه

 رسد: های زیر می حل ها به راه هزار تومان ندارد. او بعد از فرآیند فوران ایده ۲۵۱

 رد،الف( قرض بگی

 ب( وام تعمیر خانه بگیرد،

 ی تعمیرها را بعدا انجام دهد. هزار تومان خرج دارد و بقیه ۷۱ها را درست کند که  ج( اول شیرهای آب و لوله

 اوباید چه کند؟
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 پاسخ

  

ز ای ا کنید و چه ارزیابی که هدف یاسمین را چه تعیین می حل اما به این بستگی دارد  چند امکان وجود دارد. راه

 های احتمالی دارید. حل راه

رسد دیگر  اند و نیاز به تعمیر دارند. به نظر می هدف او تعمیر اساسی حمام و دستشویی است چون قدیمی شده

 ها قدیمی هستند و باید تعمیر شوند. ها و مفصل ی لوله وقت تعمیر اساسی فرا رسیده، چون همه

 که آیا کسی هست که به او قرض بدهد یا نه. یاسمین ممکن است قرض بگیرد اما اول باید بداند

 های ماهیانه را بپردازد. ی بانک کم باشد و او بتواند مبلغ حل دوم ممکن است بهترین گزینه باشد، اگر بهره راه

چنان  کند و باقی مسایل هم اصلی را تعمیر می  گیرد، اما موقتا قسمت ی سوم، یاسمین هیچ وامی نمی اما در گزینه

 مانند. میپابرجا 

 حل دو مناسب به نظر برسند. حل یک و هم راه هم راه

  

 راهنمایی برای تعیین هدف

  

ی مهمی که باید به یاد داشت این است که نباید هدفی بزرگ پیش رو گذاشت یا هدفی تعیین کرد که برای  نکته

شوند و از خیر  شان خسته می دستیابی به آن باید زمان زیادی صرف کرد. مردم اغلب قبل از تحقق کامل برنامه

 گذرند. دادن می ادامه

  

تان را  توانید، هدف توانید جدول زمانی برای رسیدن به هدف را تعیین کنید؟ اگر نمی وقتی هدف تعیین شد، آیا می

 شان کرد. هایی که بتوان مدیریت تری برسید، هدف های جزئی بشکنید و به هدف

  

 مثال

  

 گونه است: ماه آینده درخواست افزایش حقوق بدهد. جدول هدف او اینخواهد ظرف شش  شروین می
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ی شرکت بداند.  تری درباره اش را بهبود دهد و چیزهای بیش ماه وقت داده تا عملکرد کاری شروین به خودش شش

 هفته انجام دهد که البته کار سختی است. ۲۱ی این کارها را ظرف  اما او توقع دارد که همه

تری برای یک ماه تعیین کند. برای نمونه، شروین در  تر و جزئی موفقیت بهتری نائل خواهد شد اگر اهداف کوچک او به

تواند روی حضور و غیاب در سر کار متمرکز شود تا تصویری خوب از خودش در شرکت به جا بگذارد.  ماه نخست می

تواند هر هفته  ی شرکت تحقیق کند. در ماه سوم می هتواند سخت کار کند و روزهای تعطیل دربار بعد در ماه دوم می

 اخبار مربوط به شرکت را مطالعه کند.

 اش برسد. تری دارد که ظرف شش ماه به هدف تر، احتمال بیش اش به اهداف کوچک شروین با شکستن هدف بزرگ

  

 تمرین

  

 مدت برای خودتان تعیین کنید. حاال هدفی کوتاه

خوانی، تمیزکردن خانه،  دقیقه در روز به کتاب۰۵روز انتخاب کنید: مثل اختصاص  ۹۱ظرف دادن  چند کار برای انجام

دقیقه ورزش  ۲۱کردن غذاهای جدید، یا  ی لغات، نوشتن یادداشت روزانه، درست تمرین انگلیسی و افزایش گنجینه

 در روز. چه کار باید بکنید؟

  

 پاسخ

  

 تان است. های شما بسته به هدف پاسخ

 شود: جا به عنوان نمونه یک پاسخ ارائه می ایندر 

 کردن در روز دقیقه ورزش ۲۱هدف: 
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 گرفتن نرمش کنم، بعد از بیدار شدن یا قبل از دوش• 

 کنم ورزش کنم، وقتی تلویزیون نگاه می• 

 تا ایستگاه مترو را قدم بزنم،• 

 خواب بروم، نرمش کنم. که به رخت قبل از این• 

  

 ی بحث خالصه

  

کردن مسایل است، اما همیشه به یاد داشته باشید که اهدافی را تعیین کنید که  تعیین هدف بخش مهمی از حل

 ها را تحقق بخشید. بتوانید آن

 حل برسید. طور از مسئله به راه ی راهتان را رسم کنید و بدانید که چه از جدول تعیین هدف استفاده کنید تا نقشه

های عملی برسید، موعد زمانی تعیین کنید و  تان را ریز کنید، به گام که هدف کلی دارد این جدول شما را وامی

 کارهایی را که باید انجام دهید، مشخص کنید.

 کردن آن برسید. کند تا از مسئله به حل این تالش به شما کمک می
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 ۶بخش 

 یابی عیب

 

 

را اشتباهی بروید و این باعث شود که به هدفتان نرسید  کنید، راه ای را دنبال می آید که وقتی دارید برنامه پیش می

تان را نتوانید حل کنید. ممکن است موانع ریز و درشتی سر راهتان سبز شوند و شما را از پیشروی  یا مسئله

 بازدارند.

  

 شدن با موانع بحث کنیم. ی مواجه ی نحوه خواهیم درباره در اینجا می

  

کنیم در واقع داریم پیش  یابی" می نگرانه "عیب مان است؛ ما وقتی آینده موارد پیش رویی  یابی، تفکرکردن درباره عیب

ها مواجه   کنیم خودمان را آماده کنیم که با آن کنیم یا سعی می ها را کشف می ها ظاهر شوند آن که مسئله از این

دهید که آن خطاها روی دهند، یا  نمیکنید و اجازه  بینی می کردن، خطاهای خودتان را پیش یابی شویم. شما با عیب

شدن آن را بگیرید و در کنترل خود  توانید جلوی بزرگ کردن می یابی اگر خطایی هم مرتکب شده باشید، با عیب

 درآورید.

  

روشدن با موانع است، موانعی که اگر برطرف نشوند راه رسیدن شما به هدف را مسدود  یابی همان روبه عیب

مان برسیم.  یاد بگیریم که چگونه با موانع ریز و درشت مواجه شویم تا بتوانیم به مقصد و هدفکنند. ما باید  می

 شود. ها و مشکالت ساخته می یابی، نوعی پل است که روی دریای عیب عیب

  

 اند ها تداخل کرده کردن مسایلی که با هدف مشخص

  

رو خواهیم  ناچار با یک یا چند مانع روبه ه آن برسیم، بهکه هدفمان را مشخص کردیم و شروع کردیم که ب ما بعد از این

توانیم آن را حل کنیم؛ همین قضیه درمورد  های پیش گفتیم که بدون شناسایی و پذیرفتن مسئله نمی شد. در بحث

 شوند هم صادق است. یابی ظاهر می مسایلی که در طول عیب

  

مان برسیم شناسایی  که به هدف توانیم آنها را قبل از این یبینی هستند؛ یعنی ما م بعضی از این مسایل قابل پیش

 که پدیدار شدند به آنها پرداخت. بینی نیستند و باید همین کنیم. بعضی دیگر از این مسایل قابل پیش

  

برد. ما باید صادقانه هدفمان را ارزیابی  بینی هستند، کار و وقت زیادی می کردن مسایلی که قابل پیش شناسایی

 م و بدانیم که به چه چیزهایی نیاز داریم تا بتوانیم هدفمان را محقق کنیم.کنی

  

های  اش این بود که به نمره ی مشکل فرزانه بود؛ او هدف ( مثالی ذکر کردیم که درباره۵بخش های قبل ) در بحث

مانع رسیدن او به « ؤثرکم و غیرم  ی  مطالعه»و « رفت و آمدهای زیاد»دانست که  بهتری دست پیدا کند. فرزانه می
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دانست  اش را بهتر کند، می های که دست به کار شود و بخواهد که نمره هدف خواهند شد. پس، فرزانه قبل از این

کدام از این دو مشکل فرزانه، ساده نیستند و فرزانه به  که مجبور است بر آن مشکالت و مسایل چیره شود. هیچ

اش را متوقف کند و در مطالعه مهارت کسب  های اجتماعی چون او باید فعالیت تواند بر آنها چیره شود، راحتی نمی

 کند.

  

شان هم  کردن توان شناسایی کرد؛ حل تر می بینی نیستند، راحت هایی را که قابل پیش اما از سوی دیگر، مسئله

تان  ی محل خانه که در کتابکنید و به کتاب خاصی نیاز دارید  تر است. برای مثال، شما دارید تحقیق می اغلب ساده

های این کتاب به امانت  ی نسخه برید که همه روید تا کتاب را بگیرید، پی می خانه می شود. وقتی به کتاب یافت می

 اند. گرفته شده

  

بینی نیست؛ مثال فرض کنید دارید روی گزارشی  شوید که قابل پیش رو می ی فنی روبه یا فرض کنید که با یک مسئله

گرتان کار  تان خراب شده یا چاپ فهمید که رایانه اش است، اما همان روز می دادن کنید که فردا آخرین روز تحویل یکار م

 کند. نمی

  

های  خانه بخواهید که در شعبه دار کتاب توانید از کتاب توان حل کرد. مثال در مورد اول، می راحتی می این مسایل را به

فروشی تهیه کنید. در مورد  توانید همان کتاب را از کتاب ناسبی داشته باشد میدیگر جستجو کند یا اگر قیمت م

 تان استفاده کنید. ی دوست حلی پیدا کنید؛ مثال از رایانه توانید موقتا راه تان، می ی رایانه مسئله

  

شویم  رو می مسایل روبهریزی هم نیستند. ما وقتی با این  بینی نیستند، ماهیتا قابل برنامه مسایلی که قابل پیش

یابی  ی عیب مان برسیم. بحث ما درباره مان ادامه دهیم و به هدف حل را پیدا کنیم و به راه  باید سریعا بهترین راه

 بینی هستند. مسایلی است که قابل پیش

  

 تمرین

  

های این داستان  اتفاق کم دو نوع مسئله بنویسید. به یاد داشته باشید که آید، دست برای داستانی که در زیر می

تری مواجه  گیرید، با مشکالت بیش های مشابه اما واقعی که قرار می نمایشی است، یعنی شما در موقعیت

 شود. تر می ها سخت بندی مسئله شوید و جدول می

  

 داستان:

اش  ی دوم نمایش ی تمرین دارد. او در پرده کند جلسه برای نمایشی که خودش کارگردانی می ۰۱:۹۱نادر ساعت 

همان روز جای  ۰۲:۹۱کند. اما ساعت  باید حرکت بازیگرهای دیگر را تعیین کند. خود نادر در این نمایش بازی هم می

 دیگری باید دو مونولوگ و یک آواز اجرا کند.

  

 ها هستند؟ ناپذیر نادر کدام بینی ایل پیشپذیر و مس بینی مسایل پیش

  

 پاسخ:
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 ها رسیده باشید: امکان دارد به این جواب

  

 پذیر: بینی مسایل پیش

ی  تواند در جلسه تری از نادر خواهد گرفت. او می این کار زمان بیش نادر باید خودش را برای هر دو جلسه آماده کند. 

شان را یاد بدهد و خودش را هم برای مونولوگ و آوازخوانی آماده  ایستادن ی حرکت و جای تمرین به بازیگران نحوه

ای مثل  چنین باید شب قبل از تمرین با دستیار کارگردان یا چند تن از بازیگران تماس بگیرد و کارهای روزانه کند. او هم

 شستن را فعال به تعویق بیاندازد. خرید منزل و لباس

  

 ناپذیر: بینی مسایل پیش

توانند تمرین کنند، یا یکی از  اش نمی دیر تئاتر ممکن است دیر کند، یا کلیدش را همراه نیاورد، نادر و گروه بازیگرانم

چنین شاید به خاطر ترافیک یا تأخیر اتوبوس یا پیدانکردن تاکسی نتواند سر  بازیگران ممکن است آن روز نیاید. نادر هم

فرصت خوبی را از دست بدهد. یا ممکن است وقتی نادر به محل اجرا برود، به  موقع به اجرای مونولوگ و آواز برسد و

خواهد به اجرای نادر امتیاز دهد  گویی کند. یا حتی ممکن است شخصی که می جای مونولوگ باید بداهه او بگویند به

 موقع به محل اجرا برسد. نتواند به

  

 اند ی مسایلی که با هدف تداخل یافته جویی درباره چاره

  

های تفکر انتقادی را به کار گرفت تا بتوانیم  بینی و پنهان، سخت است. باید مهارت پیش های غیرقابل یافتن عیب

های  ی خطاها و اشتباه رفتن به سمت هدف، همه مسیر رسیدن به هدف را بررسی کنیم. باید در حال پیش

 احتمالی را تصور و یادداشت کرد.

  

 تمرین

  

اش قرار است در طول بعد از ظهر به  اش مراقبت کند. دوست ی دوست ساله کرده است که از پسر یکسمیرا قبول 

تواند برای مسایلی که ممکن  داند. او چگونه می داری نمی ی بچه یک نشست کاری برود. سمیرا چیز زیادی درباره

 جویی کند؟ ها مواجه شود چاره است با آن

  

 ها کارآمد هستند: کدام جواب

  

 کنند. الف( از دوست دیگری که بچه دارد درخواست کند که به او یاد دهد چگونه پوشاک بچه را عوض می

 دی کودکان تهیه کند. ب( چندتا سی

 داری بخواند. ی بچه هایی درباره ج( کتاب

 های مختلف لباس بچه را با هم مقایسه کند. های مختلف سر بزند و قیمت د( به فروشگاه

  

 پاسخ
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ی  یابی بودند. قرار نیست سمیرا برای بچه هایی از عیب ی دال، نمونه ی مواردی که ذکر شد، به جز گزینه همه

ی  هایی که درباره اش لباس بخرد، بلکه فقط باید پوشاک بچه را عوض کند و او را سرگرم سازد. خواندن کتاب دوست

 بهتر بفهمد و بتواند نیازهای او را تامین کند.ساله را  ی یک کند که بچه داری است به سمیرا کمک می بچه

  

گیری در مقابل درمان پیش  

  

شوید،  خصوص از مسئله مواجه می هاست. اگر مدام با یک نوع به کردن به الگوها و نمونه یابی، نگاه راه دیگر عیب

ه چه چیزهایی نیاز شود و شما ب بهترین دفاع این است که بفهمید چه چیزی باعث به وجود آمدن این مشکل می

تان را تغییر دهید تا بتوانید از  های دارید تا نگذارید این مسایل دوباره تکرار شوند. شاید نیاز باشد که عالیق و عادت

 کردن هم ندارد. ای نباشد، نیاز به حل بروز مسایل جلوگیری کنید. وقتی مسئله

  

 مثالی بزنیم:

های بخش مربوطه مطلع شود. ساعت  رفت گذارد تا از پیش ار جلسه میرئیس نگار، هر چهارشنبه صبح با مافوق نگ

ی پیش، رئیس از نگار خواسته بود که  شود. از چند هفته شنبه، رئیس نگار تندخو می چهار بعد از ظهر هر سه

ش ی گزار اش را خالصه کند. رئیس همیشه انتظار دارد که خالصه ای خود نگار و همکاران هفته های یک رفت پیش

ها،  کند که نگار آیا کار ضروری دیگری هم دارد یا نه. بعضی از هفته ظرف نیم ساعت آماده شود، و فرقی هم نمی

شود، و به همین نحو  ی گزارش می گذارد و مشغول به نوشتن خالصه اش را روی زمین می نگار کارهای مهم

سازد. چند راه وجود دارد که نگار  را هم متوقف میاش  اش برساند و کار همکاران تواند کار خود را به همکاران نمی

اش بپرسد که آیا هر هفته مسولیت  که او باید از رئیس گیری به عمل آورد؛ اول این شنبه پیش بتواند از مسایل روز سه

سئله یابی کند تا از بروز م تواند عیب ی اوست، نگار می ی اوست یا نه. اگر به عهده ی گزارش به عهده نوشتن خالصه

 و بحران جلوگیری به عمل آورد:

  

اش بخواهد که به همکاران آن بخش از سازمان خبر دهد که نگار از ساعت چهار تا پنج بعد از ظهر  یک( از رئیس

 دهد. ی گزارش است و همه بدانند که او در این یک ساعت چه کاری انجام می مشغول نوشتن خالصه

  

 شنبه جای خاصی باز کند. رای عصرهای سهاش را مرتب کند و ب دو( جدول کاری

  

 شنبه به او بدهند. های خود را در صبح سه رفت اش بخواهد که فهرستی از پیش سه( از همکاران

  

توانید از آن برای پیداکردن مشکالت ممکن استفاده کنید و از  در زیر، نموداری رسم شده است که شما می

تواند مسایلی که رخ خواهند  یابی پیشگیرانه است و می نمودار برای عیب یابی نیز مطلع شوید. این های عیب روش

 داد را به شما نشان دهد.
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 تمرین

  

تان گفته  ی شرکت، غذا سفارش دهید. رئیس ی ساالنه تان از شما خواسته است که برای جلسه فرض کنید رئیس

پرس کباب  ۵۱نفر به جلسه آمده بودند و روی هم رفته  ۱۵نفر به این جلسه خواهند آمد. سال گذشته،  ۷۱است 

تر سفارش غذا بدهید، مسئله  تر یا کم پرس جوجه مصرف شده است. شما مطلع هستید که اگر بیش ۴۱کوبیده و 

 یابی کنید؟ توانید این مسئله را عیب طور می به وجود خواهد آمد. چه

  

 پاسخ

  

گونه جواب داد: شود این متنوع هستند. مثال می توان داد هایی که به این مسئله می پاسخ  
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 ی بحث خالصه

  

گذارند به هدف  شوند و نمی هایی است که بر سر راه ما سبز می نگر، شناسایی مسئله یابی آینده اولین قدم عیب

و ایجاد بحران ها  شدن آن بینی کرد و در نتیجه از بزرگ توان از قبل پیش نزدیک شویم. برخی از این مسایل را می

رو شده  مقدمه روبه ها بی شویم که با آن جلوگیری به عمل آورد. اما زمانی متوجه برخی دیگر از این مسایل می

حل را پیدا کنیم و به پیش رویم و مطمئن  رو هستیم؛ ما باید راه کند که با کدام از این مسایل روبه باشیم. فرقی نمی

 رسید.شویم که به هدف و مقصدمان خواهیم 
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 ۷بخش 

 منابع دستیابی به اطالعات

 

 

تان کند تا  آید که بخواهید تصمیم مهمی بگیرید، اما هیچ اطالعاتی در دسترس شما نیست که کمک پیش می

شود که از  خصوص در محیط کار یا مدرسه، از شما خواسته می ها هم، به تان بهینه باشد. بعضی وقت تصمیم

 تان ارائه کنید. شواهدی برای درستی تصمیمتان دفاع کنید و  تصمیم

  

توانند درستی  ها برای پیداکردن اطالعات را بررسی خواهیم کرد، اطالعاتی که می در این بخش، ما بهترین راه

 های شما را توجیه کنند.  حل ها و راه تصمیم

  

 سه منبع برای کسب اطالعات

  

تالش زیاد نیازی ندارند. از این گذشته، شما هم نیاز ندارید که اطالعات ها، به کار و  حل ها و راه بسیاری از تصمیم

کردن برای امتحان یا پختن یک کیک  ی زمان مطالعه زیادی داشته باشید تا تصمیم بگیرید؛ مثال اگر بخواهید درباره

دانید،  اطالعات ضروری را میتصمیمی بگیرید، نیاز ندارید که اطالعات فراوانی در اختیار شما باشد. در این موارد شما 

 گیری خردمندانه به کار بگیرید. توانید آنها را جهت تصمیم آسانی می و به

  

تان  رو شوید که برای اما اگر بخواهید تصمیمی بگیرید و اطالعات ضروری را نداشته باشید چه؟ اگر با چیزهایی روبه

 شان کنید چه؟ آشنا نیستند و حتما باید بررسی

دانید که  کنید تا اطالعات درست را پیدا کنید، و می آید. شما هرکاری می تان می که تفکر انتقادی به کمکجاست  این

 تان بسته به کیفیت اطالعاتی است که دارید. کیفیت تصمیم

  

ر گیری بهتر، اطالعات خوبی در اختیار شما قرا توانند برای تصمیم بیایید سه نوع از منابعی را بررسی کنیم که می

 بدهند:

 اینترنت،. ۰

 خانه، کتاب. ۲

 منابع انسانی.. ۹

  

شان بیاوریم،  ها را بررسی خواهیم کرد؛ و خواهیم دید که چگونه از آنها استفاده کنیم، چگونه به دست تک این ما تک

 ها هستند. رسانند، کدام تر ما را به آن منابع می برهایی که سریع و نیز درخواهیم یافت میان

  

 اینترنت. ۱
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سایت وجود دارد. شما فقط کافی است بدانید که  ها وب که میلیون وجو در اینترنت نباید کار شاقی باشد، با این جست

وجو در اینترنت، سه روش اساسی وجود  دنبال چه هستید و بهترین راه برای پیداکردن آن کدام است. برای جست

 www.google.comوجو استفاده کنید؛ موتورهایی مانند: جستدارد. روش اول این است که از موتورهای 

www.ask.com 

www.bing.com. 

  

شود را وارد کنید تا این موتورها  میتان  تان یا کلماتی که مربوط به موضوع تحقیق کافی است موضوع تحقیق

کنند؛ یعنی  وجو همیشه درست کار نمی های مربوطه را در اختیار شما قرار دهند. اما موتورهای جست سایت وب

های غیرمفید تمایز قائل شوند. بل فقط هرچیزی را که به درد شما  های مفید و سایت توانند بین سایت همیشه نمی

 کنند. حقیق شما هماهنگ باشد، فهرست میبخورد و با معیارهای ت

  

های راهنمای موضوعی است. امتیاز بزرگ این روش آن است  سایت راه دیگر برای تحقیق در اینترنت، استفاده از وب

اند.  چین کرده دهند که افراد معتبری آنها را دست ها فهرستی را در اختیار شما قرار می سایت که این وب

های راهنما حتی  سایت کیفیت پایینی برخوردار هستند، معموال راهنما ندارند. برخی از این وب هایی که از سایت وب

کنند تا راهنمایی برای موضوع خاصی بنویسند. برخی از این  های مختلف را استخدام می متخصصین حوزه

 دهند. های مرتبط را هم در اختیار شما قرار می ها لینک سایت وب

  

 های راهنما عبارتند از: ایتس برخی از این وب

www.about.com سایت دیگر لینک شده است؛ ها وب که هزاران موضوع دارد و با میلیون 

www.academicinfo.net کردن منابع قبلی است و  کردن یا حذف کردن منابع تازه و ویرایش که پیوسته در حال اضافه

 خورد؛ آموزان دبیرستانی به باال می تر به درد دانش بیش

www.ipl.org  اند؛ ها شناخته شده منبع« بهترین»عنوان  داران به منبع اینترنتی دارد که توسط کتاب ۲۱۱۱۱که بیش از 

http://infomine.ucr.edu منبع اینترنی  ۰۰۱۱۱۱اش استادان دانشگاه و دانشجویان است و شامل  که مخاطبان

 اند. ها انتخاب شده داران دانشگاه است که به دست کتاب

  

کنید خوب  میسایتی را پیدا کنید که فکر  سومین راه برای پیداکردن اطالعات در اینترنت آن است که خودتان وب

ها  سایت وجو کنید. برخی از این وب سایت جست گاه داخل همان وب تواند اطالعاتی به شما دهد، و آن است و می

 اند از: عبارت

  

 ها نامه دانش

  

www.encyclopedia.com ی جهان را  نامه ی کلمبیا و دانش مهنا سایت رایگانی است که منابع بیشماری از دانش وب

 در خود جا داده است.

 چنین بخش فارسی نیز دارد: نامه هم این دانش

www.fa.encyclopedia.com های انگلیسی است. تر از مدخل اش کم های که البته تعداد مدخل 

http://www.google.com/
http://www.ask.com/
http://www.ask.com/
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.academicinfo.net/
http://www.academicinfo.net/
http://www.ipl.org/
http://www.ipl.org/
http://infomine.ucr.edu/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.fa.encyclopedia.com/
http://www.fa.encyclopedia.com/
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www.britannica.com چه به اطالعات  دهد و چنان رایگان در اختیار شما قرار می ها را به که چند پاراگراف اول مقاله

 خیلی ساده و اساسی نیاز داشته باشید احتمال دارد شما را به مقصود برساند.

www.education.yahoo.com/reference سایت معتبر را  وجو کنید منابعی از چند وب سایت جست که وقتی در این وب

 دهد. در اختیار شما قرار می

  

 ها نامه لغت

  

www.dictionary.com کند؛ وجو می نامه جست زمان در چندین لغت که هم 

www.m-w.com ی معروف نامه که همان لغت Merriam-Webster نامه رایگان است. است. استفاده از این لغت 

 www.loghatnaameh.com ی دهخدا نامه سایت لغت توانید به وب ای به زبان فارسی می برای یافتن معنای واژه

 مراجع کنید.

  

 تمرین

  

 های زیر درست نیستند؟ کدام از جمله

  

 وجو در اینترنت، باید پول پرداخت. های جست الف( برای استفاده از برخی سایت

ی شما مربوط  ها ضرورتا به مسئله کنند اما این لینک های زیادی وصل می وجو شما را به لینک ب( موتورهای جست

 نیستند.

 وجو تنها راه برای به دست آوردن اطالعات در اینترنت نیستند. موتورهای جست ج(

 خانه است. توان اطالعات آماری یافت، کتاب د( تنها جایی که می

  

 پاسخ

  

توانید اطالعات آماری به  خانه هم می جز کتاب های دیگری به ی آخر )د( درست نیست؛ شما در اینترنت و از راه جمله

 دست آورید.

  

 مشخصات منابع خوب

  

 توانند بر سر راه ما جهت یافتن اطالعات درست و معتبر قرار بگیرند؟ چه موانعی می

  

ها  سایت دهند. تعداد این وب مایه و گاهی نادرست در اختیار قرار می هایی وجود دارند که اطالعات کم سایت وب

 بسیار زیاد است.

  

های زیادی هستند که در  سایت جای واقعیت ارائه دهند؛ چون وب داستانی را بهافتد که  در اینترنت بسیار اتفاق می

 کند. شدن بین آنها را سخت می پردازند. و همین امر تفاوت قائل ی اطالعات می های معتبر به ارائه سایت کنار وب

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.education.yahoo.com/reference
http://www.education.yahoo.com/reference
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.m-w.com/
http://www.m-w.com/
http://www.loghatnaameh.com/
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شیم. هر اطالعاتی را که مایه و نادرست این است که همیشه مشکوک با کردن از اطالعات کم بهترین راه برای دوری

اید، اعتبار آنها را مسلم  های دیگر پیدا نکرده سایت کنید درست مپندارید و تا آن اطالعات را در وب در اینترنت پیدا می

 تصور نکنید.

  

 تمرین

  

 ی سیستم گرمایش دارید. سازید و نیاز به اطالعاتی در زمینه شما دارید خانه می

 توانید استفاده کنید: از سه سیستم می گوید کار به شما می پیمان

 گاز طبیعی،

 سوخت هیدروکربنی،

 و برق.

 ترین سیستم را انتخاب کنید. خواهید ارزان شما می

 کنید. کنید، پنج نتیجه پیدا می وجو می وقتی در اینترنت جست

  

 شما دهد؟ تر احتمال دارد که اطالعات درست به اید بیش هایی که پیدا کرده سایت یک از وب کدام

  

 سایت حفاظت از محیط زیست. ۰

 های گرمایشی و یخچال و هواکش سایت صنف سازندگان سیستم. ۲

 ی استفاده از چوب در سیستم گرمایشی خانه سایتی آموزشی درباره. ۹

 فروشد سایت شرکتی که سیستم گرمایش برقی می. ۴

 ی مهندسی. سایت یک دانشکده وب. ۵

  

 پاسخ

  

 تری دارند. ی مهندسی احتماال اطالعات معتبر و دقیق سازندگان سیستم گرمایش و دانشکده های صنف سایت وب

دهد و ممکن است  چون آلودگی را مد نظر قرار می ای هم محیطی سایت حفاظت از محیط زیست، عوامل زیست وب

 های گرمایش خاصی را پیشنهاد دهد. سیستم

های گرمایشی فروختن کاالی خودشان است، نه دادن اطالعات  سیستمی  های فروشنده های شرکت سایت کار وب

 لزوما درست.

  

 منابع چاپی –خانه  کتاب. ۲

  

توانید در اینترنت اطالعات مدنظرتان را پیدا کنید. در این حال ممکن است الزم شود به  ها شما نمی بعضی وقت

 کتابخانه بروید.

  



48 
 

 وجو در اینترنت است. خانه بهتر از جست وجو در کتاب که جستتوان برشمرد در اثبات این پنج دلیل می

  

 خواهید به شما بدهند. چه را که می دانند چگونه آن ای هستند که می دارها افراد حرفه دارها: کتاب کتاب( ۰

  

اینترنت قابل شده وجود دارد که در  ها کتاب و منابع چاپ ای که در اینترنت وجود ندارند: میلیون شده منابع چاپ( ۲

ها و  شده و قدیمی مانند روزنامه ی منابع چاپ عالوه، ممکن است انسان قادر نشود همه وجو نیستند. به جست

 ها پیدا کرد. خانه توان را در کتاب نشریات را اسکن کند و وارد اینترنت کند. آنها می

  

تواند اطالعاتی را در  نیستند. هرکسی میی اطالعاتی که در اینترنت وجود دارد درست  اطالعات معتبر: همه( ۹

های معتبر و غیرمعتبر فرق گذاشت. برخی از  سایت آسانی بین وب توان به وقت نمی اینترنت منتشر کند و هیچ

شده قبل از  های چاپ دهند. اما کتاب ای و علمی ارائه می ها نیز اطالعات نادرست را در قالب و شمایلی حرفه سایت

شوند،  شوند، تصحیح می ها عموما ویرایش می باید از فیلترهای نظارتی فراوانی بگذرند. کتاب که چاپ شوند این

ها جای  خانه های کتاب شوند و در قفسه دارها انتخاب می شوند و بعد توسط کتاب شوند، منتشر می ارزیابی می

 گیرند.

  

بزرگی برای اطالعاتی است که یا خیلی قدیمی اند و نه جدید: اینترنت، منبع  پیداکردن چیزهایی که نه تاریخی( ۴

ها و تاریخ حکومت ساسانیان را  توانید در اینترنت وضعیت فعلی حکومت هستند یا خیلی جدید. مثال شما می

 ی قرن بیستم کار مشکلی است. وجو کنید اما تحقیق درباره جست

  

هایی هم  ع در اینترنت رایگان نیستند. سایتخانه عمومی رایگان است. برخی از مناب قیمت: استفاده از کتاب( ۵

ها باید  دهند اما برای دسترسی به کل منابع این سایت هستند که برخی اطالعات را رایگان در اختیار شما قرار می

 پول پرداخت.

  

 پرسیدن از کارشناسان. ۳

  

در اینترنت. ممکن است اطالعاتی را  خواهید بیابید، نه خانه آنچه را که می شود که نه در کتاب ها هم می بعضی وقت

کند، یا اطالعاتی  ها که روزانه تغییر می ی وام اش هستید از نظر زمانی موقتی باشند، مثل نرخ بهره که به دنبال

اند، مثل نظر افراد در مورد موضوعی خاص. در این موارد، باید فردی را پیدا کنید که اطالعاتی  باشند که منتشر نشده

 ینه داشته باشد.در این زم

  

توانند اطالعات معتبری به شما  کارشناسان کسانی هستند که از موضوع تخصصی خود دانش خوبی دارند و می

های  اند و سال خوبی اطالع دارند چون در این زمینه مطالعه داشته بدهند. این کارشناسان از موضوع تخصصی خود به

های راهنمای تلفن  توانید به کتاب رفتن از کارشناسان ساده است. میاند. اطالعات گ زیادی به آن موضوع پرداخته

شود؛ یعنی اول باید  ای می نگاه کنید و چندتایی از این کارشناسان را پیدا کنید. البته گاهی هم چندمرحله

م از اینترنت. توانید استفاده کنید و ه خانه می وجو کنید و کارشناسی را پیدا کنید. در این زمینه، هم از کتاب جست

 آوری اطالعات کنید. توانید اقدام به جمع ی تماس کارشناس را پیدا کردید می وقتی نام و شماره
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کردن با کارشناسان باعث  توانید به او اعتماد کنید. در ضمن صحبت مزیت یافتن کارشناس در این است که معموالً می

ها چیست و  داند که نرخ وام . مسئول وام بانک دقیقا میوجو صرف کنید تری برای جست شود که شما زمان کم می

 ی زمانی به شما توضیح دهد. ها از نظر قیمت و دوره تواند در مورد انواع وام می

  

 ی کارشناسان را چک کنید نامه گواهی

  

ی معتبری  نامه گواهیکه بدانید آیا او  شود اعتماد کنید، مگر این نامیده می« کارشناس»شما نباید به هر کسی که 

 دارد یا نه.

  

قدر توانایی  آورد؟ به چه منابعی متکی است؟ این فرد چه اش را می از خودتان بپرسید: این کارشناس از کجا اطالعات

 خواهید به شما بدهد؟ دارد که اطالعاتی را که می

  

کند. او  شهر در طول تابستان استفاده مینیک پارک  ی پیک خواهد بداند که چند نفر از منطقه برای مثال، مستانه می

تواند در این زمینه به او کمک کند یا نه. کسی که تلفن  پرسد آیا کسی می زند و می ها زنگ می ی پارک به اداره

گوید. مستانه باید بپرسد که این شماره از کجا آمده است: آیا این عدد  دهد به او عددی را می مستانه را جواب می

 ی پارک شهر بوده است؟ که برآورد خود فرد از تعداد مسافران سال گذشته ی ثبت شده است یا اینطور رسم به

  

 تمرین

  

کند که  ها یادآوری می ها اهمیت دارند. او پیوسته به بچه اش بگوید که چرا بازیافت زباله های خواهد به بچه تیمور می

ماموران شهرداری با »پرسد  ترین دخترش می روز کوچک زند. یکای بری ی جداگانه ی زباله ظروف پالستیکی را در کیسه

  دهد اما به داند، بنابراین جوابی هم به پرسش دخترش نمی تیمور واقعا جواب را نمی« کنند؟ ها چه کار می این زباله

 وجو بزنند. دهد که همگی برای فهمیدن این مسئله دست به تحقیق و جست او قول می

  

 که تیمور و دخترش برای یافتن اطالعات مورد نیازشان از کدام روش باید استفاده کنند:حاال شما بگویید 

  

 بنویسند،  الف( به شهردار نامه

 های محلی دنبال جواب بگردند، ب( در روزنامه

 ج( به یک مرکز بازیافت زنگ بزنند و از آنها بپرسند،

 د( به سایت مرکز بازیافت سر بزنند.

  

 پاسخ
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کند بپرسند. شهردار احتماال از  جا کار می ش آن است که به مرکز بازیافت زنگ بزنند و از کسی که در آنبهترین رو

ی  های دولتی ممکن است اطالعاتی درباره سایت های محلی و وب ها خبردار نیست. روزنامه جزئیات بازیافت زباله

 اشند.گوی سؤال تیمور و دخترش نب بازیافت داشته باشند اما شاید جواب

  

  

 ی بحث خالصه

  

ها و اطالعات را از  های شما بستگی به کیفیت اطالعات شما دارد. گاهی شما واقعیت ها و تصمیم حل کیفیت راه

 وجو دارید. دانید. اما گاهی هم نیاز به تحقیق و جست قبل می

 کارشناسان.خانه و  سه منبع برای به دست آوردن اطالعات وجود دارد: اینترنت، کتاب

توانید تصمیم درستی بگیرید یا  گاه می هنگام باید از هر یک از این منابع استفاده کنید، آن اگر بدانید که چگونه و چه

 حل را پیدا کنید. راه
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۸بخش   

 ارزیابی حقیقت

 

 

که یک حقیقت  قدر وزن و اعتبار دارد ی فرد نسبت به یک موضوع همان آیا عقیده فرق بین حقیقت و عقیده چیست؟

 دارد؟

توانیم بین اطالعات  دهیم که چگونه می کنیم و نشان می بین حقیقت و عقیده را بررسی می  در این بخش، ما تفاوت

 دار هستند، فرق بگذاریم. درست و عینی و اطالعاتی که غلط یا جهت

  

 گذار شک فرق

  

اطالعات درست و حقیقی هستند. اما این اواخر که تیتر ها منابع خوبی برای  بسیاری از مردم معتقدند که روزنامه

شدن روز آخرت و پایان زندگی خبر داده بودند، یا  شان از نزدیک کردید آیا متوجه شدید که برخی ها را نگاه می روزنامه

آمده است که دو  یا حیوانی به دنیا« اند ربوده»ها را  اند یا آن گفتند که با موجودات فضایی برخورد داشته از مردمی می

به جای انتشار  -هایی که  ها دارد. خب، بیشتر ما آنقدر باهوش و زیرک هستیم که بین روزنامه تا سر شبیه انسان

 اند، فرق بگذاریم. هایی که اعتبار عمومی و جهانی یافته کردن مردم است و روزنامه  شان سرگرم سعی -خبر 

  

کنند  هایی که با احساسات مردم بازی می رسان هستند و روزنامه یی که اطالعها که ما بتوانیم میان روزنامه اما این

شود که بتوانیم اطالعات درست و عینی را هم شناسایی کنیم. ما باید چشم  فرق بگذاریم، دلیل بر آن نمی

هستند تمییز  بودن طرف بودن و بی طرف را از منابعی که مدعی حقیقی شکاکمان را تربیت کنیم تا منابع حقیقی و بی

 دهیم.

  

مان استفاده کنیم، باید  گیری و حل مساله که به منبعی تکیه کنیم و از آن منبع برای تصمیم ما باید پیش از این

بیاموزیم که به دیده شک بنگرم. پیداکردن منابع، مهم است؛ اما ما باید بدانیم که کدام یک از این منابع قابل اعتماد 

 عتماد نیست.شان قابل ا است و کدام

  

 حقیقت در برابر عقیده

  

ای  اش را ثابت کرد. اگر گزاره توان درستی ای عینی است که می ای درباره واقعیت است. حقیقت گزاره حقیقت، گزاره

انقالب ایران در سال »را در نظر گیرید:   حقیقی و درست باشد، مستقل از باور فردی است. برای مثال، این گزاره

راحتی تایید کرد که در آن سال انقالبی در ایران رخ داده  توان به این گزاره درست است، چون می.« رخ داد ۰۹۵۷

تواند  ای ذهنی است که مبتنی بر باورهای فردی و شخصی است. بنابراین، عقیده نمی است. اما عقیده، گزاره

توان  می«. ترین انقالب تاریخ است انقالب ایران، بزرگ»ی  همیشه برای هر کسی درست باشد. برای مثال گزاره

استفاده شده است که « ترین بزرگ»ی ارزشگذار ذهنی  گفت که این گزاره بر اساس باور شخصی است چون از واژه
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ی آن بحث و جدل کرد. بسیاری از مردم ممکن است با این گزاره مخالفت کنند؛ ممکن است به جای  توان درباره می

 دیگری را استفاده کنند. ی واژه« ترین بزرگ»ی  واژه

  

 تمرین• 

  

 شان عقیده: ها واقعیت است و کدام مشخص کنید که کدام از این عبارت

 ترین شاعر زن تاریخ ایران است. پروین اعتصامی بزرگ. ۰

 کشد. نیروی جاذبه، هرچیزی را که نزدیک به سطح زمین باشد، به سمت مرکز این سیاره می. ۲

 و از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است. ۰۹۵۳ر سال قانون اساسی ایران د. ۹

 سال، باید چهارسال در دانشگاه درس خواند، فکر خوبی نیست.  جای سه که به این. ۴

 دارند. شدن صنعت نفت در ایران را گرامی می مردم روز ملی. ۵

  

 ها پاسخ

  

 عقیده است.. ۰

 حقیقت است.. ۲

 حقیقت است.. ۹

 است.عقیده . ۴

 حقیقت است.. ۵

  

 اعتمادکردن به منابع

  

مردم با   ی مواجهه گوید. شما احتماال خبرهایی درباره دهد، لزوما درست نمی هرکس که به شما اطالعاتی می

های  ها ببینید. اما در مورد فیلم شده در روزنامه ها را به صورت چاپ گیرید، حتی اگر آن موجودات فضایی را جدی نمی

تواند ما را احمق کند و  ی انتقال اطالعات می که بر اساس همان اخبار درست شده باشند چه؟ آیا رسانهمستندی 

های ویژه استفاده کرده  این چیزها را به ما بقبوالند؟ اگر بازیگر معروفی، راوی آن فیلم مستند باشد و از بهترین جلوه

 وجودات فضایی را رد کنید؟ی مردم با م باشند آیا ممکن است باز هم واقعیت مواجهه

  

که بتوان به اطالعاتی اعتماد کرد، باید دانست کدام سازمان یا فردی آن اطالعات را منتشر ساخته است. آیا  برای این

ی موضوعی  خواهند شما را متقاعد سازند یا ذهنیت شما را درباره آن اطالعات مبتنی بر واقعیت هستند یا که می

 ت که پاسخ سرراستی برای این پرسش یافت.تغییر دهند؟ دشوار اس

  

 ها را از خودمان بپرسم، بتوانیم بفهمیم که منبع اطالعات قابل اعتماد بوده است یا نه: شاید اگر این سوال

  

ای در این زمینه دارد؟ آیا او شایستگی دانشگاهی برای نوشتن در این زمینه را دارد؟  نامه الف( آیا مؤلف، گواهی

شان  ی شخصی اند و عالقه از اطالعات را بتوان از کسانی که عمرشان را بر سر آن موضوعات گذاشته شاید بعضی
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بوده پرسید و به آن اطالعات اعتماد کرد. با این همه، بیشتر اطالعات حقیقی را باید از منابع مطمئن کسب کرد. اما 

یا نه، باید بدانید که این اطالعات را مثال گروه  وقتی شما بخواهید اطالعات را ارزیابی کنید که آیا معتبر هستند

اش منتشر  ی شخصی شناسی دانشگاه تهران بیرون داده است یا یکی از استادهای آن دانشکده در صفحه زمین

 کرده است؟

  

ز منابع ها و آمار گرفته شده است؟ اگر ا ب( آیا مولف، منابع را هم ذکر کرده است یا نه؟ این اطالعات از کدام واقعیت

شان کرده  ای به منابع اطالعات شان اشاره شناسی ها یا کتاب کنید، آن منابع باید در پانوشت چاپی استفاده می

ها لینک  سایت باشند. در اینترنت هم ممکن است چنین منابعی پیدا کنید، منابعی که مستندات خود را به دیگر وب

 فیلم منابع را ذکر کرده باشند.های مستند هم باید در آخر  اند. حتی فیلم کرده

  

کنند هم چندان  هایی که فقط منابعِ نامعتبر را ذکر می اند و قابل اعتماد هستند؟ پانوشت ج( آیا منابع، میزان شده

طرف هستند یا نه. برای مثال،  قابل اعتماد نیستند. برخی از منابع را چک کنید و ببینید آیا این منابع درست و بی

ی زندانیان منتشر کرده است چندان قابل اعتماد نخواهد بود اگر تعداد زیادی از  ها در زمینه زمان زندانکتابی که سا

 منابع دیگر را در له و علیه موضوع کتاب استفاده نکرده باشد.

  

ها این  ترین راه گویند؟ یکی از سریع اند چه می ی نویسنده یا گروهی که اطالعات را منتشر کرده د( دیگران درباره

توانند نشان دهند که آیا آن نویسنده یا  است که اسم نویسنده یا گروه مذکور را در اینترنت جستجو کنیم. نتایج می

های  گروه معتبر است یا نه. اما باید نتایج اینترنتی را با چشم انتقادی خواند. اگر فرد یا گروهی که دیدگاه

ها را هم پیدا خواهید کرد. اگر چندتایی مخالف  کنید، احتماال مخالفان آن برانگیزی دارند را در اینترنت جستجو می بحث

 برانگیز باشید، اما اگر تعداد مخالفان زیاد بود، چرا. پیدا کردید نباید نگران معتبربودن اطالعات آن فرد یا گروه بحث

  

 ارزیابی اطالعات اینترنتی

  

تواند در اینترنت مطلبی را منتشر کند. پول و مهارت کمی  میهای قبل مطرح شد، هرکسی  طور که در بحث همان

ی ارزش و اعتبار آن  دهنده ی آن، نشان سایت راه انداخت، پس وجود سایت و ظاهر فریبنده خواهد تا یک وب می

که  ترین منبع اطالعات باشد. اما مپندارید تواند بزرگ طور که قبال گفته شد، اینترنت واقعا می سایت نیست. همان

طرف است. ما باید یاد بگیریم که بین اطالعات معتبر و اطالعات  خوانید حقیقت دارد و بی هرچیزی که در اینترنت می

 جعلی تفاوت بگذاریم.

  

 چه کسی مطلب را نوشته است؟

  

ی  دهطرف است یا نه، این است که نویسن که اطالعات اینترنتی حقیقت دارد و بی کردن این اولین قدم برای مشخص

 آن را ارزیابی کنیم.

  

 الزم است سه پرسش طرح کنیم:
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 «چه کسی این مطلب را نوشته یا چه کسی مسئول آن است؟. »۰

تواند یک فرد یا که یک سازمان باشد. اطالعات تماس باید  اسم و اطالعات تماس نویسنده را پیدا کنید، نویسنده می

ها برای پیداکردن نام نویسنده آن  ای نداشت، یکی از راه هیچ نویسندهتر از یک آدرس ایمیل ساده باشد. اگر  بیش

 ها نام نویسنده را پیدا کنید. های دیگری بیاورد و از آن است که عنوان مقاله را در موتورهای جستجو بزنید تا لینک

 «شایستگی شخص یا گروهی که مسئول این صفحه است چیست؟. »۲

 نویسند نداشته باشند. ای از موضوعی که دارند می نویسند و شاید سررشته خیلی از مردم روزانه وبالگ می

۹ 

 «توانم اعتبار این شخص یا گروه را تأیید کنم؟ آیا می. »

های غیرمشهور، باید با ایمیل  ای است. اما در مورد افراد و گروه های مشهور کار ساده تعیین اعتبار نویسندگان یا گروه

ها پرسید. به هر حال، دیدگاه کسانی را که تعیین  ها و مشروعیت آن نامه ی گواهی ربارهها تماس گرفت و د با آن

 شان سخت است، یک نظر بدانید و نه بیان واقعیت. اعتبار و صالحیت

  

 تمرین• 

  

 ی شخصی است؟ های زیر، احتماال آدرس صفحه کدام از آدرس

 /www.members.uot.com/jsepanlou454 الف(

 www.tehranuniversity.com ب(

 /www.gethtefacts.com/republican/randyc ج(

 http://fightfottights.org د(

  

 پاسخ

  

 هایی شخصی هستند. های الف و ج احتماال صفحه گزینه

  

 ی صحت محتوا داوری درباره

  

 ارزش وجود دارد. اهمیت و کم شدن از محتواهای کم چند راه برای خالص

 د بررسی کنید:سایت مدنظرتان را با توجه به این موار وب

  

ها را در جای دیگری سنجید. منبعی را  منابع اطالعات واقعی باید روشن و صریح فهرست شوند تا بتوان اعتبار آن. ۰

 اش کنید. که سه بار و در سه جای مختلف بازبینی قبول نکنید مگر این

  

ی اقتصاد ارائه داده است را از  نشریهشان بیایند. بهتر است آماری که  اطالعات واقعی باید مستقیما از منابع. ۲

سایت خود منبع بروید یا  ها، همیشه به وب کردن واقعیت سایتی دیگر. برای چک سایت خود نشریه گرفت تا از وب وب

 شده را نگاه کنید. مواد چاپ

  

http://www.members.uot.com/jsepanlou454/
http://www.tehranuniversity.com/
http://www.gethtefacts.com/republican/randyc/
http://fightfottights.org/
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. نه تنها این سایت مورد نظر نباید از نظر دستور زبان و امالی کلمات و تایپ کلمات اشتباه داشته باشد وب. ۹

تواند صحت اطالعات را  سایت است، که حتی می ای محتوای وب ی ویرایش ضعیف و غیرحرفه دهنده ها نشان اشتباه

 زیر سوال ببرد.

  

 تاریخ و زمان را چک کنید

  

 اند که این نوشته ای معموال دارای تاریخ هستند؛ یعنی مشخص کرده دار و حرفه های صالحیت سایت های وب نوشته

روز گشته است. بدون مشخص  در چه تاریخی نوشته شده و در چه تاریخی منتشر شده است و چه هنگامی به

 خصوص اگر اطالعات، واقعی یا آماری باشند. بودن تاریخ اطالعات روا نیست که از آنها استفاده کرد، به

  

 مندی داشت، از خودتان بپرسید: سایت مدنظر اطالعات زمان اگر وب

  

 این اطالعات برای من کافی هستند؟ − آیا

 دهند؟ ها را نشان می ام جدیدترین یافته هایی که پیدا کرده مند نیاز دارم، آیا این گزارش − اگر به اطالعات زمان

 اند؟ شان در اینترنت وارد شده دادن مند نیاز ندارم، آیا این اطالعات حوالی زمان رخ − اگر من به اطالعات زمان

 اش سرباز زده؟ روز کردن که مؤلف این صفحه از به روز شده یا این ی اینترنتی جدیدا به فحه− آیا این ص

  

 سایت استفاده کنید ها جهت ارزیابی وب از لینک

  

های دیگر بروید. این  ها به سایت کنند تا به شما کمک کنند از سایت آن ها استفاده می ها، از لینک سایت بیشتر وب

که شما را به جایی ببرد که اطالعات بیشتر در همان  شما را به مدارک و مستندات برسند یا اینها ممکن است  لینک

 دهد. زمینه را در اختیارتان قرار می

  

 های دیگر وجود دارد، از خودتان بپرسید: هایی به صفحه اگر لینک

  

 کنند؟ ها کار می − آیا لینک

 سایت هستند؟ های دیگری از همان وب که فقط صفحه ها منابع معتبری هستند یا این − آیا این لینک

دهی خوبی  اند و از سازمان خوبی انتخاب شده کند، آیا به ها شما را به اطالعات بیشتر رهنمون می − اگر این لینک

 برخوردارند یا نه؟

 های متفاوتی هستند؟ ی دیدگاه ها دربرگیرنده − آیا لینک

 دهند؟ خاصی از خود نشان میداری  گیری و طرف ها جهت − آیا لینک

ی  که همه اند یا این ها قائل شده ها وجود دارد؟ آیا تبعیضی برای بعضی از سایت − آیا راهنمایی برای لینک

 اند؟ ها خود آورده های مربوطه را در لینک سایت

  

لینک کرده باشند، از دانید  ای که شما آن را منبع می های دیگری پیدا کردید که خودشان را به صفحه اگر صفحه

 خودتان بپرسید:
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 ها را بخوانید( ی دیدگاه ها را لینک کرده است؟ )همه − چه کسی این صفحه

 ی خوبی هستند( ها معموال نشانه − چه تعداد لینک وجود دارد؟ )تعداد زیاد لینک

خاصی دارند، و اطالعات  شان یک دیدگاه ها همه اند؟ )آیا این لینک جا لینک شده هایی به این − چه نوع سایت

 دهند؟( یکسانی می

  

 تعیین اعتبار اطالعاِت تولیدشده

  

اند،  جا وارد شده های دیگر به آن سایتی پیدا کردید که شامل نقل قول و آمار و اطالعات دیگری بود که از سایت اگر وب

از افرادی خاص هستند، پس معتبر و ها را چک کنید. هرگز خیال نکنید که چون در برگیرنده آمار و سخنانی  صحت آن

اند، ممکن است اشتباهاتی داشته باشند، یا در آنها  سایت نقل شده هایی که در آن وب صحیح هستند. قول

 بخواهی تغییری داده شده باشد، یا کامال دروغین باشند. دل

  

ها را  پیدا کنید یا در جای دیگر آن شان را اید، این است که منبع کردن اطالعاتی که پیدا کرده بهترین راه برای چک

سایت  خواند که مدعی است جمعیت انسان رو به افزایش است. این وب سایتی را می ببینید. برای مثال، نگار وب

ی شهر  خانه نقل کرده است. نگار باید در کتاب« شناسی ی مردم نامه پِژوهش»ی  قولی از یک نویسنده در نشریه

 کور را پیدا کند.ی مذ جستجو کند و نشریه

  

کند، اگر آن اطالعات صحیح و معتبر  سایت اطالعاتی منتشر می همیشه به یاد داشته باشید که آنگاه که یک وب

ی چاپی باشد  سایت، کتاب یا نشریه جای وب باشد، احتماال به منبع اصلی آن اطالعات لینک داده است و اگر به

منبع اصلی ارجاع داده است. اگر با لینکی مواجه شدید، حتما مطمئن  صالحیت انتشار آن اطالعات را داشته و به

 شوید که به منبع اصلی ارجاع داده شده است.

  

 تمرین• 

  

 مشخص کنید که کدام عبارت درست است و کدام نادرست:

  

ست است تواند در اینترنت مطلبی را منتشر کند، پس سخت خواهد بود که بدانیم آن مطلب در چون هرکسی می. ۰

 یا نه.

 اند چک کنیم. هایی را که مطالب چاپی منتشر کرده ی افراد یا گروه نامه ما فقط باید گواهی. ۲

 گیری دارند. ها، جهت های تلویزیونی و روزنامه ی شبکه همه. ۹

 شده هستند. ها و نشریات چاپ های کتاب سایت وجود دارند مانند پانوشت هایی که در یک وب لینک. ۴

 کند، باید درست و صحیح باشد. سایتی، از فرد مشهوری نقل قول می وقتی وب. ۵

  

 ها پاسخ
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 غلط. ۵درست . ۴غلط . ۹غلط . ۲درست . ۰

  

 ی بحث خالصه

  

انتقادی فکرکردن یعنی به اطالعات درست و معتبر مجهز بودن. ضروری است که اطالعات را ارزیابی کنیم و ببینیم آیا 

 گیری هستند یا نه. ذهنی، حقیقت هستند یا عقیده، درست هستند یا غلط، دارای جهتعینی هستند یا 

توانیم به منبع و صالحیت نویسنده اعتماد  ی آن اطالعات هم نگاه کنیم. آیا می ما باید به منابع اطالعات یا نویسنده

و مستنداتی که ضعیف  ها ای که لباس حقیقت پوشیده است شکاک باشید. به تحقیق کنیم؟ همیشه به عقیده

 کنند شک داشته باشید. داری می هستند و از دیدگاه خاصی طرف

ی  کنید، باید بدانید که اینترنت برای یافتن اطالعات جای پرخطری است؛ باید همه وقتی از اینترنت استفاده می

شار مطلب را پیدا کنید. های اینترنتی را مورد ارزیابی قرار دهید. مهم است که اسم نویسنده و زمان انت صفحه

هایی که در آن صفحه وجود دارد استفاده کنید تا محتوا را بهتر  درستی محتوای مطلب را ارزیابی کنید و از لینک

کند که یاد بگیرید اطالعات را ارزیابی کنید.  های تفکر انتقادی شما زمانی افزایش پیدا می ارزیابی کنید. مهارت

که آن را چک کنید. هیچ منبعی را  چیزی را درست و حقیقی نپندارید مگر اینهمیشه پرسشگر باشید. هرگز 

 طرف و خالی از سوگیری مپندارید. بی
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 ۹بخش 

 کردن شگردهای اقناع

 

 

« کاالی مرا بخرید!»، «به من رأی دهید!»های شما تاثیر بگذارند.  ها و تصمیم کوشند تا بر انتخاب مردم همیشه می

کوشد بر شما تأثیر بگذارد.  دانید که کسی می گر سطحی و آشکار هستند؛ یعنی شما می اقناعهای  ها تالش این

 کردن هم وجود دارد. ای هم برای اقناع های موذیانه و مخفی اما راه

  

خوانیم، یا تبلیغات  شنویم یا می های کسی را می گیریم که وقتی داریم حرف خواهیم یاد می ما در این بخش می

کنند یا نه. و البته یاد خواهیم گرفت  های پوشیده استفاده می ها از این روش کنیم، بفهمیم آیا آن را نگاه می بازرگانی

 کردن برای پیشرفت کارهای خودمان هم استفاده کنیم. های اقناع که چگونه از تکنیک

  

 اقناع کردن

  

ت تا فکر و رفتار مردم را تغییر دهیم. همه، حتی کردن از بحث و استدالل و تأثیرگذاری اس کردن، هنر استفاده اقناع

مان را اقناع کنیم که  کوشیدیم والدین کنند. ما، وقتی بچه بودیم، می کردن استفاده می های اقناع شما هم، از تکنیک

 مان بخرند. بازی را برای خواب برویم یا فالن اسباب یک ساعت دیرتر به رخت

  

ایم. شده است که ارتقاء مقام را حق خود بدانید و  ز این شیوه استفاده کردهتر شدیم، باز هم ا وقتی هم بزرگ

اید، به  ی کارهای خوبی که در شرکت انجام داده اید و نمونه تان رفته اید که آن را مطرح کنید؛ پس پیش رئیس خواسته

اید که کارمند  یعنی به او گفته –ید تان را شکل ده اید که فکر رئیس اید. به عبارت دیگر، شما تالش کرده وی ارائه کرده

اش با ارتقاء مقام، به شما گفته است که  تان، به رغم موافقت خوبی هستید و لیاقت ارتقاء مقام را دارید. اما رئیس

ها  تو یکی از بهترین»گوید:  به شما می از کارکرد شرکت راضی نیستد و سود پایین آمده؛ و در ادامه   هیئت رئیسه

توانیم حقوق تو را افزایش  توانی بفهمی چرا ما در حال حاضر نمی دانم که تو می شرکت هستی. من میکارمندان 

 تان را پس بگیرید. سازد تا حرف دست دارد شما را متقاعد می هایی که دم و با آمار و جدول« بدهیم.

  

کوشند تا بر  ی سیاسی و تبلیغاتی میها کنند. گروه کردن استفاده می ی اقناع یافته ها گاهی از روش سازمان انسان

گویند؛  یافته باشد را پروپاگاندا )تبلیغ( می مند یا سازمان کردنی که نظام ی خرید شما تاثیر بگذارند. اقناع رأی و نحوه

 کند تا تغییری در یک گروه از مردم ایجاد کند. پروپاگاندا از شگردهایی استفاده می

  

 کردن تاریخِ هنر اقناع

  

داد. او در یکی از  وری درس می و، چهارصد سال قبل از میالد مسیح، در یونان باستان فلسفه و علم و سخنارسط

آوری،  یا همان دلیل« لوگوس»گوید  کردن از طریق زبان(، می )یا همان اقناع« هنر بالغت»اش،  های ترین کتاب معروف
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یا « پاتوس»محور و  یا شگرد شخصیت« اِتوس»کند؛  آِل بحث است. اما دو تکنیک دیگر را هم معرفی می شکل ایده

 گیرند. ها امروزه هم مورد استفاده قرار می محور. این تکنیک شگرد عاطفه

  

 آوری(: لوگوس )دلیل• 

ها  آوری تکنیک پرکاربردی است. بعضی کنند که موجوداتی عقالنی و منطقی هستند، دلیل چون مردم فکر می

البته ما "همگی" »گویند  یا می«. آدم منطقی و معقولی با فالن کار موافق استهر »شان این است که  تئوری

 «شود. اش بهمان چیز می دانیم که اگر فالن کار را االن انجام ندهیم، نتیجه می

  

 محور(: پاتوس )عاطفه• 

و این نوع  دانست که بعضی از کارهای ما مبتنی بر منطق نیست. ما همگی عواطف یا احساسات داریم ارسطو می

ی چیزی  که کسی احساسات خودش را درباره های مختلفی اجرا شود. یکی این تواند به شیوه کردن می از اقناع

کردن عاطفی این است که فرد بخواهد  کند و امیدوار است که بر دیگران تاثیر بگذارد. دومین راه اقناع مطرح می

اش را  را اقناع کند. سومین راه این است که فرد هم احساسات ها اش را برانگیزاند و آن های واکنش عاطفی مخاطب

زیستی معموال  های محیط انگیزاند. برای مثال، گروه کند و هم همان احساسات را در مخاطب خویش برمی بیان می

شوند. آیا ما  عام می شان قتل شان جلوی چشم مادرهای هزاران هزار بچه شیر دریایی به خاطر پوست»گویند  می

 «نباید این موجودات معصوم را کمک کنیم؟

  

 محور(: اتوس )شخصیت• 

محوری، شخصیت با ارزش و محبوب خود سخنران است. یعنی اگر سخنران، معتمد و  منظور ارسطو از شخصیت

، ای است شده تواند دیگران را اقناع کند. به این نحو، سخنران که فرد معتمد و پذیرفته فکر باشد، می صادق و روشن

ها سپری کردم و با افتخار به کشورم  سال از عمرم را در دانشگاه۰۲من »تواند اعتبار کسب کند. یک مثال:  می

کنند. من تنها کسی هستم که تماس  طور فعالیت می ها چه سال یاد گرفتم که دانشگاه۰۲خدمت کردم. در این 

های ما  دانم که دانشگاه یداهای دیگر میمستقیم و شخصی با نیروهای دانشگاهی دارد. پس من بهتر از کاند

 «های جهان شوند. رفت پیدا کنند تا بهترین دانشگاه طور باید پیش چه

  

 تمرین• 

  

 شان اتوس. شان پاتوس است و کدام های زیر از جنس لوگوس است، کدام یک از عبارت مشخص کنید که کدام

  

ی شرکت باقی بمانند. تجربیات باارزشی که او در  در هیات رئیسه داران عزیز، ما نیاز داریم که آقای ممقانی سهام. ۰

 مان در بازارهای جهانی را حفظ کنیم. تواند ما را کمک کند تا موقعیت شرکت ها داشته، می طول سال

 شود و برای تر تمام می خرید قیمت کاال ارزان ها خرید کنیم. وقتی به تعداد زیاد می معقول است که از فروشگاه. ۲

تری هم تلف  وقت مجبور نیستند که هر روز به مغازه بروید و بنزین و وقت کم مدت زمان درازی آن کاال را دارید. آن

 کنید. می

ای گرم و  خواهند مگر خانه ها چیزی نمی ها نگاه کنید. آن های آن ها بیایید و به چشم گاه گربه گربه بگیرید. به پناه. ۹

 «دهم. ها اهمیت می به گربه من»هایی مهربان. بگویید  دست
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 ها پاسخ

  

ها را دارد.  کنند او لیاقت اعتماد و رای آن کند. پس حضار فکر می تجربیات آقای ممقانی، صالحیت او را تعیین می. ۰

 پس اتوس است.

 ها منطقی و مستدل است. پس لوگوس است. گاه بحث خرید از فروش. ۲

 است تا مخاطب خود را قانع کند. پس پاتوس است.ی سوم از عواطف استفاده کرده  جلمه. ۹

  

 پاتوس

  

تر از دو تکنیک دیگر رایج است. مثال تکنیک  بیش -یا همان تاثیر عاطفی بر دیگران  -از بین این سه تکنیک، پاتوس 

 کردن از رعب و وحشت، تکنیک پرکابردی است. استفاده

  

 تکنیک ایجاد رعب و وحشت• 

  

پرسد آیا شهر شما امنیت  زند و از او می ای به لیال زنگ می ک ایجاد رعب و وحشت: غریبهی تکنی مثالی درباره

گوید  کند و می ای که در شهر دیگری رخ داده را برای لیال تعریف می اجتماعی دارد. او داستان یک اغتشاش و ناامنی

اند. بعد  آن اغتشاش و ناامنی را نداشتهنشانی و اورژانس آن شهر اصال آمادگی مقابله با  که نیروی انتظامی و آتش

گیرنده  کند کمک مالی کند. تماس ای که در همین راستا همکاری می خواهد برای کمک به سازمان ملی از لیال می

اش را هم  توانسته بود با تکنیک ایجاد رعب و وحشت، لیال را متقاعد سازد که به این گروهی که لیال حتی اسم

 ال وجود خارجی هم ندارد کمک مالی کند.نشنیده بود و احتما

  

ای عواطف خود را کنار  اگر بعد از شنیدن خبری یا دیدن تلویزیون یا خواندن چیزی ترس برتان داشت، برای لحظه

اش این بود که همین ترس و واکنش  بگذارید و منطقی فکر کنید. آیا آن چیزی که خواندید یا شنیدید یا دیدید هدف

اش ترساندن شما بود تا شما را وادار کند که کاری را انجام  ما زنده کند؟ آیا گوینده یا نویسنده هدفعاطفی را در ش

 دهید یا چیزی را بخرید یا جور خاصی فکر کنید؟

  

 خواری حس غم• 

  

خواری و  کوشند تا احساس غم ها می های تکنیک پاتوس است. برخی خواری، یکی دیگر از مثال برانگیختن حس غم

همدردی دیگران را برانگیزانند و از آنان چیزی بگیرند یا که فکرشان را تحت تاثیر قرار دهند. یک نمونه تبلیغات 

اند.  شان کرده ها و الشخورها احاطه دهند که کرکس ای را نشان می های گرسنه تلویزیونی یا نشریات است که بچه

 اند. چیز نخورده گویند چندین روز است هیچ شوند و می میای دیگر گداهایانی هستند که به عابران نزدیک  نمونه

  

 چاپلوسی• 
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کند و از هوش و استعداد و  آمیز می های پاتوس است؛ چاپلوس، از مردم تعریف مبالغه  چاپلوسی، یکی دیگر از تکنیک

ی  بخواهد رابطهشود که فرد چاپلوس  کردن، زمانی مهم می گوید. این نوع قانع ها خوب می های دیگر آن ویژگی

چون زیرک »کنند. برای مثال،  شخصی با شما ایجاد کند؛ برای همین، تبلیغات معموال از این روش استفاده می

بله، »کند که  ی این متن پیش خودش تایید می شنونده یا خواننده«. دهید تان اهمیت می هستید، پس به بهداشت

رود که غذا یا داروی خاصی را  ، از این شخص زیرک انتظار میبعد« دهم. من زیرکم، پس من به بهداشت اهمیت می

 های زیرک و سالم باید بخرند. ی آدم بخرد که همه

  

 کردن در نوشتار اقناع

  

های  ها که با روش شان را متقاعد سازند. نویسنده کنند تا خواننده های زیادی استفاده می ها از تکنیک نویسنده

انداز خودشان را به خواننده تحمیل کنند و خواننده تصور کند  نویسند که چشم بالغی آشنا هستند، جوری می

 کنیم. های بالغی را مطرح می ترین روش جا، شش تا از شایع هاست. در این انداز آن انداز نویسنده همان چشم چشم

  

 پرسش استفهامی:. ۰

که دلیل  دادن نیست. این روش، بدون این متضمن چنان جوابِ واضح و آشکاری است که گویی اصال نیازی به جواب

ها حقوق کافی داده  کند. مثال: آیا ما باید واقعا انتظار داشته باشیم که وقتی به معلم بیاورد مخاطب خود را اقناع می

 ها هم استانداردهای تدریس را رعایت کنند؟ شود آن نمی

  

 «:تا سه نشه»قانون . ۲

بر بخورند.  بار به آن  سپارند که سه گوید مردم زمانی چیزی را به خاطر می میای مبتنی است که  این روش بر نظریه

؛ «بایست، نگاه کن، و گوش کن»توان یک چیز را سه بار تکرار کرد، و یا به سه نوع مختلف بازگویش کرد. مثال:  می

ا قدیمی است؟ آیا آیا خودروی شم»؛ «ترین عامل در فروش امالک، منطقه است، منطقه است، منطقه است. مهم»

 «فرسوده است؟ آیا نیاز به تعمیر دارد؟

  

 زبان احساسی:. ۹

ها را  خواهد حقوق کند تا خواننده را وادار کند احساس خاصی پیدا کند. مثال: مدیر شرکت می از صفات استفاده می

ی ما  کسته کند و همهخواهد شرکت را ورش هایمان هر شب سر گرسنه زمین بگذارند. او می قدر کم کند که بچه آن

 خانمان سازد. کار و بی را بی

  

 اغراق:. ۴

شود.  کند تا تاثیر زیادی بگذارد. از این شگرد معموال برای خنداندن استفاده می نمایی استفاده می از مبالغه و بزرگ

 فرستند. بانک میکند. کارمندهایی که تنبل هستند را معموال به این  مثال: بانک سر خیابان ما خیلی کند کار می

  

 الگوهای آوایی:. ۵
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که او را وادار کند چیزی را بهتر به یاد آورد؛ بعضی از الگوهای آوایی  ی خواننده و این ابزاری است برای جلب توجه

وزن. مثال: شهد شیرین شهادت، هر روز بهتر از دیروز،  آوا، و کلمات هم قافیه، کلمات هم عبارتند از: ریتم، کلمات هم

 جم. جام

  

 مقایسه:. ۱

و « گویی»، «انگار»، «مانند»، «شبیه»، «مثل»دهد. در این روش، از افعالی مانند  ی بین دو چیز را نشان می رابطه

هایش مثل  شود. مثال: چشم ای انسانی به حیوانات یا اشیا نسبت داده می شود یا اینکه ویژگی غیره استفاده می

 زدیم. بیند. فالنی مثل موش است. ماه لبخند زد و ما قدم می میچیز را  میکروسکپ است، همه

  

 تمرین• 

  

 های بالغی زیر را مشخص کنید: روش

  

است. او ( ۲است. آقای ممقانی زیرک و فهمیده و موفق)( ۰دادن به دنیایی بهتر) دادن به آقای ممقانی، رای رأی» 

خواهند ما را به عصری برگردانند که مشاغل محرمانه  دیگر میطور انجام دهد. کاندیدهای  داند که کارها را چه می

پایید. بیا نگذاریم چنین شود. چرا به عقب  مردم را می  ، و حکومت سایه به سایه(۹بودند و مردم هراسان)

 «تر رفت؟ ای روشن توان به جلو و آینده ، در حالی که می(۴بازگردیم)

  

 پاسخ

  

 مبالغه.۰

 «تا سه نشه»قانون . ۲

 زبان احساسی. ۹

 پرسش استفهامی.. ۴

  

 کردن های اقناع اجرای تکنیک

  

تواند در مسیر مثبت هم مورد  کردن می ها نیست. اقناع زدن مردم و تغییر افکار آن ی گول کردن فقط درباره هنر اقناع

کننده را  وانید مصاحبهتان بت ی شغلی استفاده قرار گیرد و زندگی را بهبود بخشد. برای مثال، شما باید در مصاحبه

کنید، اما حتما  خواری استفاده نمی قانع کنید که شما را استخدام کند. درست است که شما از تملق و ترس و غم

کننده را متقاعد سازید که  کنید تا مصاحبه تان چنان دقت می تان، ظاهرتان، رفتارتان، و حرکات بدن در انتخاب کلمات

 .برای استخدام شایسته هستید

  

ی  جا و در همه ای وجود ندارد که در همه توان انجام داد تا افراد را قانع کرد؟ روش یگانه چه کارهای دیگری می

تان استفاده کنید و موقعیت را برآورد کنید و  های تفکر انتقادی ها کارساز و موفق باشد، بنابراین از مهارت موقعیت

 روش درست را انتخاب کنید.
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را جلب کنید. به صورتی عمل و رفتار کنید که دیگران به شما گوش بدهند. یعنی محترمانه و جدی و توجه مردم . ۰

 گرم و معقول باشید. روشن حرف بزنید و در عین حال دل

  

کننده به نظر برسید، بل مهم است که مردم را قانع کنید تا چیزی را که  تنها قانع صادق باشید. مهم است که نه. ۲

تان را ثابت کنید و موجه نشان  ها استفاده کنید تا ادعای وید باورکردنی و پذیرفتنی بدانند. از شواهد و مثالگ دارید می

 دهید.

  

ی دانش خود  سازید را بشناسید و بعد، از همه با مسائل شخصی برخورد کنید. کسی که دارید متقاعدش می. ۹

که  شود. قبل از این شان می ر رفتار یا فکر کنند چه چیزی نصیبجو استفاده کنید. دقیقا به آنان بگویید که اگر فالن

 ، همین سوال را از خودتان بپرسید.«خب چه ربطی یا چه منفعتی برای من دارد؟»ها بپرسند  آن

  

ها و  تان از چیزی نگران است یا از چیزی ترسیده؟ از نگرانی خودتان هم توجه نشان دهید. آیا مخاطب. ۴

ی  شدن کره ی گرم ات را درباره توانم نگرانی می»ها توجه دارید.  ها بگویید تا بفهمند که شما به آن نهای آ مشغولی دل

 «زمین بفهمم، و من هم در همین زمینه نگران هستم.

  

حاال شما »خواهید. برای مثال،  خواهید. سرراست و مستقیم بگویید که چه می به دیگران بگویید که چه می. ۵

 «ها نیاز داریم و چرا نیاز داریم که شما کمک مالی کنید. بفهمید که چرا ما به جنگلتوانید  می

  

 تمرین• 

  

کردن بروید لرستان. شما  خواهید برای اسکی خواهد برای تعطیالت زمستانی به هند برود، اما شما می دوستتان می

بودن  ارزان  اید اما شرط کردن پیدا کرده یک شرکت تفریحی و مسافرتی خوب و ارزان برای رفتن به لرستان و اسکی

 تان را متقاعد سازید؟ ی اطالعات، دوست توانید با ارائه طور می بلیت و خرج و مخارج این است که دو نفر باشید. چه

  

 پاسخ

  

 شود داد، اما شاید بشود گفت: های گوناگونی می جواب

های تو  سن و سال ا در زمستان تجربه کنی، اما همخواهی بروی هند تا آب و هوای گرم ر دانم که تو می می»

ات سر برود. همه مسافران  ی روز را در ساحل دراز بکشی حوصله ترسم از بس همه روند. می جا نمی موقع آن این

ام جوان هستند. شرکت مسافرتی، هتل و بلیت هواپیما را ارزان  هتلی که در لرستان نزدیک پیست اسکی گرفته

 «ی موسیقی دارند. ه! هر شب هم اجرای زندهکرده است. تاز

  

 کننده تبلیغات اقناع

  

 دو نوع تبلیغات داریم:
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ها بدانند که  ها را با محصول یا خدماتی آشنا کند و مشتری خواهد مشتری بخش که فقط می − بازاریابِی آگاهی

 چنین محصول و خدماتی وجود دارد.

که سالیق و عالیق مشتری را چنان تغییر دهد که بیاید و کاال یا خدمات  اش این است کننده که هدف − تبلیغات اقناع

 شده را بخرد. تبلیغ

  

 اند از: کننده عبارت های رایج اقناع برخی از تکنیک

  

 توجه. دار و جالب آور و شعار خنده آمیزی هیجان منظر و رنگ محور: کاالی خوش الف( حس

 های جذاب. سکسی و مدلمحور: تصاویر و صدا و کلمات  ب( سکس

های نخبه و ممتاز  باوراند که اگر فالن کاال را بخرد، در ردیف آدم ای )این برچسب، به مشتری می محور: افاده ج( گروه

های دیگر متمایز نشود و  گوید از انسان ای، به مشتری می گیرد(، آدم معمولی )که بر خالف برچسب افاده قرار می

شوید(، حسود )مشتری چیزی را  قطار )اگر فالن چیز را بخرید جزو فالن گروه می رنگ جماعت شود(، هم هم

 خواهد که دیگران دارند(. می

های  کند؛ اگر این کاال را بخرید شبیه ستاره های مشهور و قدرتمند استفاده می های آدم د( اقتدار: از حاالت و سبک

 شوید. هالیوود می

 العاده جلوه دهد. کند تا کاال را فوق ها و تحقیقات و دیگر مدارک استفاده می یشه( علمی یا آماری: از ارقام و آزما

 شان را بخرید. کند تا وادارتان کند که محصول های شما تعریف می و( چاپلوسی: از هوش و ظاهر و دیگر ویژگی

بهتر از کدام شرکت یا گویند که  شان بهتر است، اما نمی گوید محصول یا خدمات کاره: به شما می ز( ادعای نیمه

 کدام کارخانه است.

  

کند. سخت  مان می شود و قانع که ما مقاومتی از خود نشان دهیم وارد عمل می باید بدانیم که تبلیغات قبل از این

ها را مدام تکرار  های مشخصی دارند و همین روش کردن تبلیغات را بفهمیم، چون روش های اقناع نیست که تکنیک

 کنند. می

  

توانید  خواهید و دنبال چه هستید، و بعد می که تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرید، بدانید که چه می بهتر است قبل از این

تان کند، خواهید فهمید که  که بگذارید تبلیغات قانع جای این گاه به تان، تبلیغات را ارزیابی کنید. آن با توجه به خواسته

 خواهند شما را قانع کنند. ها با چه کلمات و تصاویری می آن

  

 ی بحث خالصه

ها و  مداران و بازرگانان و مبلغ اند. نویسندگان و سیاست افراد در سراسر تاریخ ذهنیت یکدیگر را تحت تاثیر قرار داده

کاری کنند.  اند تا ذهنیت مخاطبان را به نفع خود دست کردن استفاده کرده های اقناع های مختلف از تکنیک گروه

ی  ها را شناختیم و نحوه شویم. وقتی این تکنیک رو می کردن روبه های زیادی از اقناع براین، ما هر روز با تکنیکبنا

 ها به نفع خودمان استفاده کنیم. ها ایستادگی کرده و از آن توانیم در برابر تأثیرات آن شان را فهمیدیم، می کارکردن

  



65 
 

 ۱۱بخش 

 بازی ارقام

 

 

« کنند. گوها از اعداد استفاده می گویند، اما دروغ اعداد دروغ نمی»گوید:  ی آمریکایی، می نویسندهمارک تواین، 

کنند، درست است؟ خب، نه همیشه. گاهی مردم از  اعداد، واقعی هستند و بنابراین همیشه حقیقت را بیان می

با استفاده از اعداد و اطالعات عددی، شان این است که  کنند یا هدف اطالعاتِ عددی به نحو نادرستی استفاده می

 موضوعِ غلطی را درست جلوه دهند.

  

گیری  ی آمار، نتیجه هایی مثل گردآوری یکسویه های سوءاستفاده از اعداد را خواهیم کاوید، راه ما، در این بخش، راه

 غلط و تفسیر اشتباه اطالعات عددی.

  

 زیر بمباران آمار و ارقام

  

گویند در جهان چه  اطالعات عددی فراوانی وجود دارند که می –گیریم  بمباران آمار و ارقام قرار میما هر روز زیر 

گذرد، به چه کسی رأی بدهیم، چه چیزی را باید بخریم، و حتی به چه چیزهایی باید فکر کنیم. مسئله  می

«. گویند اعداد دروغ نمی»اید که  دهگو نیستند. احتماال این سخن را شنی جاست که آمار و ارقام همیشه حقیقت این

 کنند ممکن است دروغ بگویند! گویند، اما کسانی که از اعداد استفاده می خب، اعداد واقعا دروغ نمی

  

یابد یا  برند یا سهوا اشتباهی در آنها راه می کنند، یعنی یا آگاهانه بد به کارشان می کاری می اعداد را چه بسا دست

خواهیم، همیشه حقیقت ندارد. اگر ما  شنویم یا می بینیم یا می چه ما می شوند. بنابراین آن میبه طور ناقص ارائه 

شود، احتمال  ها و درصدها ارائه می گیری و باورمان را اعدادی بگذاریم که در آمارها و نظرسنجی اساس تصمیم

کنند انسان هستند و  یا اعداد را تفسیر میکنند  شود. از این گذشته، آنانی که با اعداد کار می خطاکردنمان زیاد می

دقتی باشند.  های بی الخطا. ممکن است سوگیری داشته باشند، یا تخصص کافی نداشته باشند، یا اصال آدم جایز

ها باشیم، باید به منبع و کیفیت عددها هم همیشه مشکوک  ها و کلمه قدر که نگران جمله بنابراین ما باید همان

 باشیم.

  

 شوند مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. ی ارائه می توانند در مراحل مختلفی که آماده میاعداد 

داری گردآور آورده باشند، ما باید پی به این  اول( ارقام باید گردآوری شوند. اگر آنها را اشتباهی، یا با سوگیری و جانب

 امر ببریم.

توانند منشأ اشتباه شوند یا مورد سوءاستفاده افراد  له هم میدو( اعداد باید تحلیل و تفسیر شوند. اعداد در این مرح

 ها قرار بگیرند. و گروه

  

توانیم اطالعات عددی را ارزیابی کنیم و  افتد، می وقتی یاد بگیریم که در هر یک از این دو مرحله چه اتفاقی می

 مطمئن شدیم، عینی و صحیح هستند، از آنها استفاده کنیم.
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 های آماری پیمایشکردن  کاری دست

  

کنند تا  ها و آمارها استفاده می ها و نظرسنجی ها، بازرگانان، و سیاستمداران از پیمایش چی ها، تبلیغات نویسنده

توان خیلی ساده از کلمات  قدر که می جاست که همان تر نشان دهند. مسئله این نظرشان را معتبرتر و مهم

شود سوءاستفاده کرد. اعداد باید به طور صحیح گردآوری شده  ه میسوءاستفاده کرد، از اعداد هم خیلی ساد

پرسند و نتیجه را  آنها اعتماد و تکیه کرد. مثال: در یک پیمایش، از تعداد کمی از مردم سواالتی می  باشند تا بشود به

 دهند. به جامعه تعمیم می

  

 پیمایش درست، پیمایشی است که:

  

 د.ی آماری آن درست باش جامعه. ۰

 شود. ی آماری آن گروهی است که به عنوان نمونه در نظر گرفته می جامه

 این گروه باید:

تواند جامعه را نمایندگی کند. مثالً اگر از  ی آماری خیلی محدود باشد، نمی الف( به قدر کافی بزرگ باشد: اگر نمونه

توانیم بگوییم  شان دوست ندارد، نمی م که یکیدو نفر بپرسیم که آیا این بستنی جدید را دوست دارید یا نه، و بفهمی

 خورها بستنی جدید را دوست دارند. ی بستنی درصد کل جامعه۵۱که 

های  ساله باشند، نمونه ۱۱تا  ۰۱های  ی مورد نظر مثال انسان ی هدف شبیه باشد. مثال: اگر جامعه ب( به جامعه

 ها باشند. شما نباید فقط از نوجوان

هایمان اصال تصادفی نبوده است. اما  اگر فقط از کارکنان فالن شرکت پیمایش کنیم، انتخاب نمونهج( تصادفی باشد: 

 اند. شان انتخاب کرده باشد، این صد نفر با روش تصادفی انتخاب شده ی تلفن اگر رایانه صد نفر را از روی شماره

  

 طرف باقی بماند. بی. ۲

آیا فکر »فضای تهدید و ترغیب ایجاد نکند. این جمله را نگاه کنید:  های عینی بپرسد و پیمایش صحیح، باید سؤال

ی گرم همراه  راهشان هستند اجازه دارند اسلحه به   شان توی خانه چشم کنید مردمی که فرزندان معصوم می

ند از متمم دوم کنید مردم در ایاالت متحده اجازه دار آیا فکر می»حاال این جمله را نگاه کنید: «. داشته باشند یا نه؟

قانون اسلحه را لغو »ی اول آشکارا از دیدگاه  جمله« ی گرم باشند؟ قانون اساسی استفاده کنند و صاحب اسلحه

ها  ها سوگیری دارند و پاسخ پس هر دوی این جمله«. آزادی اسلحه برای همه»ی دوم از  کند و جمله دفاع می« کنید

 دهند. را تحت تاثیر قرار می

  

ها خمیردندان  دهنده ای، هشتاد درصد پاسخ در پیمایش تازه»خوانید:  دارید این تبلیغات را توی روزنامه می تصور کنید

کردن خواننده آورده شده تا به  درصد باال )هشتاد درصد( برای اقناع« الف را دوست داشتند نه خمیردندان ب را.

دهند، پس شمای خواننده هم ترجیح دهید. اما این درصد  تر مردم خمیردندان الف را ترجیح می ها بگوید بیش خواننده

طور برآورد شده است؟ پیمایش فقط از پنج نفر که قبال گفته بودند از خمیردندان الف خوششان آمده نظرسنجی  چه

ها یک  ی نمونه یعنی همه –هایش از روش تصادفی استفاده نکرده است  کرده است. این پیمایش در انتخاب نمونه

 ی واقعی جامعه نخواهند بود. مشترک داشتند، بنابر این احتماال نماینده گرایش
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 تمرین• 

  

 دو خطا در این پیمایش وجود دارد:

نامه یک مقدمه دارد که  فرستد. این پرسش ای به کارمندان همان شرکت می نامه رئیس یک شرکت داللی، پرسش

آیا معتقدید دولت حق »ها قدردانی کرده و بعد پرسیده است  پیشرفتی کارکنان به خاطر  در آن رئیس شرکت از همه

 «محدودیتی قائل شود؟ -کنند  که سخت کار می –های داللی  دارد که بر مزایای شرکت

  

 پاسخ

  

اند. هم مقدمه  ی این پیمایش، تصادفی انتخاب نشده است، چون فقط کارکنان شرکت در پیمایش شرکت کرده نمونه

کنید و از همین  گیری دارد؛ یعنی به کارمندانش تعارف کرده و گفته شما دارید سخت کار می ال جهتو هم خود سو

 کنند محدودیتی قائل شود. هایی که سخت کار می کند تا تاکید کند دولت نباید بر شرکت نکته استفاده می

  

 همپیوندی  پژوهش

  

قرار گیرند. در این مرحله هم امکان انحراف از حقیقت وجود  وقتی ارقام گردآوری شدند، باید مورد تفسیر یا ارزیابی

خواهند بفهمند آیا پیوندی بین دو مجموعه از  گران اغلب جویای همپیوندی هستند یعنی می دارد. برای مثال، پژوهش

 همپیوندی باشند:  توانند موضوع پژوهش کنیم که می اطالعات وجود دارد یا نه. دو سؤال فرضی را طرح می

  

 − آیا ارتباطی بین ماه کامل و افزایش میزان زاد و ولد وجود دارد؟

 ی آن است که فرد در آینده درآمد باالیی خواهد داشت؟ − آیا داشتن هوش باال نشانه

  

ها در شبی که ماه  درصد از بچه۴ی کشور بیش از  های پنج منطقه فرض کنید پژوهشی نشان دهد در بیمارستان

اند. درست است که این رقم کوچک است، اما به هر حال گویا حاکی از همپیوندی مثبتی بین  دهکامل بوده متولد ش

اند که وجود این همپیوندی واقعا تصادفی بوده  ها نشان داده ماه کامل و میزان زاد و ولد است. بسیاری از پژوهش

گذارد. پس  بر رفتار انسان تاثیر می است. هیچ شاهد و مدرکی وجود ندارد که از این فرضیه پشتیبانی کند که ماه

ی  ی علت و معلولی بین دو مؤلفه حتی اگر همپیوندی مثبتی هم پیدا کردیم، ضرورتا به معنی وجود یک رابطه

 پژوهش نیست.

  

هایی که هوش باالیی  اما در مورد سؤال دوم: هوش باال و درآمد باال. اگر پژوهشی نشان دهد که پنج درصد از ایرانی

هایی که هوش متوسطی  درصد از ایرانی۵گیرند در حالی که  میلیون تومان می۰۱مزدهایی باالی  دارند ماهانه دست

ای بین میزان هوش و  ما خواهیم گفت که همپیوندی منفی گیرند، میلیون تومان می ۲۱مزدهایی باالی  دارند دست

گوییم هیچ دلیلی وجود ندارد که  سطح درآمد وجود دارد. و وقتی هم نتایج پژوهش را بخواهیم توضیح دهیم می

دار شوید نیازی نیست که حتما از هوش باالیی  که پول هوش فرد، سطح درآمد وی را تعیین کند. یعنی، برای این

 ر باشید.برخوردا
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طور این پژوهش همپیوندی، به چنین  بار دیگر ببینیم چه گیری برسند. اما بیایید یک توانند به این نتیجه همه می

گوید هیچ ارتباطی بین هوش باال و سطح درآمد باال وجود  ای رسیده است. این پژوهش می گیری مسخره نتیجه

البته که منظور این « آوریم؟ تری درمی تر باشیم، پول بیش احمق هرچه»ندارد. آیا این به آن معنی است که بگوییم 

دهد. حتی اگر پژوهش همپیوندی از  گیری، یکی از خطرهای پژوهش همپیوندی را نشان می  نوع نتیجه نیست. این

 رود. ها را تفسیر کند، به خطا می های درست هم استفاده کند، ممکن است وقتی بخواهد این داده داده

  

نقص  ها حتما درست و بی گیری شوید، فکر نکنید که اعداد و نتیجه رو می با نتایج یک پژوهش همپیوندی روبه وقتی

دار است؟ آیا این  های پشتیبان نگاه کنید. آیا این پژوهش معنی تان به داده های هستند. بپرسید و برای یافتن سؤال

 دلخواه گروهی خاص باشد؟ای رسیده که  ای تنظیم شده و به نتیجه پژوهش به گونه

  

که بدانید، این اعداد درست و معتبر  دهند اعتماد نکنید، مگر این انتقادی فکر کنید، و به اعدادی که دیگران می

 هستند.

  

 تمرین• 

  

شود. بگویید  خوانیم. با نظر به آن، چهار نکته به عنوان نتیجه به شما عرضه می یک پژوهش همپیوندی را با هم می

 شان درست است. کدامکه 

  

گذارد یا نه. دست  ها تاثیر می ی آن ها روی عادات مطالعه خواهند بدانند آیا تلویزیون تماشاکردن بچه گران می پژوهش

ساله دارند تلویزیون  ی یک تا شش هایی که بچه درصد از خانه۹۹دهند که در بیش از  زنند و نشان می به پژوهش می

تر از  کنند و کم های دیگر تلویزیون تماشا می ها هستند بیش از بچه ی که در این خانههای همیشه روشن است. بچه

 کنند. های دیگر مطالعه می بچه

  

 ی شما مطالعه نخواهد کرد. ساله  ی شش تان تلویزیون داشته باشید، بچه الف( اگر در خانه

 د.کنن تلویزیون هستند، بهتر مطالعه می ی بی هایی که در خانه ب( بچه

 تر مطالعه کند. اش کم ج( تماشای زیاد تلویزیون ممکن است منجر به این شود که از هر سه بچه، یکی

کنند،  های کودک تماشا می هایی که برنامه تر از بچه کنند، بیش های آموزشی نگاه می هایی که فقط برنامه د( بچه

 کنند. مطالعه می

  

 پاسخ

  

های  ی برنامه توان از پژوهش استخراج کرد. هیچ اطالعاتی درباره که می ی مناسبی است ی ج تنها نتیجه گزینه

دانیم آیا  ی الف( نمی ی ب( داده نشده و ما )در گزینه هایی که تلویزیون ندارند )گزینه ی د( یا خانه آموزشی )گزینه

 ها. تر وقت تلویزیون شما همیشه روشن است یا که بیش
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 آمار

  

کند تا بتوان از این اطالعات استفاده  ی یک مجموعه گردآوری می است که اطالعاتی درباره آمار صرفا یک علم ریاضی

 رود. پس مشکل آمار کجاست؟ گیری به کار می گیری و تصمیم کرد. آمار اغلب برای نتیجه

  

مشکالتی تواند بسیار باشد. به طور کلی، مشکالت آمار بسیار شبیه به  شان می آمارها پیچیده هستند و مشکالت

توانیم نادرست گردآوری و تحلیل و تفسیر کنیم، یا  است که ما با انواع دیگر اطالعات عددی داریم؛ یعنی اعداد را می

 توانند داشته باشند نگاهی بیاندازیم. ها استفاده کنیم. بیایید به دو تا از مشکالتی که آمارها می که با سوگیری از آن

  

 دار است؟ − آیا آمار معنی

شوند. ممکن است  توانند راه بروند نگران می ماهگی می۰۹ها در  تر بچه شنوند که بیش الدین معموال وقتی میو

اند که  رود. اما، مطالعات ثابت کرده وپا راه می شان مشکلی دارند که هنوز چاردست ماهه۰۳ی  نتیجه بگیرند که بچه

هایی  اند و چه بچه هایی که زود راه افتاده ندارند، چه بچه شوند، دیگر هیچ تفاوتی در رشد ها وقتی دو ساله می بچه

 رود غیرطبیعی نیست. وپا راه می ماهه هنوز چهاردست۰۳ی  دهد. اگر بچه معنی نمی –جا  در این –که دیر. پس آمار 

آموزان  شرسیم که دان کنیم به این نتیجه می ی ملی را تحلیل می های آزمون استانداردشده مثالی دیگر: وقتی نمره

گیری  ترند. آیا این نتیجه های فقیر باهوش آموزان خانواده اند و از دانش های باالتری گرفته های ثروتمند نمره خانواده

گیرِی درستی است؟ احتماال نه. این تحقیق، متغیرهای دیگری را بررسی نکرده است،  دهد؟ آیا نتیجه معنی می

 آموزها، یا حتی مصرف صبحانه در روز آزمون. یش از آزمون، خستگی دانشها، آمادگی پ متغیرهایی مثل کیفیت معلم

  

 تمرین• 

  

افتد تا در روزهایی که برفی  های خودروها در روز و در هوای صاف اتفاق می تر تصادف دهد که بیش شواهد نشان می

 یا چرا نه؟تر است؟ چرا؟  توانید نتیجه بگیرید که رانندگی در روزهای برفی امن است. آیا می

  

 پاسخ

  

که بیشتر مردم  دهد، مثال این ای گرفت. عوامل دیگر نیز این شواهد را تحت تاثیر قرار می شود چنین نتیجه نه، نمی

 دهند روزهایی که هوای صاف دارد رانندگی کنند تا در هوای برفی. ترجیح می

  

 است؟  − آیا آمار درست تفسیر شده

ها بد تفسیر شود؟ آیا تفسیری که از این  ی آمار، موجب شده است که داده ی ارائه حوهاز خودتان بپرسید: آیا این ن

 ها را بدتر یا بهتر نشان داده است؟ آمار شده است داده

ای  کنند. نتیجه فرض کنید تحقیقی انجام شده است برای اینکه پی ببرند چند درصد کودکان زیر خط فقر زندگی می

ی آن  خب، درباره« کنند. ی کودکان باالی خط فقر زندگی می درصد همه۳۱»گونه است:  که در خبرها بیان شده این

ی خوب ارقام این تحقیق توجه  که فقط به جنبه طنینی است، اما این درصد رقم خوش۳۱درصد دیگر چه باید گفت؟ ۲۱

 ای که فقیر هستند از دید خارج شوند. ها بچه شود میلیون شود، باعث می
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 تمرین• 

  

های خشن تلویزیون تماشا  اند مرتب برنامه های که مرتکب جرایم جدی شده درصد از نوجوان۳۳اند که  محققین یافته

کنید؟ و اگر مخالف  طور از این آمار استفاده می اند. اگر شما مدافع کاهش خشونت تلویزیونی باشید، چه کرده می

 طور؟ اِعمال هر نوع کنترل بر تلویزیون باشید چه

  

 سخپا

  

تماشای خشونت در تلویزیون منجر به این »اگر مدافع کاهش خشونت در تلویزیون باشید احتماال خواهید گفت: 

 «شود که جوانان مرتکب جرم شوند. می

های خشن را تماشا  اگر مخالف اِعمال هر نوع کنترل بر تلویزیون باشید احتماال به چند میلیون جوانی که مرتب برنامه

کنند  های خشن تلویزیونی تماشا می ها کودک مرتبا دارند برنامه میلیون»ه خواهید کرد و خواهید گفت: کنند اشار می

 «اند. و مرتکب هیچ جرمی نشده

  

 ی حقایق اشاره دارد؟ − آیا آمار به همه

کند مدعی  کاری شود تا اطالعات اصلی دیده نشود. مثال شرکتی که دوچرخه تولید می ممکن است آمار دست

درصد افزایش فروش داشته است، در ۵۱اش را از دور خارج کرده است. این شرکت  شود که با فروش باال، رقیب یم

صحیح است؟ برای یافتن « اش را از دور خارج کرده است رقیب»درصد. اما آیا این ادعا که ۲۵اش  صورتی که رقیب

تا.  ۲۴۱۱هزار دوچرخه فروخته است و امسال ۲ل تری نیاز داریم. فرض کنید شرکت ما پارسا پاسخ به اطالعات بیش

 تا. آیا رقیب از دور خارج شده است؟ قطعا نه. ۱۱تا و امسال  ۴۱و شرکت رقیب پارسال 

  

ها آماری را دیدید به یاد داشته باشید که این آمار حتما درست و  وقتی در تبلیغات یا سخنرانی سیاسی یا روزنامه

دار است؟ آیا اطالعات گردآوری شده را درست ارائه کرده است؟ آیا  : آیا این آمار معنیواقعی نیستند. همواره بپرسید

 دهند تا بتوانید اعتبار این آمار را بررسی کنید؟ به شما اطالعاتی می

  

 گیری اشتباه در امان بمانید. همواره به آمار با دیدی انتقادی بنگرید تا از نتیجه

  

 تمرین• 

  

 چیست؟اشکال این گزاره 

  

هزار ۱۱۱ها  ها با این سیستم آموزشی ما بهتر است کار دیگری برای خودشان پیدا کنند؛ میانگین حقوق آن معلم

 تومان است.

  

 پاسخ
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ها با کدام کشورها  اند؟ حقوق معلم ها در مقایسه با چه کسانی قرار گرفته ما اطالعات کافی نداریم. این معلم

گرفتند  ها همین حقوق را پنج سال پیش می های زندگی لحاظ شده است؟ اگر معلم مقایسه شده است؟ آیا هزینه

ها را مدنظر قرار داده است یا مزایا و تدریس خصوصی و غیره  دانیم که حقوق ثابت معلم شان بهتر بود؟ ما نمی وضع

 را هم لحاظ کرده است.

  

 ی بحث خالصه

  

ها و آمارها را گاه محققانی انجام  ها، تحقیق نظرسنجی تر از کلمات. سادهمان بزنند،  توانند گول سادگی می اعداد به

های الزم برای  گیری خاصی داشته باشند یا فاقد مهارت کنند که ممکن است جهت دهند و تفسیر می می

 ها را ارزیابی کنیم. کردن باشند. بنابراین، مهم است که پیش از پذیرفتن حقیقت اعداد، آن تحقیق

 بپرسید:

 این اطالعات چگونه گردآوری شده است؟

 ی خطایشان چیست؟ درجه

 ها را تحریف کرده است؟ دار است؟ یا اینکه داده گیری معنی آیا نتیجه

کند به اطالعاتی اتکا کنید  شود، انتقادی فکر کنید. این به شما کمک می که به شما ارائه می ی اعداد و ارقام  درباره

 که عینی و صحیح باشند.
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 ۱۱بخش 

 گیری نقش عواطف در تصمیم

 

 

پردازیم. درخواهیم یافت که  کنند؟ ما در این بخش به این موضوع می گیری بازی می عواطف چه نقشی در روند تصمیم

ی انتقادی  طور مناسبی بروز یابند، تأثیر زیادی بر اندیشه های هیجانی و احساسی پذیرفته شده و به اگر واکنش

 دهند! های ما را به هدر می ی زحمت طور نامناسبی استفاده شود، همه اما اگر از عواطف بهخواهند گذاشت، 

  

گیری عینی، فقط کار مغز و استدالل است. حتی فراتر از این، تصور  خیلی از مردم معتقدند که اندیشیدن و تصمیم

توانیم از  کنیم واقعا می گیری می اما آیا ما وقتی داریم تصمیم«. درگیر نکردن عواطف»یعنی « عینی»کنند  می

توانیم  پوشی کنیم؟ احتماال تعجب خواهید کرد اگر بشنوید که پاسخ منفی است؛ ما نمی احساساتمان چشم

 گیری، عواطف و احساساتمان را کنار بگذاریم. هنگام تصمیم به

  

نطق و استدالل هم جایگاه خودش را طور که م ای در تفکر انتقادی دارد، همان احساسات یا همان عواطف جایگاه ویژه

گیری کنیم و بهتر است که برخی از عواطف و احساساتمان را در  دارد. اما ما نباید فقط بر اساس احساسات تصمیم

دانند که عواطف چه اهمیت  گیری دخالت ندهیم. متفکران و منیتقدان برای عواطفشان ارزش قائلند و می روند تصمیم

 گیری دخالت داد. وقت و کجا باید عواطف را در روند تصمیم دانند که چه چنین می ها هم ا دارد. آنه و تأثیری در تصمیم

  

 کنند گیری غلبه پیدا می وقتی که عواطف بر روند تصمیم

  

گیری ندارند. اما  رسد که عواطف هیچ جایی در روند تصمیم مند و آگاهانه است و به نظر می گیری روندی نظام تصمیم

اند،  ایم نگاهی بیندازیم، به تأثیری که عواطف بر تصمیم ما داشته هایی که تا به حال گرفته اگر به برخی از تصمیمما 

گیریم که بعد از غذا  کنیم و تصمیم می هو هوس می ایم یک روز که توی رستوران نشسته پی خواهیم برد. مثال یک

ایم. یا مثال شده  نگران میزان کلسترل خونمان هم بوده کیک هم سفارش بدهیم؛ این درصورتی بوده که ما شدیدا

مان  های کالسی گیریم که کل روز را با هم است که فردا امتحان داریم و باید خودمان را آماده کنیم، اما تصمیم می

 فوتبال بازی کنیم.

  

خرید یا این که تصمیم خواهید ماشین ب کند که می کند که تصمیم شما کوچک باشد یا بزرگ؛ فرقی نمی فرقی نمی

های پیشین گفتیم  گیری در این هر دو مورد یکسان است. ما در بخش تان بامیه هم بخورید؛ روند تصمیم بگیرید با چای

 بار دیگر آنها را مرور کنیم: چند مرحله دارد. بیایید یک گیری   ی تصمیم که روند سنجیده

  

 شناسایی مسئله -۰

 تعریف مسئله -۲

 دقیق مسئله به جهت فهمیدن آن ی مشاهده -۹

 های ممکن حل کردن راه ها" برای فهرست اجرای "فوران ایده -۴
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 ها و تعیین هدف حل انتخاب یکی از راه -۵

 شوند کردن مسائل ریز و درشتی که سر راه سبز می برطرف -۱

 ی عمل حل و ارزیابی نتیجه به کار بستن راه -۷

 که باید کنارش گذاشت به اصالح دارد یا اینحل نیاز  که آیا راه تعیین این− ۳

 آخر اگر نیاز بود تکرار روند از ابتدا. و دست− ۳

  

کدام از این مراحل گفته نشد که چه احساسی به مسئله یا تصمیمتان دارید و عواطف شما چه  دیدید که در هیچ

ند؟ جواب این سؤال دو جنبه دارد: گیری دار کنند. خب، عواطف چه نقشی در تصمیم گیری ایفا می نقشی در تصمیم

 از یک سو عواطف را نباید انکار کرد و از سوی دیگر نباید عواطف تنها معیار ما باشد.

  

کنیم، همزمان احساسات و عواطفمان را هم شناسایی و  مان را شناسایی و تعریف می ما وقتی داریم مسئله

خواهد که با این  کند و اصال دلم نمی وقعیت مرا عصبی میکل این م»کنیم. مثال، ممکن است فکر کنید  تعریف می

خواهم وارد این موقعیت  کنم. می با این موقعیت کلی حال می»یا ممکن است فکر کنید « رو شوم!  موقعیت روبه

 بر اساس احساساتتان عمل نکنید، فقط بدانید که احساسات شما وجود دارند، همین.« شوم! 

  

گیری بازی کند. مثال فرض کنید سام  دهد که نقش اصلی را در تصمیم ش اجازه میفرض کنید کسی به عواطف

آید  ی طراحی داخلی درس بخواند، اما از طرف دیگر دلش نمی خواهد خارج از کشور به دانشگاه برود و در رشته می

ه هم سطح رو شود. هدفش پیداکردن دانشگاهی است ک خواندن با کلی بدهی روبه که بعد از چهارسال درس

ها  ی این دانشگاه کند و هر سه نام می ها ثبت اش پایین. توی سه تا از دانشگاه اش باال باشد و هم شهریه آموزشی

ی سام هم  کنند. اولی خیلی معتبر است و از بقیه مشهورتر است و با بودجه با درخواست سام موافقت می

اش بیشتر از اولی است اما بهترین دوست سام توی  ایه دهد. سومی هزینه خواند. دومی به سام بورسیه می می

کند که دو تا دانشگاِه اولی در اولویت انتخاب قرار گیرند؛ شهرت و  خواند. منطق حکم می این دانشگاه درس می

ی  کند مزایای این دو دانشگاه هستند. اما مدرسه ای که دومی ارائه می کیفیت خوب آموزشی اولی و کمک مالی

کند و عواطفش را بر  خواند. سام سومی را انتخاب می ک مزیت دارد: دوست سام آنجا درس میسوم فقط ی

 کند. منطقش غالب می

  

 تمرین• 

  

 اند؟ ها فقط بر اساس احساسات گرفته شده کدام از این تصمیم

  

 ی شام دیشبش را امروز ناهار خورد. مانده الف( ساسان پس

اش  خواست به کمک گوشی موبایلش عکس بگیرد و برای کارهای چون میب( جعفر گوشی موبایلش را عوض کرد 

 ایمیل بزند.

آخر از همان مارکی رایانه  ها تحقیق کرد اما دست ی مدل ی جدیدی نیاز داشت. بنابراین درمورد همه ج( ساشا رایانه

 گرفت که قبال داشت.
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اینچی فلتی  ۱۱زیون نیاز داشت. تلویزیون کشی کرد به یک تلوی ی کوچک جدیدش اسباب د( وقتی رامین به خانه

 شود. خرید که روی دیوار نصب می

  

 پاسخ

  

قیمتی را برای آن  رامین بر اساس عواطفش تصمیم گرفته است. منطقی نیست که چنین تلویزیون بزرگ و گران

. رامین احتماال ها ممکن است بابت سر و صدای زیاد تلویزیون شکایت کنند ی کوچک خریداری کرد. همسایه خانه

خواسته همیشه داشته باشد. استدالل و منطق در تصمیم رامین هیچ نقشی  تلویزیونی خریده است که دلش می

 نداشته است.

  

 سوگیری و کلیشه

  

ها هم عقاید  کند. کلیشه طرفی و انصاف دور می های ذهنی، ترجیحات یا باورهایی هستند که فرد را از بی سوگیری

ی یک قشر یا یک گروه از مردم هستند. وقتی دچار سوگیری یا کلیشه باشیم،  آمیزی درباره های تبعیض نگرشکلی و 

های منطقی بگیریم. ما نیاز داریم که عواطفمان را بشناسیم و تحت  توانیم تصمیم ذهنمان دیگر باز نیست و نمی

 .ها بر ما مسلط شوند شان و نگذاریم که آن کنترل خودمان درآوریم

  

 دو مثال:

  

 − سوگیری

ی موردنیاز شهر است. از  مریم عضو شورای شهر است. این هفته قرار است به طرحی رای دهد که مربوط به بودجه

های دوست مریم کاهش پیدا خواهد کرد. دوست مریم برای  طرف دیگر اگر این طرح تصویب شود ارزش دارایی

که  انتخاباتی مریم نقش مهمی ایفا کرده است. مریم همین شدن مریم خیلی کمک کرده و در کمپین انتخاب

بگوید، تصمیمی بر اساس « نه»شود. اگر مریم به طرح  کند، دچار سوگیری می احساس وفاداری به دوستش می

 اش گرفته و نه بر اساس منافع شهر. ی دوستی رابطه

  

 − کلیشه

درصد از  ۷۵از، به مراجعینش داروی مسکن تجویز کند. ها، از پزشکی خواسته شد که در صورت نی در یکی از تحقیق

هایی که برای مراجعین مرد نوشته بود حاوی تجویزِ داروی مسکِن درد بود. در صورتی که تعداد مردها و زنانی  نسخه

که به این پزشک مراجعه کرده بودند مساوی بوده است. وقتی از این پزشک پرسیده شد که چرا چنین اختالفی 

این « تر است و بهتر است با درد کنار بیایند و دارو مصرف نکنند. ی دردشان پایین ها آستانه زن»ارد گفت وجود د

تر هستند و شکایتی که بابت درد  کند که زنان ضعیف کند و تصور می ای فکر می ی زنان کلیشه پزشک درباره

ذهنی این پزشک باعث شده است تا وی از  ی اعتبار با شکایت مردها نیست. کلیشه ارز و هم کنند هم جسمانی می

 طور مناسبی درمان کند. گیری منطقی دور باشد و نتواند نیمی از بیمارانش را به تصمیم

  

 تمرین• 
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 های زیر سوگیری یا کلیشه است؟ کدام از مثال

  

 پزم. خواهم کمک کنم، پس کیک مهمانی مدرسه را من می الف( من می

شوند و  خورند چاق می هایی که کیک می ها اجازه بدهیم که کیک بخورند. بچه توانیم به بچه نمیب( ممنونم، اما ما 

 افتد. شان به خطر می سالمتی

 دهم. های سبزرنگ ترجیح می های آبی را به آن شیرینی ج( من این شیرینی

 اند بیرون. ه انداختهد( محمد آدم مهربانی است، اما من خوش ندارم او در جمع ما باشد؛ او را از دانشگا

 شانس بود، برای همین ما نتوانستیم ببریم. ه( تیم ما خوش درخشید، اما تیم شما خوش

  

 پاسخ

  

ها کلیشه ساخته است.  ی یک دسته از آدم ی "ب" درباره "ب" و "د" و "ه" دارای کلیشه یا سوگیری هستند. گزینه

ای  ی شخصی است، سوگیری ی "ج"، عقیده کند. گزینه یری میساختن برد تیم مقابل، سوگ ارزش ی "ه" با بی گزینه

 ندارد و صرفاً یک ترجیح شخصی است.

  

 گیری زیر فشار و استرس تصمیم

  

تواند توانایی ما  گذارد و هم روی سالمتی ذهنی. استرس می فشار و استرس هم روی سالمتی جسمی تأثیر می

های  ی موقعیت توان همه هم تحت تأثیر خودش قرار دهد. نمیگیری را  برای انتقادی فکرکردن و روند تصمیم

ازحد اطالعات، و وجود  آور را تحت کنترل قرار داد؛ فشار ساعات کار، نداشتن اطالعات، داشتن بیش استرس

آوری است که ما هر روز چه بخواهیم چه  های استرس هایی از موقعیت گر و عصبانی نمونه های پرخاش انسان

ی  آور و نحوه های استرس روشدن با موقعیت ی روبه توانیم نحوه شویم. ما فقط می ها مواجه می آننخواهیم با 

 ها را تحت کنترل قرار دهیم. تأثیرگذاری آن

  

ی  آور را تحمل کنی،د شیوه های استرس توانید موقعیت وقتی استرس زیادی روی شماست یا وقتی که نمی

 گیرد. گیری شما تحت تأثیر قرار می تصمیم

 اند از: بعضی از این تأثیرها عبارت

  

 الف( ناتوانی در شناسایی یا فهمیدن مسئله.

مدت ما دچار اختالل  ی کوتاه توانیم به مرکز اطالعات دست یابیم. حافظه سختی می وقتی دچار استرس هستیم به

 شود و ممکن است چیزی را مسئله بدانید در صورتی که واقعا مسئله نباشد. می

 ها و مشکل شدن تعیین هدف. فرآیند فوران ایدهب( 

حلی سریع و  طور صحیح شناسایی کنیم و نتوانیم تمرکز کنیم، ممکن است به راه وقتی نتوانیم مسئله را به

گیری دشوار  ریزی و تصمیم ی نزدیک هستیم و بنابراین برنامه غیرعقالنی برسیم. در آن شرایط ما فقط به فکر آینده

 کنیم. اغلب موارد به سرعت راهی را انتخاب میشود و در  می
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 حل. یافتن به راه ج( ناتوانی در دست

کند یا نه.  حلمان خوب عمل می آوردن اطالعات دچار مشکل شویم، قادر نخواهیم بود که بفهمیم آیا راه دست اگر در به

 ای تصمیمتان فکر کنید.آمده تان فکر کنید دیگر قادر نخواهید بود که به پی مدت اگر به منافع کوتاه

  

آوری است. فرض کنید دو نفر به یک بشقاب چینی صدساله عالقمند  کردن در یک حراجی کار استرس شرکت

هزار تومان. هر دو خریدار ۵۱اند به قیمت  هستند. این دو نفر یک نوع دیگر از همین بشقاب را در حراجی دیگری دیده

شود چند نفر قیمت  تی در ذهنشان دارند. وقتی که حراج شروع میبرای قیمتی که این بشقاب دارد سقف قیم

هزار تومان پیشنهاد ۰۱۱شود. کسی  اصطالح "تب حراج" شروع می گیرد و به دهند و هیجان سراسر سالن را می می

دانند دوبرابر قیمت اصلی بشقاب است. وقتی استرس وجود داشته باشد دلیل و  دهد که آن دو خریدار می می

 دهد. جای خود را به احساسات و عواطف می منطق

  

ای  توانند کار ساده زند به حداقل برسانند؟ آنان می ها موج می توانند استرسی که در حراجی آن دو خریدار چگونه می

توانند تحت کنترل خویش درآورند و تالش کنند که کنترلش کنند. در این مورد،  چیزی را می انجام دهند: بفهمند که چه

 توانند سقف قیمتی که مایل به پرداختش هستند در ذهنشان مشخص کنند و به آن وفادار باشند. ین دو خریدار میا

اید، وارد عمل نشوید.  تر چه؟ یک قانون ساده وجود دارد: تا زمانی که موقعیت را نفهمیده اما در مورد مسایل پیچیده

 میم خوب بگیرید.حتی اگر تحت استرس هستید، عواطفتان را بفهمید و تص

  

 تمرین• 

  

 گیری بگذارد را فهرست کنید. تواند روی تصمیم برخی از تأثیراتی که استرس می

  

 پاسخ

  

 زدن تمرکز، برهم

 مدت، ی کوتاه تضعیف حافظه

 تمرکز روی زمان حال،

 کردن آینده، فراموش

 کردن، دفعی قضاوت

 یابی به مخزن اطالعات، دشواری دست

 یابی به اطالعات جدید. دستتر شدن  و سخت

  

 مراقب "منیت" خود باشید

  

تجربه هستند، بنابراین مسیر آسانی را انتخاب  ها بی ی آن نوردی کنند. همه گیرند که کوه چند دوست تصمیم می

یم شود. اکثر این گروه تصم آسایی شروع می شود و بارش سیل اند که توفان می ی راه نرسیده کنند. هنوز به نیمه می

خندند و حتی  راه" می خواهند ادامه دهند. این دو نفر به آن "رفقای نیمه گیرند که برگردند، اما دو نفرشان می می
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"شان تصمیم گرفته است تا  که عقالنی فکر کنند، "منیت تواند منصرفشان کند. این دو نفر به جای این توفان هم نمی

اند و هم کسانی که برای نجات  ها هم خودشان را به خطر انداخته شان دهد. متاسفانه آن ظاهرا قوی و نترس جلوه

 آیند. ها می آن

شود که منیت  همه باید نگاهی سالم به توانایی و قدرت و کمبودهای خویش داشته باشیم. دردسر وقتی تولید می

های خویش را نادیده  نوردی که محدودیت گیری مشارکت کند. تصمیم آن دو کوه انسان سربلند کند و در روند تصمیم

 نوردی در آن شرایط خطرناک ادامه دادند مبتنی بر منیت بود. گرفتند و به کوه

  

افتند. برای مثال، یکی  گیرند به دردسر می بازرگانان و صاحبان مشاغل هم وقتی بر اساس منیت خویش تصمیم می

میلیون  ۲یزان فروشش افت کرده است، مبلغ که مشکل پول نقد دارد و م دارهای یک مجتمع تجاری با این از مغازه

پردازد و قصدش هم این است که نشان دهد کار و بارش "سکه" است.  گاه اینترنتی می تومان برای تاسیس یک وب

ی  نورد بر اساس منیت خویش تصمیم گرفته است. در نتیجه، باید پول قرض بگیرد و اجاره او هم مانند آن دو کوه

 ی خویش را فراهم کند. بی دیگر را بپردازد و قادر نخواهد بود که ضروریات حرفهگاه و مخارج جان وب

  

این است که علی در  تواند وارد عمل شود و نگذارد فرد اقدام کند. مثال، نظر همکارِ علی  برعکس، منیت می

کند. هرچند نظر همکار  میگیرد و نظر همکارش را رد  اش غلط امالیی زیادی دارد. علی جبهه می های روزانه گزارش

تواند  آسانی این مسئله را حل کند. مثال می تواند به ای اشاره دارد. علی هم می علی درست است و به مسئله

ها را قبل از فرستادن به مدیر بخش، به دست همکارش بدهد تا به آن نگاهی بیندازد. اما علی با رد این  گزارش

دهد. علی  اندازد و فرصتِ اصالح خویش و اصالح تصویر کاری خویش را از دست می انتقاد، خود را از چاله به چاه می

 کرد. پذیرفت و برای حل اشکال کار خویش اقدام می بایست انتقاد همکارش را می می

  

 تمرین• 

  

 جو چگونه مانع راهش شده است؟ در داستان زیر، منیت دانش

  

اش  ی نهایی چهارم نمره سازی گرفته است. سه ی فیلم ک دورهاش، ی ی تحصیلی نیاز رشته عنوان پیش رضا به

اند  ای بسازد. اکثر اعضای کالس، موضوعاتی را انتخاب کرده دقیقه ی آخرترم است که باید یک فیلم ده براساس پروژه

یار خواهد برداشتی آزاد از داستان کوتاهی که بس که به پیشنهادهای استاد نزدیک یا مربوط است. اما رضا می

توانند طبق انتظارات رضا نماها را  دوستش دارد بسازد. دوستانش برای فهمیدن سناریو مشکل دارند و نمی

 گیرد. ی کم می رسد. رضا هم نمره ها نمی ماند و به مهلت پایانی تحویل پروژه برداری کنند. فیلم ناتمام می فیلم

  

 پاسخ

  

اش اغراق کرد و همین باعث شد که متوجه محدودیت  های واناییرضا که قبال هیچ فیلمی نساخته بود در تشخیص ت

ای  کرد و فیلم ساده های کالس باید پیشنهادهای استادش را قبول می زمانی برای تحویل پروژه نشود. او مانند بچه

 توانست فیلم دلخواهش را بعدا بسازد. موقع تمامش کند. او می ساخت که بتواند به می
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 ی بحث خالصه

  

 گیرید، احساساتتان را نادیده نگیرید. وقتی دارید تصمیم می

کنید، حضور عواطف و احساساتتان را تصدیق کنید و  های منطقی جهت حل یک مسئله را طی می وقتی دارید گام

 گیری را دارند. مشخص کنید که کدامشان شایستگی حضور در روند تصمیم

گیری  ها را از روند تصمیم ها، را هم بشناسیم و آگاهانه آن کلیشهمان، مانند سوگیری و  ما باید احساسات منفی

 خارج کنیم.

های انتقادی  شان، به شما کمک خواهد کرد که مهارت گرفتن تصدیق عواطف و احساسات، و نه ردکردن و نادیده

 اندیشیدنتان را پیشرفت دهید.
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۱۲بخش   

 استدالل قیاسی

 

 

قیاسی استداللی است که مبتنی بر دو حقیقت یا دو فرض باشد. یعنی اگر این استدالل قیاسی چیست؟ استدالل 

ی استدالل هم حقیقت دارد توان قبول کرد که نتیجه دو فرض حقیقت داشته باشند، پس می . 

 دهد. دهد و چه جاهایی جواب نمی ما در این بخش یاد خواهیم گرفت که این نوع استدالل چه جاهایی جواب می

 تر شوند. هایمان هرچه قوی طور استدالل قیاسی را به کار ببندیم تا استدالل اهیم گرفت که چهبعد یاد خو

  

  

 اهمیت موضوع

  

چه خوب چه بد، ما روز و شب با استدالل قیاسی سر و کار داریم. شده است که توی روزنامه با این آگهی بازرگانی 

های  شویی "ب" لباس ها را تمیز و سفید کند. اما پودر لباس لباستواند  شویی "الف" نمی پودر لباس»رو شویم:  روبه

مالیات زیاد مردم را از کار بیکار »گوید:  شنویم که سیاستمداری می یا توی تلویزیون می« اندازد. شما را برق می

در رستوران یا « شود! ها را کاهش دهیم. کاهش مالیات منجر به تولید کار برای ملت می کند. ما باید مالیات می

 «ات را تمام نکنی، از دسر خبری نیست. اگر غذای»گوید:  نویم که پدری به فرزندش می می

  

های پیش بگذاریم و  توانیم استدالل وقت می کند، آن طور عمل می وقتی بفهمیم استدالل قیاسی چیست و چه

استدالل ضعیفی دارد. درک این چنین خواهیم دانست که چه کسی  مان را به کرسی بنشانیم. هم تر حرف راحت

توانیم ارزش  ای ارائه داد می هایش قرار نگیریم. و اگر کسی هم استدالل قوی شود تحت تاثیر حرف موضوع باعث می

 ایم. اش را بفهمیم و بفهمیم چرا تحت تاثیر استداللش قرار گرفته حرف و استدالل

  

 استدالل قیاسی چیست؟

  

های قیاسی سه عنصر  ی استدالل فرض یا قضیه است. همه ای مشخص از دو پیش نتیجهقیاس، روند استخراج 

 دارند:

 ی کبری( فرض کالن )یا همان قضیه الف( پیش

 ی صغری( فرض ُخرد )یا همان قضیه ب( پیش

 ج( نتیجه

  

توانیم  این میدانیم که شکاری هم نوعی سگ است؛ بنابر ها چهارتا پا دارند، و می دانیم که سگ برای مثال، می

 ها هم چهارتا پا دارند. نتیجه بگیریم که شکاری
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مان درست و حقیقی باشند، و نتیجه هم  های ها یا همان قضیه دهد که فرض استدالل قیاسی وقتی جواب می

 کند. های حقیقی تبعیت می منطقا از همین قضیه

  

 ماهیت استدالل قیاسی

  

کنند؛ یعنی قضایا اگر درست و حقیقی باشند،  درستی نتیجه را ضمانت می− هر استدالل قیاسی دو قضیه دارد که 

 ها غلط و نادرست باشد. ی آن غیرممکن است که نتیجه

  

گویند  − استدالل قیاسی یا معتبر است یا نامعتبر؛ وقتی قضایا درست باشند و نتیجه هم درست باشد، می

 ها نادرست باشند، نتیجه نامعتبر است. ها( یا هر دوی آن رضف استدالل معتبر است. اما اگر یکی از مقدمات )پیش

  

سری قوانین و مقررات و اصول بنا شده است، اما در استدالل استقرایی )که بعدها  − استدالل قیاسی بر اساس یک

 ی اصلی مبتنی بر مشاهدات و تجربه است. در موردش صحبت خواهیم کرد( قضیه

  

 تمرین• 

  

 زیر استدالل قیاسی است؟های  کدام از مثال

  

ها، هیچ  ی من هست. به غیر از این خانه ی کتاب دی هم زیر قفسه تا سی ۹دی روی قفسه و  عدد سی ۴الف( 

 دی دارم. تا سی ۷ی من وجود ندارد. بنابراین من  خانه دی دیگری توی کتاب سی

محل در آسیاست. بنابراین،  هند باشد، پس تاجمحل در  محل نه توی ایران است و نه توی جامائیکا. اگر تاج ب( تاج

 محل در هند است. تاج

گیرند و  ی بیست نگرفته است. جعفر دیروز غایب بود. امروز از جعفر امتحان می ج( هیچ کسی در امتحان دیروز نمره

 ی بیست خواهد گرفت. نمره

ها نابودی را  ای ندارند. تروریست توجه ها به صلح جهانی دار صلح جهانی هستند. تروریست ها طرف ی انسان د( همه

 آورند. به ارمغان می

  

 پاسخ

  

ای که منطقا از همان دو قضایا استخراج  ی الف دو قضیه دارد و یک نتیجه، نتیجه ی الف است. گزینه جواب، گزینه

 شده است.

 ی ب سه قضیه دارد و نتیجه هم از قضایا استخراج نشده است. گزینه

 ای دارند که از قضایا استخراج نشده است. یجهی ج و د نت گزینه

  

که بتوانیم بفهمیم چه استداللی استدالل قیاسی است و مشخص کنیم که آیا معتبر است یا نه، باید به  برای این

 ی استدالل نگاه کنیم. قضایا و نتیجه
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 تری بیندازیم. های استدالل قیاسی نگاه ژرف بیایید به سازه

  

 قضایا

  

شود، اگر یکی از آنها  ها گرفته می های آن است. از آنجایی که نتیجه از قضیه تدالل قیاسی بسته به قضیهاعتبار اس

های درستی را بیان کنند، اصِل و  ها باید واقعیت یا هر دوی آنها غلط باشد، نتیجه نامعتبر خواهد بود. پس، قضیه

 بودن قضایا را عوض کنند. قیقیتوانند ح می« هر»یا « همه»هایی مانند  قانون باشند. کلمه

  

 به این مثال نگاه کنید:

 ها پوستی روشن دارند. ی انسان همه

 ها انسان هستند. آفریقایی

 ها پوستی روشن دارند. پس آفریقایی

  

ی اول حقیقی نیست، و همین قضیه است که  ها پوستی روشن دارند. قضیه حقیقت این است که برخی انسان

 سازد. نامعتبر می ی استدالل را نتیجه

  

 ی کبری قضیه

  

ی  ها( سروکار دارد. قضیه ها( با کلیات )و مقوله ها )و نمونه جای مصداق ای است کلی که به ی کبری گزاره قضیه

 سازد: کبری، دو موضوع را به هم مرتبط می

 اند. ها زمانی دختر بوده ی زن همه

 تراشی دارند. های خوش ورزشکاران بدن

 گرفتند. های باالیی می دانشگاه نمرهاستادهای 

  

نامند؛ عبارات فعلی )زمانی دختر بودند،  کاران، استادان دانشگاه( را مقدم می ها، ورزش ی کبری )زن موضوعِ قضیه

 نامند. اند( را تالی می های خوبی گرفته تراشی دارند، نمره های خوش بدن

  

 ی صغری قضیه

  

 ی کبری سر و کار دارد: های مشخص قضیه ای است که با نمونه صغری گزاره

 مادر من زن است.

 کار است. تختی ورزش

 دکتر یمنی استاد دانشگاه است.
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کند، مقدم صغری با موضوع کبری )یا  کند. وقتی صغری کبری را تایید می کند یا رد می صغری یا کبری را تایید می

د، تالی صغری با تالی کبری یکسان نیست. برای کن همان مقدم( یکسان است. وقتی هم صغری کبری را رد می

 مثال:

 ها شکالت دوست دارند. بچه

 نگار بچه است.

گوید که چیزی )نگار( وجود دارد که با  کند؛ صغری دارد می در این مورد، صغری )نگار بچه است( کبری را تایید می

 ی کبری )بچه( یکسان و همانند است. قضیه

 ها شکالت دوست دارند. بچه

 گار شکالت دوست ندارد.ن

داشتن شکالت(  گوید چیزی )نگار( وجود دارد که با تالی )دوست کند؛ صغری می در این مورد، صغری کبری را رد می

 همخوانی ندارد.

  

 تمرین• 

  

 ی کبری دو عامل خیلی مهم است: نخست توجه کنید که در قضیه

 کند. ی کبری دو موضوع را به هم مرتبط می قضیه. ۰

 کند. ی کبری یک قانون یا اصل یا یک موضوع کلی را مطرح می قضیه. ۲

 با توجه به این موضوع:

 ی کبری باشد؟ تواند نمونه عالی یک قضیه کدام از موارد زیر می

  

 ای با زمین تصادم خواهد کرد یا نه. داند که آیا ستاره کس نمی الف( هیچ

 ای وجود ندارد. ب( هیچ ستاره

 باف هستند. ای به زمین اصابت خواهد کرد، خیال کنند ستاره میج( کسانی که فکر 

 ای به زمین اصابت نخواهد کرد. اند که هیچ ستاره د( دانشمندان اثبات کرده

  

 پاسخ

  

سازد و یک چیز  بودن( را به هم مرتبط می باف ها و خیال بهترین گزینه، ج است؛ چون دارد دو موضوع )یعنی ستاره

 ند.ک کلی را مطرح می

  

 ی استدالل قیاسی نتیجه

  

شده و حتمی است. اگر  اش تضمین هایی است که درستی و حقیقت نتیجه استدالل قیاسی از آن استدالل

استداللی معتبر باشد، حقیقت قضایای آن استدالل وارد نتیجه خواهد شد. اما این در صورتی است که نتیجه منطقا 

 که فراتر از قضایا رفته باشد. ایناز آن دو قضیه استخراج شده باشد، نه 
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 ای که از قضایا تبعیت کرده است: ی نتیجه مثالی بزنیم درباره

  

 آورند. گرفتن پول درمی ها با بهره بانک

 گیرد. بانک الف از من بهره می

 آورد. بانک الف پول درمی

  

ی قضایا  فرضی درباره نتاج یا پیشدهد، و هیچ است ای به ما نمی جاست که نتیجه هیچ اطالعات اضافی نکته این

 گونه باشد معتبر است. سازد. نتیجه اگر این نمی

  

 که نتیجه فراتر از حقیقتِ قضایا رفته است: حال مثالی بزنیم از این

  

 احمد محمود، چند رمان ارزشمند نوشته است.

 را نوشته است.« داستان یک شهر»احمد محمود، 

 است. رمان ارزشمندی« داستان یک شهر»

  

های احمد محمود ارزشمند هستند. اما  گوید برخی از رمان ی کبری می چرا این نتیجه، نامعتبر است؟ چون قضیه

ی کبری گفته است. اما هیچ  داخل همان چند رمانی است که قضیه« داستان یک شهر»نتیجه فرض گرفته است که 

 همان چند رمان ارزشمند احمد محمود قرار داشته باشد. در میان« داستان یک شهر»ای از این وجود ندارد که  نشانه

  

 تمرین• 

  

 توان آن را معتبر ساخت؟ گونه می ی زیر نامعتبر است. چه نتیجه

  

 ی رانندگی گرفت. نامه سال داشت تا بتوان گواهی ۰۳باید 

 شود. ساله می ۰۳علی فردا 

 تواند همین حاال ماشین بخرد. پس، علی می

  

 پاسخ

  

 باید این باشد:نتیجه 

ی خریدن  ی رانندگی بگیرد. استدالل قیاسی هیچ چیزی درباره نامه تواند همین حاال حاال گواهی پس، علی می

 ماشین نگفته بود.

  

 دو نوع استدالل قیاسی

  

 و قیاس شرطی. شود: قیاس )غیر شرطی(  ی کلی بیان می استدالل قیاسی به دو شیوه
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 قیاس

ای را به آن  ی اول، به گروهی اشاره کرده )الف( و ویژگی دو قضیه و یک نتیجه است. قضیهقیاس منطقی متشکل از 

 خورند. خوارها گوشت نمی ی گیاه دهد )ب( : مثال: همه گروه نسبت می

گذارد. مثال:  دهد یا از آن گروه بیرون می ی دوم یک مکان یا شخص یا چیز خاصی )ج( را درون گروه قرار می قضیه

 خوار است. گیاهمهرداد 

 خورد. ای دارد: مهرداد گوشت نمی گوید آن چیز یا مکان یا شخص خاص چه ویژگی نتیجه هم می

  

خوار  خورند. مهرداد گیاه خوارها گوشت نمی ی گیاه کند. مثال: همه قیاس منطقی منفی همین روند را طی می

 خورد. نیست. مهرداد گوشت می

  

 قیاس شرطی

  

گوید اگر چیزی حقیقت داشته باشد  اول می  ی کند. قضیه استدالل را با زبانی متفاوت بیان میقیاس شرطی همان 

شود.  گاه سطح میز چسبناک می پس چیز دیگری هم حقیقت خواهد داشت: مثال: اگر نوشابه را روی میز بریزی، آن

 شود. اک میکند: سطح میز چسبن ی شرط را بیان می ی دوم یا همان نتیجه نتیجه هم که قضیه

  

 به این چند نمونه توجه کنید:

گاه ب: "الف" همان رفتن به باشگاه است و "ب" همان  گاه وزن کم خواهیم کرد. اگر الف، آن − اگر باشگاه برویم، آن

 کردن وزن. کم

 − اگر حسین بعد از کالس برود با استادش حرف بزند، از سرویس دانشگاه جا خواهد ماند.

 توانیم برای کنسرت بلیت بخریم. گاه نمی باشیم، آن − اگر پول نداشته

  

 تمرین• 

  

 بار در قالب شرطی. بار در قالب غیر شرطی درآورید و یک استدالل قیاسی زیر را یک

 گیرد، پس امشب ما مهمانی خواهیم داشت. برد مهمانی می بهرام هر وقت "استقالل" می

  

 پاسخ:

  

 قیاس منطقی:

 دهد. برد بهرام مهمانی می هربار که استقالل می

 استقالل برده است.

 دهد. بهرام مهمانی می

  

 قیاس شرطی:
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 دهد. گاه بهرام مهمانی می اگر استقالل ببرد، آن

 استقالل برده است،

 دهد. پس بهرام مهمانی می

  

 چگونگی سوءاستفاده از استدالل قیاسی

  

کنند، یا که دلبخواهی و تصادفی و هرجور که  میگاهی مردم از استدالل قیاسی به شکل نادرستی استفاده 

عنوان  ها را به توانید آن ها را تشخیص بدهید دیگر نمی برند. اگر این سواستفاده شان خواست از آن بهره می دل

اش  حقیقت قبول کنید. به خاطر داشته باشید که استدالل قیاسی زمانی نامعتبر است که یکی یا هر دوی قضیه

 ی غلطی از قضایای حقیقتی به عمل آمده باشد. باشد یا اینکه نتیجه حقیقت نداشته

ی سوءاستفاده از  ی این مغالطات منطقی صحبت خواهیم کرد. اما اکنون مثالی درباره ما در بخش بعدی درباره

 استدالل قیاسی:

  

 پوشند )کبری( ها شلوار جین می ی ایرانی همه

 آرش، ایرانی است )صغری(

 پوشد. )نتیجه( شلوار جین میپس، آرش هم 

  

ی  ی اشتباه منجر به نتیجه پوشند پس کبری اشتباه است. و همین قضیه ها شلوار جین نمی ی ایرانی چون همه

 اندازد. شود و استدالل را از اعتبار می اشتباه می

  

 ی بحث خالصه

  

ی استدالل هم بر اساس این قضایا  جهاستدالل قیاسی دو قضیه دارد، و حاوی یک قانون و اصل یا کلیت است. نتی

که معتبر باشد باید قضایایی حقیقی داشته باشد و نتیجه منطقا از این  شود. استدالل قیاسی برای این گرفته می

 قضایا تبعیت کند.

که دیگران  تر کنیم و نگذاریم  مان را قوی های توانیم استدالل طور باید به کار روند، می وقتی فهمیدیم که این قضایا چه

 های نادرست خویش قرار بدهند. ما را تحت تأثیر استدالل
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۱۳بخش    

 امکان خطا در استدالل قیاسی

 

 

ای بین  نامیم. در این بخش، خواهیم دید چه رابطه اش دارد، سفسطه می استداللی را که دلیل ضعیفی برای نتیجه

کنیم،  های رایج را بررسی می چهار نوع از سفسطهچنین  بودن آن برقرار است. هم استدالل قیاسی و منطقی

افتند سازند و اتفاقا مردم مدام به دام آنها می اعتبار می هایی که استدالل قیاسی را بی سفسطه . 

  

ی مبنایی استدالل درست  سازد: اگر دو قضیه معتبر مییاد گرفتیم که چه چیزی استدالل قیاسی را  ۰۲بخش  در

گاه  باشند و نیتجه به روالی منطقی از این قضایا استخراج شده باشد و چیزی را بر قضایا حمل نکرده باشد، آن

مان نامعتبر  ای نادرست باشد و نتیجه از قضایا استخراج نشده باشد، استدالل استدالل معتبر است. اما اگر قضیه

 .است

  

 سفسطه

  

شود. این اشکال منطقی را سفسطه  وقتی در منطقمان اشکالی وجود داشته باشد، استداللمان نامعتبر می

 نامیم. می

  

دهند. گاهی دشوار بتوان چنین  های منطقی زیادی وجود دارند که در استدالالت قیاسی روی می سفسطه

شان ما را گمراه و متقاعد سازند. این چهار نوع  های سفسطهها را شناخت، اما ما نباید بگذاریم دیگران با  سفسطه

 سفسطه عبارتند از:

  

 شیب لغزنده. ۰

 مغالطه دوراهی. ۲

 استدالل دوری. ۹

 ابهام. ۴

  

 شیب لغزنده

  

کنند تا به  استفاده می« گاه اگر ... آن»طور که در بخش قبلی گفتیم، استدالل شرطی قضایایی هستند که از  همان

 رود. برسند. مثال: اگر خواب بمانی، اتوبوس مینتیجه 

ی منطقی شده است. استدالل شیب لغزنده توضیح  شیب لغزنده، یک استدالل شرطی است که دچار سفسطه

گاه  بار قبض برق را نپردازی، آن شود. مثال: اگر فقط یک دهد که اتفاق اول چگونه منجر به اتفاق دوم می نمی

 ین وام بگیری.توانی برای خرید ماش نمی

  

http://radiozamaneh.com/reflections/2011/08/10/6088
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تواند به اشتباه دیگری منجر  گوید یک اشتباه می کند؛ یعنی مثال می خود را مرموز می  استدالل شیب لغزنده، دلیل

گوید چرا اتفاق اول که افتاد منجر به  کند و نمی شود. این استدالل، "رابطه"ی بین دو اتفاق را برای ما تعریف نمی

بار قبض برق را نپردازی( و اتفاق "ب" )نتوانی وام  را ببینید: بین اتفاق "الف" )اگر یکشود. مثال قبلی  اتفاق دوم می

بار قبض برق را  های زیادی وجود دارد. صحیح نیست که بگوییم اگر فقط یک برای خرید ماشین بگیری( مراحل یا پله

 توانی وام بگیری. شود و دیگر نمی ات مخدوش می نپردازی حساب بانکی

  

ی احتمالی  های دیگری بزنیم، به یاد داشته باشید که بین اتفاق "الف" و اتفاق "ب" چندین پله که مثال ز اینقبل ا

 وجود دارد، و احتمال دارد یا احتمال ندارد که اتفاق "ب" پیامد اتفاق الف باشد.

  

 ات را نابود خواهد کرد. − از او کمک مخواه. بدان که او زندگی

 کنند. ات می ؛ اگر دادی، له− به دیگران رو نده

ی بعد  ی بیرون رفتن را زیر پا بگذاری؛ اگر به تو اجازه بدهم که امشب بروی، هفته خواهی قاعده − این هفته تو می

 خواهی بروی. هر شب می

  

 تمرین• 

  

 ی شیب لغزنده را برطرف کنید: استدالل زیر را بازنویسی کنید و سفسطه

 دهند. های هنگفتی را به هدر می های خیریه پول ریه کمک کنیم، چرا که سازمانما نباید به این سازمان خی

  

 پاسخ

  

تواند از این دست باشد: این سازمان خیریه را  که چرا در موردی خاص نباید کمک کرد، می دلیلی منطقی برای این

آن با اولویتی که ما در نظر  رسانی ی کمک شود، حوزه شناسیم، معلوم نیست که این سازمان چگونه کنترل می نمی

 ای برای کمک نداریم ... ایم متفاوت است، بودجه گرفته

  

 دوراهی دروغین

  

طور نیست. یعنی،  که واقعا این های محدودی وجود دارد حال آن گوید گزینه مغالطه دوراهی، استداللی است که می

های دیگری هم  داند در صورتی که گزینه مخیر می«( آن یا –یا این )»ی یک یا هیچ  این استدالل ما را فقط بین گزینه

کنند، چراکه این استدالل  یاد می« سیاه و سفید دیدن»ممکن است وجود داشته باشد. از مغالطه دوراهی با تعبیر 

 داند. ی دیگر را کامال بد می یک گزینه را کامال خوب و گزینه

  

 یک مثال:

 تاپ بخواب! خواهی یا که امشب بدون لپ تاپ را می یر که این لپقدر وقت من را نگیر! یا تصمیم بگ این
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جز خریدن یک نوع خاص  های دیگری به تواند بفهمد که گزینه ی منطقی دارد، چون نمی این استدالل، سفسطه

 توان یک تاپ بگیرد. یا حتی می قیمت یا یک دسک تاپ ارزان تواند یک لپ تاپ هم وجود دارد. مثال مخاطب می لپ

 وجود دارد.« این یا هیچ»جز  های زیادی به تاپ قرض کرد. گزینه تاپ یا دسک لپ

  

 های دیگر: مثال

 یا دوستش داشته باش یا ولش کن.

 یا با مایی، یا دشمن ما.

 توانی بروی. هایت را بهتر کن وگرنه دانشگاه نمی یا نمره

  

ها بگروید  سیاسیون دوست دارند که شما به حزب آنخوریم. بسیاری از  در حوزه سیاست مدام به این مغالطه برمی

ها هم دو گزینه دارند: یا کامال خوب یا کامال  درست است و کار حزب رقیب نادرست. آن ها  آن  و باور کنید که کار حزب

نند و کشور خواهند با آمریکای جهانخوار رابطه برقرار ک جنگیم، اما آنان می ما در راه استقالل و آزادی می»بد. مثال: 

 «را بر باد دهند.

  

 تمرین• 

  

 ها، از سنخ مغالطه دوراهی نیست؟ کدام از این مثال

  

 ی فضایی بوده یا یک هلیکوپتر. الف. چیزی که او در آسمان دیده است یا یک سفینه

اند چه  فهمیدهها ن اند. یا آن های مجلس به ضرر امور بهداشتی کشور رای داده توانم باور کنم که نماینده ب. نمی

 اند. های فقیر و بدبخت فکر نکرده کنندیا این که اصال به انسان می

 بریم. بریم یا نمی ی بهترین موسیقی را می دهند. یا ما جایزه ها را می ج. امشب جایزه

 د. ما باید همین حاال نفت بیاوریم وگرنه امشب نه روشنایی داریم و نه گرما.

  

 پاسخ

  

شوند  تر ندارد: یا برنده می زند که دو تا گزینه بیش نیست، چوندارد از یک واقعیت حرف می دوراهی "ج" از نوع مغاله 

های دیگری هم وجود  گذارند در صورتی که گزینه شان دو گزینه پیش پا می های دیگر هرکدام شوند. جمله یا نمی

 دارد.

  

 استدالل دوری

  

از قضایایش گرفته شود و بر اطالعاتی مبتنی باشد که آن قضایا ارائه  ی یک استدالل معتبر قیاسی باید منطقا نتیجه

گیرد  ای را حقیقی در نظر می شود، فرد قضیه دهند. اما در استدالل دوری، که "مصادره به مطلوب" نیز خوانده می می

کند؛ اما در  یا تبعیت میاز قضا –که باید اثبات شود  –های معتبر، نتیجه  ی استدالل که قرار است اثبات شود. در همه
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ای  معموال با بیانی دیگر − همان قضیه –کند. نتیجه  آمیز دوری، نتیجه فقط از یک قضیه تبعیت می استدالل سفسطه

 کند که منظور اثبات آن است. را تکرار می

  

هد ما باور کنیم که خوا رود. فرد، در استدالل دوری، می وقتی آن قضیه را کنار بگذاریم، کل استدالل هم از بین می

 گوید حقیقت است. چه دارد می آن

  

 ها: مثال

 «گویم. چون من می«. »چرا؟ «. »ات را تمیز کن!  گفتم اتاق− » ۰

 «چون بهترین تیم است.«. »کنی که استقالل بهترین تیم فوتبال ایران است؟  چرا فکر می− »۲

  

ها فقط به یک  ل هایی معتبر تغییر داد؟ این استدال نامعتبر به استداللهایی  توان از استدالل ها را چگونه می این مثال

ی مثال اول  ی دوم نیاز دارند که بتواند از نتیجه حمایت کند و دلیلی برای درستی نتیجه به دست دهد. درباره قضیه

« گردی پیدا کنی ال میتوانی چیزی را که دنب ات به هم ریخته است و نمی اتاق»توان یک قضیه اضافه کرد و گفت  می

ها تمیز نخواهند شد مگر برشان داری و ببری بریزی توی  ای کف اتاق، و این لباس هایت را ریخته ی لباس همه»یا 

 «شویی. ماشین لباس

استقالل تنها تیمی است که »، یا «تیم را شکست داده است ۲۷چون استقالل »توان گفت  ی مثال دوم می درباره

 «جارو کرده و شکست داده.ها را  ی تیم همه

  

 تمرین• 

  

 های زیر، از نوع مصادره به مطلوب نیست؟ کدام از این جمله

  

 الف. من استقالل را دوست دارم، چون تیم محبوب من است.

 بار چیزی را دیدم که ممکن نبود غیر روح چیز دیگری باشد. ب. ارواح وجود دارند، چون من یک

 های دیگر است. ستوران شهر است چون خیلی بهتر از رستورانج. رستوران "گندم" بهترین ر

خواند و هم  نوازد و می اند چون او هم خوب می ها گذاشته ی اسم ها اسم محسن نامجو را باالتر از همه د. آن

 های خوبی دارد. ترانه

  

 پاسخ

  

گفتند  رده است. اما اگر میشدن اسم نامجو آو ی "د" مصادره به مطلوب نیست، چون دو دلیل برای مطرح گزینه

، استدالل از نوع «هاست ی اسم اند چون او اسمش باالی همه ها گذاشته ی اسم ها اسم نامجو را باالی همه آن»

 شد. مصادره به مطلوب می

  

 ابهام
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ی ابهام را تشخیص داد چون هم دو قضیه دارد که به نظر حقیقی  توان سفسطه ها به سختی می بعضی وقت

اش ظاهرا از این دو قضایا تبعیت کرده است. با این همه، کل استدالل نامعتبر است، چون  که نتیجه د و هم اینآین می

ای که معانی متفاوتی دارد یک بار  که از کلمه کند و هر بار با معنی متفاوتی، یا این یا یک کلمه را دوبار استفاده می

های  خاطر معنی خاطر دستور زبان نیست، بل به ارد. این ابهام بهگذ کند و جمله را در ابهام باقی می استفاده می

 کامال متفاوت یک کلمه است.

  

 چند مثال

  

کنم اگر مریض  بنویسد مریض است. گمان می  طلبان مقاله استاد تاریخ ما گفته است هر کسی که به نفع جدایی»

 «های امروز را نروم. توانم کالس باشم می

  

جا دوبار استفاده شده است اما در معناهای متفاوت. استاد تاریخ منظورش این بوده که  ایندر « مریض»ی  کلمه

گرایان مقاله بنویسد از نظر روحی مشکل دارد، و این دانشجو فکر کرده است که منظور استاد  کسی که به نفع اصول

 مریض جسمی بوده است.

  

 «نیست. پس، فالفل بهتر از ساندویچ نیست.فالفل بهتر از هیچی است. هیچی بهتر از ساندویچ »

  

ی منطقی این مثال را تشخیص داد: گرچه قضایا هر دو درست هستند اما نتیجه  چندان سخت نیست که سفسطه

است اما در « هیچ»ی اول، به معنی  ابهام وجود دارد؛ در قضیه« هیچی»ی  آشکارا اشتباه است. در معنی کلمه

کنیم، استدالل  ای را با دو معنی متفاوت استفاده می است. وقتی کلمه« ی دیگر زینههر گ»ی دوم به معنی  قضیه

 شود. نامعتبر می

  

چند  –شود  که فقط یکبار استفاده می –ها این است که یک کلمه  در این راستا، یک امکان دوم نامعتبرشدن استدالل

ی حیوانی به نام خر است و معنی دیگرش  بچه اش که یک معنی« کره خر»معنی متفاوت داشته باشد. برای مثال، 

 شود. جا دو معنی دارند که همین باعث ایجاد ابهام می خرد. خر و کره در این کسی است که کره می

  

توان با  ی حقیقی و مستدل دارد که می تواند باعث سردرگمی و گیجی شود چون یک قضیه آلوده می استدالل ابهام

آمیز  ای غیرمنطقی و سفسطه کند و منجر به نتیجه آن کلمه تغییر می ی دیگر، معنی  یهآن موافق بود. بعد، در قض

اید برگردید.  چه قبولش کرده توانید از آن افتید و دیگر نمی ها را قبول کنید، به دام می گونه استدالل شود. اگر این می

های  ی کلمه دست آوردید. درباره تر به کردن این سفسطه آن است که اطالعات بیش بهترین راه برای برطرف

 شان را تعریف کنید. اند تحقیق کنید و معنی ها به کار رفته گونه استدالل دوپهلویی که در این

  

 تمرین• 

  

 هایند؟ آلوده هست. این کلمات کدام ی ابهام های زیر یک کلمه در هر کدام از عبارت
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 است اش از تن برود، سخن روان الف. خرم تن او که روان

 مان را حفظ کنیم. ب. طبیعی است که بخواهیم منابع طبیعی

سالگی ترک ۰۳اند که هر کاری که حق است انجام دهد. او حق دارد که در سن  ج. پدر و مادر مازیار به او گفته

 تواند یک سال بعد ترک تحصیل کند. ساله شود می۰۷تحصیل کند. پس مازیار وقتی 

 ت، نه برادر و نه خویش است.د. برادر که در بند خویش اس

  

 پاسخ:

 الف( روان، ب( طبیعی، ج( حق، د( خویش.

  

 ی بحث خالصه

  

های قیاسی، معقول و سنجیده نیستند. ممکن است یکی از قضایای آنها یا این که هر دو آنها  ی استدالل همه

منطقی ناقص باشد و از نوع شان نادرست باشد. یا ممکن است که استدالل از نظر  حقیقی نباشند و معنی

 های منطقی را بشناسیم تا نگذاریم دیگران ما را گمراه کنند. سفسطه باشد. مهم است که سفسطه

 های معمول عبارتند از: شیب لغزان، مغالطه دوراهی، استدالل دوری، و ابهام. بعضی از این سفسطه
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۱۴بخش   

 استدالل استقرایی

 

 

شود، یعنی از  قیاسی آشنا شدیم، استداللی که بر اساس قانون و اصول ساخته میما در بخش پیش با استدالل 

رسد. حاال زمان آن است که نگاهی به نوع دیگر استدالل بیندازیم: استدالل استقرایی کل به جزء می . 

رسد. ما در  میگیری کلی   های جزئی به نتیجه ی زیسته است، و از واقعیت استقرا مبتنی بر فهم عمومی و یا تجربه

 شود. این بخش یاد خواهیم گرفت که استدالل استقرایی چه ساختاری دارد و چگونه ساخته می

  

 استقرا

  

رسد. تفکر  های جزئی یا اتفاقات روزمره به اصولی کلی و قانون و تئوری می استقرا استداللی است که از واقعیت

ی شرطی ترکیب شده است که از  گیرد، از دو قضیه می های علمی مورد استفاده قرار استقرایی که در فرضیه

 کنند: حقیقتِ احتمالِی موجود در نتیجه، پشتیبانی می

 گاه ج احتماال حقیقت دارد. اگر الف حقیقت داشته باشد و ب حقیقت داشته باشد، آن

  

ست یا چه چیزی کنیم تا مشخص کنیم که چه چیزی محتمل ا ما در استدالل استقرایی از دو چیز استفاده می

 محتمل نیست. آن دو چیز عبارتند از:

 ی زیسته، تجربه. ۰

 فهم عمومی.. ۲

  

رود.  گونه باشد چه چیزی احتمال می بینی کنیم اگر شرایط به همین دهد که پیش ی زیسته به ما اجازه می تجربه

امروز او احتماال باز هم دیر  شده. ی گذشته، هر روز نیم ساعت دیر سر کار حاضر می بهرام، در سه هفته»مثال، 

 «خواهد آمد.

  

شده، چیزی را استنتاج کنیم یا  های شناخته فرض ها یا پیش دهد تا بر اساس واقعیت فهم عمومی به ما اجازه می

کنند. من یکی از هفت بازیکن خوب اردوی  در هر تیمی پنج نفر بازی می»بزنیم. مثال « طور دقیق حدس به»اش  درباره

 «کنند. شان انتخاب می ام. پس احتماال من را برای تیم بوده آزمایشی

  

ی استدالل حقیقت داشته باشند، نتیجه حقیقت خواهد داشت. اما در  گفتیم که در استدالل قیاسی، اگر دو قضیه

نه، اما خورند که بفهمیم آیا نتیجه درست بوده است یا  طور نیست؛ قضایا فقط به درد این می استدالل استقرایی این

همیشه این امکان وجود دارد که نتیجه اشتباه باشد، حتی اگر قضایا حقیقی باشند. یعنی، هیچ ربط مستقیم و 

تر از استدالل قیاسی احتمال آن است که  ای بین قضایا و نتیجه وجود ندارد. پس در استدالل استقرایی بیش منطقی

 گرفتار شود.کل استدالل نادرست باشد و در دام مغالطه و سفسطه 
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ی سلول، که یکی از  کنیم. نظریه ها، ما از استدالل استقرایی زیاد استفاده می ها و ضعف ی این کاستی با همه

ی  شناسی مدرن است، محصوِل استدالل استقرایی است: هر ارگانی که تحت مشاهده های اساسی زیست نظریه

ی چیزهای زنده از سلول ساخته  لی زیادی دارد که همهعلمی قرار گرفته، از سلول ساخته است: پس، احتمال خی

 شده باشند.

  

ای یک چیز یا یک رخداد  ای و استدالل سببی. استدالل مقایسه دو نوع استدالل استقرایی داریم: استدالل مقایسه

دارند. استدالل  هایی گذارد تا ببیند این دو چه شباهت ی دیگری می یا یک ایده را در مقایسه با چیز و رخداد و ایده

 آمد. شان معلول و پی خواهد ببیند کدام از این دو چیز سبب و علت هستند و کدام سببی می

  

 تمرین• 

  

 مشخص کنید: –های زیر  از میان گزینه –ی این استدالل را  بهترین نتیجه

  

 کنند افراد دیگری که در این ساختمان زندگی می

 هم باید دوست داشته باشم.الف( غذای هندی دوست دارند؛ پس من 

 تکانی کنم. شنبه خانه کنند؛ پس من هم باید روزهای سه تکانی می شنبه خانه ب( روزهای سه

 رسد مدیر جدید ساختمان را دوست داشته باشند؛ پس من هم نباید او را دوست داشته باشم. ج( به نظر نمی

 ام را اول ماه بپردازم. رهپردازند؛ پس من هم باید اجا شان را اول ماه می د( اجاره

  

 پاسخ

  

شود، و  دانیم که اول هر ماه اجاره پرداخت می مان می ی قبلی است. ما بر اساس تجربه د ی پاسخ درست، گزینه

پردازند، پس زمان پرداخت اجاره اول هر ماه  شان را می گوید که اگر دیگران اول هر ماه اجاره فهم عمومی به ما می

 است.

  

 ای مقایسهاستدالل 

  

کند تا بفهمد  استدالل استقرایی همیشه یک رخداد یا یک ایده یا یک چیز را با رخداد و ایده و چیز دیگری مقایسه می

ترین ویژگی این  قدری هست که بتوانند نتیجه یا استنتاجی را تولید کنند یا نه. پس، مهم ها آن آیا شباهت آن

 کند تا شباهت بین آن دو را دریابد. مقایسه میاستدالل آن است که دو چیز را با هم 

  

 مثال:

کند. پس،  کنم، ظاهر خیلی خوبی پیدا می هر وقت من از آرد سفید برای پختن پیتزا استفاده می»گوید  رودابه می

تر مواقع منجر به ب  )یعنی الف در بیش« شود. هر وقت که آرد سفید استفاده کنم، ظاهر پیتزا خیلی خوب می

 د، پس الف همیشه منجر به ب خواهد شد.(شو می
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شود ظاهر پیتزا خوب شود. این دو  که آرد سفید باعث می رودابه دو چیز را با هم مقایسه کرده است؛ آرد سفید و این

کند: هر وقت رودابه از آرد  در یک چیز شباهت دارند: آرد سفید. استدالل استقرایی همیشه یک امر کلی را تولید می

 کند، ظاهر پیتزایش خوب خواهد شد. ستفاده میسفید ا

  

تمام قدرت استدالل استقرایی در این است که بر شباهت بین دو چیز متکی است. در واقع، زمانی استدالل 

ای برقرار کرد. رودابه این امر را  قدر شباهت ندارند که بتوان بین آنها مقایسه شود که دو چیز آن استقرایی نامعتبر می

شکلی خواهد شد که قبال   در آینده از آرد سفید استفاده کند ظاهر پیتزایش دقیقا همان« هر بار»گیرد که  یمسلم م

 گیری رودابه احتماال درست است. شده بود. اگر این نکته حقیقت داشته باشد، پس نیتجه

  

ضافه کرده باشد چه؟ اگر در آینده از ی تازه هم ا اما اگر هربار که رودابه از آرد سفید استفاده کرده باشد و خمیرمایه

ای استفاده کند، ظاهر پیتزایش خوب نخواهد بود. این رخدادها شباهتی با هم ندارند، پس  ی بسته خمیرمایه

داری بین آن دو چیز  ی دوِم هر استدالل استقرایی باید بگوید که هیچ تفاوت معنی توانند نتیجه تولید کنند. قضیه نمی

هر بار ظاهر پیتزا خوب خواهد شد، چون هیچ تفاوت »توانست بگوید  ی دوم رودابه می . قضیهوجود نداشته است

این را باید در ذهن داشت؛ خیلی زیاد « ای بین ظاهر پیتزاهای من در گذشته و آینده وجود نخواهد داشت. اساسی

دو چیز( شانه خالی کند و دچار  های اساسی بین افتد که استدالل استقرایی از گفتن این چیزها )تفاوت اتفاق می

 ضعف شود.

  

 تمرین• 

  

 توان گرفت؟ ای می از استدالل استقرایی زیر چه نتیجه

  

ی طبیعت هستند خیلی قوی و  جا، شعرهایی که درباره ایم. تا این ما بیش از صد صفحه از این کتاب شعر را خوانده

ی انسانی هستند خیلی سست و گاهی شلخته. پس، در  رابطهی عشق و  اند، و شعرهایی که درباره ماهرانه بوده

 ی بعدی، ما انتظار داریم که ... صد صفحه

  

 پاسخ

  

شعرهای مربوط به عشق، سست و گاهی شلخته هستند، و شعرهای مربوط به »توانیم نتیجه بگیریم که  ما می

 «طبیعت قوی و ماهرانه.

  

 تمرین• 

  

 ای نیست؟ قایسههای زیر استدالل م کدام از مثال

  

هایم را روز دوشنبه شستم و کل هفته لباس تمیز برای پوشیدن داشتم. این دوشنبه  ی قبل، من لباس الف( هفته

 هایم را بشویم تا این هفته هم لباس تمیز برای پوشیدن داشته باشم. خواهم لباس می
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خواهم  ام. این هفته می ام و جریمه نشده دادهخانه را سر وقت پس  های کتاب ی کتاب ی قبل، من همه ب( دو هفته

 ها را سر وقت پس بدهم. پس من جریمه نخواهم شد. ی کتاب همه

  

ترین همبرگر را در رستوران گندم خورده است. امروز، او  ترین و تازه ج( جمال گفته است که او دیروز بهترین و خوشمزه

 خورد.خواهد برود رستوران فندق و ساندویچ ب گوید می می

  

 ماه امسال احتماال تخفیف خواهد داشت. ماه در پنج سال گذشته، تخفیف دارد. دی د( این فروشگاه دقیقا هر دی

  

 پاسخ

  

ی ج شباهت دو  کنند، اما گزینه های دیگر همگی شباهت بین دو چیز را مطرح می ی ج درست است. استدالل گزینه

 کند. چیز را مطرح نمی

  

 استدالل سببی

  

های بین دو چیز است. اما استدالل سببی متکی بر تفاوت  ال گفتیم که استدالل استقرایی متکی بر شباهتقب

کلیدی بین دو چیز است تا بتواند علت یک معلول را پیدا کند. چرا یافتن علت مهم است؟ اگر ما باور داشته باشیم 

 از این دو کار را انجام دهیم: خواهیم یکی که چیزی علت )سبب( چیز دیگری )معلول( باشد، ما می

 ی بین آن دو چیز را دوباره بسازیم، یا رابطه. ۰

 ی بین دو چیز ادامه داشته باشد. نگذاریم که رابطه. ۲

  

ی خوبی  خواهید همچنان نمره گیرید. اگر می ی خوبی می خوانید، نمره برای مثال، هربار که شما سخت درس می

ی خوب گرفتن وجود دارد یا نه. وقتی ما  ای بین سخت درس خواندن و نمره آیا رابطهخواهید بدانید که  بگیرید، می

توانیم  توانیم معلول را وادار کنیم که دوباره تکرار شود. در مورد مثالمان، می علت و معلول را مشخص کردیم، می

ی خوبی  توانیم همچنان نمرهکه ب شود. و برای این ی خوب می خواندن واقعا منجر به گرفتن نمره بفهمیم که درس

 بگیریم، باید سخت درس بخوانیم.

  

ی خوبی هم گرفته باشیم، اما  های قبلی درس خوانده باشیم و نمره شود اگر ما برای امتحان از سوی دیگر، چه می

و  شود که نتوانید درس بخوانید قدر سرتان شلوغ می بینی کنیم؟ فرض کنید آن برای امتحان بعدی بخواهیم پیش

ی خوب  خوانم و نمره شود: هر بار که من امتحان داشته باشم، درس می بگیرید. این استدالل چنین می ۰۲ی  نمره

ی پایین بگیرم، باید علت این  گرفتم. اگر من نخواهم که در آینده نمره ۰۲ی  بار، من درس نخواندم و نمره گیرم. این می

ی پایین نگیرم،  خواهم نمره این حالت، تفاوت کلیدی این است که اگر می آمد نامطلوب را از بین ببرم. در معلول و پی

باید درس بخوانم. به یاد داشته باشید که برای یافتن علت، استدالل را باید جوری تنظیم کرد که به تفاوت کلیدی بین 

 دو چیز مشابه نگاه کرد.
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 مثالی بزنیم:

خورد.  ها همیشه شیر و کیک می را چنین شده است. او صبحتنگی داشت و فهمید که چ شنبه نفس حسین روز سه

گیرد که  شود. چهارشنبه تصمیم می شنبه بعد از صبحانه سیگار کشیده است. آن روز، دچار تنگی نفس می روز سه

 چیز دیگر حسین تغییر نکرده بود. سیگار نکشد. در آن روز مشکلی با تنفس ندارد. غیر از سیگارکشیدن، هیچ

  

تنگی شده باشد. این همان تفاوت کلیدی  ی باعث تنگی نفس شده بود؟ امکان دارد که سیگار باعث نفسچه چیز

خورد، احساس خوبی دارد، اما درست همان روزی که بعد از صبحانه  اش را می ها وقتی حسین صبحانه است. صبح

 سیگار کشید نفسش گرفت و حال خوبی نداشت.

  

دهد، تفاوت  سادگی نیست. گاهی نیاز داریم که بر اساس اطالعاتی که استدالل میدر همه موارد قضیه به این 

 کلیدی را استنتاج کنیم.

  

شوند. زندگی ما و جهان اطراف ما متاثر از هزاران علت  ها و شرایط واقعی زندگی گاهی خیلی پیچیده می موقعیت

اگر احتمال باالیی برای یک علت وجود داشت و  توان گفت؛ شود. اما می است و یافتن تفاوت کلیدی کار سختی می

ای ارائه دهیم. اما ما برای ساختن یک استدالل سببی  توانیم استدالل سببی قوی هیچ علت دیگری را ندیدیم، می

 الزم است توجه داشته باشیم که:

  

 − معلول باید پس از علت رخ داده باشد.

های سببی، معلول را قبل از  رسد، اما بعضی از استدالل ظر میدرست است که این جمله خیلی واضح و بدیهی به ن

 دهند. علت قرار می

اید. اما شما درست زمانی از رایانه استفاده کردید که  دانند که رایانه را خراب کرده مثال: سر کار، شما را مقصر می

گوید شما مقصر هستید، قوی و  یاید خراب است و تا قبل از آن دست به رایانه نزده بودید. استداللی که م دیده

 معتبر نیست.

  

 بستگی قوی بین دو چیز برقرار باشد تا علیت اثبات شود. − فقط این مهم نیست که یک هم

 دهد که کدام از آن دو چیز اول آمده است. آیی فقط توضیح می همبستگی یا باهم

برد؟  مان می ام را بپوشم تیم ر من هربار لباس آبیبرد. آیا اگ مان می پوشم، تیم ام را می مثال: هربار که لباس آبی

ی  تواند علتی برای نتیجه پاسخ منفی است. چون هیچ علیتی بین این دو برقرار نیست. پوشیدن لباس آبی نمی

 مان باشد. بازی تیم

  

 تمرین• 

  

 علت داستان زیر چیست؟
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آمد. راننده متوجه نشد و محکم زد  دیگری از پشت میآوردم، ماشین  ام را از پارک درمی من دیروز که داشتم ماشین

ام. اما با هم سر این توافق داشتیم که  به عقب ماشین من. وقتی پلیس آمد، راننده گفت من به ماشین او زده

 مقصر اوست. پلیس هم گزارش تصادف را نوشت.

  

 تواند باشد؟ گزارش پلیس چه می

  

اش را از پارک درآورده بود. واضح است که  ی اول ماشین اش شود؛ راننده ا نوبتشد ت ی دوم باید منتظر می الف( راننده

 ی اول از پارک آمده بود بیرون. ی اول تصادف کرده که راننده ی دوم وقتی با راننده راننده

ا وقتی گاه غیرممکن است که بتواند از عقب به جلوی ماشین دیگری بزند. ام ب( اگر ماشین از پارک درآمده باشد، آن

 گاه ممکن خواهد بود که ماشینی از عقب به آن بزند. ماشین از پارک درنیامده باشد آن

 ی پارکینگ با سرعت رانندگی کنند. ها را منع کرده است که در محوطه ج( قانون راننده

 اش قرار دارد. دید که ماشینی عقب ی عقب نگاه نکرده است وگرنه می ی دوم حتما از آینه د( راننده

  

 پاسخ

  

ی پارکینگ  ی ج که از سرعت زیاد در محوطه های الف و ب و د هستند. گزینه های احتمالی این تصادف گزینه علت

 کند. گوید، علت تصادف را مطرح نمی می

  

 ی بحث خالصه

  

همین اند، و بر اساس  کند که قبال مشاهده یا تجربه شده ای استفاده می استدالل استقرایی از اطالعات جزئی

 گیری هم بر تجربیات قبلی و هم فهم عمومی مبتنی است. گیرد. این نتیجه ای کلی می اطالعات جزئی نتیجه

بر  -تواند بر حسب احتمال بیان شود، پس احتمال زیادی وجود دارد که استدالل استقرایی  گیری می جا که نتیجه از آن

 دچار خطا شود. -خالف استدالل قیاسی 

تواند دچار خطا شود و اعتبار خود را از دست  طور می ، یاد خواهیم گرفت که استدالل استقرایی چهما در بخش بعدی

 بدهد.
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۱۵بخش   

 امکان خطا در استدالل استقرایی

 

 

ی استدالل را با دالیلی  ی استدالل قیاسی گفتیم، در استدالل استقرایی نیز وقتی نتیجه همان گونه که درباره

ی استقرایی نیز دو قضیه دارد  شود. مغالطه شود و تبدیل به مغالطه می استداللمان دچار خطا میضعیف توجیه کنیم 

ای دارد که با قضایا همخوان نیست کنند و یا نتیجه که از نتیجه پشتیبانی نمی . 

  

نادرستشان های استقرایی را چگونه تشخیص دهیم تا اسیر منطق  ما در این بخش یاد خواهیم گرفت که مغالطه

 نشویم.

  

 مغالطات استقرایی

  

های  اندازه از نظر کمی و کیفی درست و مناسب باشد که قضایای آن. راه ی استدالل استقرایی باید به همان نتیجه

های زیادی هم وجود دارد که بتوان  ای ارائه داد، و البته راه زیادی وجود دارد که بتوان استدالل استقرایی قوی

شدن  ای را که موجب ضعیف های منطقی ضعیف ارائه داد. مهم این است که انواع مختلف مغالطهاستداللی 

و از آنها دوری   شویم آنها را بشناسیم رو می شوند بشناسیم تا وقتی با یکی از این مغالطات روبه استداللمان می

 کنیم.

  

 مرغ ی مرغ و تخم مغالطه

  

توان پاسخ ساده و آسانی به  ی قدیمی از آن دست معماهایی است که نمیاین معما« مرغ؟  اول مرغ بود یا تخم»

کنیم،  آن داد. اما این مغالطه چه ربطی به استدالل استقرایی دارد؟ هنگامی که ما استداللی استقرایی عرضه می

توانیم  و همواره نمیتوانیم این دو رخداد را مسلم فرض بگیریم،  کنیم. ما نمی در واقع داریم از دو رخداد استفاده می

اند یعنی یکی به دنبال دیگری ظاهر شده، پس آن اولی موجب و علت آن دومی بوده است.  چون با هم بوده بگوییم 

 گونه است: اش این مرغ هم از این دسته است. این مغالطه، شکل کلی ی مرغ و تخم مغالطه

 افتند. الف و ب مرتبا با هم اتفاق می. ۰

 علت ب است. بنابراین، الف. ۲

  

گیرد که یک رخداد باید علت رخداد دیگر باشد، فقط و فقط به این خاطر که این دو رخداد با هم  این مغالطه فرض می

ای وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان وجود یک  اند. این فرض، توجیه ناموجهی دارد چون هیچ دلیل کافی اتفاق افتاده

 ی علّی را نتیجه گرفت. رابطه

  

ها  ای و رفتار خشن روزمره باشد. خیلی ی بین خشونت رسانه تواند رابطه مرغ می ی مرغ و تخم کل دیگر مغالطهش

گویند  ها می های خشن است. آن ها و سریال ی تماشاکردن فیلم معتقدند که رفتار خشن افراد جامعه ثمره و نتیجه
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های خشن لذت خواهد برد.  از تماشای این برنامهسازد یا  های خشن می اگر کسی خشن است، پس حتما یا برنامه

ای علّی بین این  شود یا قضیه برعکس است؟ آیا اصال رابطه ای موجب خشونت اجتماعی می اما آیا خشونت رسانه

های تلویزیون و بعضی از  دو برقرار است؟ واقعیت این است که بعضی از مردم خشن هستند و بعضی از برنامه

های خشن هستند. اما ما مدرک کافی نداریم تا بتوانیم بین این دو ارتباط برقرار  دارای صحنههای سینمایی  فیلم

 شدن رفتار افراد جامعه ندارد. ها ربطی به خشن گونه برنامه کنیم و حتی بگوییم تماشای این

  

دهد که  ای ارائه می مرغ را برطرف کنیم؟ وقتی این مغالطه دارد نتیجه ی مرغ و تخم توانیم مغالطه ما چگونه می

ی علت و معلولی ندارد، ما باید به نوبتِ ظهور این رخدادها توجه کنیم تا  شواهد و مدارک کافی برای اثبات رابطه

تواند علت ب باشد. از خودتان بپرسید آیا چیز دیگری  مغالطه برطرف شود. اگر الف پس از ب رخ داده است، الف نمی

قدر  داد باشد؟ به شواهدی که در استدالل ارائه شده توجه کنید. آیا این شواهد آنهست که بتواند علت این دو رخ

 ای ارائه داد؟ ها نتیجه کافی هستند که بتوان بر اساس آن

  

 مثال:

  

 که مردم سیگار بکشند. ها سرطان ریه دارند. سرطان ریه عاملی است برای این − بسیاری از سیگاری

که کسی به شما  توانید تجربه کسب کنید مگر این که تجربه داشته باشید. نمی مگر اینتوانید کار پیدا کنید  − نمی

 کار بدهد.

 − دیشب تب داشتم. امروز صبح، هم سرماخوردگی داشتم و هم تب. تب علت سرماخوردگی بود.

  

 تمرین• 

  

 مرغ نیست؟ ی مرغ و تخم های زیر، مغالطه کدام از استدالل

  

دهد. گوگوش مشهور است چون تلویزیون او را  مشهوری است. تلویزیون او را زیاد نشان میالف( گوگوش هنرمند 

 دهد. زیاد نشان می

هایم کپک  اند. اگر بخواهم ظرف نشده، کپک گرفته های شسته ام. ظرف ی گذشته، هیچ ظرفی نشسته ب( هفته

 ها را بشویم. نگیرند، باید آن

که  قدرها هم سخت کار نکردم. من برای این دوست داشت. من روی آن پروژه آنی قبلی من را واقعا  ج( رئیسم، پروژه

 رئیسم را خوشحال کنم، باید زیاد سخت کار نکنم.

های  اید. نمره های شما در طول این ترم پایین آمده است. شما در طول این ترم به یک گروه مطالعاتی پیوسته د( نمره

 اید. تهشما پایین آمده چون به این گروه پیوس

  

 پاسخ

  

 مرغ نیست؛ بلکه یک استدالل استقرایی منطقی است. ی مرغ و تخم ی ب از جنس مغالطه گزینه
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ها، هیچ اطالعاتی از  مرغ هستند. در این گزینه ی مرغ و تخم هایی از مغالطه های الف و ج و د همگی نمونه گزینه

 یم.قضایا در دسترس ما نیست تا بتوانیم نتیجه را استخراج کن

  

 زده دهی شتاب عمومیت

  

بودن یک چیز بدهیم. برای مثال، یکی از خدمتکارهای  در این نوع مغالطه، اطالعات کافی نداریم تا حکم به عمومی

او « های خسیسی هستند!  ی آنها آدم دهند؛همه ها همیشه انعام کمی می جنوبی»کند که  هتل شکایت می

ها میلیون آدم جنوبی را با یک حکم  ها داشته است ده با چند تن از جنوبی ای که داده و بر اساس تجربه  عمومیت

 رانده است.

  

 زده غالبا به این شکل است: دهی شتاب عمومیت

 شود. ی ب انتخاب می ی کوچکی )الف( از جامعه نمونه. ۰

 .شود ی کوچک )الف( حکمی عمومی )ج( داده می ی ب، بر اساس نمونه ی جامعه بعد، درباره. ۲

  

 زده وجود دارد: دهی شتاب دو دلیل برای عمومیت

بد  ها  ی زن گیرند که رانندگی همه − یکی از آنها سوگیری یا تبعیض است. برای مثال، افراد سکسیست نتیجه می

اش زن بوده  بار با ماشینی تصادف کرده که راننده گوید که یک است چون از هر یکی از آنها دلیل بخواهیم مثال می

 .است

آید. همیشه آسان نیست که بتوان  خاطر غفلت یا تنبلی هم به وجود می چنین به زده هم دهی شتاب − عمومیت

های درست را  ی معقولی گرفت. اما اگر شما نتوانستید نمونه های کافی از یک جامعه فراهم آورد و نتیجه نمونه

مان را افزایش دهیم. بهتر است که  های ی نمونه ندازهدهی نکنید. بهتر آن است که بکوشیم تا ا فراهم آورید، عمومیت

 مان را بر شواهد و مدارک زیادی بنا کنیم. استدالل

  

ها وجود ندارد،  ی انواع نمونه ی ما کافی است؟ هیچ قانونی برای همه ی نمونه شود فهمید که انداره چگونه می

ای که بتوان فراهم کرد و  ترین نمونه استفاده کنیم. بزرگ« بودن بودن و معقول عملی»بنابراین نیاز داریم که از آزمون 

قدر بزرگ است که بتواند مبنای عمومیتی معقول قرار  فراهم کردنش عملی هم باشد کدام است؟ آیا این نمونه آن

 گیرد؟

  

خواستیم  تان کمک بگیرید تا به یاد آورید که وقتی می آمار بود دوباره بخوانید، و از حافظهی  را که درباره ۰۱بخش 

توانستیم این مشکالت را بشناسیم و برطرف  شد و چگونه می نمونه بگیریم چه مشکالتی بر سر راهمان سبز می

 کنیم.

  

های  گیری یگران چه زمانی دست به این نتیجهزده پرهیز کنید، و یاد بگیرید که د گیری شتاب تالش کنید تا از نتیجه

ی قبلی شکل گرفته، سوگیری را باید برطرف کرد و  دهی بر اثر یک عقیده زنند. اگر این عمومیت زده می شتاب

 بخشی را بر اساس اطالعات واقعی بنا کرد. بخشی دوباره اندیشید و آن عمومیت ی این عمومیت درباره
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ی گروه  خواهید درباره دهی فراهم کنیم. اگر می ای برای عمومیت های کافی داریم تا نمونهچنین نیاز به زمان  ما هم

 ی این گروه باشند. توانند نماینده ها می تعداد از آن دهی کنید، باید بدانید که چه بزرگی از مردم عمومیت

  

 مثال:

  

ها گفتند که راضی  ظرشان چیست و همگی آنی جدید ن نامه ی آیین ام پرسیدم که درباره تا از همکاران − از هشت

 طور کلی پذیرفته نیست. های جدید به نامه نیستند. این آیین

 های خوبی هستند. های پلیسی سریال ی سریال − این سریال پلیسی واقعا خیلی خوب ساخته شده است. همه

آید  اش می هربار توپ دست− علی کریمی توپ را از جناح چپ زمین شوت کرد و گل خوبی هم زد. علی کریمی 

 کند به دروازه. شوت می

  

 تمرین• 

  

 زده به یک استدالل استقرای قوی تبدیل شود؟ ای شتاب دهی توان تغییر داد تا از عمومیت استدالل زیر را چگونه می

  

وقتی فهمید که توی  اش را تبدیل به دالر کند، و کند. او به بانک رفته است تا پول رها تعطیالت را در امریکا سپری می

ها خیلی سریع کار  در امریکا بانک»اش ایمیل زد و نوشت  زده شد. آن شب به خانواده کس نیست شگفت صف هیچ

 «کنند. هر بانکی که بروی، احتیاج نداری که توی صف بیاستی. می

  

 پاسخ

  

ی شخصی خودش از یکی از  بهرا بر اساس تجر«( کنند. ها در امریکا خیلی سریع کار می بانک)»اش  رها نتیجه

دهی  که برداشتش را از عمومیت بار حضور در آن بانک ارائه کرده است. رها برای این هم فقط یک های امریکا و آن بانک

ها کوتاه هستند و  ی صف تری را تجربه کند تا مشخص کند که آیا در آنها همه های بیش زده نجات دهد باید بانک شتاب

 وند یا نه.ش مردم کم معطل می

  

 سازی فرمول

  

دهد که کیفیتِ اجزای یک کل را مانند کیفیت خوِد کل پنداشت. مغالطه است چون هیچ  این مغالطه زمانی رخ می

توجیهی برای این پنداشت وجود ندارد. برای مثال، کسی ممکن است بگوید چون اجزای یک ماشین، وزن کمی 

 دارند، پس خود ماشین هم وزن کمی دارد.

  

که  –که اجزای یک کل فالن کیفیت را دارند، پس کل  توانیم از این آمیز است؛ ما نمی ها، مغالطه گونه استدالل این

 همان کیفیت اجزا را دارد. –متشکل از آن اجزا است 

  



112 
 

 تو گوشت و فلفل سبز و عدس دوست داری. پس من»گوید  بیایید یک مثال دیگر را نگاه کنیم. مادری به دخترش می

سازی است؛  ی فرمول این مثالی از مغالطه« کنم برای شام. امشب خوراک گوشت و فلفل سبز و عدس درست می

توان نتیجه گرفت که او از آن خوراک  طور جداگانه دوست دارد، اما نمی ی این مواد را به درست است که دختر همه

 هم لذت خواهد برد.

  

ایم. برای  ای ارائه داده اجزا همان مشخصات کل است، استدالل قویالبته گاهی اگر استدالل کنیم که مشخصات 

مثال، اگر هر تکه از یک میز، از چوب ساخته شده باشد، مغالطه نیست اگر نتیجه بگیریم که کل میز هم از چوب 

 ساخته شده است.

  

دادن و  وجیهی برای ارجاعآمیز است یا نه، باید مشخص کنیم که آیا ت که مشخص کنیم یک گزاره، مغالطه برای این

 کردن اجزا به کل وجود دارد یا نه. مرتبط

  

 تمرین• 

  

 سازی نیست؟ ی فرمول ها، مغالطه کدام از این استدالل

 العاده باشد. العاده بود، پس کل فیلم هم باید فوق ی این فیلم فوق های ویژه الف( جلوه

ها را با  غیرمسلح قابل مشاهده نیست. بنابراین، عنکبوتها از اتم ساخته شده است که با چشم  ب( پیکر عنکبوت

 توان دید. چشم غیرمسلح نمی

 ج( این سس، ترکیبی از شش نوع پنیر است. بنابراین، این سس، سس پنیر است.

های روی زمین غذای بیشتری  خورد. پس، کل چیتاها از کل انسان د( چیتاها در مقایسه با انسان غذای بیشتری می

 .خورند می

  

 پاسخ

  

توان سس  ی این سس( پنیر باشد، پس کل این سس را می ی ج مغالطه نیست. اگر اجزای اصلی )مواد اولیه گزینه

 پنیر نامید.

  

 شمردن مقدم ی علت مغالطه

  

زدیم، گفتیم که اگر یک رخدادی پیش از رخداد دیگری  مرغ حرف می ی مرغ و تخم ی مغالطه  وقتی داشتیم درباره

فتاده باشد به این معنی نیست که رخداد اولی علت رخداد دومی بوده است. با در نظر گرفتن این اصل، اتفاق ا

 گونه است: حرف بزنیم. صورت این مغالطه این« شمردن مقدم علت»ی دیگری به نام  خواهیم به مغالطه می

 رخداد الف مقدم بر رخداد ب است.. ۰

 رخداد الف علت رخداد ب است.. ۲
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ی جزئیات را بررسی کنیم. برای مثال، هربار که  ای ارائه کنیم، باید همه که استدالل سببی یا ِعلّی قوی برای اینما 

گیرد این فایل  شود. او نتیجه می اش خاموش می اش اجرا کند، رایانه کوشد تا یک فایل تصویری را روی رایانه احمد می

توان  های زیادی می هایی پیچیده هستند، و علت ها دستگاه یانهشود که رایانه خاموش شود. را تصویری موجب می

شدن رایانه  شدن رایانه پیدا کرد. واقعیت این است که اجرای یک فایل تصویری چون مقدم بر خاموش برای خاموش

گر بوده، احتمال این که علت سقوط سیستم باشد باال است؛ اما اجرای فایل تصویری را نباید تنها علت دانست، م

ی  شمردن مقدم نشود باید همه ی علت که گرفتار مغالطه ای برای آن پیدا کرد. احمد برای این که شواهد قوی این

 شان را پیدا کند. شان کند و ارتباط های دیگر را هم در نظر بگیرد، آنها را بررسی احتمال

  

اگر »اند مثال  گیر شده ها همه ی از خرافهی مقدم هستند. برخ شمردن پدیده ی علت ی دیگر مغالطه ها، نمونه خرافه

تر هستند، مثال باور به  ها اما شخصی برخی دیگر از خرافه« آوری. ای را بشکنی، هفت سال بدشانسی می آینه

دانند. چون  هستند و مقدم را علت می  ها مغالطه ی خرافه یمن بودن لباسی خاص. با این همه، همه خوش

هایی  شکند بدشانسی هم بیاورد، اما آدم آورند. احتمال دارد آدمی که آینه را می ب نمیهای دیگر را به حسا احتمال

ها، علت واقعی معموال یک پیشامد و  ی خرافه اند هم ممکن است بدشانسی بیاورند. در همه که آینه نشکسته

 تصادف است.

  

 شود؟توانیم استداللمان را قوی کنیم و نگذاریم که بدل به مغالطه  چگونه می

 − اول از همه، ثابت کنید که اگر علت رخ ندهد آیا معلول رخ خواهد داد یا نه.

 برای مثال، اگر من کبریت نکشم کبریت آتش نخواهد گرفت.

 − دوم، باید مطمئن بود که هیچ علت دیگری وجود ندارد و بر معلول تاثیر نگذاشته است.

آیا منبع آتش دیگری نزدیک کبریت بوده است یا نه؟ آیا چیزی دیگری توان گفت که باید بگردیم ببینیم  در مثال قبل می

 ای در کار نیست. گرفتن کبریت بود باشد؟ اگر جواب منفی باشد، پس هیچ مغالطه هست که علتی برای آتش

  

 مثال

  

دگی من خورم. در طول یک هفته سرماخور کنم و می پز می تا شلغم آب خورم، هر روز سه − من هربار که سرما می

 ها هستم. برطرف شد. این را مدیون شلغم

ام استفاده کردم. خودکار دوباره  یمن ی خوبی بگیرم، پس از خودکار خوش خواستم که در این امتحان نمره − می

 ی بیست گرفتم. یمن بود؛ من نمره خوش

دیدم که تصادفی دیشب − دیشب خواب دیدم که توی شهر تصادف شده بود. وقتی امروز صبح روزنامه را خواندم، 

 دهند. های من از آینده خبر می اتفاق افتاده است. خواب

  

 تمرین• 

  

 شمردن مقدم است؟ ی علت های زیر، مغالطه کدام از استدالل
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خواستم در مسابقه شرکت کنم. هر روز تمرین کردم و خوب مسابقه دادم. اگر بخواهم سال بعد هم  الف( می

 ن کنم.مسابقه بدهم، باید تمری

ب( داوود تصمیم گرفت که یک ژاکت برای پدرش ببافد، پس رفت و کاموایی خرید که رنگ محبوب پدرش است. داوود 

 طور که کتاب بافتنی گفته بود عمل کرد. پدرش، ژاکت را بسیار دوست داشت. دقیقا همان

گرفت که امروز هم لباس سبزش را ج( زهرا آن روز که مسابقه را برد لباس ورزشی سبزرنگ به تن داشت. او تصمیم 

 طور هم شد. بپوشد تا دوباره ببرد. و همین

 خواند که شیشه شکست. ی اپرا داشت می توانند شیشه را خرد کنند. خواننده د( امواج می

  

 پاسخ

  

م شدن او شده است. معلو گوید که مانتوی زهرا باعث برنده شمردن مقدم است، چون می ی علت ی ج مغالطه گزینه

ی مسابقه  ای، تمرین کردن یا نکردن و استقامت داشتن یا نداشتن در نتیجه ی ورزشی است که در هر مسابقه

 موثرند.

  

 ی بحث خالصه

  

کنیم که بر مبنای اجزا و جزئیات حکمی عمومی صادر کنیم. اما  از استدالل استقرایی همواره برای این استفاده می

توان از این استدالل برای تعصبات نژادی و  استدالل سوـاستفاده کرد و مغالطه کرد؛ میتوان از این  خیلی راحت می

 خرافات استفاده کرد.

ها  سازی از انواع رایج مغالطه هستند. اگر یاد بگیریم که این مغالطه مرغ، و فرمول زده، مرغ و تخم گیری شتاب نتیجه

چنین با یادگرفتن  شان نیافتیم. هم ز آنها دوری کنیم و در دامتوانیم ا شان چیست، می گیرند و صورت چگونه شکل می

 توانیم مرتکب چنین مغالطات و اشتباهاتی نشویم. ها، خودمان هم می این مغالطه
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۱۶بخش   

کردن افکار های منحرف روش  

 

 

های سیاسی.  ها، در تبلیغات و سخنرانی ها و مقاله ها و روزنامه سر و کار داریم، در مجله  ما هر روز با استدالل

یاد آموختیم − مبتنی بر  ۰۵و  ۰۹های  آيند اما − همان گونه که در بخش ها به نظر منطقی می بعضی از این استدالل

ها ممکن است تصادفی وارد استدالل شده  د. بعضی از این مغالطهکنن اعتبار می هایی هستند که آنها را بی مغالطه

باشند، ولی همان گونه که در این بخش یاد خواهیم گرفت، بعضی از آنها ممکن است عمدی باشند. به کار برندگان 

ی واقعی منحرف کنند خواهند افکار شما را از یک مسئله آنها می . 

  

 سه مغالطه رایج

  

«. باالخره چی شد؟»ی دو نامزد انتخابات را تماشا کنید و بعد از خودتان بپرسید  مناظرهتا به حال شده است 

ها  دهنده ی مسایل و مشکالت رأی ها باید درباره پرسند. اما این مناظره بسیاری از مردم این سؤال را از خودشان می

های  لب نظرات این نامزدها حاوی تکنیکای برای حل آن مشکل دارد. اغ که نامزد انتخابات چه برنامه باشد، و این

عموم را از مسایل واقعی منحرف کنند و رقیب را در حالت   خواهند توجه کنندگان آنها می انحراف افکار است؛ طرح

 دفاعی قرار دهند.

  

کار پنبه" سه شگردی هستند که زیاد از آنها برای انحراف توجه و اف ی شخصی"، و "پهلوان "نعل وارونه" ، "حمله

ها تقریبا آسان است، اما مقابله با آنها کار سختی است. ما  شود. گرچه شناسایی این مغالطه عمومی استفاده می

توانیم  الزم است برای مقابله با آنها بدانیم که الگوی کاربست آنها چگونه است. شگرد را که شناختیم، آنگاه می

 ز کنیم.ی اصلی و واقعی متمرک توجه و فکرمان را بر مسئله

  

 ماهی قرمز نعل وارونه / شاه

  

شود. نعل را که به صورت  اصطالح "نعل وارونه" در زبان فارسی در اشاره به شگردی برای رد گم کردن به کار برده می

گذرد، جهتی خالف جهت واقعی حرکت را نشان  ی خاکی می وارونه به پای اسب میخ کنند، اثری که بر روی جاده

ماهی قرمز" است. این اصطالح  کنند که به معنای "شاه استفاده می red herring لیسی از اصطالحدهد. در انگ می

 های دیگر هم راه یافته است. به زبان

  

ماهی قرمز" ظاهرا اسم عجیب و غریبی برای یک مغالطه است. وجه تسمیه آن چنین است: این ماهی بوی  "شاه

های شکاری نتوانند  شود جایی که بوی آن بپیچد، سگ اند که باعث می شدیدی دارد و شکارچیان پی برده بوده

ربط را وارد  کند؛ یک موضوع بی ر را میماهی قرمز" هم همین کا ی "شاه تر را دنبال کنند. مغالطه بوهای ضعیف

کند تا توجه را از موضوع اصلی منحرف کند. در این حالت مخاطبان ممکن است مسیر غلطی را دنبال  استدالل می
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اش، چون از موضوع اصلی اطالع ندارد،  ممکن است فردی در یک مناظره یا استدالل کنند، مسیر آن "نعل وارونه" را. 

 خودش، موضوع اصلی را با موضوع دیگری عوض کند که اطالعات و تخصص بیشتری در آن دارد. در مقام دفاع از

  

 گونه است: ماهی قرمز" این ی "شاه صورت مغالطه

 بحث بر سر موضوع الف است.. ۰

 شود. موضوع ب )که ربطی به موضوع الف ندارد اما ظاهرا ربط دارد( وارد بحث می. ۲

 شود. د و بحث بر سر موضوع ب شروع میشو موضوع الف فراموش می. ۹

  

 مثال:

دانید چه چیزی واقعا خطرناک است؟  ای یک ضرورت است، حتی اگر مستعد خطر باشد. اما می انرژی هسته»

 «کنید. کن بیشتر از آن چیزی است که تصور می گرم شدگان بر اثر انفجار آب کن. آمار کشته گرم آب

  

ی جمله موضوع را از خطر انرژی  هی قرمز" چگونه به کار گرفته شده است؟ گویندهما ی "شاه در این مثال، مغالطه

دهد، موضوع اول  کن باشد تغییر داده است. او موضوع دوم ادامه می گرم ای به موضوع دیگری که خطرات آب هسته

 شود! فراموش می

  

ربط دوم ، موضوعی باشد که اتفاق نظر  بیگذارد که موضوع  ماهی قرمز" زمانی بیشترین تاثیر را می ی "شاه مغالطه

رسد که با موضوع اول در ارتباط نزدیکی باشد. برای مثال، ممکن است کسی  زیادی درباره آن وجود دارد و به نظر می

کسی مخالف این   کسی حاضر نیست مالیات زیاد بپردازد یا اینکه ساعات زیادتری کار کند. چه بخواهد بگوید که هیچ

 تری کار کنند. تر مالیات بدهند و ساعات کم خواهند کم است؟ مسلم است که همه میدو موضوع 

  

 یک مثال دیگر:

ی ساعات زیاد کار  دهد؛ اما درباره رسد که کارش را دارد درست انجام می از وقتی که رئیس جدید آمده، به نظر می»

تری  ر این جدول تصویب شود، شما وقت کمگویید؟ آیا شما با جدول ساعات کاری جدید موافق هستید؟ اگ چه می

 «تری هم از قبل خواهید داشت! تان باشید، و درآمد کم خواهید داشت که با خانواده

کند. این مغالطه  ی مدیریت رئیس جدید به موضوع جدول ساعات کاری جلب می گوینده این جمله، توجه را از نحوه

ی مدیریت رئیس جدید جلب کند، موضوع جذاب  ندگان را به نحوهی شنو که توجه ممکن است اثر کند و به جای این

 کشد. ها را پیش می شرایط کاری آن

  

 تمرین• 

  

 ماهی قرمز" در استدالل زیر کدام است؟ ی "شاه مغالطه

نی دهیم، یع ی پارکینگ را بپردازم. پلیس باید همان کاری را انجام دهد که ما به خاطر آن مالیات می من نباید جریمه»

 «دهم جریمه کند! ها را از توی خیابان جمع کند، نه اینکه منی را که مالیات می باید دزدها و مجرم

  

 پاسخ
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شود و پلیس سرزنش  ماهی قرمز وارد کار می ی جریمه است؛ اما بعد شاه ی پرداخت برگه موضوع ابتدا درباره

توانست معتبر باشد که دالیلی برای  زمانی میدهد. استدالل  اش را انجام نمی شود که چرا کار اصلی می

کردم پلیس سر  ی پارکینگ را پرداخت می که داشتم هزینه همین»کرد، دالیلی مثل  نبودن جریمه ارائه می موجه 

تابلویی که »یا « ای کنار خیابان پارک کردم تا خواهرم را به اورژانس ببرم. چند دقیقه»یا « ام کرد رسید و جریمه

 «جا پارک کنم. شنبه این توانم روزهای سه دهد افتاده بود، من نفهمیدم که نمی کردن را نشان می از پارکساعات مج

  

 ی شخصی حمله

  

ی شخصی، یعنی به جای اینکه به استدالل یک فرد  ی شخصی" است. حمله های رایج، "حمله یکی دیگر از مغالطه

کند  ای اینکه روی موضوع مورد بحث حرف بزند، موضوع را ول میگر به ج بپردازیم به شخصیت او حمله کنیم. مغالطه

شود و شخصی که به او  دهد. با این کار، موضوع اصلی فراموش می و "حقیقت" نامربوطی را به رقیب نسبت می

 شود از خود دفاع کند. حمله شده، وادار می

  

ص اگر با اتهامی که به فرد دیگر زده شده موافق خصو شویم، به اگر انتقادی فکر نکنیم، حتما گرفتار این مغالطه می

بینید. دوستتان  مصرف می کار معروف را روی تبلیغات یک خودروی پرشتاب و کم باشیم. برای مثال، تصویر یک ورزش

حاال تصور « تواند توپ را درست پرتاب کند. کار حتا نمی کند؟ این ورزش کی این حرف مزخرف را قبول می»گوید:  می

شود که شما  کار توانایی نیست. همین قضیه موجب می کار، ورزش که شما هم موافق باشید که این ورزشکنید 

کار نیست، موضوع اصلی  تان را شناسایی کنید. موضوع اصلی، توانایی ورزش ی دوست سختی بتوانید مغالطه به

 خودرو است.

  

. مشترک در میان آنها این نکته است که تالش رود ی شخصی به سه شکل متفاوت زیر به کار می ی حمله مغالطه

 کنند تا توجه را از موضوع اصلی به شخصیت خود فرد جلب کند. می

  

 آزارگر:. ۰

گذارد که شخصِ  شود. این حمله زمانی تاثیر می ای است که به شخصیت یا رفتار شخصی رقیب می حمله

 شده از خودش دفاع کند و موضوع اصلی فراموش شود. حمله

  

 : مثال

گویند او نمره خیلی  ی دانشجوها می دهد، اما همه ی وسعت جهان ارائه می − استاد شما سخنرانی خوبی درباره

 دهد. بد می

 دهید، چون لباسی که پوشیده، نامناسب است. ش گوش نمی کند. اما شما به حرف − کسی به شما نصیحتی می

  

 وابسته به شرایط:. ۲
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کنند تا توجه را از موضوع  یزی که به موضوع اصلی مربوط نیست − استفاده میاز شرایط فردی یک شخص − چ

این همان چیزی است که »شود:  اصلی به موضوع دیگری جلب کنند. این نوع مغالطه معموال با این جمله شروع می

 «.از او انتظار خواهیم داشت

  

 مثال:

است. معلوم است که خود مریم از این قضیه نفع ی برداشتن مالیات استانی مسخره  − سخنرانی مریم درباره

 برد! می

 گیرند. ای می شان را از صنعت انرژی هسته ها بودجه − به تبلیغات این شرکت گوش نده! آن

  

 طوری: خودت هم همین. ۹

انجام کند،  گوید استدالل یک فرد نامعتبر است، چون خود فرد همان کاری را که دارد بدان توصیه می این مغالطه می

تواند تاثیر خود را بگذارد که فرد مورد حمله بحث اصلی  ی آزارگر، زمانی می دهد. این مغالطه هم، مانند مغالطه نمی

 را رها کند تا از خودش دفاع کند.

  

 : مثال

کنی و  روی و قمار می آزمایی نخریم، بعد خودت می گویی بلیت بخت − برای چه باید به حرف تو گوش کنم؟ تو می

 بازی. شبه می ی پولت را یک همه

شکن  ی اصالح نظام جزایی زمانی متقاعدکننده است که فراموش کنی خودش روزگاری قانون های او درباره − حرف

 بوده.

  

 تمرین• 

  

"آزارگر"  ی شخصی" است، یعنی از نوع  ی "حمله های زیر از چه نوع مغالطه مشخص کنید که هر یک از استدالل

 «.طوری خودت هم همین»"وابسته به شرایط" یا از سنخ است، از نوع 

  

شود به این پژوهشی که در مورد سیگارکشیدن انجام شده اعتماد کرد؟ خود شرکت دخانیات این  طور می الف( چه

 پژوهش را پیش برده!

اید.  ه نفع آن رأی دادهب( در انتخابات گذشته شما علیه قانون مورد بحث ما رأی دادید اما اتفاقی نیفتاد، و این بار ب

 کنید؟ رانی می پس چرا علیه تزلزل آرا سخن

های احساساتی  آید که برویم فیلم جنگی نگاه کنیم. او احساساتی است و آدم دانم که لیال با ما نمی ج( می

 درآر را دوست دارند. های هندی و اشک فیلم

 غریب و مرموز است. اش خیلی عجیب ور کرد!؟ قیافهی محیط زیست را با شود نظرات این آقا درباره طور می د( چه

  

 پاسخ

  

 گوید شرکت دخانیات این پژوهش را انجام داده است. الف( "وابسته به شرایط" است؛ چون می
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 گوید فرد خودش در نظراتش متزلزل است. است؛ می« طوری خودت هم که همین»ب( 

ی این فیلم نپرسیم، چون او احساساتی است و  ا دربارهگوید نظر مشخص لیال ر ج( "وابسته به شرایط" است؛ می

 ی معینی دارند. های احساساتی سلیقه آدم

 د( "آزارگر" است؛ سر و وضع یک فرد ربطی به دیدگاه سیاسی او ندارد.

  

 پنبه پهلوان

  

مترسک است. که به معنای آدم پوشالی یا همان  straw man عنوان "پهلوان پنبه" معادلی است برای اصطالح

تر است یا با یک مترسک  درافتادن با یک پهلوان واقعی یعنی پهلوانی که عضالتش به اصطالح از پوالد باشد، راحت

گوییم درافتادن با  پنبه، یعنی پهلوانی ادعایی که عضالتش از پنبه است؟ طبیعی است که می پوشالی، یک پهلوان

 توان ساخت. به را میتر است، با یک فوت کار پن پنبه ساده پهلوان

  

کنیم کسی با یک سخن محکم مواجه شده است، سخنی به هییت و هیبت یک پهلوان، که باید با  حال فرض می

افتد، و چون کار آن را به سادگی  سازد و با آن در می پنبه می جدیت با آن درافتد. اما او به جای آن یک پهلوان

 پنبه" سود جسته است. است. چنین کسی از شگرد "پهلوان لبه کرده کند که بر پهلوان هم غ سازد، ادعا می می

  

توان  ی یک مسئله دو دیدگاه متضاد مطرح است، که بر یکی از آنها به سادگی می پنبه" درباره ی "پهلوان در مغالطه

 پیروز شد. این به معنای پس زدِن آن دیگری نیست.

  

ی  زننده ی گول ی آن اغراق شده و نسخه  معموال موضعی است که دربارهپنبه"،  تر، یا همان "پهلوان موضع ضعیف

کنند. زن ناراحت است چون شوهرش چیزهای  ی پول بحث می موضع واقعی است. فرض کنید یک زوج دارد درباره

چرا من »دهد  شوهر جواب می«. تو باید مواظب خریدکردنت باشی»گوید  قیمتی خریده است. به شوهرش می گران

 «خواهد که من یک ریال هم خرج کنم. ید به حرف تو گوش بدهم؟ تو دلت نمیبا

که موضوع اصلی را مدنظر داشته باشد و به ادعای  جای این پنبه" است؟ شوهر به حاال کدام موضع از نوع "پهلوان

ی مسخره، از سازد. او با تبدیل نظر همسرش به یک ادعا کند و افکار را منحرف می همسرش جواب دهد، اغراق می

گوید  گوید که شوهرش نباید پول خرج کند، بلکه می کند. زن نمی دادن به آن نظر انتقادی شانه خالی می زیر بار جواب

 شوهرش فقط باید بیشتر مواظب باشد و بیشتر دقت کند.

  

که این مغالطه  ای کند. نتیجه پنبه به چیزی که واقعی نیست حمله می ی پهلوان به یاد داشته باشید که مغالطه

ی واقعی است. موفقیت آن در این است که فرد مورد حمله به دفاع از خودش برخیزد و  رفتن از مسئله گیرد، طفره می

موضوع واقعی فراموش شود. در آن مثال، شوهر از بحث واقعی همسرش طفره رفته است. موضوع اصلی این است 

ی همسرش به دست  ما شوهر توصیف غیرواقعی جدیدی دربارهکه شوهر باید در هنگام خرید بیشتر دقت کند. ا

آید که او حتی یک ریال هم خرج کند. زن هم باید به این ادعای  گوید که همسرش دلش نمی دهد و می می

اما شوهر دیگر درقبال « من نگفتم که تو نباید اصال پول خرج کنی.»گوید:  غیرواقعی شوهر جواب دهد، پس می

 دهد. یچ پاسخی نمیی واقعی ه مسئله
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اید دفاع  شوید که از حرف و کاری که نکرده پنبه" خیلی دشوار است، چون شما مجبور می ی "پهلون مبارزه با مغالطه

 کنید، و از طرف دیگر باید بکوشید تا بحث را به موضوع اصلی بکشانید.

  

 مثال

ها از ما انتظار  اقتصادی خوب شود. یعنی آنی ما خواسته شده است که مالیات بیشتری بدهیم تا وضع  − از همه

 داشته باشند که با نان خشک و آب سر کنیم؟

ی عمرم  توانم همه جا را تمیز کردم. من نمی خواهی که اتاق پذیرایی را جارو بزنم؟ من دو روز پیش آن − تو از من می

 را صرف تمیزکردن خانه بکنم.

بازی از  توانیم با هواپیمای اسباب اند؟ آیا ما می ها چه فکری کرده ی ارتش را کاهش داده است. آن − مجلس هزینه

 خودمان دفاع کنیم؟

  

 تمرین• 

  

 پنبه" نیست؟ های زیر از نوع "پهلوان کدام از استدالل

  

 ی سحر تکلیف انجام بدهیم. دهد. او از ما انتظار دارد تا کله الف( معلم ریاضی خیلی تکلیف می

مان را  خواهند که مخارج تفریح فردا از ما می ها را کم کنند؟ نه بابا! فردا پس توانند مالیات میکنی واقعا  ب( فکر می

 هم جزو مالیات قرار بدهیم.

 ای به خاطر پول است. به من یک میلیارد تومن بده تا استقالل را قهرمان سال کنم. ج( پرسپولیس دوباره برد. همه

ی این موضوع داریم، اما در حال  دانم که ما دیدگاه متفاوتی درباره من می توانیم هماهنگ باشیم؟ د( چرا ما نمی

 جنگ که نیستیم.

  

 پاسخ

  

ی  پنبه" هستند چون درباره های الف و ب و ج همه از نوع "پهلوان پنبه" نیست. گزینه ی د از نوع "پهلوان گرینه

 اند. دادهاند و افکار را انحراف  های واقعی اغراق و افراط کرده موضوع

  

 ی بحث خالصه

توانند در بحث  کنند نمی خواهند از شگردها انحراف افکار استفاده کنند؟ شاید آنان احساس می ها می چرا بعضی 

ماهی قرمز" و  هایی مانند "شاه ی موضوع اصلی ندارند. دلیلش هر چه باشد، از تکنیک ببرند یا اطالع و دانشی درباره

تنها سیاسیون، بلکه محصالن و فروشندگان و کارمندان و  شود. نه پنبه" زیاد استفاده می ی شخصی" و "پهلوان "حمله

کنند. اگر یاد بگیریم که آنها چه الگویی دارند، کارآزمودگی  ها استفاده می همچنین دوستان ما هم از این مغالطه

 شر آنها خالص شویم. توانیم از یابیم و می انتقادی بیشتری می
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۰۷بخش   

ضاوت شخصیق  

 

 

های موجود نه جواب درستی دارند و نه جواب  خوریم که با نظر به داده گاهی اوقات به مشکالت و مسایلی برمی

 .غلطی

 در این موقعیت چه باید کرد؟

  

رو شدیم، چگونه قضاوت کنیم یا تصمیمی  ما در این بخش یاد خواهیم گرفت که وقتی با این دست از مسایل روبه

 بگیریم.شخصی 

  

  

 موقعیت ویژه

  

گیری  اند، در مورد گردآوری اطالعات و تصمیم موضوع بحث بوده  هایی را که تا اینجا در زمینه تفکر انتقادی اغلب مهارت

آنها روشن   از زاویه  ای نیست، اما روند حل مسئله بر اساس آنها هستند. گرچه همین کار هم همیشه کار ساده

های  حل چیز را بدانیم و تمام راه ی آن همه کنیم درباره فهمیم؛ سعی می کنیم و می شناسایی میاست: موقعیت را 

 کنیم. حل را انتخاب می ممکن را بررسی کنیم، و بعد بهترین راه

  

گیری پیدا کنیم، چون این اطالعات اصالً وجود ندارند،  توانیم اطالعات کافی برای تصمیم اما با این حال، گاهی نمی

 پس یعنی هیچ پاسخ درستی هم وجود ندارد. در این مواقع، ما باید دست به قضاوت شخصی بزنیم.

  

 قضاوت شخصی چیست؟

  

رویم که  شوند: وقتی به فروشگاهی می های مهمی هستند که همیشه اتخاد می قضاوت شخصی، تصمیم

، و حتی وقتی که بسکتبالیستی در خواهد عمل جراحی انجام دهد اند، وقتی پزشکی می اش تخفیف خورده اجناس

 کند... ی بازی را به نفع تیم خودش عوض می کند و نتیجه ی پایانی توپ را پرتاب می ثانیه

  

 ها وجوه تشابهی با هم دارند، وجوه تشابهی مانند: گیری این تصمیم

 ها از اهمیت باالیی برخوردارند. − مسئله

 بهم.− اطالعات مورد نیاز، یا ناقص هستند یا م

 ها بر سر این اطالعات توافق ندارند. − کارشناس

 های متضادی درگیر مسئله است. شان معمایی اخالقی هستند یا اینکه ارزش − اغلب

  

 شود؟ توانیم قضاوتی شخصی کنیم در مورد موضوعی که با عدم قطعیت مشخص می ما چگونه می
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ایم، و  هایی گرفته قطعیت برخورد کرده و در رابطه با آنها تصمیمبه یاد داشته باشید که ما همیشه به مواردی فاقد 

های شخصی بر اساس حقایق صورت  برانگیز بوده است. در این گونه موارد قضاوت داد و نتیجه کار بحث برون چه بسا 

ی  اندازه ی که به برانگیزند، چون فرد دیگر طور کامل در دسترس ما نبوده است. نتایج کار بحث به  نگرفته، چون واقعیت

ی دیگری  مان اشتباه بوده است )یا گزینه آورد که تصمیم آید و دلیل قاطع می ما با تصمیم و موقعیت آشناست، می

 درست بوده است(.

  

گیری بر ما  ها چیست، تا از استرسی که در طول روند تصمیم گونه قضاوت بر این قرار مهم است که بدانیم ماهیتِ این

 خالص شویم. شود وارد می

  

 شخصی  آمادگی برای قضاوت

  

گیری فراهم کنید، آیا هیچ راهی هست که خود را برای قضاوت شخصی  توانید اطالعات کافی برای تصمیم اگر نمی

 ای آماده کنیم؟ بهینه

 پاسخ مثبت است.

  

شان را مورد  ر و کدامشان را بگذارید کنا که کدام بعضی از اطالعات ممکن است مبهم و ناروشن باشند، پس این

جا که ممکن است خود را به اطالعات مجهز کنید؛ این قدم مهمی  برانگیز خواهد بود. اما تا آن استفاده قرار دهید بحث

 شخصی است. ی  بهینه  شدن برای قضاوت در آماده

  

 مثال• 

  

شود. بعد از چند ماه که از  اندازی می راهدر یک شهرک، مرکزی برای دادن غذای رایگان و وسایل خانه به نیازمندان 

آیند که ده  شود. اغلب مراجعان جدید از شهری می گذرد، تعداد مراجعان دوبرابر می انتشار خبر آن بین مردم می

ها به شهر خود  رسد که مراجعان جدید بعد از گرفتن کمک کیلومتر با شهرک فاصله دارد. به مسئوالن خبر می

فروشند. آیا مسئوالن باید این مسئله را نادیده بگیرند و به همه کمک رایگان بدهند؟ آیا مرکز باید  می روند و آنها را می

 کنند ارائه کند؟ آیا مسئوالن باید مرکز را تعطیل کنند؟ خدمات خود را فقط به کسانی که در شهرک زندگی می

  

 کنید؟ ن آن مرکز هستید. چه میاین موضوع، نیاز به قضاوت شخصی دارد. فرض کنید شما از مسئوال

  

 های ممکن است. قدم اول: گردآوری اطالعات و شناسایی گزینه

 مان به چه چیزهایی نیاز داریم. بعد باید مشخص کنیم که با توجه به تصمیم

 آیند نیازی واقعی دارند؟ آیا افرادی که به این مرکز می

 کنند؟اگر مرکز بسته شود، نیازمندان باید به کجا مراجعه 

 فروشند؟ شان را می چند نفر از مراجعان غذای

 آیند؟ از کدام شهر می

 دهد تا بدانید به دنبال چه اطالعاتی باید بگردید. تان می ها معیاری به دست این سؤال
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گیری شما بازخوردی ارائه کنند.  قدم دوم: افرادی را جستجو کنید که هم منبع اطالعات باشند و هم از روند تصمیم

 تنها کارشناس باشند بلکه قادر باشند که نظرات عینی بدهند و نقد کنند. افرادی را انتخاب کنید که نه

 گیری است. تک خواه به صورت گروهی. این ارزشمندترین قدم در روند تصمیم با دیگران بحث کنید، خواه به صورت تک

های دیگری را شناسایی کنید، یا اینکه  د و گزینهتر و بهتری ببری ها پی به منابع بیش ممکن است در طول این بحث

 ای از تصمیم را نادیده گرفته بودید. بفهمید چه جنبه

  

 گونه شود چه خواهد شد؟ قدم سوم: پرسیدن این سؤال است: اگر این

 تک مطرح کنید و بعد از خودتان )و از دیگران( بپرسید: ها را تک حل راه

 ه چه خواهد شد؟حل اِعمال شود، نتیج اگر این راه

 چه کسی نفع خواهد برد؟

 عدالتی خواهد شد؟ چه کسی آسیب خواهد دید، ناراضی خواهد بود، یا به چه کسی بی

 شان بدترین؟ کدام گزینه بهترین است و کدام

 شان را برآورد کنید. ها را امتحان کنید و سود و زیان ی امکان همه

 گیرند؟ ای می شوند، چه نمره در قدم اول معین میها بر اساس معیارهایی که  هر کدام از گزینه

  

گیری شما این باشد: اگر مرکز غذای رایگان  ترین پرسش معیارگذار در تصمیم اید که مهم فرض کنید تصمیم گرفته

 تعطیل شود، نیازمندان از کجا دریافت کنند؟

 پرسید: ها را از خودتان می بر این پایه در قدم سوم، شما این سؤال

 مراکز غذای رایگان دیگری در شهر ما وجود دارد؟ آیا

 ی خودشان باشند؟ ی محله کنند که در محدوده ی خدمات می آیا این مراکز صرفا به نیازمندانی ارائه

 ها غذا بخرند؟ توانیم به نیازمندان کمک کنیم تا خودشان خرید کنند؟ مثال کوپن بدهیم تا از مغازه آیا ما می

  

 تمرین• 

  

گوید آن را  خواهید با این پول سهام بخرید، اما نامزدتان می اید. شما می میلیون تومان به ارث برده ۲۱ز عمویتان شما ا

 خواهید تصمیم بگیرید که با این پول چه کنید. در بانک بگذارید تا با آن وام بگیرید. می

 کردن شخصی به چه اطالعاتی نیاز دارید؟ شدن جهت قضاوت شما برای آماده

 کنید کدام از اطالعات زیر مورد نیاز است؟ )به یک گزینه اکتفا نکنید( فکر می

 قدر است؟ ی بازگشت پول از سهام چه نرخ ساالنه  الف(

 قدر است؟ ب( نرخ سود وام بانکی چه

 یاد عمویتان مطلوب بوده است؟ گذاری برای زنده ج( کدام نوع از سرمایه

 میلیون تومانی نداشته باشد؟ ۲۱ی  از به پشتوانهتوانید وامی بگیرید که نی د( آیا می

  

 پاسخ
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 دهد. کردن شخصی در اختیار شما قرار می شدن برای قضاوت های الف و ب و د اطالعات ارزشمندی جهت آماده  گزینه

 ربط است. ی ج بی گزینه

  

 تعصبات و شهود

  

ها و حقایق. حتی پس از اینکه اطالعات و شرح  قضاوت شخصی، قضاوتی ذهنی است، و نه بر مبنای واقعیت

گونه شود چه خواهد شد"ها را بررسی کردیم، دست آخر تصمیم نهایی را شما  را به دست آوردیم و "اگر این وقایع 

ی خوبی انجام دهیم، باید از تعصبات و که قضاوت شخص گیرید. پس ما برای این تان می ی شخصی بر اساس عقیده

اش اصال در سهام شانس نیاورده یا  مان مطلع شویم. برای مثال، اگر کسی باشیم که در طول زندگی های سوگیری

مان جهت قضاوت درست  تواند توانایی داوری ما می دادن به بانک را نچشیده، پیش کسی باشیم که هرگز طعم قسط

 میلیونی باال را مخدوش سازد. ۲۱یه ای مثل قض شخصی در قضیه

  

ها و  داوری پیش دهد. بر  ، چه بسا توانایی ما برای ارزیابی عینی اطالعات را کاهش می داوری و سوگیری پیش

شخصی شما دخیل   توانید بکوشید تا در قضاوت ها را حذف کنید، بلکه فقط می توانید آن ها آگاه باشید. نمی سوگیری

 نشوند.

  

 توان گفت؟ ی حس شهودی یا غرایز چه می درباره

شوید که یک گزینه را درست بدانید، هرچند که منطق  شخصی بپردازید، دچار این گرایش می  که به قضاوت همین

شود، اما  های بزرگی می کردن بر اساس غرایز منجر به تصمیم ها قضاوت گوید. بعضی وقت خالف آن را به شما می

 بدبختی و مصیبت هم شده است. این کار منجر به

  

داوری و سوگیری گفتیم، حس شهودی خودتان را بشناسید و آن را یکی از بسیار عوامل  ی پیش طور که درباره همان

گرد  ۹تا  ۰های  ارزش سازد که در مرحله گیری قلمداد کنید. این حس نباید اطالعات و حقایقی را کم در تصمیم

 اید. آورده

  

 تمرین• 

  

 شود؟ ها، در قضاوت شخصی از شهود استفاده نمی کدام از این مثال در

  

خواهد انتخاب کند که به دانشگاه شهر خودشان برود یا به دانشگاهی که هزار کیلومتر دورتر از  الف( سامان می

ی قلبی داشته است. پس،  خواند. پدر سامان به تازگی سکته جا درس می آن شهرشان است و دوستش هم 

 گیرد که به دانشگاه شهر خودشان برود. ان تصمیم میسام

گیرد که به سفر نرود. هواپیما پرواز  ی نود تصمیم می ب( آقای وحیدی قصد سفر با هواپیما داشته است. او، در دقیقه

پرسند که  آیند و می میرند. خبرنگارها به سراغ آقای وحیدی می ها می ی سرنشین کند و همه کند و سقوط می می

 دهد: به من الهام شد که نروم. را با این هواپیما سفر نکرده است. آقای وحیدی جواب میچ
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اند اما کسی در محیط کار هوش و  ی کاری، خواب دید که فرصت شغلی را به او داده ج( پدرام، شب قبل از مصاحبه

ل شده، پدرام پیشنهاد کار را رد ی کاری قبو گیرد. وقتی به پدرام گفتند که در مصاحبه کم می ذکاوت پدرام را دست

 کنند. خواهد در محیطی کار کند که او را احمق فرض می کرد و گفت که نمی

 اش را خرید. ی انواع رایانه تحقیق کرد و بهترین ی همه خواست رایانه بخرد. درباره د( فرزانه می

  

 پاسخ

  

 های "الف" و "د" پای شهود در میان نیست. در گزینه

  

 بهینهتصمیم 

  

دادها و اطالعات را از منابع چندگانه  کردن شخصی، خود را آماده کنید؛ درون تا آنجا که ممکن است قبل از قضاوت

 دقت ارزیابی کنید. جا که ممکن است به ها را تا آن ی گزینه فرآهم کنید و همه

  

 چگونه به یک تصمیم بهینه برسیم؟

  

 مخاطرات را ارزیابی کنید• 

  

ها داشته باشند فکر کنید. اگر تصمیم اشتباهی بگیرید متحمل چه  مخاطراتی که ممکن است هر کدام از گزینهبه 

 شوید و آیا مایل هستید که عواقب آن را تحمل کنید؟ خطراتی می

  

ی اجناس انبار کسی را بخرید. مسئله، خریدن است، و نه نخریدن.  کنید که همه برای مثال، دارید بررسی می

شان افزایش یابد. بدترین حالت اما این است که شما  ترین حالت این است که شما اجناس را بخرید و بعد قیمتبه

جاست که تنها و تنها در صورت خرید امکان خطر وجود دارد. پس، باید  شان افت کند. نکته این اجناس را بخرید و قیمت

توانید، پس نخرید. از  پیامد خریدتان کنار بیایید یا نه. اگر نمی توانید با خطرات بدترین حالت در تصمیم بگیرید آیا می

 خواهید خرید کنید، چقدر امکان دارد که ضرر کنید؟ خرید و می خودتان بپرسید اگر خطرات را به جان می

  

شما ها درخواست به  خواهد دو نفر کارمند استخدام کند. وقتی آگهی دادید، ده مثالی دیگر: مدیری هستید که می

خواهند به منصب باالتری ارتقا یابند.  فرستاده شد. دو درخواست از آِن دو کارمند کنونی شرکت شماست که می

کنید. اما دو درخواست دیگر وجود دارد که از طرف دو دانشجوی  شناسید و کارشان را تحسین می شما آن دو را می

 تجربه است. ممتاز اما بی

 کنید؟ شان را استخدام می کدام

  

شده هستند. اگر آنان را استخدام کنید،  تان را ارزیابی کنید. کارمندان کنونی برای شما شناخته مخاطرات تصمیم

ها، بر اساس مشاهدات شخصی شما،  خطر کمی وجود دارد که کارشان را خوب انجام ندهند. هر دوی آن

های پرخطرتری  آن دو دانشجوی ممتاز، گزینه توانند مناصب جدید را خوب اداره کنند. اما شناس هستند و می وظیفه
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ها هدر  خواهید زمان خودتان را برای کارآموزی آن تجربه هستند. آیا می هستند. اگرچه تحصیالت خوبی دارند، اما بی

شود  ها را فقط می نیازهای شغلی را به دست آورند؟ پاسخ این پرسش ها قادر خواهند بود که پیش دهید؟ آیا آن

ها باشد، باید کارمندان کنونی را  خطربودن گزینه تان کم گر بخواهید قضاوت شخصی کنید و مبنای قضاوتحدس زد. ا

 استخدام کنید.

  

 عواقب را بسنجید• 

  

ی غذای رایگان را  برانگیز است. بیایید همان مثال مرکز تهیه به یاد داشته باشید که قضاوت شخصی، ذهنی و بحث

ی آن این  های مربوط به آن نگاه کنید، قضاوت شخصی درباره طرفانه به موقعیت و واقعیت یدوباره نگاه کنیم. وقتی ب

خواهد بود که یا شمار مراجعان را محدود کنیم و مرکز همچنان فعال باشد یا مرکز را تعطیل کنیم. نیمی از مسئوالن 

به کارش ادامه دهد، حتی اگر بعضی از کند و باید  این مرکز معتقدند که این مرکز دارد خدمت بزرگی به جامعه می

ها منصرف  توانند برخی مراجعان را از فروختن کمک مردم سواستفاده کنند. اما نصف دیگر مسئوالن معتقدند که نمی

ای دارید، اما  های قوی کنند، پس باید در مرکز را ببندند. احتماال خود شما هم برای هر دو طرف این دعوا، استدالل

 یست؟تصمیم شما چ

  

برد؟ ارزش و میزان  کند یا نفعی می این است که روی عواقب تمرکز کنیم. آیا کسی از این تصمیم ضرر می  یک راه

 کند ارزیابی کنید: ضرر و نفعی را که این تصمیم ایجاد می

 شود؟ آیا تصمیم شما موجب آسایش یا سختی می

 آیا تصمیم شما تآثیری بلندمدت خواهد داشت؟

 تر منفی است؟ شان کم شود، کدام ها منجر به نتایج منفی می زینهی گ اگر همه

 ها را بسنجید. ی گزینه ی تصویری )مثال یک جدول( قرار دهید تا بتوانید وزنه دهنده هایتان را روی سازمان پاسخ

  

ش را های های مالی یکی از مشتری مثال: حسام کارمند یک شرکت بزرگ حسابداری است. این شرکت دارد گزارش

کند. آیا حسام باید این مسئله را گزارش بدهد و شغل خود را به خطر  کاری می المللی است دست که شرکتی بین

 اندازد؟ یا اینکه چیزی نگوید و بگذارد این رفتار مجرمانه ادامه یابد؟

مسئله ذاتا ی سیاه و سفید )درست یا غلط( است. اما این  از دور که ببینیم مسئله واضح است، یعنی مسئله

ی حسام زندگی  اش است؛ که مادربزرگ مریضش هم با خانواده آور خانواده معمایی اخالقی است. حسام نان

 کند. می

  

 های حسام را بررسی کنیم. بیایید جدولی رسم کنید و گزینه

مدت منفی شود  کوتاهتواند منجر به تأثیرات  فهمد که افشاکردن جرم می هایش، می حسام، بعد از بررسی گزینه

آن   ی مثبت شود. اما نتیجه رود و مجرم مجازات می ی دیگرش این است که این جرم از بین می )بیکاری(. البته، نتیجه

 بینند. ها دالر خسارت نمی المللی بعد از افشای این جرم دیگر میلیون داران شرکت بین این است که سهام

نخواهد داد، و این خطر هست که کسی از بیرون شرکت پی به این فعالیت اما اگر چیزی نگوید کارش را از دست 

ی کارکنان شرکت باید منتظر عواقب شدیدتری  تنها فرد خاطی که همه غیرقانونی ببرد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، نه

 ررسی کند.دقت ب ها را برحسب عواقبی که دارند به که قضاوت شخصی کند باید گزینه باشند. حسام قبل از این



117 
 

  

 

 تمرین •

  

 برای مورد زیر، جدولی رسم کنید و عواقب احتمالی را بسنجید:

  

ی این هفته فروشگاه را زودتر  صاحب یک فروشگاه کوچک فهمیده است که بهترین کارگر )یک دانشجو( پنجشنبه

آدم معتمدی است؛ برای کند و هم  اش برسد. این کارگر هم خوب کار می تعطیل کرده است تا بتواند به مهمانی

تواند در کار به او تکیه کند. در واقع، پیداکردن کارگر معتمد خیلی  همین هم تنها کسی است که صاحب فروشگاه می

ساعت زودتر بسته شد، یک میلیون تومان به صاحب فروشگاه ضرر  سخت است. هرچند، وقتی آن روز فروشگاه یک

 وارد شد.

  

 اش کند؟ یا وانمود کند که اتفاقی نیافتاده است؟ این کار کارگر برخورد کند؟ اخراجآیا صاحب فروشگاه باید با 

  

 

  

 پاسخ

  

ی  به یاد داشته باشید که در قضاوت شخصی همیشه یک پاسخ درست نداریم. با این همه، پاسخ مناسب باید همه

 ی عواقب ممکن را در نظر داشته باشد. ها و همه گزینه

  



118 
 

 

  

 ی بحث خالصه

  

ها توافق  قضاوت شخصی ممکن است کار سختی باشد. در موقعیتی که میزان خطر باالست، و حتی کارشناس

 برانگیز. ندارند، ممکن است دلتان نخواهد تصمیمی بگیرید که در بهترین حالتش، هم ذهنی است و هم بحث

 گیری شوید. اما پیش خواهد آمد که مجبور به تصمیم

های دیگران و حس شهودی خود و  توانید گردآوری کنید را بررسی کنید و توصیه که میهایی  ی واقعیت باید همه

 های خودتان را مورد بازبینی قرار دهید حتی ارزش

 گرمی قضاوت کنید. جانبه مهارت یابید تا ترستان بریزد و با دل وقت بگذارید و در بررسی همه 
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 ۱۸بخش 

 توضیح یا استدالل؟

 

 

هایی معتبر هستند و چه  ایم. گفتیم که چگونه استدالل کنیم، چه استدالل استدالل سخن گفته تا اینجا زیاد از

 .کنند گرانه استفاده می ها مغالطه هایی نامعتبر، و گفتیم مردم چگونه از استدالل استدالل

 در این بخش یاد خواهیم گرفت که چگونه تفاوت بین توضیح و استدالل را بفهمیم.

 ها قضاوت کنیم. ی توضیح اهیم گرفت که چگونه دربارههمچنین یاد خو

 سازد. هاست که یک توضیح را کارآمد یا ناکارآمد می در واقع همین قضاوت

  

 مشکل توضیح دادن

  

اید؟ همگی ما شده است  اید یا که خودتان گفته آیا تا به حال این جمله را شنیده«. ام در این مورد خیلی توضیح داده»

بار  دادن مصیبت ن یا دیگران توضیحاتی بدهیم یا که به توضیحات دیگران گوش دهیم. گاهی توضیحکه به خودما

تواند  تواند موجب ویرانی یا ساختن چیزی شود، می شود مثل مورد دیر سر قرار رسیدن. گاهی توضیح می می

 ی وحشتناکی در پی داشته باشد. نتیجه

  

ها هم  چیز را توضیح دهیم. اما توضیح توانیم همه کنیم که می و فکر میکنیم  ها را مسلم فرض می ما اغلب توضیح

تواند کسی را گمراه کند و یا به دردسر  توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند. گاهی توضیح می ها می مانند استدالل

 اش با استدالل چیست. عظیمی بیندازد. مهم این است که بدانیم چه توضیحی خوب است، و فرق

  

 توضیح چیست؟

  

و شما در قالب « چرا این کار را کردی؟»پرسند  توضیح در نگاه اول شبیه پاسخ به یک سؤال ساده است. از شما می

هایی  ای از گزاره گذارید. اما توضیح اساسا گزاره یا مجموعه دهید و دالیل خودتان را پیش می یک توضیح جواب می

« چرا آن کار را کردی؟ »شود که  کنند. وقتی از شما پرسیده می ضه میی امر واقع اطالعاتی عر است که درباره

شود. این واقعیت دارد که شما کاری  توانید بگویید که من آن کار را نکردم. این خودش یک استدالل محسوب می نمی

 .دادن آن کار ارائه کنید ی چرایی انجام اید، پس شما مجبورید که اطالعاتی درباره را انجام داده

  

ای را  گیر)موَضح: صفت مفعولی از توضیح(، و گزاره یابد، توضیح چه را که توضیحی می هر توضیحی دو بخش دارد: آن

چرا »شود که  نامند. مثال از کسی پرسیده می گر )موِضح: صفت فاعلی از توضیح( می دهنده است، توضیح  که توضیح

« خریدم»ی  گزاره« خریدم، چون مصرف گازش کم است.»ه تواند توضیح دهد ک شخص می« این خودرو را خریدی؟ 

 گر. توضیح« مصرف گازش کم است»گیر است و  توضیح
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باید « چرا»شود، باید مشکل برطرف شود یا اینکه از شدت مشکل کاسته شود. مورد  وقتی توضیحی پذیرفته می

دانست که چرا این خودروی  )نمی دانست حل شود. در مثال پیشین، شخصی که سؤال پرسیده بود چیزی را نمی

دادن، وی موضوع را خواهد فهمید. عالوه بر این، توضیحی خوب است  خاص خریداری شده است(. اما بعد از توضیح

و شما بگویید « چرا دیر آمدی؟»که باربط باشد، یعنی باید مستقیما با موضوع ارتباط داشته باشد. اگر کسی بپرسد 

 اید، یعنی توضیح شما به سؤال مربوط نیست. ، شما توضیح نابجایی داده«ی استدیر آمدم، چون لباسم آب»

  

 یک توضیح خوب باید چهار ویژگی داشته باشد:

 اطالعات جدیدی بدهد،. ۰

 عنوان یک واقعیت پذیرفته شده باشد، موضوع توضیح به. ۲

 شود،اش کم  اگر توضیح داده شد، مسئله باید از بین برود یا اینکه از شدت. ۹

 باید باربط باشد.. ۴

  

ی محبوب من  من شکالت انار دوست دارم چون انار مزه»ی استدالل دور زننده آشنا شدیم.  با مغالطه ۰۹ما در بخش 

همان چیزی است که نتیجه دارد « ی محبوب من است مزه»ی دوم  این یک استدالل دوری است، چون قضیه« است

 گوید )نتیجه: من شکالت انار را دوست دارم(. می

  

 کند. ور زننده شود. وقتی دوری شود، دیگر هیچ اطالعات جدیدی ارائه نمیتوضیح هم ممکن است گاهی د

  

 مثال• 

  

 ی باالیی گرفتم. من در این امتحان خیلی خوب عمل کردم، چون نمره

  

ی خوب گرفتن، اگرچه در ظاهر  دیگر هستند. امتحان را خوب دادن و نمره گر تکرار یک گیر و توضیح در این توضیح، توضیح

کنند. اگر بخواهیم این توضیح را کارآمد کنیم باید اطالعات  چیز را بیان می رسند، اما هر دو یک به نظر می متفاوت

امتحان من » دانیم که دوستمان امتحان خوبی داده، اما چرا؟ او ممکن است بگوید:  جدیدی به آن بیفزاییم. ما می

این توضیح کارآمد است چون چیز « احت کرده بودم.خیلی خوب شد، چون درس خوانده و پیش از امتحان خوب استر

 گوید. جدیدی به ما می

 چنین سه ویژگی دیگر یک توضیح خوب را داراست: این توضیح هم

 برانگیز نیست )از پس امتحان خوب برآمده است(، زند که جدال ی چیزی حرف می − درباره

 امتحان بود(، کردن در کند )مشکل ندانستن چرایی خوب عمل − مشکل را حل می

 − و به موضوع هم ربط دارد.

اش نامربوط  توضیح« کن است گوش از پس امتحان خوب برآمدم، چون سگی دارم که بسیار حرف»گفت  اگر آن فرد می

 داشتن هیچ ربطی به خوب امتحان دادن ندارد.  شد. سگ می

  

 تمرین• 
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 توان قوی کرد؟ های ضعیف را چگونه می این توضیح

  

 خیابان ما برق نداشت، چون برق ما رفته بود.کل . ۰

 پلیر جدید من از وقتی که بستنی خوردم دیگر کار نکرد. تری پی ام. ۲

  

 ها پاسخ

  

طور اصالح  توان آن را این دلیل ارائه کند یا اینکه اطالعات جدیدی بدهد. می  ی رفتن برق توضیح خوب باید درباره .۱

 «.شدند ها کهنه بودند و باید نوکاری می چون سیم»یا « چون توفان آمده بود»کرد: 

  

« از وقتی برادرم آن را انداخت زمین»شود گفت:  برای دادن یک توضیح خوب باید دالیل باربطی ارائه کرد. مثال می. ۲

 «.اش تمام شده از وقتی که باطری»یا 

  

 توضیح از استدالل  تشخیص

  

شده ارائه کند، واقعیتی که  ی یک واقعیتِ پذیرفته جدید و مرتبطی دربارهدانیم که توضیح خوب باید اطالعات  می

کند یا نه. اما اگر  توان فهمید که یک توضیح درست عمل می دار یا معماگونه است. پس معموال آسان می مسئله

 توان به هویت استداللی در پوشش توضیح عرضه شود یا اینکه توضیحی شبیه به استدالل باشد، سخت می

 حقیقی هر یک پی برد.

  

ی حقیقت یک  خواهد ما را درباره را بدهد و ما را روشن سازد. استدالل اما با دادن دالیل می« چرا»توضیح باید جواب 

کند و استدالل  گر در موضوع را روش می های دخالت  شود گفت که توضیح عامل طور ساده می نتیجه متقاعد سازد. به

د. حتی وقتی این تفاوت ساده و بنیادین را فراگرفتیم ، باز هم مشکل خواهد بود که این دو را گذار ها را پیش می دلیل

 از هم متمایز کنیم.

  

رنگ استدالل بزند و بخواهد شما  اش  چرا باید تفاوت بین توضیح و استدالل را فهمید؟ ممکن است کسی به توضیح

هایی محدود بسنده  دار داده های مؤثر، به تبیین جهت ن عاملی چیزی متقاعد سازد، اما وی به جای بیا را درباره

 کند. پس فهمیدن تفاوت توضیح با استدالل بسیار مهم است. می

  

 توصیه و قضاوت ارزشی

  

کوشند تا شما را نسبت به خوبی یا  های ارزشی هستند و می ها یا قضاوت ها حاوی توصیه بسیاری از استدالل

ی حقایق  زند. توضیح اما قاعدتا نباید دارای توصیه یا قضاوتی ارزشی باشد. توضیح دربارهبودن چیزی متقاعد سا محق

وچرا است و به خودی خود نبایستی شما را به چیزی ترغیب کند. برای مثال، این یک استدالل است:  چون بی

کنند و هم طراحی  ده میسرای گندم" است؛ در آنجا هم از گوشت تازه استفا بهترین جا برای خوردن کباب "کباب»

 «داخلی رستوران محشر است.
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رساند، حاوی عقیده است و  ی گوینده را می از کجا بدانیم که این عبارت، توضیح نیست. این عبارت، قضاوت و توصیه

 جزو حقایق باشد.« بهترین جا برای خوردن کباب»تواند توضیح باشد که  نه واقعیت و حقیقت. عبارت مذکور زمانی می

  

ی "ارغوان" آمده که بهترین جا برای خوردن کباب،  در نشریه»ی دیگر را بررسی کنیم:  برای مثال، یک عقیده

 «اش محشر است. "رستوران گندم" است چون هم کیفیت گوشتشان خوب است و هم طراحی داخلی

گوید که  کند، یعنی می بیان میهایی را  و علت ای واقعی و حقیقی داریم، که در یک نشریه درج شده  حاال ما گزاره

 چرا باید در آن رستوران کباب خورد.

  

ها اما امر واقع )فاکت(  ها و توصیه ها است. قضاوت ی واقعیت ها درباره همیشه به یاد داشته باشید که توضیح

 نیستند.

  

 تمرین• 

  

 یده؟اند، از نوع امر واقعی )فاکت( هستند یا عق هایی که در "گیومه" آمده عبارت

  

 کنم این درس را بیفتم. ی علوم تجربی من واقعا پایین است." فکر می نمره. "۰

 های عالی، "حتما موفق خواهد بود". این رستوران با این منو و قیمت. ۲

توانند تصمیم بگیرند که سیگار  سال خودشان می قانون منع استعمال دخانیات باید حذف شود"، چون افراد بزرگ. "۹

 نه. بکشند یا

 خواب بودم و هم اتوبوس را از دست دادم." دیروز دیر سر کار رسیدم. "هم کم. ۴

  

 پاسخ

  

 واقعیت .۰

 عقیده. ۲

 عقیده. ۹

 واقعیت. ۴

  

 احساسات و باورها

  

کردن و  ی فکرکردن و احساس شود که عبارات مربوط به نحوه تمایزگذاشتن بین استدالل و توضیح زمانی سخت می

باورداشتن فرد گوینده باشد. چون توضیحات حاوی قضاوت ارزشی و توصیه نیست، پس نباید انتظار داشت در عبارات 

ته باشد. اما واقعیت این است که برخی از وجود داش« احساس کردن»یا « باور داشتن»توضیحی کلماتی مانند 

تان  خواهید سهام یک شرکتی را بخرید که دو نفر از دوستان ها حاوی چنین کلماتی هستند. برای مثال، می توضیح

اش  کند. فروش باالست و یکی از محصوالت شرکت خیلی خوب کار می»گوید  شان می کنند. یکی جا کار می در آن
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اقتصاددانان باور دارند که شرکت ما خیلی خوب کار »گوید  دوست دیگرتان می«. کسب کردهالمللی  ی بین جایزه

باور »ی  کلمه«. المللی کسب کرده است ای بین اش جایزه کند، چون میزان فروش باالست و یکی از محصوالت می

توانیم ببینیم که این  کنیم میتر نگاه  تان یک عقیده است. اما وقتی دقیق ی دوست رساند که جمله این را می« دارند

کند:  ها نیست. او صرفا حقیقتی را مطرح می باور، باور کارشناسان است. دوست شما یکی از آن اقتصاددان

 ها چنین باور دارند. اقتصاددان

  

دهد  کند. دوست دومی اما دارد توضیح می خواهد شما را متقاعد سازد و به شما شواهد ارائه می دوست اولی می

ه به چه دالیلی گروهی از مردم فالن باور را دارند. شاید شما سهام را نخرید، اما وقتی انتقادی به مسئله فکر ک

 تان چیست. ی هر کدام از این دو دوست فهمید که انگیزه کنید می

  

 بینی آینده پیش

  

ه اتفاقاتی بیافتد، شما آینده به چه صورت است؟ اگر کسی به شما بگوید که فردا قرار است چ مسئله در مورد

ی  های مسلم است، و استدالل درباره ی حقیقت ی او استدالل است. توضیح درباره ممکن است تصور کنید گفته

ی امری باشد که تا کنون متحقق نشده؟ جواب مثبت است. صرف وجود  تواند درباره قضاوت و عقیده. آیا چیزی می

 کنند. به این معنی نیست که دارند استدالل می« روزی یک»و « ی بعد هفته»و « فردا»داشتن کلماتی نظیر 

  

 ی آینده است: ی توضیحی که درباره مثالی بزنیم درباره

  

 شوند. که بیفتند زرد می ها پیش از آن الف( پاییز امسال، برگ

 ب( ما روزی خواهیم مرد.

 شوم. ساله می۲۵ی بعد  ج( من هفته

  

ی آینده هم چیزهایی  ی چیزهایی نیستند که قبال اتفاق افتاده باشند. درباره دربارهجاست که حقایق صرفا  نکته این

ی استدالل یا توضیح دقت کنید، تفاوت آن دو را خواهید  توانیم با یقین آنها را بپذیریم. وقتی به زمینه هست که ما می

 ه.ی گذشته هستند یا آیند که آیا این عبارات درباره نظر از این دانست، صرف

  

 تمرین• 

  

 شان توضیح: ها استدالل هستند و کدام کدام از این عبارت

  

 ها به مدرسه برویم، چون ما به تفریح احتیاج داریم. ما نباید جمعه. ۰

 ام. ام، جریمه نشده هایم را به موقع پرداخت کرده ی قسط چون من همه. ۲

 شود. رین و ورزش موجب سوختن کالری میکنی، چون تم تر وزن کم می تر تمرین کنی، بیش اگر بیش. ۹

 شود خون را پاک کرد. مجازات مرگ باید حذف شود، چون با خون نمی. ۴
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 ها پاسخ

  

 استدالل .۱

 توضیح. ۲

 توضیح. ۹

 استدالل. ۴

  

 ی بحث خالصه

  

 دهند. ها به ما اطالعات می رسان و کارآمد است. توضیح توضیح اگر خوب باشد، یاری

کند. استدالل اما  ها را مطرح می دهد و دلیل و علت را می« چرا»استدالل فرق دارد. توضیح پاسخ توضیح با 

 و شواهد منطقی ما را نسبت به نتیجه متقاعد سازد.  ی ارتباط خواهد با ارائه می

 ی حقایق است، استدالل اما یا قضاوتی ارزشی است و یا توصیه است. توضیح درباره

های ضعیف ما  های ضعیف را تشخیص دهیم و نگذاریم که آن استدالل توانیم استدالل را بفهمیم، میها  اگر این تفاوت

 را متقاعد سازند.

 ی انتقادی است. های خوب، مهارت ارزشمندی در اندیشه کردن توضیح دادن و تنظیم تشخیص

 

 

  



125 
 

۱۹بخش   

ها ی بخش چکیده  

 

 

فعالیت اجتماعی و سیاسی، در آموزشگاه، در محیط کار، در زندگی  آید، در تفکر انتقادی در همه جا به کار شما می

 .های از این دانش و کاردانی را بررسی کردند های ما در مجموعه "ورزیدگی در تفکر انتقادی" جنبه روزمره. بحث

  

 قسمت گذشته را به صورتی کامال خالصه مرور کنیم. ۰۳های  خواهیم به عنوان سخن پایانی بحث در این بخش می

  

نویسی باید نکات مهم را تشخیص  های تفکر انتقادی است. در خالصه ترین مهارت نویسی خود یکی از مهم خالصه

کنیم، یا وقتی داریم فوتبال بازی  کردن هستیم؛ وقتی که داریم فیلمی تماشا می  داد. ما همیشه در حال خالصه

ایم یا  چیزهایی را که انجام داده توانیم همه کنیم. ما نمی یا حتا وقتی سر کار هستیم و داریم کار می کنیم، می

ی  کلمه بازگو کنیم؛ باید نکات مهم را تشخیص بدهیم و آنها را از هم جدا کنیم؛ یعنی باید ایده به ایم کلمه شنیده

 قالب چند جمله و مختصر بازگو کنیم. اصلی و جزئیات مهم را مطرح کنیم، و باید آن ایده را در

  

 بخش اول: شناسایی مسئله

  

حل دارد. گاهی ما مسئله را بر  یاد گرفتیم که قدم اول در حل مسئله، شناسایی موقعیتی است که نیاز به راه

 گذارند. ای را می ها دیگران در مقابل ما مسئله دهیم، اما بعضی وقت اساس مشاهدات خودمان تشخیص می

  

 بندی کنیم: ما باید اولویت

 ی دیگری پرداخت؟ توان به مسئله فوری دارد، یا می  آیا مسئله نیاز به توجه

 تر از دیگران است و باید اول از همه به آن پرداخت؟ اگر بیش از یک مسئله یا مشکل داشتیم، کدام مسئله مهم

  

 بخش دوم: تعریف مسئله

  

هایی را تشخیص دهیم و از درگیری با آنها پرهیز کنیم که کاذب  مسئله ما در این بخش توضیح دادیم که چگونه

 ی واقعی نیستند. هستند و در واقع مسئله

  

ی  رسد. مسئله ی کالن می ی واقعی، نوبت به گردآوری اطالعات و بررسی دقیق مسئله کردن مسئله بعد از تعریف

ی کالن را  ت. ما نباید گول شاخ و برگ مسئلهی خرد و کوچک اس ای است که شامل چند مسئله کالن، مسئله

خیز،  ی موقعیتِ مسئله فرض و مستقیما فکرکردن درباره ی واقعی بدانیم. نداشتن پیش بخوریم یا آنها را مسئله

 تواند به ما در این راستا کمک کند. می

  

 ی هدفمند بخش سوم: مشاهده
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ی هدفمند، مسایل  دتری داشته باشیم و با استفاده از مشاهدهگیری کارآم در این بخش یاد گرفتیم که چگونه تصمیم

 را حل کنیم.

  

توانیم مشاهدات خود را هدفمند کنیم. ما باید کلیت موقعیت  نگری می ما با افزایش آگاهی، تمرکزکردن، و کل

 های کوچک و خردش را. خیز را مشاهده کنیم، و نه بخش مسئله

  

 های تصویری دهنده تفاده از سازمانها با اس بخش چهارم: فوران ایده

  

نویسی آشنا شدیم و یاد  ها و خالصه های ون و جدول ها و دیاگرام های مفهومی و شبکه ما در این بخش با نقشه

 گرفتیم که چگونه از آنها استفاده کنیم و فکرمان را سامان دهیم تا به حل مسئله برسیم.

  

بندی کرد.  توان اطالعات زیادی را منظم و دسته تصویر است و با آنها میهای تصویری شامل متن و  دهنده سازمان

 چیزهایی را باید بدانیم. دانیم و چه چیزهایی را می توانند به ما نشان دهند که چه آنها می

  

 بخش پنجم: تعیین هدف

  

هایی روشن و واضح  ب جملهباید در قال کنیم،   خواهیم آنها را متحقق ما در این بخش گفتیم که اهدافی را که می

 تعریف کنیم.

  

 بندی باشند. گرایانه باشند، و دارای زمان گیری باشند، واقع اهداف باید ویژه باشند، قابل اندازه

شان مشکل یا غیرممکن شود، و حتی اگر  گرایانه نباشند، یا خیلی بزرگ باشند، ممکن است تحقق اگر اهداف واقع

 که متحقق شوند رهایشان کنید. است در طول راه خسته شوید و قبل از اینپذیر هم باشند، ممکن  تحقق

  

 تان را تشخیص دهید. از جدول تعیین هدف استفاده کنید تا مسیر تحقق اهداف

  

 یابی بخش ششم: عیب

  

یجاد یابی کنیم و مشکالتی را که بر سر راهمان ا برگشتن و اندیشیدن دوباره، عیب عقب ما یاد گرفتیم که با به

 اند شناسایی کنیم و آنها را مد نظر قرار دهیم. شده

  

بینی صحبت کردیم، یعنی از مشکالتی گفتیم که ممکن است بر سر راه ما  ی مشکالت قابل پیش ما همچنین درباره

 ایجاد شوند و ممکن است سد راه ما شوند.

  

شوند. ما  های جدی می اما موجب مسئله یابی، مربوط به مسایلی است که خودشان مسئله نیستند نوع دیگر عیب

 یابی کنیم تا بتوانیم از بروز آنها در آینده جلوگیری کنیم. رو شدیم باید عیب زمانی که با چنین مسایلی روبه
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 بخش هفتم: یافتن منابع

  

 ما در این بخش یاد گرفتیم که چگونه اطالعات صحیح و معتبر گردآوری کنیم.

  

مان را بر چه اساسی مبتنی کنیم یا چه  دانیم که تصمیم ای را حل کنیم و نمی م یا مسئلهاگر باید تصمیم بگیری

شان کنیم، نیاز خواهیم داشت که مشورت و نظرخواهی کنیم. مراجعی که  عواملی ناآشنا هستند و باید لحاظ

 توانند به ما مشورت دهند، اینترنت و کتابخانه و کارشناسان هستند. می

  

 رزیابی حقیقتبخش هشتم: ا

  

توان  اش را ثابت کرد در حالی این کار را نمی توان درستی ما در این بخش یاد گرفتیم که حقیقت چیزی است که می

قدر مهم است بدانیم آیا اطالعاتی که در اختیار ماست، درست و عینی  ی عقیده انجام داد. و یاد گرفتیم که چه درباره

اش را بررسی کنیم، باید  که به منبعی اعتماد کنیم باید اعتبار نویسنده ای اینهستند یا نادرست و سوگیر. ما بر

ی آن منبع بدانیم. بویژه وقتی که از اینترنت  ی دیگران را درباره کیفیت و سندیت منابع را ارزیابی کنیم و عقیده

ستند در اینترنت مطلب منتشر دانیم که همه قادر ه استفاده کنیم، باید به این موضوع مهم توجه داشته باشیم. می

 هایشان به نظر درست و مشروع بیاید. کنند و کاری کنند که نوشته

  

 کردن بخش نهم: شگردهای اقناع

  

ها و نوشتارها و تبلیغات مورد استفاده قرار  کردن چگونه در سخنرانی کند که شگردهای اقناع این بخش بررسی می

 گیرد. می

  

آوری، پاتوس یا  را بیان کردیم که ارسطو آنها را توصیف کرده است: لوگوس یا دلیلکردن  سه نوع شگرد اقناع

که ارسطو هزاران سال پیش این سه شگرد را مطرح کرد، اما هنوز  محوری. با این محوری، اتوس یا شخصیت عاطفه

 بینیم. تبلیغات میها و نوشتارها و  کنیم یا در سخنرانی هم که هنوز است ما از این شگردها یا استفاده می

  

خصوص گرایش  شود تا شما در خرید به کاال یا خدمات یک شرکت به گر استفاده می از این شگردها در تبلیغات اقناع

توانیم از تأثیراتشان بکاهیم یا اینکه از آنها به نفع  کنند می بیابید. وقتی فهمیدیم که این شگردها چگونه کار می

 خودمان استفاده کنیم.

  

 ش دهم: بازی ارقامبخ

  

شنویم یا  ی اعداد و ارقامی که ما می توانند دروغ بگویند. همه در این بخش یاد گرفتیم که چگونه اعداد و ارقام می

کند که عمدا از آنها بد استفاده شده یا غفلتی صورت  خوانیم ممکن است درست و حقیقی نباشند؛ فرقی نمی می

 ی ارائه شده باشند.گرفته یا اینکه آنها به طور ناقص
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 تواند در مراحل مختلفی اتفاق بیفتد: این اِشکال می

طور نادرستی گردآوری کنیم  کنیم. اگر اعداد را به تواند وقتی باشد که ما داریم اعداد را گردآوری می در درجه اول می

 یا کسی گردآوری کند که سوگیری داشته باشد، باید از این امر مطلع شویم.

کنیم. در این مرحله هم اگر شخصی یا گروهی سوگیری  حله زمانی است که اعداد را تحلیل یا تفسیر میدومین مر

 نحو نادرستی اعداد را تفسیر و تحلیل کند. تواند به داشته باشد می

  

 ها، مطالعات همبستگی، و آمار حرف زدیم. ما در این بخش همچنین از پیمایش

  

 گیری مبخش یازدهم: نقش عواطف در تصمی

  

ها و  های عاطفی شامل سوگیری گیری گفتیم. عواطف و موقعیت ما در این بخش از نقش عواطف در روند تصمیم

 ها، فشار و استرس، و منیت و خودخواهی است. کلیشه

  

تواند نقش کارآمدی در  ای استفاده شود، می نحو شایسته و بایسته دهی شود و به عاطفی سازمان  وقتی واکنش

گیری ما را زیر تاثیر  انتقادی داشته باشد. هدف آن است که عواطفی را شناسایی کنیم که ممکن است تصمیمتفکر 

گیری شوند و در  توانند وارد تصمیم وقت و کجا می دهند. بنابراین باید مشخص کنیم که این عواطف چه خود قرار می

 حل مسئله دخالت کنند.

  

 بخش دوازدهم: استدالل قیاسی

  

توانند  ها می ین بخش یاد گرفتیم که استدالل قیاسی استداللی است مبتنی بر دو حقیقت یا دو گزاره. این گزارهدر ا

ی استدالل هم حقیقت  قانون باشند، اصل باشند، یا امور کلی باشند. این دو گزاره اگر حقیقت داشته باشند، نتیجه

ود و نباید فراتر از فرضیاتِ دو گزاره برود. اگر نتیجه فراتر از طور منطقی اتخاد ش خواهد داشت. اما نتیجه هم باید به

 فرضیات دو گزاره برود، نامعتبر خواهد بود.

  

 بخش سیزدهم: امکان خطا در استدالل قیاسی

  

 هایی که از نظر منطقی مشکل داشته باشند، مغالطه هستند؛ آنها نامعتبر اند. استدالل

  

 های رایج را بررسی کردیم: مغالطهدر این بخش چهار نوع از 

 نوعی اغراق شده است(، ها درست هستند اما در نتیجه به شیب لغزنده )که در آن گزاره

 های دیگری هم هست(، گذارد در صورتی که راه ی دوراهی )که فقط دو راه پیش پا می مغالطه

 ه است(،استدالل دوری )که فقط یک گزاره دارد، و نتیجه صرفا تکرار همان گزار

های  دهد که ما دوبار از یک واژه و هر بار با معنای متفاوتی استفاده کنیم یا که از واژه و ابهام )که زمانی رخ می

 مان را در ابهام قرار دهیم(. چندمعنایی استفاده کنیم و حرف
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 بخش چهاردهم: استدالل استقرایی

  

 را شناسایی کنیم و این استدالل چه ساختمانی دارد.در این بخش نشان دادیم که چگونه استدالل استقرایی 

  

که حقیقت احتمالی نتیجه را تشخیص دهیم باید به  استقرا، از امر جزئی به امر کلی رفتن است. ما برای این

 تجربیات قبلی و فهم عمومی مراجعه کنیم.

  

کند تا  ه را با دیگری مقایسه میای )که دو چیز یا رویداد یا اید دو نوع استدالل استقرایی داریم: مقایسه

 خواهد علت یک معلول را مشخص کند(. شان را دریابد( و علی )که می های شباهت

  

 بخش پانزدهم: امکان خطا در استدالل استقرایی

  

و کنند یا که نتیجه با این د ی استقرایی دو گزاره دارد که از نتیجه پشتیبانی نمی در این بخش یاد گرفتیم که مغالطه

 گزاره همساز و هماهنگ نیست.

  

 ی رایج در این زمینه وجود دارد: گفتیم که چهار نوع مغالطه

 زده )که شواهد و مدارک کافی جهت پشتیبانی از نتیجه را ندارد(، دهی شتاب عمومیت

 کند(، مرغ )که علت و معلول را بدون شواهد و مدارک کافی مشخص می مرغ و تخم

 پندارد چون یک رویدادی قبل از رویداد دیگری اتفاق اتفاده، پس علت رویداد بعدی است(، شمردن مقدم )که می علت

 کند(. سازی )که نتیجه را فقط از بخشی از کلیت استخراج می و فرمول

  

 کردن افکار های منحرف بخش شانزدهم: روش

  

کنند و حریف را در موقعیت  دور میی واقعی  ای بود که ذهن را از مسئله های منطقی این بخش مربوط به مغالطه

 دهند. دفاعی قرار می

  

 سه شگرد در انحراف افکار بازار گرمی دارند:

 کشاند تا وی را از موضوع اصلی دور کند(، نعل وارونه )که حریف را به موضوع نامربوطی می

 کند(، اصلی دور می تر، ذهن را از موضوع تر و شکننده ی ضعیف پنبه )که با ایجاد کردن یک گزینه پهلوان

 دهد(. ی شخصی )که به جای پرداختن به موضوع، حریف را مورد حمله قرار می و حمله

  

 بخش هفدهم: قضاوت شخصی

  

 برانگیزی هستند که چهار ویژگی دارند: های ذهنی و بحث یاد گرفتیم که قضاوت شخصی، تصمیم

 ها از اهمیت باالیی برخوردار هستند، مسئله
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 نیاز یا ناقص هستند یا مبهم، اطالعات مورد

 ها مخالف هستند، افراد دیگر با این تصمیم

 شود. ها می های متضادی درگیر این قضاوت و گاهی ارزش

  

 های احتمالی را ارزیابی کنیم. آمدهای قضاوت ضروری است که زمان بگذاریم و میزان خطر و پی

  

 بخش هجدهم: توضیح یا استدالل؟

  

 شود: توضیح از دو بخش تشکیل مییاد گرفتیم که 

 اش توضیح داده شود( گیر )چیزی است که باید درباره توضیح

 دهد(. گر )چیزی است که چیز دیگری را توضیح می و توضیح

  

عنوان یک حقیقت مورد پذیرش قرار گفته، به  دهد، موضوعش به توضیح خوب توضیحی است که اطالعات جدیدی می

 کنیم که بتواند مسئله یا مشکل را برطرف کند. شود؛ و زمانی یک توضیح را قبول می میموضوع مورد بحث مربوط 

  

کند، و ممکن  آورد و شواهد ارائه می ای دلیل می دهد. استدالل اما برای نتیجه را می« چرا؟»توضیح، جواب سواِل 

 ها نیست. است یا عقیده باشد و یا قضاوتی ارزشی. توضیح اما هیچ کدام از این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


