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مهارت تفكر نقاد

مهارت تفكر نقاد
يكي از مهم ترين مهارت هاي سالم زيستن ،مهارت تفكر نقاد است .منظور از تفكرر نقراد ا اسرت فرد ررد
اطالعات ،گفتدها و نظرات و پيشنهادها را بررسي فند وهيچ انديشد ،پيشنهاد يا نظري را بدوا ارزيابي ند رد فند
و ند بپذيرد.
در اين شيوه تفكر براي د اع و حمايت از هر عقيده اي شواهد و مدارك واقعي ارائد مري شرود و برراي پرذير
عقيده ديگراا نيز مدارك وشواهد درخواست مي شود .در تعريف ديگري از تفكر نقاد گفتد شده اسرت فرد ايرن
نوع تفكر رايندي است فد درستي و اعتبار اطالعات و عقايد را ارزيابي مي فند .در جهاني فد بمباراا اطالعرات
وجود دارد و ديدگاهها ،عقايد و سليقد هاي متفاوت و متعددي بد چشم مي خورد فد بعضي از نها ناسالم هستند،
ضروري است انساا ها مجهز بد توانايي هايي باشند فد بد نها فمك فند راه درست را تشخيص دهند و دريابند
فدام ر تار ناسالم يا پرخطر و فدام مسير سالم و بي خطراست.

چند تعريف اساسي از تفكر نقادانه
* تفكر نقاد ،تفكري منطقي است فد برنحوه تصميم گيري تمرفز دارد و بر عمكرد رد اثر مي گذارد و تعيين مي

فند فد رد چد تصميمي بگيرد يا چد عملي را انجام دهد.
* تفكر نقاد ،تفكري است فد براي قضاوت و نتيجد گيري بد جستجوي شواهد ،داليل و مردارك مريپرردازد يرا
براي دست يابي بد چنين قضاوت و نتيجد گيري ها خواستار داليل شواهد و مدارك است.
* رايندي است فد بد بررسي صحت ،دقت و ارز

اطالعات و دانستد ها مي پردازد.

* اين رايند با جستجوي داليل ،راهكارهرا و ارزيرابي موقعيرتهرا اراز مري شرود و ررد براسراس شرواهد و
مداركعيني و واقعي ديدگاه خود را تغيير مي دهد و در نهايت تصميمگيري مي فند.
در واقع اين مهارت از رد مي خواهد فد در مورد ابعاد زندگي خود و ديگراا بد صورت نقاداند كر فند و حتري
در مورد تفكر خود براساس نچد در تفكر نقاد بد ا رسيده عمل فند .نچد در مورد مهارت تفكر نقاد مي تواا
گفت ا است فد نقاد بودا بد اندازه تفكر ارزشمند است.

ضرورت و اهميت مهارت تفكر نقاد
امروزه جواناا در معرض اخبار و اطالعات نامحدودي قرار دارند فد از طريق راديو ،تلويزيروا  ،سرينما ،مراهواره
و ....بد ناا ارايد مي شود.بخشي از اين اطالعات سالم وقسمتي ديگر ا ناسالم و اشتباه است.بعضي از خانواده ها
سعي مي فنند با فنترل فردا نوجواناا و جواناا دستيابي نها را بد منابع اطالعاتي محدود فنند .اگر چد نظارت
بر ر تار رزنداا يكي از اصول مهم تربيتي است اما در فنار ا الزم است فد جواناا بد گوند هائي تقويت شوند
فد خودشاا قدرت و توانايي تشخيص اطالعات سالم را از ناسالم داشتد باشند و بدوا بررسي و تحليل چيرزي را
قبول يا رد نكنند اين توانايي ،مهارت تفكر نقاد ناميده مي شود.
دليل نكد امروزه بد جاي فنترل محض جواناا ،پرور

قدرتتفكر نقاد توصيد مي شود ا استفد:

* هيچ فنترلي صددرصد نيست ،بنابراين در مواردي فد عليرام ايجاد محدوديت زياد ،اخبار يا اطالعات ناسالم
در اختيار ردگذشتد ميشود ،وي قدرت و توانايي ارزيابي ا را ندارد و زماني فد محدوديتها بنا بد داليلري از
مياا برود ،رد در مقابل خطرات خلع سالح ميشود .براي مثال دانشجويي فد خانواده اي سخت گير دارد زماني
فد در خوابگاه دور از خانواده در معرض اطالعات و سليقدهاي مختلفي قرار مي گيررد ،برد سربد نداشرتن ايرن
مهارت تواا تجزيد و تحليل ا ها را نخواهد داشت.
* در همد محيط ها احتمال ا وجود دارد فد جواناا در معررض پيشرنهادهاي ناسرالم قررار بگيرنرد :از طرر
همكالسيها ،ا راد اميل و اخبار و اطالعاتي فد از طريق رساند هاي مختلف داده مي شود .پس بهترر اسرت فرد
جواناا قدرت تشخيص مطالد سالم از ناسالم را بد دست ورند ند نكد توسط ديگراا فنترل شوند.

* تفكر نقاد رد را از دروا توانمند مي سازد ،بد همين دليل هميشد در مقابل وسوسد ها ،پيشنهادهاي ناسرالم و
خطرات رد ايمن مي شود.
* تفكر نقاد يكي از اساسي ترين عواملي است فد بد پرور

هويت سالم فمك مي فند .روحيد مطالعد ،بررسري،

سنجش و ارزيابي بد ا راد بد ويژه نوجواناا و جواناا فمك مي فند فد مسير زندگي خود را براساس نچرد فرد
خود ميخواهند تعيين فنند و در اين راستا رو

هاي متفاوت و مختلفي را بررسي و ارزيابي فرده و مسير خود را

تعيين فنند.
اصول تفكر نقاد
 براي نكد بتوانيد از مهارت تفكر نقاد استفاده فنيد بهتر است با مراحل ا شنا شويد:-1پيش ازتصميم گيري يا انجام هراقدامي بد خود رصت دهيد.بد هنگام تصميم گيري يا انجام عملي تامل فنيد.
بدين منظور بهتر است با عجلد تصميم نگيريد و وراً اقدام نكنيد،بلكد بد خود رصت دهيد تا بتوانيد كر فنيد.
بهترين فار تامل و تفكر است .يعني براي مدتي تصميمگيري را بد عقد بياندازيدتا در اين رصت بهترر بتوانيرد
كر فنيد.
-2جواند مختلف موضوع را روشن فنيد.
-3برابعاد مختلف موضوع تمرفز فنيد.
-4نكات مبهم و متناقض را بيروا بكشيد.
-5درباره هر يكاز ابعادمختلف موضوع پرسش فنيد.
-6ا كار ،عقايد ،رضيد ها و احتماالت ديگر را نيز مورد توجد قرار دهيد .در اين موقع احتماالت و رضريد هراي
ديگري مطرح مي شوند.
-7اطالعات جمع وري فنيد :در اين زميند مي توانيد با ديگراا مشورت فنيد و از ناا راهنمايي بخواهيد و يا از
ناا بخواهيد فد شما را بد ا رادي معر ي فنند فد درمورد موضوع نظر شما اطالعات بيشتري دارند.
 -8ارزيابي فنيد :نچد را فد بدست ورده ايد بررسي فنيرد .و ابعراد مختلرف موضروع را بسرنجيد .پيامردهاي
مختلف هر يك از ابعاد موضوع را ارزيابي فنيد .براي اين فار رو

تفكر« اگر  ........ا گاه ».........بسريار فمرك

فننده است .ارزيابي فنيد فد اگر اين فار را انجام دهم ا گاه يا خودم سيد نميبينم؟ ديگرري سريد نمري
بيند؟ جامعد سيد نمي بيند؟ يا بد خانواده ام مي توانم بگويم فد چنين فاري را فرده ام؟

پيام بهداشتي :
داشتن تفكر نقاداند بد ما فمك مي فند تا هنگام تصميم گيري ،مسئلد را از جواند مختلف ،خرو

بررسري و

نقد فنيم .زيرا تفكر نقاداند بر پايدي پرسيدا،فسد اطالعات و استدالل قرار دارد و از تعصد و خودرايي بد دور
مي باشد.
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