
تفکـر نقادانه
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تفکر نقادانه مهارتی است که شاید نوجوانان با شنیدن آن 
فکر کنند که این مهارت بیشتر مناسب گروه های سنی باالتر 
است. اما در واقع بیشترین کاربرد این مهارت در سن نوجوانی 

و آغاز جوانی است.
در آغــاز هــر روز دریایی از تصمیم ها در مقابل ماســت. 
بعضی ها کوچک و بی اهمیت اند، اما بعضی ها هم هستند که 

تأثیر زیادی روی زندگی ما می گذارند.
خیلی وقت ها در زندگی، آن قدر تصمیم های مختلف ما را 
بمباران می کنند  که به راهکاری برای اطمینان از درســتی 
تصمیم خود نیاز پیدا می کنیم. شاید یکی از این راهکارها 
تفکر انتقادی باشــد. کســی که از تفکر انتقادی 
استفاده می کند، تمام گزینه های موجود را موشکافانه 

و منتقدانه بررسی می کند.
تفکــر نقادانه یعنی هر صحبتی را بدون فکر قبول 
نکنیم، بلکه آن گفته را ارزیابی و بررسی کنیم که آیا 

درست است یا نه. 
نقاد بودن فقط در مورد دیگران نیست، بلکه شامل 

رفتارها و گفتارهای خودمان هم می شود.
تفکر نقاد یعنی به بررســی درســتی، دقت و 
ارزش اطالعات و دانســته های پیشــنهادی یا 

درخواست هایی بپردازیم که از ما می شود. 
پنج مرحلة پیشنهادی ما برای بهتر فهمیدن 

این موضوع در ادامه آمده است.

ـــة خـودتــان  را  مسـئـلـ قاعده بندی کنید۱
 یعنی بدانید به دنبال چه چیزی 
می گردید که این کار شاید کمی مشکل به نظر 
برسد. مثاًل شما می خواهید رشتة دانشگاهی، یا 
گروه دوستی، و یا تیم ورزشی خودتان را انتخاب 
کنید. شاید مسائل و مشــکالت زیادی سر راه 
شــما باشند، اما اگر در این شــرایط و در مورد 
هدفیخواســتة خودتان هدفیخواســتة خودتان هدفی روشــن و واقع بینانه 
داشته باشید، اطالعات مورد نظر خود را هدفمند 

انتخاب خواهید کرد.

اطالعات مورد نیاز خودتان را 

جمع آوری کنید.۲
حجم خیلی زیــادی از اطالعات 
اطراف شما هســتند. اگر شما مرحلة اول را به 
خوبی طی کرده باشید و آگاهی کاملی از مسئله 
داشته باشید، می توانید تصمیم بگیرید که چه  
اطالعاتی مرتبط اســت و چه اطالعاتی مرتبط 
نیست. مثاًل برای همان انتخاب رشته می توانید 
از آدم مطمئنــی در این کار کمک بگیرید، یا از 

تجربة دیگران استفاده کنید.

اطالعاتــی را که به دســت 
آورده اید، به کار بندید.۳

اطالعات را به کار ببندید و نتیجه 
را توی ذهنتان تجزیه و تحلیل کنید. سؤال های 
نقادانه ای از خودتان بپرسید: »براساس شواهد، 
چه فرضیه هایی ممکن اســت سر راه من برای 
رسیدن به این هدف قرار بگیرند؟ آیا تفسیر من 

از اطالعات منطقی است؟ و ...«
زمانــی که بــه یک موضــوع فکــر می کنید، 
جمله هایی به  ذهنتان می آیند که با: »شاید ...«، 
»اما ...«، »ممکن است ...« شروع می شوند. تمام 
این احتمال ها و فرضیه ها را در ذهن مرور کنید 

و بکوشید جوابی برایشان بیابید. 
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تفکر نقادانه به دنبال عیب جویی نیست
مهم است که بدانیم تفکر نقادانه چه چیزی نیست. یعنی 
این مهارت را با لجاجت، عیب جویی، و ... اشتباه نگیریم. 
زیرا تفکر نقــاد انتقادکردن، عیب جویــی و ایرادگرفتن 
نیست، بلکه نقادبودن یعنی ارزیابی کردن، بررسی کردن، 
ســنجیدن و مطالعه کردن. تفکر نقادانــه بی احترامی و 

بی توجهی به بزرگ ساالن نیست.
 در ایــن مورد بهترین کاری که می توان انجام داد، این 
است که از عصبانیت و پرخاش بپرهیزید و با لحن مناسب 
و محترمانه صحبت کنید و نجنگیــد. نظر خود را بیان 

کنید و به طرف مقابلتان هــم اجازة صحبت بدهید 
و دیدگاه او را هــم در نظر بگیرید. در صورتی که 

دیدگاه هر دو نفر همچنان متفاوت بود، راه حل 
سومی را جست وجو کنید.

تعداد کمی از جوانان این مهارت را کســب 
کرده اند. آن ها هر حرفی را به راحتی نمی پذیرند، 
و زیر بار هر نظری نمی روند و دربارة آن خوب 
فکر می کنند. عده ای از نوجوانان نیز با هر حرف 
تازه ای مسیرشان  را تغییر می دهند و به دنبال 
راه جدیدی می روند؛ بدون اینکه بتوانند خوب 

فکر کنند و نتیجه گیری درســتی داشــته 
باشند. اگر این ویژگی در  آن ها ادامه پیدا 

کند، قطعًا در بزرگ سالی دچار مشکل 
می شــوند. پس بهترین سن آموزش 
تفکر نقاد، بســته به توانایی های هر 
فرد، از سنین کم، حتی کودکی است.

 موارد زیادی غیر از انتخاب رشــته 
وجود دارند کــه دانش آموزان با آن ها 

درگیر هســتند؛ مثاًل انتخاب دوســت 
و گروه های دوســتی، حضور در مهمانی ها، اســتفاده از 
فضاهای مجازی، و ... اگر یک نوجوان تفکر نقاد داشــته 
باشــد و بتواند مســائل پیرامون خودش را  تحلیل کند، 
در تصمیم گیری هایش خوب فکر می کند و بعد دست به 

عمل می زند. 
بعضی از جوان ها خیلی تحت تأثیر گروه های دوســتی 
قرار می گیرند و هر کاری را که به  آن ها گفته می شــود،  
زود قبول می کنند و در نتیجه به دردســر می افتند. اگر 
احســاس می کنید، از آن دسته نوجوان هایی هستید که 
هنوز به خوبی نمی توانند تصمیم بگیرند و به ســختی از 
اطالعات اطراف به نفع خودشان استفاده می کنند، بهتر 

است کمی این راهکارها را امتحان و تمرین کنید. 

به معنــای ضمنــی اطالعات 

توجه کنید.۴
مثاًل از خود بپرسید: »رشته ای 
که می خواهم در آن تحصیل کنم، یا رشتة 
ورزشــی که می خواهم عضو تیم آن شوم، 
در گذشــت زمان چه تأثیری بر زندگی من 
خواهد گذاشــت؟ سود و زیان احتمالی این 
تصمیم چه خواهد بــود که بعدها ذهن مرا 

درگیر کند؟ و...«

نقطه نظرهــای دیگــر را 

بررسی کنید.۵
از خودتــان بپرســید: »چــرا 
رشــته های دیگر این همه طرف دار دارند؟« 
یا: »چرا هم کالســی هایی با موقعیت من، به 
رشته های دیگری تمایل بیشــتری دارند؟« 
بررسی همه جانبة دیدگاه های آن ها به قدرت 

تصمیم گیری شما کمک زیادی می کند.
این پنــج مرحله را اگر درســت درک کنیم، 
می تواند تعداد تصمیم های درســت ما را در 

میان تصمیم های زیاد روزمره، بیشتر کند.
ایــن طــرز تفکر به شــما کمــک می کند، 
واقعیت ها را بیابید و خود را به حدس و گمان 

محدود نکنید.
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