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ز  ر انتقادی  استفاده صحیح ا ر موثر ۷و تفک  راهکا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

ابند نقادانه نیستند.  اگر کمیی افکارایار را در ن یگ بییگ ید یبیشتر افکاری که در روز به ذهن ما راه می

خودکار هستند. اگگ بیه ایین افکیار خودکیار ا یازه بینید این مطلب صحیح است. بسیاری از افکار ما  می

افراد مختلف  انتقادیپشیمار خواهیم شد. بدور افکر   دهیم برای زندگی ما اصمیم بییرند طبیعتا  

 اوانند ما را احت کنتگل خود درآورند و برای ما فا عه به بار آورند.به آسانی می

گمار کنید ایین در  هییا ارابیاطی بیا زنیدگی آیا اا کنور پیش آمده است که به درسی گوش دهید و 

اکثییر افییراد اییین اافییاب را ا گ ییه  شخصیییتار نییداردت باتییر اسییت بدانییید کییه شییما اناییا نیسییتید. معمییو   
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اید. و های درسی استفاده کردههای گوناگور شما از افکر نقادانه سر کال در زمار  کنند. قاعداا  می

 این گمار برآمده از همین افکر است.

 

 چیست؟  انتقادیتفکر  

تفکر انتقادی فرایندی است  رتر نانتای ندتا دجز ت و تح ی تاطالتا ا ارتااز اآن تار  رننتا ی د  ننایت  

 شود.گالری نعقوالنح ن استدالل ی د ک نفا الم کح نن ر رح نظم فکری ی تصمالم

 

 
 

چیست ارائه داده است. اما این اعگ فی است که بنیاد افکر انتقادی در پاسخ به پرسش افکر نقادانه 

اوانیم با کمی امگ ن این ماارت را به دست در واقع این فرایند چندار هم پیچیده نیست. همه ما می

 آورده و اصمیمات باتگی در زندگیمار بییگ م.
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افتیدت در ادامیه برخیی از هیای دیییگی در زنیدگی میا اافیاب میاما استفاده از افکر انتقادی در چه زمار

 ردهای استفاده صحیح از افکر انتقادی را با یکدییگ بگرسی خواهیم کرد.کار 

ایین بیه ایین معنیا  ابتدا در ن ر داشته باشید افکر انتقادی یک روند افکیر عمیدی سیاده اسیت. اساسیا  

گالری د  ا تااط را یک نوضوع یا کنالد از ننطق ی دلالا ررای  سالدن رح یک نتال حشما سع  ن است که 

. واضح اسیت کیه اسیتد ل صیحیح چییتی اسیت کیه هیگ روز و در تصمالم  کح را رن د گالر  ستالد ررسالد

 اواند به شما کمک کند. به این سه مثال او ه کنید:انواع موقعیت ها می

 

 اخبار جعلی در مقابل اخبار صحیح 

اوانیید اخبیار می کنییدای خیود اختصیاد دهیید. فکیر میای را به افکر در اراباط با هوش رسانهلح ه

 صحیح را از اخبار  علی اشخیص دهیدت

درصید از نو وانیار قیادر نیسیتند اخبیار  قیقیی را از  82بر اسا  مطالعیات  دیید دانشییاه اسیتفورد   

خبرهییای ابلیتییاای اشییخیص دهنیید. یییک اسییتفاده از افکییر انتقییادی اییین اسییت کییه مییا را از فگ ییب 

خورند این ها میبسیاری از مردم به را تی مورد فگ ب رسانههای ابلیتاای برهاند. علت این که شرکت

 پردازند.است که مدار  به آموزش افکر نقادانه نمی

اید. کردر به دست آوردهها را با امگ ن های بسیاری داشته باشید که امام آرشما ممکن است ماارت

 خراج کنیدتها استاوانید با امگ ن کردر واقعیات را از داستاراما چیونه می

ها بیا خیانواده و یک راه برای امگ ن استفاده از افکر انتقادی در موا ه با اخبار این است که را ع به آر

آورنید و دوستانتار صحبت کنید. در اراباط با این که این منابع خبیگی چیونیه اطالعیات را بیه دسیت می

 پذیرند یا خیر.ها را میدییرار آر
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 دانند؟ چیز را می آیا دوستان شما همه 

کنند امام دنیا در دوستار و اطرافیار افراد در سنین نو وانی یا  تی گاهی  وانار گمار می  معمو   

دوستار افراد مامی در زندگی ما هستند امیا بایید در ن یر داشیته باشییم   شود. قطعا  آناا خالصه می

 اوانند بر ما و زندگیمار ااثیگ بیذارند.که چیونه یک گگوه می

 

 
 

بییرای رسیییدر بییه یییک اندیشییه نقادانییه صییحیح نیییاه دقیقییی بییه دوسییتار و اطرافیانتییار بینداز یید. آیییا 

ای وا شما را به رفتار خاد یا نحیوه لبیا  پوشییدر ویی هها قرار دار د های دوستی که شما در آرگگوه

ایدت آیا ان ام برخی از رفتارها ییا صیحبت در ارابیاط دادهها ان ام نمیمیدارند که پیش از معاشرت با آر

 با برخی مسائل در میار شما ممنوع استت یا  تی به روش خاصی فکر کنیدت
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ی افیراد گیگوه سیعی داننید همیهی کیاری را  الیب میااین پیامد طبیعی است که وقتی گیگوه دوسیتی

 کنند به آر شیوه عمل کنند.  تی اگر این عمل با عقاید شخصی آناا متفاوت باشد.می

دهیید. شییرایی مختلییف را بییا یییک اندیشییه نقادانییه صییحیح در موا ییه بییا اییین شییرایی بییه شییما هشییدار می

ف کنید. چیتی که در ن گ یک نفیر مسیخره های متفاوای اعگ های گوناگور میتوار به صورتدیدگاه

 است ممکن است در ن ر فرد دییگی  الب و با ال باشد.

پس باتر است اوانایی خود را برای مشاهده باتر  اار پیرامونتار افزایش دهید. و دییداار را فراایر از 

 مقگرات خوداار ببگ د.

ی کنیید نکتیه مثبتیی را بیابیید ییا زمانی که سایر دوستانتار نسبت بیه شیرایطی دیید منفیی دارنید سیع

اواند دنیای شیما را ز یگ و رو  داقل شرایی را آنچنار هم بد نپندار د. این استفاده از افکر انتقادی می

 کند.

 زم نیست با دییرار در اراباط با دیدگاه مستقل خود صحبت کنید. در این مر له همیین کیه بتوانیید 

 گگوهی که در آر قرار دار د فکر کنید  خوب است.به صورت متفاوای از افکر 

 

 در زمان رانندگی  انتقادیتفکر  

آید و شما را نسبت به پیامدهای هگ بیاور ییا عملیی یک اندیشه نقادانه صحیح هگ روز به کمک شما می

رده عقاید و باورهایتار را با دید باتگی بگرسی ک  کند همهکند. افکر نقادانه به شما کمک میآگاه می

 و در صورت لتوم آناا را اتییر دهید.
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اواند  تی  یار شیما را هیم ن یات دهید. فیر  کنیید در  یال عبیور از ییک اما گاهی افکر نقادانه می

کنید. اسیتفاده از افکیر انتقیادی در راه هستید. در همار  ال روی الفن خود پیامکی در افت میآزاد

 پیامدهای هر اقدامی را سن یده و بر اسا  آر اصمیم گیگی کنید.این زمار به شما کمک میکند 

خوانییید و خطییر اصییاد  کییردر را بییه  ییار میخگ ییدت آیییا خوانییدر آر را بییه بعیید موکییول آیییا پیامییک را می

کنید در  الی که ممکن است  اوی پیام مام و  یاای باشدت یا اوقف کرده و ا تمال دیگ رسییدر می

 نیدتکبه مقصد را ای اد می

گردیید همچنین همین شرایی ممکن است زمانی که پشت چراغ قرمز هستید ییا دنبیال  یای پیار  می

هم پیش آید. هر چه امگ ن بیشتگی در در زمینیه اسیتفاده از افکیر انتقیادی در زمیار راننیدگی داشیته 

 اوانید شرایی را کنتگل کنید.باشید باتر می

 

 روزمره اهمیت دارد؟ چرا تفکر انتقادی در زندگی 

هایی را کیه همیواره در اطیرا  مند شویم و موقعیتاوانیم از اندیشه نقادانه صحیح بارههمه ما می

ما و ود دارند باتگ بسن یم. پس اگر  س کن کاوی شما ز اد است و برای زندگی خود اهدا  بترگی 

 دار د   به ماارت در زمینه افکر نقادانه نیاز دار د. 

 

 انتقادی راه برای یادگیری تفکر   7

اگی بیییگ مت در فراگرفته و بر مبنای آر اصمیمات صحیح  اوانیم آموزش اندیشه نقادانه راچیونه می

 راه برای شگوع یادگیگی افکر نقادی را بگرسی خواهیم کرد. 7ادامه 
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 سواالت اساسی بپرسید  -۱

ای های گونیاگور اسیت. امیا هیر مشیکل پیچییدهکنیم سرشار از پیچییدگیدنیایی که در آر زندگی می

 "استفار ج. دوبنردارای راه  ل مخصود خود است. " 

کنیم. شیویم کیه سیوال اصیلی را فرامیوش مییگاهی در فرایند پاسخ به یک پرسش آنچنار درگییر می

 ید.برای این که این اافاب نیوفتد مدام سوال اساسی را در ن ر داشته باش

 

 
 

اوانییید در خییالل بحییو از خوداییار ایییم کییه میدر ادامییه چنیید سییوال اساسییی را بییه صییورت لیسییت آورده

 بپرسید:

 چه اطالعاای دار دت •

 از ک ا این اطالعات را کسب کرده یدت •
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 را اثبات یا رد کنیدت چیتی سعی دار د چه  •

 به دنبال چه چیتی هستیدت •

 بییگ دتکنید چه مطلبی را نادیده سعی می •

گیگ و سختی که برای مشکل و یود دارنید از دیید دیییر شیاید بسییار آسیار و های نفسبرخی از راه  ل 

 های آسار را برای مسائل در ابید.ز با باشند. ابتدا راه  ل 

 

 فرضیات اساسی را در نظر بگیرید  -۲

اید. این کار بسیار ساده دادههای اصلی را نادیده بییگ د درواقع خوداار را فگ ب اگگ بخواهید فرضیه

 است اما در ناایت من گ به نتایج خوشایندی نخواهد شد.

انید کیه ییک فرضییه اساسیی را میورد سیوال قیرار های ااثیرگذار در طول اار خ کسانی بودههمه انسار

خلی   اند کیه بیا ز یر سیوال بیردر فرضییات باعیواند. از نیواور گرفته اا ییتانگ ژانگ افرادی بودهداده

 اند.نوآوری شده

 زم نیست  تما انیشتین باشیید همیین کیه سیفگی کیه همیشیه دوسیت   انتقادیبرای یادگیگی افکر  

هایتیار را ز یر سیوال ببگ ید و اید را ان ام دهید   پییش فر داشته اید یا سرگرمی که مشتاب آر بوده

 اید.استفاده کردهاعتقادات خود را مورد ارز ابی قرار دهید از ابزارهای افکر نقاد 
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 فرایندهای ذهنیتان را کنترل کنید  -۳

العاده است. اما سرعت آر بسیار با  است به همین علت هم ممکن است گاهی ما افکار انسار خارب 

کند در ابد در اطرا  ما چیه ذهن ما به طور طبیعی به صورت اکتشافی سعی می  را دچار مشکل کند.

 افتد.اافاقی می

 

 
 

آیید امیا گییگ م بسییار بیه کمیک میا میهای خطرنا  قرار میگیگی سگ ع زمانی که در موقعیتاصمیم

 های مام زندگیمار را بییگ م ما را به نابودی خواهد رساند.خواهیم اصمیموقتی می

کنتگل  ها را گیرد آگاه است و آرهایی که مییک متفکر نقاد به ااثیر اعصبات و اعتقادااش بر اصمیم

گذارد. اگر آگاهی  زم نسبت به این ایاثیگ را ما بر اصمیماامار اثر می  صبات و باورهای همهعمیکند. ا

 ایم.در خود ای اد کنیم به افکر نقاد رسیده
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 از تفکر معکوس استفاده کنید  -۴

یک راه مناسب برای بیه دام انیداختن مشیکالت اسیتفاده از افکیر معکیو  و بیرعکس کیردر مسیائل 

 گذارد.های ما میگیگی است. بعد از آنکه دانستیم آموزش نقادانه چیست و چه ااثیگی بر اصمیم

ممکن است بدیای باشد که علت پدیده الف   ب است امیا اگیر علیت پدییده ب  الیف باشید چیه اافیاقی 

 دهدتروی می

است که ابتدا مرغ به کنید بدیای داستار مرغ و اخم مرغ مصداب همین مسئله است. ابتدا فر  می

ها برای این که به  و ه ابدیل شوند نیاز به این دارد که مرغ روی آر و ود آمده باشد چرا که اخم مرغ

افتید که مرغ باید از  ایی آمده باشد پس نتی ه میییگ ید کیه اول اخیم بخوابد اما بعد به این فکر می

 مرغ و ود داشته است.

هییای باتییگی بییرای اوانیید سییبب شییود شییما راه  ل ل زنییدگی میافکییر معکییو  در ارابییاط بییا مسییائ

 مشکالاتار بیابید.

 

 شواهد موجود را آنالیز کنید  -۵

این است که برای  یل ییک مشیکل مسیائل مشیابه آر و فراینید  انتقادیمر له بعد در آموزش اندیشه 

ن نقطیه آایاز کنیید در اگ  ل آناا را مورد بگرسی قرار دهیید.  زم نیسیت  یل ییک مشیکل را از ابتیدایی

  الی که پیش از آر فردی مقدمات کار را برای شما ان ام داده است.

اوانیید بیرای البته فراموش نکنید که باید به ارز ابی این مسائل با استفاده از افکر نقیاد بپرداز ید. می

 این کار از سوا ت ز ر استفاده کنید:

 چه کسی این شواهد را ارز ابی کرده استت •
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 چیونه  مع آوری کرده استت •

 و چرا ت •

 

 

 

 فکرتان را به کار گیرید  -۶

یاداار نگود قدرت افکر شما ارزشمنداگ ن چیتی است که دار ید. پیس انایا خودایار را بیه مطالعیات و 

شواهد دییرار متکی نکنید. اعتماد به نفس کیاذب نداشیته باشیید امیا فکیر کیردر را بیه عنیوار ییک 

های افیراد دیییر ایگب گیگی بپذیگ د. برای ییادگیگی افکیر نقیادی خیود را در مطالعیات و نتی یهضگورت  

 نکنید.
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 کند از تفکر نقاد استفاده نمی  یادتان نرود هیچ کس دائما   -7

 های مایم قطعیا  گیگی  زم نیست همیشه افکر انتقادی را به کار گیگ د. افکیر نقیاد در زمیار اصیمیم

کارآمد است اما در شرایی معمیول زنیدگی اسیتفاده از ایین افکیر ممکین اسیت دچیار ای یاد اضیطراب و 

 .اید آر را متوقف کنیدپگ شانی شود. پس هرگاه گمار کردید بیش از  د درگیر افکر نقاد شده

 

 گیرینتیجه 

تی نیسیت و های مختلف کار سیخهمانطور که مشاهده کردید آموزش اندیشه نقادانه از طگ   روش

 مند شوید.اوانید از نتایج سودمند این ماارت بارهبا کمی امگ ن می

 

 منبع: 

https://collegeinfogeek.com/improve-critical-thinking-skills/ 
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