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 مهارت تفکر انتقادی 

تفکر یک فرایند شناختی فعال، هدفمند و سازمان یافته 

 است که برای معنی دادن به دنیا مورد استفاده قرار 

می گیرد. تفکر موفقیت آمیز موجب می شود مشکالتی را 

که به طور دائم با آن مواجه می شویم حل کنیم، تصمیمات 

هوشمندانه بگیریم و به هر اهدافی که در زندگی تعیین 

 یم، دست یابیم.کرده ا

تفکر انتقادی یک فرایند شناختی فعال، هدفمند و سازمان 

یافته است که با استفاده از آن به بررسی افکار و عقاید خود 

 و دیگران می پردازیم و به فهم روشن و بهتری دست 

می یابیم. سوال کردن، تحلیل کردن، معنی دادن، سه فرایند 

و دیگران را بررسی کرده است که به وسیله ی آن افکار خود 

 و براساس آن بهترین تصمیمات را می گیریم.

 فعالیتهای تشکیل دهنده ی تفکر انتقادی

 (تفکر فعال1

تفکر انتقادی مستلزم استتفاده فعتال از هتود، دانت  و     

توانایی ها برای مقابله موثر با موقعیت های زندگی است. در 

تفکر فعال وقتی فرد بتا یتک  موقعیتت تصتمیم گیتری و      

انتخاب مواجه می شود به جمع آوری اطالعات می پتردازد.  

امکانها و احتماالت مختلف را بررسی می کند. با افتراد بتا   

جربه و متخصص مشورت می کند و سپس دربتاره تمتامی   ت

 اینها به تفکر انتقادی می پردازد. در واقتع فترد بته جتای     

بی حرکت و ساکن بودن وارد فعالیت می شتود، بته جتای    

 .اینکه به او بگویند چطور فکر کند خودد تصمیم می گیرد
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 سی دقیق موقعیتها با استفاده از سوال کردنربر(2

توانایی پرسیدن سواالت یکی از قدرتمند ترین ابزارهای 

 تفکر است.

این کار به فهم بیشتر ما کمک کرده و موجب می شود 

تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. سواالتی راجب حقایق که 

 مشخص کننده  اطالعات اساسی یک چیز است. 

 منابع فکری عقاید و ارزیابی آنبررسی (3

بدین طریق که از خود سوال کنیم چرا به آن اعتقاد رسیدید؟ 

 چطور این نظر را داریم؟

 چه دالیلی برای آن داریم؟

ما اغلب بدون اینکه آگاهی داشته باشیم ایده که به ما عرضه 

شده است را بدون فکر و بررسی می پذیریم یا رد می کنیم. 

ه ما کمک می کند که بجای پذیرد نظرات تفکر انتقادی ب

دیگران را بپذیریم و سپس در مورد پذیرد و رد آن تصمیم 

 گیری کنیم.

برای این کار ابتدا باید منبع اصلی عقاید و نظرات را * 

 منبع داریم: 4تشخیص دهیم. معموال 

 (مراجع قدرت: مانند والدین، معلم، مدیر0

 منابع قابل مطالعه(منابع مطالعاتی: کتب و سایر 2

 (حقایق: مشاهدات 3

(تجربه شخصی : اتفاقات شخصی که در زندگی خودمان 4

 افتاده است

 (دیدن موقعیتها از دیدگاه مختلف و بررسی دالیل آن4

یکی از فعالیت های مهم گود کردن به نظرات دیگران ایده 

 های جدید و ارزیابی آنهاست.

یک نکته نظر در  هیچکس همه چیز را ندارد. نظر ما فقط

 مورد یک چیز است.

 باز بودن به ایده ها و نقطه نظرات دیگران به معنی

الح نظرات خود با اف پذیر بودن نسبت به تغییر و اصانعط 

 توجه به اطالعات جدید است.
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