
 راهکارهای پرورش تفکر نقادانه عبارتند از:

. مسائل، معمواًل راه حل متفاوتی دارند؛ تحمیل راه حل خوود          1

یا تحمیل راه حل دیگران، به عنوان یک راه حل قطعی، منطقی            

 به نظر نمی آید.

. دربارة مسائل پیش آمده، فکر کنیم و دچوار احسواتوا  و          2

هیجان های شدید و کاذب نشویم و از قضاو  عجوالنه و تعصب            

 و خودرایی دربارة موضوعا  مورد بحث، بپرهیزیم.

. قبل از پاتخ گویی به مسائل، فکر کرده، تپس تصمیم گیری     3

 و عمل نماییم.

 . مشوق خوبی برای مسئوالنه فکر کردن خود و دیگران باشیم.4

. از عقاید و نظرا  خود، دفاع معقوالنه و منطقی کورده، زود                5

 تسلیم نشویم.

. به دیگران اجازه بحث و اظهار نظر درباره موضوعا  مختولو     6

 را بدهیم.

. به هر تؤالی به راحتی پاتخ نگوییم؛ بلکه با توئوواه هوای           7

 مناتب، مخاطب را در رتیدن به پاتخ، کمک کنیم.

. در جلسا  بحث و تباده افکار، از بورچسوب زدن، دتوتوور          8

دادن، ترزنش، نصیحت، قضاو  و مسخره کردن فکر دیوگوران،           
 جداً بپرهیزیم.

. با برقراری امنیت و آرامش روانی و عاطفی و احترام به عقایود     9

و نظرا  دیگران، آنان را جهت شورکوت در بوحوث و بویوان                    

 اظهارنظر، ترغیب و تشویق کنم.

 

 پرسشگری و تفکر نقادانه

در مقابل هر تؤالی که از ما موی پرتوند، پاتوخ از قبول              -11

نداشته باشیم؛ تا بهتر بتوانیم بوه نقود و بررتوی و              تعیین شده   

 بپردازیم. تجزیه و تحلیل موضوع

 

 

 

 

 ویژگی های افراد دارای تفکر نقادانه عبارتند از: 

. روحیة پرتش گری دارند.                                         1

. خودشان نقد پذیرند.                                               2

. داوری و قضاو  آنها به دور از تعصب و لج بازی اتت.         3

. هر چیزی را به تادگی و بدون تفکر، نه می پذیرند و نه رد 4

می کنند.                                                                  

. نسبت به مسائل، دید وتیع و دقیقی دارند.                      5

. به جنبه های مثبت و منفی مسئله، توجه دارند و یک تونگر 6

نیستند.                                                                    

. قدر  تجزیه و تحلیل و اتتنتاج موضوعا  مختل  را دارند.  7

با ذهن باز و متفکرانه، نسبت به مسائل، اظهار نظر می کنند. . 8

. معموالً قدر  تشخیص درتت از نادرتت را دارند.             9

. گوینده ای متفکر و منطقی و شنونده ای، فعاه هستند.    11

. هنگامی که تمام موضوع را در نظر می گیرند، به جزئیا  11

نیز توجه می کنند.                                                      

. به عاقبت کار می اندیشند و معموالً فریب وعده های 12

 نمی خورند.را دیگران 

 مرکز مشاوره دانشگاه کوثر

9911آذر ماه    



 

 تعریف تفکر نقادانه

این نوع تفکر، نوعی فرآیند شناختی فعاه، هدفمند و توازموان              

یافته اتت که شخص با اتتفاده از آن به بررتی افکار و عوقوایود                

پردازد و با ارزیابی و تفسیر ماهرانه خوود بوه               خود و دیگران می   

 یابد. تر و بهتری دتت می درک و فهم روشن

 

 اهداف این مهارت عبارتنداز:

 فعاه کردن ذهن مخاطبان در ارتباط با مفهوم تفکر نقادانه 

 آگاهی یافتن مخاطبان از اجزاء تفکر نقادانه

یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان از دیگر موجودا ، قدر  تفکر و            

ها، قدر  کش  و تولیود        خالقیت، قدر  دتتکاری در ذهن و پدیده      

های جدید اتت. در دنیای پر از چالش امروز که حق و     ابزار و اندیشه  

انود،     باطل، درتت و غلط، حقیقت و دروغ تخت به هم آمویوخوتوه              

داشتن حس مهار  تشخیص آنها از یکدیگر، رموز مووفوقویوت در                 

پذیرد و یوا رد          زندگی اتت. ذهن نقاد هر چیزی را به راحتی نمی          

کونود      کند، بلکه ابتدا در مورد آن موضوع، تؤاه و اتتداله می            نمی

کند تا  کند. داشتن این نوع تفکر، کمک می     پذیرد یا رد می     تپس می 

گیری مسأله را از جوانب گوناگون بررتی و نقد کنیوم             هنگام تصمیم 

زیرا تفکر نقادانه برپایه پرتیدن، کسب اطالعا  و اتوتوداله قورار              

 دارد و از تعصب و خودرأیی به دور اتت. 

 

الزم اتت که همه ما برای زندگی بهتر و تالمتر ، این موهوار  را                  

خورند، یا بوه راحوتوی          بیاموزیم. زیرا کسانی که فریب دیگران را می        

اند که تؤاه کنند و        شوند، یاد نگرفته    ها و افراد ناباب می      گروه جذب

به عاقبت کار فکر کنند برای مثاه فردی که دارای تفکر نقاد اتت و              

روحیه پرتش و پرتشگری دارد، همواره هنگام دعو  از او به جایی            

پرتد: کی؟ کجا؟ با چه کسی؟ چورا؟ چوه مود ؟                 و یا مجلسی می   

تواز موهوار          هایی اتت که خود، زمیونوه   تفکر نقاد یکی از مهار  

گیری و حل مسأله اتت. به یاد داشته باشیم که تفکر نقاد با                تصمیم

کند، چرا که هدف از انتقاد شاید فقوط ایوراد              تفکر انتقادی فرق می   

گرفتن باشد، ولی تفکر نقاد، نقد و بررتی همه جوانب، نقاط مثبوت             

و منفی موضوع و مقایسه آنها با یکدیگر اتت، برای اینکه بتووانویوم               

تر بگیریم. اگر هر کس با تفکر در خوود               تر و منطقی    تصمیم درتت 

بتواند به نقد و بررتی و     کنکاش مسائل پیش آمده بوپوردازد، در      

یابد که کلید گشایش هر قفل و مشکلی نوزد خوود اوتوت و                     می

 جوید.   جهت آن را در نزد دیگران می بی

تفکر انتقادی در دوران باتتان هم در حاشیه تایر افکار و انودیشوه              

 «رنه دکار  »های آدمی وجود داشته اما این تفکر بطور اتاتی با           

فیلسوف فرانسوی گره خورد آنگاه که در همه چیز خوودش شوک              

کرد. تپس به این نتیجه رتید که من شک می کنم پس هستم و                

تفکر »با کانت فیلسوف نقاد آلمانی به اوج خود رتید و تحت عنوان           

 مطرح شد و به تایر علوم انسانی رتوخ پیدا کرد. «انتقادی

منحصر به فردترین توانایی آدمی اندیشیدن اتت و به جورأ  موی           

توان گفت تمامی پیشرفت آدمی از ابزار تازی، کش  آتش، اختراع           

چرخ، خط و کشاورزی گرفته تا صنعت چاپ، کش  برق و ماشین و      

تکنولوژی نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی همه و همه محصوه تفوکور           

 آدمی و حاصل کارکرد قشر مخ و نقادی های آن اتت.

 

 

 اصول تفکر نقادانه   

گران برای           پرسشگری : پرتیدن تؤاال  مناتب از خود و دی

 تر مطالب. فهمیدن دقیق

آوری اطالعا  از منابع مختل  درباره مطلووب         جمعاطالعات:   

 یا مسأله مطرح شده.

آوری شده درباره مطلووب یووا     بررتی اطالعا  جمعارزیابی:  

 مسأله مطرح شده و ارزش گذاری آنها.

ح         گیری  نتیجه تریوون   : در نظر گرفتن و انتخاب بهترین و صحی

 حل برای مطلب یا مسأله مطرح شده. مفهوم یا راه


