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تفکر نقــاد؛

فراموش شـده قرن 21 
Critical Thinking

دکترماه منیر نحوی زاده روانپزشک و مشاور علمی 
سالمت روان حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان
علی بهرام نژاد و مریم سلمانی به ترتیب مدیر گروه سالمت 
روانی واجتماعی و کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان
شیما شیخ کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه
به میان  نقاد  تفکر  از  اول، وقتی صحبت  نگاه  در 
خطور  ذهن  به  نقدکردن  و  انتقاد  واژه  می آید، 
می کند. بسیاری از افراد فکر می کنند، انتقاد یعنی 
زیر سؤال بردن و کم کردن ارزش محتوا یا شخص. 
شاید در بیشتر مواقع نقدکردن بار منفی ارزشیابی 
و ردکردن را به دنبال داشته باشد در حالی که نقد 

و انتقاد می تواند سازنده باشد.
انتقاد سازنده به معنی تحلیل و ارزیابی کردن یک 
رویداد یا یک موقعیت و حتی کالم یک شخص است 
تا از این راه به درک بهتر از واقعه برسیم و در نهایت 

تصمیم آگاهانه ای بگیریم.
این مهارت یکی از اساسی ترین مهارت های زندگی و 
پیش نیاز مهارت جرات مندی است  که در پیشگیری 
و مؤثر  اجتماعی کمک کننده  روانی  از آسیب های 
است. اگر فرد در زمینه تفکر انتقادی ماهر نباشد، نمی تواند 

رفتارهای جرأت مندانه مؤثری از خود بروز دهد.
و  ترویج  زندگی می کنند،  مدرن  در جامعه  که  افرادی  برای 
نظرات  و  آرا  فرد  تا  تفکرنقاد  و خالق  ضروری  است  آموزش 
و مدهای مختلفی که پیشنهاد می شود را نقد و بررسی کند 
و بعضی را کنار بگذارد و آنچه بهترین است، را انتخاب کند. 
جامعه همواره نیازمند متفکرانی است که از قضاوت خوب درباره 
مسایل جامعه خویش برخوردارند و می دانند که چه زمانی و 

چگونه مهارت های تفکر را در جامعه خویش به کار گیرند.

معنا و مفهوم تفکر انتقادی
ریشه تفکر نقاد کلمه یونانی critic  به معنای سؤال کردن و 
معنا دادن است وتعریف علمی آن یک فرآیند شناختی فعال 
هدفمند و سازمان یافته است که با استفاده از آن فرد به بررسی 
افکار وعقاید خود و دیگران پرداخته و به فهم روشن تر و بهتری 
دست میابد. مهارتي که در آن با دیدي دقیق و موشکافانه به 
مسایل اطراف مي نگریم تا معناي واقعي آن را دریابیم. تفکر 
انتقادي گرچه وجوه تیره و منفي پدیده ها را مي بیند اما این نگاه 
یک نگاه منطقي است نه یک احساس. دالیل ارایه شده توسط 
تفکر نقاد باید محکم و قائم به خود باشد و همه بتوانند از آنها 
استفاده کنند نه این که یک نفر آگاهانه براي اثبات دیدگاه خود 
آنها را کنار هم چیده باشد. تفکر نقاد جنبه هاي منفي منطقي 

یعني دالیل ناممکن بودن یک کار را بیان مي کند.
به عنوان مثال درج خبری در رسانه موجب نگرانی افراد 
جامعه شده است. رویکرد تفکر نقاد کمک می کند 
تا تحت تأثیر نظر دیگران هر خبری را به راحتی باور 

نکرده و به ارزیابی و تحلیل آن بپردازیم.

اميـد اسـت خواننـدگان محتـرم پس از 
مطالعه مقـــاله:

• مفهوم تفکر نقـاد را بدانند.
انتقادی را  فرآیندهای شکل دهنده تفکر   •

توضيح دهند.
ــاد را  ــر نق ــا تفک ــراد ب ــات اف • خصوصي

ــد. ــرح دهن ش
• در برخـورد بـا مسـایل زندگـی از مهارت 

تفکـر نقاد بهـره گيـری کنند.

اهداف آموزشي 
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مهارت هاي تفكر نقاد
• شـناخت تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بـر ارزش ها، نگرش ها 

و رفتارها
• آ گاهي از نابرابري ها، پيشداوري ها و بي عدالتي ها

• واقف شدن به اين مسأله كه ديگران هميشه درست نمي گويند. 
فرآیندهای تفكر انتقادی 

1. تفكر فعال: مستلزم استفاده از هوش، دانش وتوانايی ها برای 
مقابله موثر با موقعيت های زندگی است. در تفکر فعال، فرد 
اطالعات جمع آوری می كند. امکان و احتمال ها را بررسی كرده 
و با افراد با تجربه و آگاه مشورت می كند. در تفکر فعال فرد 
به جای بی حركت و ساكن ماندن وارد فعاليت و تصميم گيری 
شده و در نهايت مسؤوليت پيامدهای تصميم خود را می پذيرد.

موقعی كه فرد بدون تفکر و منفعالنه عمل می كند در واقع اجازه 
داده است كه رويدادها و وقايع دنيای اطراف، او را كنترل كنند و 
يا به ديگران اجازه داده كه تفکر او را مطابق ميل خود شکل دهند. 
اين مسأله در دراز مدت به ضرر شخص خواهد بود؛ مثالً نوجوانی 
كه تحت تأثير تفکرات گروه همساالن است و توان تفکر مستقل 
را از خود گرفته در حقيقت نمی تواند به خواسته های آن ها

»نه« بگويد و كنترل خود را در دست ديگران می بيند و در 
نتيجه ممکن است دچار عواقب ناگواری در پی اين روش شود.

2. بررسی دقیق موقعیت ها با سؤال کردن: سؤال كردن درباره 
حقايق، در پی مشخص كردن اطالعات يک موقعيت  با شروع 

سؤاالت با )4w( چه كسی، چرا، چه زمانی، كجا؟
با مطرح كردن اين سؤال ها دسته بندی اطالعات و كنار هم 
گذاشتن و تجزيه و تحليل آن ها و در نظر گرفتن احتماالت 

مختلف در نهايت به نتيجه می رسيم.
يک مثال كاربردی در اين مورد همــان مســأله انتخاب شغل 
بر اساس شرايط محيطی و خانوادگی مان است. سؤاالتی كه در 

اين راستا می تواند مطرح شود اين گونه خواهد بود:
• مزايا و معايب اين حرفه برای من چه می تواند باشد؟

• با توجه به مشغله خانوادگی و مشکالت من، اين شغل تا چه 
حد می تواند با اين شرايط تداخل داشته باشد؟

• اگر اين حرفه را انتخاب نکنم چه گزينه ديگری خواهم داشت؟
• آيا كسی هست كه در رفع مشکالت بتواند به من كمک كند؟
3. بررسی دقیق منابع اصلی افكار وعقاید وارزیابی اعتبار 
آنها: معموالً افکار  از منابع زير است مراجع قدرت، كتب، شواهد 
حقيقی، تجربه شخصی كه فرد بايد به بررسی اين منابع بپردازد.  
4. مشاهده موقعیت ها ازدیدگاه های مختلف و ارزیابی دالیل 
و شواهد آنها: پرسيدن سؤاالت وارسی كننده، جمع آوری و 

ارزيابی اطالعات.
در ارتباط با يک موقعيت ابتدا عقيده شخصی خود را برای خود 
توضيح می دهيم، سپس داليل و تجربه هايی را كه باعث شده 

به این عقیده برسیم بررسی می کنیم. نقطه نظرهای مختلف 
را می شناسیم و دالیل دیگران را هم در این رابطه بررسی 

می کنیم.
5.  مسایل  را به شیوه ای سازمان یافته مورد بحث و بررسی 
قرار دادن: برای باال بردن سطح تفکر نقاد خویش، باید نظرات 
دیگران را بشنویم و عقاید خود را با آنها مبادله کنیم. متأسفانه 
بحث و مکالمه با دیگران، همیشه مبادله سازنده ای نیست بلکه 
اغلب به صورت داد زدن، برچسب زدن و تحمیل عقاید است 
و برای همین به هیچ نتیجه ای نمی رسد. تفکر نقاد مستلزم 
نتیجه گیری  به یک  برای رسیدن  نظرات دیگران  به  توجه 

منطقی است.
خصوصیات افراد با تفكر نقاد

با عقاید تازه، بدون تعصب برخورد مي کنند، از نظر ذهني 
مستقل هستند، نیاز به اطالعات بیشتر را درك مي کنند. 
سؤال مي کنند، حتي اگر به نظر بي معني بیاید، قضاوت شان 
را بر شواهد مي گذارند، ارتباط بین موضوعات را مي بینند، 
اطالعات،  مي بینند،  را  غلط  و  درست  نتیجه  بین  تفاوت 
از  را  واقعیت  را تجزیه و تحلیل مي کنند،  رفتار  مفاهیم و 
عقیده شخصي جدا مي کنند، با خودشان صادقند، احساس 
را از فکر جدا مي کنند و مي توانند بر گیجي غلبه کنند. آن ها 
سعي مي کنند صحبت دیگران را بفهمند و عقایدشان را براي 

دیگران روشن مي کنند.
نتیجه گیری

در دنیایی که تحوالت سریع و مخاطره آمیز و محدودیت های 
مزمن، جزو مشخصه های زندگی آینده بشر شده است، هیچ 
گزینه ای جز اندیشیدن به صورت انتقادی کارساز نیست. میل 
و اندیشه انتقادی، یکی از مهم ترین ضرورت ها برای رویارویی 

با واقعیت های دنیای مدرن است.
استفاده از تفکر نقاد در زندگی سبب می شود از قضاوت و 
با  برخورد  در  اگر  کنیم.  پرهیز  تصمیم گیری های عجوالنه 
هر مساله ای ابتدا به مطرح کردن سؤال از خود بپردازیم و 
سپس اطالعات الزم را درباره آن جمع آوری کنیم، پس از 
جمع بندی و کنار هم گذاشتن همه راه ها، به تصمیم گیری 

آگاهانه تری خواهیم رسید.
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