10

دریچه
سهشنبه  28فروردین 1397

 30رجب 1439

 Apr 17، 2018سال بیست و  سوم شماره 6323

کودکانی که نباید تنها بمانند

تبیان :بهتر اســت اگر فرزندتان قرار است برای
زمان معینی تنها بماند برای آن زمان ها برنامه ریزی
دیگری داشته باشــید مث ً
ال کودکتان را چند ساعتی
نزد یکی از اقوام بگذارید؛ این باعث می شــود هم
خیال شما راحت باشد و هم فرزندتان از وقتش بهتر
استفاده کند اما در مواقعی شرایطی پیش می آید که
والدین مجبور به تنها گذاشــتن کودکشان در خانه
می شوند در این صورت چه باید کرد؟
از چه ســن و ســالی کــودک را تنها
بگذاریم؟
اگر چه تنها گذاشــتن کودک در خانه در سنین
پایین هرگز توصیه نمیشــود اما گاهی والدین بنابر
شرایطی خاص ،این کار را به عنوان آخرین راه حل
انتخاب میکنند .فرمول خاصی برای تنها گذاشــتن
کودکان در خانه وجود ندارد ،اما بیتردید سن و سال
کودک یکی از مهمترین مؤلفهها برای تصمیمگیری
در این باره اســت .توجه به ویژگیهای شخصیتی
و ســامت روان کودک ،بلوغ روانی ،داشتن مهارت
و توانایــی وی برای مدیریــت تنهایی و مراقبت از
خویش و همچنین شرایط محیطی از جمله عواملی
است که در تصمیم گیری قطعی نقش بسزایی دارد.
کودکانــی کــه از تنهایی میترســند و حتی در
حضور خانــواده تالش میکنند از تنهــا ماندن در
فضاهای مختلف خانه اجتنــاب کنند و یا کودکانی
که بیش فعالاند و ممکن است از تنهایی به عنوان
فرصتی برای پرداختن بــه فعالیت های خطرآفرین
استفاده کنند را هیچگاه نباید در خانه تنها گذاشت.
به طور کلی روانشناسان معتقدند حدود سنی باالتر
از  ۷یا  ۸ســالگی مناســبترین زمان شــروع تنها

بیتوته :در دنیای امروز تفکر نقادانه دیگر مفهوم
ناآشنایی نیســت .مردم همه جا در مورد آن حرف
میزنند ،از دانشــگاه گرفته تا محل کار ،از جوامع
پیشــرفته گرفته تا فرقههای کوچک .اهمیت تفکر
انتقادی امروزه بیشــتر از هر زمــان دیگری مورد
بررسی قرار گرفته اســت .نقادانه فکر کردن ،خِرد
جدیدی در دنیای مدرن اســت که میتواند توانایی
فــرد را در آنالیــز کردن مســائل روزمره منعکس
کرده و منتهی به تصمیم گیری درست شود .تفکر
انتقادی ،استعداد خاصی نیست که همراه فرد متولد
شود ،بلکه این نوع طرز تفکر نیاز به تمرین و تالش
دارد .با وجود اینکه رشــد این مهارت در تمام دنیا
سرعت شگفت انگیزی گرفته است ،اما هنوز تعداد
زیادی از افراد هستند که نمیدانند چطور باید تفکر
انتقادی را در خود پرورش دهند.
 .1تفکر انتقادی دقیقاً چیست؟
تفکــر انتقادی از لحاظ تکنیکــی ،فرایند ذهنی
ِ خوب ســازماندهی شــدهای اســت که اطالعات
جمع آوری شده از مشاهدات ،بازتابها ،تجربیات،
ارتباطات و یا منطق را فعاالنه و اندیشمندانه بررسی
کرده و به کار میبندد تــا راهنمایی برای باورها و
رفتارها باشد.
البته به غیر از تعریفی که گفته شد ،راه دیگری
نیز برای درک ســادهتر تفکر انتقــادی وجود دارد؛
تفکر انتقادی فراینــد آگاهانه از پردازش اطالعات
به شــیوهای موثر است تا شما بتوانید چیزها را بهتر
بفهمید و تصمیمهای بهتــری بگیرید و اعتماد به
نفس بیشــتری پیدا کنید .مهــارت تفکر انتقادی
نیازمنــد این اســت که شــما از ابزارهای عقالنی
گوناگون برای تنوع بخشیدن به اطالعات استفاده
کنید .پیش از هر چیز ،راههای مختلف منتقدانه فکر
کردن در مورد اطالعات شامل موارد زیر میشود:
اندیشــه زایی ،بازبینی کــردن ،ترکیب کردن و
ارزیابی کردن
اطالعات جمع آوری شده میتواند از چند منبع
باشد ،مثال:
مشاهده ،تجربه ،منطق ،اندیشه و ارتباطات
در نهایــت ،هدف تمام ایــن اطالعات اثبات و
حمایت:
باورها و رفتارهاست.
بعضیها عبــارت خاص خود را بــرای تعریف
تفکــر انتقادی دارند .آنها تفکــر انتقادی را عکس
تفکــر معمولی میدانند .مغز ما در هیچ لحظهای از
زندگی ،از تفکر باز نمیایستد و این اتفاقی است که
به طور اتوماتیک و ناخودآگاه روی میدهد .اما شما
میتوانید با استفاده از ابزارهای عقالنی ،تفکرتان را

گذاشــتن کودک در خانه اســت ،اگر چه عدهای از
کودکان را هرگز نمیتوان قبل از  ۱۰و  ۱۲ســالگی
به تنها ماندن در خانه دعوت کرد.
اگر قرار اســت در آینده ای نه چندان دور ،فرزند
خــود را گاهــی در خانه تنها بگذارید ،بهتر اســت،
هــر چه زودتر برای آماده کردن او برای تنها ماندن
دست به کار شوید:
 )1مهارت های خانگی
هــر روز کار کوچکی در خانه را به او بســپارید.
مراقب باشــید کاری را به او بســپارید که متناسب
با ســن و توانایی های او باشد تا احساس شکست
و سرخوردگی نکند .با این کار به او کمک می کنید
اعتماد به نفس خود را باال ببرد و توانمندی هایش را
بهتر بشناسد .همچنین می تواند کم کم مهارت هایی
بیاموزد که در صورت تنها ماندن به آنها نیاز خواهد
داشت ،مانند درســت کردن یک ساندویچ یا ساالد
ساده یا کار کردن با وسایلی مانند مایکروویو.
 )2از عهده شرایط بحرانی برآمدن
در مورد موقعیت های خــاص و اینکه در چنین
مواقعی ،قدم به قدم چــه باید کرد در موقعیت های
مناســب با او صحبــت کنید.ســخنرانی به جایی
نمی رسد .مهم است که این کار را در مواقعی انجام
دهید که موضوع واقع ًا برای او جالب اســت و گوش
می دهد .مث ً
ال وقتی برق می رود ،به او بیاموزید که
چطورالمپ اضطراری را پیدا کند .جای شــمع ها را
به او نشان بدهید و حتی در مواقعی ،این کار را مثل
یک بازی تمرین کنیــد .در موارد دیگر ،مث ً
ال وقتی
بوی گاز بیاید ،یکی از پرده ها آتش بگیرد ،لوله آب
بترکــد و همه جا پر از آب شــود هم با بازی ،تصور

آگاهانهتر کنید و به نتایج درســتتری برسید .این
مهــارت میتواند روی تفکــر ناخودآگاهتان نیز اثر
بگذارد و این دقیق ًا همان چیزی است که برای رشد
مغز کودکان نیز بسیار مفید است.
 .2مهارتهای تفکر انتقادی را چگونه
پرورش دهیم؟
اگر این ســؤال را ســرچ کنید ،نتایــج زیادی
به دست خواهید آورد .همهی این توصیهها راه های
جورواجوری برای تمرین دادن تفکر روزانه به شما
ارائه میکنند ،اما انتخاب راه مناســب و سادهتر در
میان این همه توصیه و راهکار کار سادهای نیست.
برای همین در این مطلب ســعی میکنیم راه های
ســاده و مؤثری برای رشد مهارت تفکر انتقادی به
شما توصیه کنیم.
 .1سوالهای اساسی بپرسید
ساده به نظر میرسد ،اینطور نیست؟ اما واقعیت
این اســت که «پرســیدن ســؤالهای اساسی»
پیچیدهتــر از آن چیزی اســت که فکــر میکنید.
خیلیها وقتی تفســیر پیچیدهای از مشکلشــان
دریافــت میکنند دچار ســردرگمی میشــوند و
جوابهــای پیچیده و ظریف باعث میشــود حتی
ســؤال و مســئلهی اصلی را فراموش کنند .پس با
برگشــتن به سؤالهای اساســی و اصلی ،به طرز
فکرتان تمریــن بدهید .چه چیــزی را میخواهید
بدانید؟ در حــال حاضر چه میدانید؟ با پرســیدن
ســؤالهای ساده و اساســی میتوانید مسئله را از
تمام جهات ببینید .بعضــی از عالیترین راه حلها
برای مســائل به خاطر پیچیدگیشان شگفت انگیز
نیســتند بلکه در واقع به خاطر سادگی خوشایندی
که دارند تعجب برانگیزند .پس همیشه یادتان باشد
پیش از اینکه به دنبال راه حلهای پیچیده بگردید،
جوابهای ساده را جستجو کنید.
 .2فرضیههای اصلی را زیر سؤال ببرید
نکتــهی دیگری کــه باید در تقویــت مهارت
انتقادی به یاد داشــته باشــید ،فرضیههای اساسی
اســت .همهی ما در مورد هر چیــزی در پیرامون
خود ،فرضیههای زیادی صــادر میکنیم .در واقع
این ،شیوهی مغز ما برای پردازش اطالعات است تا
بتوانیم زندگی را پیش ببریم .این فرضیهها زمینهی
چارچوب انتقادی را فراهم میکنند و ما بر اســاس
این فرضیهها تصمیم میگیریم و در مورد هر چیزی
قضاوت میکنیم .اما اگر تمام باورهایمان اشــتباه
باشند چطور؟ یا دســت کم کام ً
ال درست و حقیقی
نباشــند چطور؟ به نظر میرسد آن وقت باید همه
چیز را زیرورو کنیم و از نو شروع کنیم.
برای اینکــه دچار چنین وضعیتی نشــوید باید

موقعیت و تمرین ،آموزش های الزم را به او بدهید.
 )3شماره های ضروری
فهرســتی از شــماره های ضروری تهیه کنید.
اورژانس ،آتش نشانی ،همســایه نزدیک ومطمئن،
محل کار پدر یا مادر و یک یا دو نفر از اقوام مطمئن
و نزدیک .مطمئن شــوید که کودک جای فهرست
را می داند و شــماره ها را یاد گرفته است .همچنین
به او بیاموزید که در صورت تماس ،چه باید بگوید.
به عالوه ،او باید نشــانی خانــه خودتان را به خوبی
بلد باشد.
 )4او را کم کم به تنهایی عادت دهید
دفعــات اول ،بــرای چند دقیقه فقــط او را تنها
بگذارید و بعد ،در مورد احساسش با او صحبت کنید.
اگر نگران شده یا ترسیده ،هنوز زمان مناسب برای
تنها گذاشتن او نرسیده است .اگر هم شرایط را خوب
ارزیابــی کرده بود ،کم کم او را به تنها ماندن عادت
بدهید و هر بار هــم توصیه های الزم را به او ارائه
کنید ،از جمله اینکه در نبود شما چه کند؛ تلویزیون
ببیند ،ساندویچی را که برایش آماده کرده اید بخورد،
بازی کند یا تکالیفش را تمام کند.
ویژگی های کودکــی که می تواند تنها
بماند
کودکانی که قادرند ســر وقت به مدرسه بروند،
مشــکالت خود را حل کنند ،تکالیف مدرسهشان را
انجام دهند و میتوانند به والدینشان بگویند که چه
موقع از خانه خارج میشوند و به موقع برمیگردند،
کودکانی کــه قــدرت تصمیمگیری مســتقل در
وجودشــان هست و زود نمیترســند ،آمادگی تنها
ماندن در خانه را دارند.

همچنین کــودک باید بتواند درباره خواســتهها
و نیازهایــش راحت با والدین خــود صحبت کند و
ترسها و نگرانیهایــش را هنگام تنهایی ،با پدر و
مادرش در میان بگذارد.
والدینــی که تصــور میکنند فرزندانشــان این
ویژگیهــا را دارند ،میتوانند کــودک خود را تنها
بگذارند.
کودکی می تواند در خانه تنها بماند که از اعتماد
به نفس کافی برخوردار باشــد .زیاد نترسد و از بیان
خواســته خود خجالت نکشــد .بتواند احساس خود
را با والدینــش در میان بگذارد و آنقــدر با والدین
خود رابطه خوب و صمیمانه ای داشــته باشــد که
در صورتــی که هر مشــکلی به وجــود آمد ،یا هر
نگرانی ای داشــت ،قبل از هر چیــز آن را با والدین
خود در میان بگذارد .به عالوه ،او باید مهارت های
کالمی کافــی را برای برقراری ارتبــاط با دیگران
داشته باشد.
عواقب تنها گذاشتن کودکان ترسو
کودکــی که از تنهایی می ترســد با تنها ماندن
در خانه تجربــه های تلخی خواهد داشــت که به
او آســیب می رســاند .کودکی که بعد از مدرسه ،به
خانــه ای می آید که در آن هیچ کس نیســت دچار
احســاس تنهایی و مورد بی توجهــی قرار گرفتن
می شــود ،چون همه کودکان دوست دارند وقتی از
مدرسه به خانه برمی گردند ،اتفاقات روزمره را برای
کســی تعریف کنند ،در مورد احساس خود صحبت
کنند و مشکالت خود را با کسی در میان بگذارند تا
شاید راه حلی برای آن ها پیدا کنند.
بنابراین ،اگر نمــی توانید در همان لحظه همراه
فرزندتان باشید و او تنهاست ،زمان های دیگر وقت
کافی به او اختصاص دهید تا بتواند با شــما صحبت
کند .زمان مشخصی را در روز فقط برای گوش دادن
به حرف هــای او بگذارید .مث ً
ال بعد از عصرانه ،بعد
از فالن سریال ،بعد از اخبار ساعت فالن ،زمانی که
مشــخص باشد و ســر قرار خود هم بمانید .البته با
عالقه و توجه گوش کردن شــما است که نیاز او را
برطرف می کند ،نه این که از ســر اجبار و با اکراه،
این کار را انجام دهید.
گاهــی والدینی که فرزند وابســته ای دارند که
بسیار از تنها ماندن و جدا شدن از آن ها حتی برای
زمانی کوتاه می ترسد ،تصمیم می گیرند برای این
که به او یاد بدهند روی پای خودش بایســتد و این
همه نترسد ،او را به تنها ماندن عادت بدهند «:دو بار
که تنها بمونه دیگه نمی ترســه » « ،بذار یه روز تو
خونه خودش تنها باشه ببینه در و دیوار ترس نداره».
امــا در واقــع ،در مواردی که کــودک مبتال به
اضطراب جدایی اســت چنین تصمیمی می تواند به
شــدت به او آسیب بزند و شــرایط را از پیش بدتر
کند .ممکن است کودکی دقیق ًا به اختالل اضطراب
جدایی مبتال نشود ،اما داشتن رگه ها یا نشانه هایی
از آن هم نیاز به توجه تخصصی و بالینی دارد و باید
در چنین مواردی با یک متخصص مشــورت شود و
شیوه ی درمانی مناسب به کار برده شود.

مهارت تفکر انتقادیتان را چگونه
پرورش دهید؟

فرضیهها را زیر ســوال ببریم .اگر انیشــتین هرگز
فرضیهی نیوتــن دربارهی قوانیــن حرکت را زیر
ســؤال نمیبرد ،چه اتفاقی میافتاد؟ تمام انسانها
با دریافت اشــتباهی از حرکتهــا در دنیا زندگی
میکردنــد و علم راه را اشــتباهی طــی میکرد.
میتوانیم بگوییم طرز فکر انتقادی انیشــتین دنیا
را نجات داد.
 .3غرض و تعصب را کنار بگذارید
بیغرض بودن و داشــتن دیدی باز برای تفکر
انتقادی الزم اســت .روشن است که برای یک فرد
باریک بین و متعصب ،فهم دنیا بســیار ســخت و
ناخوشــایند خواهد بود .پس اگر میخواهید مهارت
تفکر انتقادی را در خود رشــد دهید یادتان نرود که
تعصب را کنار بگذارید .چیزهایی که امروز درســت
میپندارید ممکن است روزی دیگر نادرست از آب
دربیایند ،یا چیزهایی که در گذشــته مجاز نبودهاند،
امــروز عادی و مجاز تلقی شــوند .اگــر ذهنتان
محدود باشد از واقعیت دور خواهید افتاد .یک ذهن
بســته ُپر است از یک سری عقایدها و نگرشهای
انعطاف ناپذیر یا بیزاری از بحث و گفتگو .صحبت
کردن با یک فرد متعصب چیزی شــبیه خوردن به
یک دیوار آجریست.
اگر میخواهید اطالعات را به درســتی پردازش
کنیــد ،اول از همه باید همهی اطالعات را دریافت
کنید و تنها یک ذهن باز اجــازهی چنین کاری را
میدهد .اما داشتن ذهن باز به این معنی نیست که

باورهایی را که پذیرفتهاید کنار بگذارید و هر نظری
را قبول کنید .در واقع گاهی تفکر انتقادی کمکتان
میکند روی عقایدتان بایستید و از نگرشهایتان
دفاع کنید .چیزی که واقعیت داشــته باشد ،از زیر
ســؤال بردنها و مورد چرا واقع شدنها جان سالم
به در خواهــد برد و این فقط طرز فکر اســت که
تغییر میکند.
 .4گاهی جای علت و معلولها را عوض
کنید
آیا تا به حال از خود پرسیدهاید اول مرغ بوده یا
تخم مرغ؟ این سوالی است که همهی ما شنیدهایم
و نمونهای از وارونه فکر کردن اســت .دانشمندان
ثابــت کردهاند که یک راه معتبــر برای پیدا کردن
راه حل ِ مسائل دشــوار ،سعی در وارونه کردن هر
چیزی است .روشــن است که مرغ ،تخم میگذارد
پس قبل از تخم مرغ بوده اســت ،اما خود ِ مرغ از
کجا آمده اســت؟ از تخم مرغ؟ پس اول تخم مرغ
بوده است! هر وقت در مورد مسئلهای فکر میکنید،
قضیهی مرغ و تخم مــرغ را به یاد بیاورید .چیزی
کــه علت به نظر میرســد میتواند خودش معلول
باشــد یا بر عکس .از زوایای گوناگون نگاه کردن
میتواند کمکتان کنــد منتقدانهتر فکر کنید و راه
حل کارآمدتری پیدا کنید.
 .5گرایش خودتان را مشخص کنید
عوامل زیادی وجــود دارند که میتواند زاویهی
دیــد و تصمیمهای ما را تحت تاثیــر قرار بدهند.

نکته هایی برای ایجاد هارمونی در طراحی
دکوراسیون

بیتوته :ممکن اســت در طول زمان های مختلف ،سبک ها و مدل های متعدد و متفاوتی در طراحی
دکوراســیون فضاهای داخلی به وجود بیایند و از بین بروند ،اما اصول اساســی که در این زمینه وجود
دارنــد ،برای همیشــه ثابت باقی می مانند .به همین دلیل فــارغ از ویژگی هایی که طرح های مختلف
دکوراسیون می توانند داشته باشند ،اطالع از این اصول مهم ،برای کسانی که عالقه مند به دکوراسیون
داخلی می باشند ،ضرورت دارد.
یکپارچگی و هماهنگی چیست؟
اگرچه یکپارچگی و هماهنگی در طراحی دکوراســیون ،به ظاهر تعریفی ساده و پیش پا افتاده دارد،
اما می تواند نقش به مراتب بزرگتری نســبت به آنچه که تصور می شود ،در طراحی دکوراسیون داخلی
خانه یا محل کارتان داشته باشد .از طرفی به نظر می رسد دو واژه یکپارچگی و هماهنگی دارای معانی
مشابه و یکسانی هستند.
وقتی از هماهنگی صحبت می کنیم ،به این معنی اســت که تمام المان های به کار رفته در طراحی
دکوراســیون ،در تناسب با یکدیگر هستند .این تناسب می تواند از طرح ،رنگ ،یا سبک و حالتی مشابه
میان این المان ها حاصل شــود .اهمیت این هماهنگی در جایی خودش را نشان می دهد که می بینیم
یک بخش از دکوراســیون به تنهایی هویت و شــکل ظاهری تاثیرگذار خود را پیدا نمی کند و بایستی
حتما در کنار سایر اجزای دکوراسیون قرار گیرد تا تاثیرگذاری خود را به شکل کامال عینی نشان دهد.
اما وجود یکپارچگی در دکوراسیون ،به معنی تکرار ویژگی خاصی از اجزای دکوراسیون در فضاست،
که می تواند شــامل تکرار رنگ ،اشــکال ،و حتی جنس خاصی از لوازم و وسایل در محیط باشد .چنین
تکراری موجب ایجاد پیوند میان المان های مختلف دکوراسیون می شود.
رعایت این اصل در دکوراســیون موجب به وجود آمدن حس پیوســتگی و درهم تنیدگی در فضای
داخلی خانه یا محل کار شما می شود .بنابراین می توانید همین حاال فکر کنید که تا چه حد می توانید از
چنین اصلی در دکوراسیون خانه خودتان استفاده نمایید .هماهنگی و یکپارچگی در دکوراسیون می تواند
به عنوان ابزاری مهم برای طراحان حرفه ای دکوراســیون داخلی شناخته شود ،که با استفاده از آن قادر
خواهند بود کار خودشان را در باالترین سطح و در هر فضایی که در اختیار داشته باشند به انجام برسانند.
چرا پیوستگی در فضا حائز اهمیت است
به بیان ســاده باید گفت که پیوســتگی از آن جهت اهمیت دارد که باعث می شود درک ما از فضا با
سادگی بیشــتری اتفاق بیفتد .مطمئن ًا در موارد مختلفی چنین تجربه ای را داشته اید که در یک فضای
واحد ،مثال خانه ای قرار داشــته باشید و با عبور از اتاقی به اتاق دیگر با تغییر ماهیت فضا مواجه شوید.
احتماال برای شــما هم این تجربه ،چندان خوشایند نیست .فارغ از آنکه چنین فضایی از نقطه نظر شما
چگونه به نظر برسد ،دلیل این موضوع که احساس ناخوشایندی در مکان هایی با این خصوصیات دارید،
این است که احساس پیوستگی در فضا نخواهید داشت.
بر اساس نظرات روانشناسان ،چشمان ما هر چقدر بتواند اطالعات مختلف را دریافت کند ،مغز ما تمام
تالشش را می کند تا همه چیز را به ساده ترین شکل ممکن پردازش نماید و این اطالعات را تبدیل به
الگوهای شناخته شده ای برای ما کند .به همین دلیل است که وقتی وارد اتاقی با فضای جدید می شویم،
پیش از آنکه به دنبال جزئیات فضا بگردیم ،ابتدا ســعی می کنیم تشخیص دهیم که وارد یک آشپزخانه
شــده ایم ،یا به حمام یا اتاق خواب وارد شــده ایم .در ادامه ،پس از آنکه به یک حس ثابت و شــناخته
شــده از اتاق دســت یافتیم ،تالش خواهیم کرد که روی هر کدام از المان های محیط متمرکز شویم .با
به کارگیری یکپارچگی و هماهنگی در محیط و ایجاد حس پیوســتگی در فضا ،می توان به ســاده تر
شدن شناخت و دریافت این الگوهای ابتدایی برای هر کس کمک کرد .مغز ما به وسیله الگوهای تکرار
شــونده و جزئیات مشابهی که در نقاط مختلف فضا درک می کند ،سریع تر و راحت تر می تواند نسبت
به محیط شــناخت پیدا کند و در مقایســه با زمانی که هیچ کدام از این ویژگی ها در طراحی المان های
دکوراسیون وجود نداشته باشد ،بهتر عمل می کند .در نتیجه ،این امر باعث می شود که حس آرامش و
راحتی بیشتری در چنین فضاهایی داشته باشیم.
چگونه یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم
ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فضا ،رابطه تنگاتنگی با حس مشابهت در نقاط مختلف محیط دارد.
به همین دلیل اســت که همیشه پیشــنهاد می شود که از رنگ ها ،الگوها ،بافت ،شکل و جنس وسایل
مشــابهی استفاده نماییم .به طور مثال می توان از رنگ یکســانی برای کاغذ دیواری ها ،کفپوش ها و
حتی کاشی های روی دیوار استفاده کرد.
اگر چندان عالقه ای به این نوع هماهنگی و تشابه در فضا ندارید ،توصیه می شود که از یک المان
خــاص به عنوان منبع الهام طراحی خود اســتفاده کنید و آن را در تمام بخش های دکوراســیون اتاق
به کار گیرید .به عنوان نمونه ،یک الگوی خاص از طراحی را می توان روی کوسن های رومبلی به کار
برد و دیگر آیتم های دکوراتیو را نیز بر همان اساس انتخاب کرد .به این ترتیب هماهنگی و یکپارچگی
را به جزئیات بسیار کوچکتری از دکوراسیون وارد خواهید کرد و ضمن ایجاد حس یکنواختی در فضا ،از
همشکل شدن نقاط مختلف آن جلوگیری می نمایید.

یکــی از آنهــا گرایــش خودمان اســت .قضاوت
انســان میتواند تحت تاثیر گرایش ،ذهنی ،عینی
یا گمراه کننده باشــد .شــما باید قبل از فراگرفتن
مهارتهــای تفکــر انتقادی ،گرایــش و طرزفکر
خودتان را بشناسید.
گاهی تصمیمهای افراد ،متضاد چیزی است که
میداننــد که علتش تمایالت یــا پیش پندارههای
خودشان است .مطالعهای جدید دریافت والدینی که
در مــورد فواید و مزایای ایمنی واکســن اطالعات
درســتی دریافت کرده بودند ،کمتر مایل بودند که
بچههای خود را واکســینه کنند .دلیل آن این است
که فهمیدن همیشــه هم منجر به رفتار یا تصمیم
درست نمیشود .درک و شناختن گرایش خودتان و
اینکه این گرایش چه تاثیری روی دریافت شــما از
اطالعات میگذارد ،نشانتان خواهد داد که چطور
مهارتهای تفکر انتقادی را در خود تقویت کنید.
 .6کتابهای ارزشمند بخوانید
کتاب میتوانــد همه چیز به ما یــاد بدهد .در
مورد فواید مطالعه برای انسان تردیدی وجود ندارد
و این کامال درست اســت که کتابهای ارزشمند
کمکمان میکننــد مهارت تفکر انتقــادی را فرا
بگیریم .وقتی کتــاب میخوانید ،نه تنها اطالعات
جالب و به درد بخوری دریافت میکنید بلکه روش
تفســیر و آنالیز این اطالعــات را نیز یاد میگیرید.
ســؤال و جواب کردن حین مطالعه میتواند مغز را
تمرین بدهد تا به روشــی منتقدانه فکر کند .هرگز
دست از باالبردن ســطح دانستههایتان نکشید و
افق دیدتان را با مطالعه گســترش دهید .زیرا ،باز
هــم میگوییم که یک ذهن باریک بین و متعصب
نمیتواند انتقادی فکر کند و بیشــتر کتاب خواندن
یکی از بهترین راه های گشــودن درهای بیشتر رو
به دنیاست که مهارت تفکر نقادانه را رشد میهد.
 .7خودتان را جای دیگران بگذارید
همدلــی نیز میتواند نشــانتان دهد که چطور
مهارت تفکر منتقدانه را کســب کنید .این همدلی
میتواند از طریق درک بهتر ادبیات باشد یا تقویت
روشهای مذاکره و گفتگویتــان .اگر خودتان را
جای دیگــران بگذارید ،بهتــر میتوانید آرمانها،
انگیزهها و غوغاهای درونشــان را درک و تصور
کنید .ســپس میتوانید از این اطالعات به دســت
آمده اســتفاده کنید تا مانند اهرمی کمکتان کند
ارتقــاء پیدا کنید و آدم بهتری باشــید .اگر دیگران
را بهتر درک کنید ،روش تفکرتان دقیقتر شــده و
تناسب بیشتری با شرایط پیدا خواهد کرد.
 .8بــا آدم های باهوشتــر از خودتان
معاشرت کنید

بــرای یاد گرفتن ،راهی بهتر از این نیســت که
از دوستانتان چیزهایی یاد بگیرید .اگر میخواهید
تفکر منتقدانه را یاد بگیرید ،با افراد باهوش دوست
شوید و از آنها یاد بگیرید .اگر مشتاقید چیز جدیدی
یــاد بگیرید ،مخصوص ًا مهارت تفکر انتقادی ،دور و
برتان را با آدم های باهوشتر و زیرکتر از خودتان
ُپــر کنید تا تجربیات زیادی از زندگی شــخصی و
ماجراهای آنها کســب کنید .افراد باهوش معموال
راهی موثر برای پــردازش اطالعات بلدند و نقطه
نظرات اساسی و هوشمندانهای دارند که کمکشان
میکنــد موفق باشــند .این افراد قطعــ ًا میتوانند
چیزهای زیادی در مورد تفکر انتقادی به شــما یاد
بدهند.
 .9این امکان وجود ندارد که همیشــه
بتوانید منتقدانه فکر کنید
شــما میتوانید یــاد بگیرید که مهــارت تفکر
انتقادی را در خود پرورش دهید تا بهترین تصمیمها
را در زندگی بگیرید .مــی توانید راه های گوناگون
ارتقــاء دیدتان به دنیــا را فرا بگیریــد .اما در این
مهارتها هر چقدر هم که خوب باشید ،غیر ممکن
است که بتوانید همیشه منتقدانه فکر کنید .میدانید
چــرا؟ چون تفکر انتقادی تنها یک ابزار اســت که
میتوانید آن را داشته باشید اما گاهی از آن استفاده
کنید و گاهی هم نه! این طبیعی اســت که بعضی
وقتها تصمیمهایی بگیرید که مناسبترین نباشند،
اشــتباهاتی بکنید که به حل مسئله منجر نشوند یا
انتخابی کنید که به نفعتان نباشــد .شــما مجبور
نیســتید تمام وقت و در مورد هــر چیزی منتقدانه
فکــر کنید .در زندگی گاهی وقتها ممکن اســت
دچار لغزشهایی در تفسیرها و تعبیرهایتان شوید.
مسئلهی بزرگی نیســت .چیزی که مهم است این
است که این لغزشها را بشناسید و در آینده از آنها
اجتناب کنید؛ یاد گرفتن از اشــتباهات چیزی است
که نباید آن را فراموش کنید.
یاد گرفتن تفکر انتقادی کار ســادهای نیســت،
بلکه پروســهای طوالنی اســت که نیاز به صبر و
تمرین فراوان دارد .شــاید دو سه هفته طول بکشد
تا ســه کیلو از وزنتان کم کنیــد اما ماه ها یا حتی
سال ها وقت الزم است تا طرز فکرتان عوض شده
و پروســهی تصمیم گیری و حل مســئلهتان دچار
تحول شــود .در میان راهکارهای فراوانی که وجود
دارد ،آنهایی را انتخاب کنید که متناسب با روحی ه و
روش شما باشد .اگر طرز فکر انتقادی را یاد بگیرید،
تأثیر بزرگــی در زندگی شــخصی و اجتماعیتان
میگــذارد که هم خودتــان و هــم اطرافیانتان
شاهدش خواهید بود.

