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Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã
có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của
vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, logic, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm.
Tư duy phản biện là một trong những kỹ năng
mà hầu hết mọi người đều cần có để thành công trong thời đại ngày
nay. Nó cho phép chúng ta nhìn sự việc từ nhiều quan điểm khác nhau,
phát hiện ra nhiều giải pháp cho một vấn đề và đưa ra cách xử lý hiệu
quả hơn. Bằng cách nhìn thấy nhiều mặt khác nhau, chúng ta sẽ nâng
cao sự linh hoạt về nhận thức, do đó chúng ta sẽ thành công hơn trong
công việc và cuộc sống.
Cuốn sách “Tư duy phản biện” của tác giả Zoe Mckey tập hợp
những nghiên cứu khoa học về cách đưa ra quyết định sáng suốt hơn,
đánh giá công bằng hơn và cải thiện trực giác. Nó nhìn sâu vào những
thói quen nhận thức hàng ngày và chỉ ra những sai lầm dù nhỏ nhưng
rất quan trọng và rất dễ sửa chữa.
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Chương 6: Ra quyết định sáng suốt
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