GIÁO DỤC

tư duy phản biện

trong học tập đại học

H

ọc tập giúp sinh viên phát triển
đời sống trí tuệ; hoạt động trí
tuệ lại là cơ sở của khả năng tư
duy độc lập và tư duy phản biện. Như
thế, chất lượng tư duy phụ thuộc vào
quá trình phát triển trí tuệ. Có nhiều
mô hình về quá trình phát triển trí tuệ;
tuy nhiên tất cả mô hình đều có những
điểm cơ bản giống nhau, được chia ra
một số giai đoạn.
Giai đoạn đối ngẫu (dualism): trong giai
đoạn phát triển sơ khởi này, sinh viên
thường nhìn cuộc đời dưới dạng tốtxấu, trắng-đen; và trong suy nghĩ của
họ, kiến thức thu thập là rõ ràng minh
bạch, không có mập mờ; học tập đơn
giản chỉ là một quá trình trao đổi thông
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tin. Đối với họ, người thầy giảng bài tức
là trình bày những kiến thức mới dưới
dạng sự kiện; và sinh viên chỉ cần học
thuộc lòng là hoàn thành nhiệm vụ học
tập. Ở giai đoạn đối ngẫu này, sinh viên
sẽ bức xúc nếu người thầy đưa ra những
câu trả lời có điều kiện, hoặc là không trả
lời mà lại đặt ra những câu hỏi khác.
Giai đoạn đa dạng (muliplicity): giai
đoạn kế tiếp bắt đầu lúc sinh viên nhận
thức được rằng ngay những chuyên
viên cao cấp có lúc cũng chưa hẳn đồng
ý với nhau trên một số vấn đề và đôi lúc
còn hoàn toàn có quan điểm đối lập
nhau. Đối với sinh viên ở giai đoạn phát
triển này, mọi chuyện đều phụ thuộc
vào viễn ảnh và ý kiến cá nhân. Họ cảm

thấy đủ sức để tự mình suy nghĩ, và
cũng đủ sức để đặt lại vấn đề về những
kiến thức do người thầy truyền đạt. Tuy
nhiên, ở giai đoạn này, người sinh viên
chưa hẳn đã đủ sức để đánh giá những
cái nhìn khác nhau, và hẳn cũng chưa
đủ sức để đưa ra những lập luận nhằm
khẳng định quan điểm của mình. Và ở
giai đoạn này, sinh viên xem đánh giá
của người thầy đối với cá nhân mình là
hoàn toàn có tính chủ quan.
Giai đoạn tương đối hóa (relativism):
trong giai đoạn phát triển tương đối
phức tạp tiếp theo, sinh viên nhận thức
rõ tầm quan trọng của chứng cớ và lý
luận khi tìm cách nâng cao tính thuyết
phục quan điểm của mình. Người sinh
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viên ở giai đoạn này chấp nhận người
khác có thể không đồng ý với cái nhìn
của họ; và ngay cả ý kiến của lãnh đạo
cũng cần được phân tích và phản biện
cẩn thận, chứ không nhắm mắt tuân
thủ tuyệt đối. Cũng như ở trong các giai
đoạn trước, bây giờ họ có thể có những
suy nghĩ quyết liệt; tuy nhiên những suy
nghĩ này đã được họ phân tích và đánh
giá một cách nghiêm túc. Ở giai đoạn
này, sinh viên bắt đầu nhìn thầy của
mình với một cặp mắt khác: người thầy
là một người hướng đạo có trình độ và
cũng là một người đồng hành trong
lĩnh vực tư duy, chứ không phải là một
người lãnh đạo không hề có sai lầm, mà
cũng không phải chỉ là một người nào
đó có quan điểm khác mình.
Giai đoạn chấp nhận trách nhiệm
(commitment): theo Perry, giai đoạn
cuối của quá trình phát triển trí tuệ
không phải là bước nhảy vọt về mức
độ phức tạp của trí tuệ, mà đúng hơn
là cách tiếp cận vấn đề; áp dụng tất cả
những kiến thức thu lượm được trong
giai đoạn tương đối hóa để đưa ra
những lựa chọn hay những quyết định
dựa trên những phân tích và tư duy
phản biện.
Cố nhiên, kết quả học tập phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, vừa chủ quan, vừa

Trong quá trình áp dụng
phương pháp tư duy phản
biện, bất cứ ở tại thời điểm
nào, người sinh viên cũng
phải sẵn sàng động não,
suy luận và đánh giá;
những hoạt động này
sẽ tạo thành một phong
cách tư duy, luôn luôn
sẵn sàng lắng nghe,
nhưng trước khi chấp
nhận bất cứ ý kiến nào,
người sinh viên phải chủ
động phân tích và đánh
giá. Hoạt động của não bộ
theo phong cách này sẽ
giúp sinh viên hình thành
vững vàng tư duy duy độc
lập và tư duy phản biện. Với
tư duy độc lập và tư duy
phản biện như nền tảng,
và với kiến thức tích lũy
thành hệ thống, sinh viên
sẽ có điều kiện phát triển
tư duy sáng tạo của mình.

khách quan. Nhưng theo tôi, yếu tố
chính yếu nhất vẫn là phương pháp học
tập. Để trí tuệ được phát triển toàn diện,
sinh viên phải có phương pháp học tập
đúng đắn.
Từ những khái quát trên, ta thấy khá rõ
dấu ấn của tư duy phản biện (critical
thinking) trong quá trình học tập. Như
ta sẽ thấy, tư duy phản biện là phương
pháp luận đúng đắn, là phong cách hữu
hiệu của một trí thức lúc tiếp cận những
vấn đề mà ta phải đối diện. Trong trao
đổi ý kiến, trong tiếp nhận kiến thức
mới, trong trường hợp phải đánh giá
một quan điểm, một luận cứ, ta phải
nhìn vấn đề với một đầu óc thoáng mở,
không thiên kiến. Phương pháp tư duy
phản biện chính là công cụ giúp ta sử
dụng toàn bộ kiến thức và trí tuệ để có
một cái nhìn tổng hợp và chính xác về
những vấn đề hay luận cứ ta quan tâm.
Một luận cứ thường được xây dựng trên
những giả thiết được gọi là tiên đề. Từ
tập hợp các tiên đề này, tác giả của luận
cứ áp dụng các lý luận lôgíc hình thức
để suy luận và đi đến một số kết luận.
Lý luận lôgíc hình thức là một số qui
tắc suy luận được các triết gia đúc kết
suốt quá trình phát triển của con người,
và hiện nay được xem là công cụ thiết
yếu của lý luận trong tất cả mọi lĩnh vực;
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cố nhiên lý luận lôgíc hình thức là một
bộ phận của tư duy phản biện. Tư duy
phản biện giúp ta đánh giá luận cứ này,
xem có chấp nhận hay cần loại bỏ nó.
Về thực chất, tập hợp các tiên đề được
xây dựng trên nền tảng kiến thức tích
lũy của người đưa ra luận cứ. Như thế,
nếu suy luận không phạm lỗi lôgíc hình
thức, thì kết luận sẽ đúng nếu tiên đề là
đúng. Từ đó, ta có thể thấy tư duy phản
biện gồm những bước chính sau đây:

- Đọc và theo dõi cẩn thận những bước
đi của luận cứ nhằm xác định các tiên
đề và các kết luận mà tác giả luận cứ
nêu ra (trong trường hợp theo học một
môn học mới, đây cũng chính là các
kiến thức mới mà người thầy muốn
sinh viên tiếp nhận).
- Nếu trong luận cứ, ta thấy không có
suy luận mà chỉ là những khẳng định
(facts), thì luận cứ chỉ chứa đựng những
thông tin, có thể chính xác hay sai lệch;
như thế, ta có quyền không quan tâm
đến những gì mà tác giả của luận cứ
muốn thuyết phục người nghe.
- Trong trường hợp suy luận của luận cứ
không tuân thủ các qui tắc lôgíc hình
thức, thì đây chỉ là một luận cứ ngụy
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biện (fallacy). Chữ ngụy biện trong
tiếng Việt thường mang ý nghĩa xấu,
tương ứng với tình huống người ta
tìm cách thuyết phục người khác bằng
cách nói dối hùng hồn. Nhưng đúng
ra, cũng có những lúc, người trình bày
luận cứ không có ý muốn nói dối, mà
chỉ phạm sai lầm trong lý luận mà thôi.
Ngụy biện vô tình hay hữu ý có thể xuất
hiện dưới rất nhiều dạng khác nhau;
nếu ta muốn đánh giá chính xác một

luận cứ, một trong những yếu tố quan
trọng là phải hiểu rõ cấu trúc ngụy biện.
- Cuối cùng, nếu suy luận của tác giả
(hoặc người thầy) hoàn toàn chặt chẽ
về mặt lôgíc hình thức, thì luận cứ được
xem là đúng đắn. Vấn đề cuối cùng là
xét xem có nên chấp nhận những tiên
đề mà tác giả sử dụng trong luận cứ hay
không. Đây là điểm mấu chốt của tư
duy phản biện. Bởi vì nếu ta Chấp nhận
tập hợp các tiên đề của luận cứ, tức là ta
hoàn toàn chấp nhận kết luận của tác
giả; nói cách khác là ta chấp nhận luận
cứ. Ngược lại, nếu ta phủ nhận những
tiên đề này có nghĩa là ta loại bỏ luận cứ
đề ra, hay nói cách khác ta không chấp
nhận những kết luận mà tác giả của

luận cứ tìm cách thuyết phục ta (trong
học tập, tức là từ chối hay chấp nhận
những kiến thức mới như một thành
phần của hệ thống kiến thức mà ta cần
tích lũy trong quá trình học tập).
Trong quá trình áp dụng phương pháp
tư duy phản biện, bất cứ ở tại thời điểm
nào, người sinh viên cũng phải sẵn
sàng động não, suy luận và đánh giá;
những hoạt động này sẽ tạo thành một

phong cách tư duy, luôn luôn sẵn sàng
lắng nghe, nhưng trước khi chấp nhận
bất cứ ý kiến nào, người sinh viên phải
chủ động phân tích và đánh giá. Hoạt
động của não bộ theo phong cách này
sẽ giúp sinh viên hình thành vững vàng
tư duy độc lập và tư duy phản biện. Với
tư duy độc lập và tư duy phản biện như
nền tảng, và với kiến thức tích lũy thành
hệ thống, sinh viên sẽ có điều kiện phát
triển tư duy sáng tạo của mình.
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