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 بگیرید یاد را کردن انتقاد درست فنون

 

 یبسیار کمک دیگران و شما رابطه شدن بهتر به تواند می باشد درست اگر کردن انتقاد

 .کنیم آشنا کردن انتقاد صحیح های روش با را شما تا شوید همراه ما با.کند

 

 بمخاط روی را تاثیر بهترین که است کلماتی از موقع به استفاده پیام، انتقال در ما هنر

 ویر شگرفی تاثیر کلمات،. دهیم گسترش را خود لغات دایره باید منظور این به و بگذارد

 ییمبگو چه هر بداند را منظورمان آنکه بدون "ناخودآگاه"ضمیر. دارند انسان ناخودآگاه ضمیر

 کلمات روی بلکه ندارد، کاری مفهوم و منظور به زیرا کند،می خلق برایمان را بد یا خوب

 .شودمی متمرکز

 

 ها، خواسته ها، پیام بتواند که است هایی مهارت نیازمند سطحی هر در ارتباط برقراری

 از که افتاده اتفاق ما همه برای هابار. دهد انتقال دیگران رابه ما هایتوانایی و احساسات

 این ایم خواسته ایگونه به و ایم نداشته خوشایندی احساس خود مخاطب برخورد یا رفتار

 ینا چگونه که ماندیم مردد اما کنیم، "انتقاد" او از اصطالحا یا کنیم گوشزد او به را موضوع

 .برنخورد وی به که کنیم بیان را موضوع

 

 رتباطا یک واقع در. دارد ارتباطی مهارتهای یکسری به نیاز هاکار سایر مانند نیز کردن انتقاد

 .است متقابل درک و پیام تبادل در چندگانه هایمهارت از استفاده موثرنتیجه مذاکره و

 

 بگیریم جدی را کلمات قدرت

 کرده دهاستفا هستند، مثبت انرژی دارای که کلماتی از موفقیت به دستیابی برای است الزم

 یدباش مواظب باید واقع در بگیرد رنگ شما منفی احساسات از هایتان گفته ندهید اجازه و

 .نباشد آمیزطعنه و خشن کالمتان لحن و بلند صدایتان
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 مقابل، طرف شخصیت خالف بر که دهم انجام کارهایی است ممکن نوعی من مثال بطور

 از مخاطب من که دهد اطالع من به خواهدمی نتیجه در و است او هایاستراتژی و ایدئولوژی

 .بده تغییر را آن و آیدنمی خوشم رفتار این

 

 همین به و است مقاوم تغییر به نسبت نیز انسان مغز و آیدمی بر کردن تغییر نوعی از انتقاد

 .هستند مقاوم کردن انتقاد به نسبت افراد همه دلیل

 

 بگیرند یاد خوبی به را موثر ارتباط بتوانند که افرادی: استموثر ارتباط حیطه در کردن انتقاد

 کردن انتقاد هنگام در باید حتما که دارد اصولی کار این اما کنند، انتقاد توانندمی راحتی به

 .گرفت کار به را هاآن

 

 یوقت که است جراحی به نسبت مقاومت دید، توانمی انسان جسم در که تغییراتی از یکی

 کپزش این بنابر دهد،می نشان درد صورت به را خود مقاومت آن کندمی برخورد بدن با تیغ

 درنهایت و نشود درد متوجه فرد تا کندمی حس بی را عمل محل یا بیهوش را مریض ابتدا

 .کندمی پانسمان را جراحی محل

 

 آن بگوییم مقابل طرف به خواهیممی که است افکار از بخشی "انتقاد" هم روان درخصوص

 .باشد جامعه کل یا نوعی من برای صحیح شکلی به تا دهد تغییر را

 

 باشیم؟ گذار تاثیر چگونه

 

 بدنش و چهره در را خود احساس و برداشت مقابل طرف ارتباطی و مذاکره هر در معموال

 خشیاثرب شوند، بیان پرخاشگرانه لحن یا بد بدن زبان با هاحرف بهترین اگر و دهدمی نشان

 .دهندمی دست از را خود
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 بی ار فرد باید ابتدا: اید گفتب  مقابل طرف از انتقاد بیان برای حالت بهترین خصوص در

 قاطن سازی برجسته با کار این و ببریم باال شدت به را او آرامش که معنا بدان کنیم حس

 .است پذیر امکان او مثبت کارهای و هارفتار از قدرشناسی و فرد قوت

 

 و است بهتر من برای باشی شکل این تو اگر بگوییم توانیممی شد آرام فرد که زمانی

 به را ارک فرد، یا کارگردان این اگر مثال بگوییم باید باشد کالن جامعه سطح در اگرانتقادمان

 مطلع حالت این از را فرد خبری جمله یک با واقع ودر است بهتر خیلی دهد انجام شکل این

 .پذیردمی را آن راحتی به ایم داده آرامش او به قبلش چون و، کنیم

 

  

 نکنید فراموش را بالغانه گفتگوی

 

 و کنید بیان مشخص و واضح حدامکان تا کنید انتقاد آن از خواهیدمی که را موضوعی

 .گرددمی مقابل طرف در اعتماد ایجاد باعث معموال مهربان و قاطع لحن که نکنید فراموش

 

 نوع باشد قدرتمند ما دانش که ایزمینه هر در باشیم داشته یاد به را نکته این همواره باید

 یا انفعال از عاری که ایگونه به بالغانه گفتگوی یک در و بود خواهد تاثیرگذار نیز ما بیان

 .شودمی حاصل مطلوب نتیجه حتم بطور باشد پرخاشگری
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 دهید؟می نشان العملیعکس چه انتقاد به شما

 

 خوب را کارش شود گفته او به اینکه از کسهیچ. است خشم ما از خیلی العملعکس اولین

 نفیم بازخورد هرگونه از تا کنیممی را مانتالش یهمه ما از خیلی و بردنمی لذت نداده، انجام

 .کنیم اجتناب

 

 رشد و شدن بهتر برای آن از توانیدمی کنید، برخورد انتقاد با باز چشمان با وقتی حال این با

 هاینکته است ممکن انتقاد و نیست، کامل کس هیچ. بگیرید کمک خود ایحرفه و فردی

 ودش باعث و کرده کمک تانضعف نقاط شناخت در شما به که باشد داشته خود در باارزشی

 .باشید داشته بهتری عملکرد بعد یدفعه

 

 یاد و دهید تشخیص هم از را غیرمنصفانه و منصافانه انتقاد کندمی کمک شما به مقاله این

 .دهید نشان واکنش آنها به چطور بگیرید

 

 غیرمنصفانه انتقاد مقابل در منصفانه انتقاد

 دارند، وجود غیرمنصفانه و منصفانه انتقادات به شما واکنش نوع در مهمی هایتفاوت

 .دهید تشخیص هم از را دو این بتوانید باید ابتدا بنابراین

 ورتص باید که اقداماتی روی بر و شودمی منتقل تهدید بدون و محترمانه منصفانه انتقاد

 بعد ،مثال. نیست مقابل فرد دانستن مقصر و کردن سرزنش قصدش و کند می تمرکز گیرد

 فیدم کافی یاندازه به اسالیدها: »بگوید شما به است ممکن تانرئیس پروپوزال، یارائه از

 نکهای جای به مخاطبان شدمی باعث و بود بهتر داشت وجود کمتری متن آنها روی اگر نبودند،

 عدب یدفعه. کنند دقت شما هایحرف به بیشتر بخوانند، را اسالیدها روی متن کنند سعی

 «.کنی استفاده کمتری هایمتن و بیشتر هایعکس از است بهتر
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 ادانتق نوع این در. شود داده انتقال رحمانهبی روشی به است ممکن غیرمنصفانه انتقاد

 بیان دیگر افراد مقابل در و عمومی مکانی در اغلب و شده استفاده کُلی جمالت از معموال

 هک است این بنامیم، غیرمنصفانه را انتقادی شودمی باعث که چیزی حال، این با. شودمی

 ردبرخو مورد در ما یمقاله. شودمی ناپدید کشیم،می چالش به منطقی صورت به را آن وقتی

 .زیدبیامو آن با مقابله طرز یدرباره بیشتری نکات تا ببینید را غیرمنصفانه انتقاد با

 

 انتقاد مدیریت

 رمانکا جای یک یعنی انتقاد حال، هر به. رویممی فرو دفاعی الک در شود،می انتقاد ما از وقتی

 .نبوده انتظار حد در عملکردمان سطح یا است بوده اشتباه

 

 اشتباه مانزندگی از جایی در ما یهمه و نیست کامل کسهیچ که است این خوب خبر

 الشت وقتهیچ که است معنی بدین احتماال نشوید، اشتباه مرتکب وقتهیچ اگر. کنیممی

 بهبود برای درستی راه این و باشید پذیرریسک و شوید خارج تانامن یمنطقه از نکردید

 .نیست شغلی پیشرفت به دستیابی و هامهارت

 

 :کنیممی تشریح را منطقی انتقاد به سازنده پاسخ چند اینجا در

 

 : دهید تغییر را رفتارتان

 قادانت شما از که فردی. کنید نگاه شدن بهتر و آموختن برای فرصتی عنوان به انتقاد به

 این با پذیرا و باز ذهنی با. شود حاصل بهبود شما عملکرد در دارد دوست معموال کندمی

 اشتهگذ وقت شما به کمک برای که باشید سپاسگزار مقابل فرد از و کنید برخورد موقعیت

 .کنیدمی مقاومت رفتن، فرو دفاعی الک در یوسوسه مقابل در کار این با. است
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 : کنید جدا انتقاد از را خود

 هن و ایدزده که حرفی یا ایدداده انجام که است کاری مورد در انتقاد که باشید متوجه باید

 دبتوانی تا کنید جدا انتقاد از را تانشخصی احساسات کنید سعی. تانشخصیت مورد در

 .ببینید مقابل طرف حرف در را حقیقت

 

 : کنید گوش واقعا

 و دهید تکان سر فقط است ممکن. دهید گوش شودمی زده که هاییحرف به دقت با حتما

 محض به که کنیدمی فکر این به تانذهن در که حالی در هستید، موافق که کنید وانمود

 واقعی دادن گوش با کار این. بدهید او به جوابی چه شما شد، تمام مقابل طرف حرف اینکه

 .شوید متوجه را آنها منظور دقیقا تا کنید گوش دقت با باید شما. دارد فرق خیلی

 

 :ندهید پاسخ فورا

 ار خود آرامش بزنید حرفی اینکه از قبل و بگذارید وقت افکارتان بندیجمع برای همیشه 

 پشیمان آنها گفتن از که زنیممی هاییحرف دهیم،می جواب سریع وقتی همیشه. کنید حفظ

 هب که کنیدمی فکر اگر. برسیم نظر به ایغیرحرفه فردی شودمی باعث این و شد خواهیم

 رایب که بخواهید آنها از. کنید مطرح را این دارید، نیاز شدن آرام برای دقیقه چند از بیشتر

 زا بعد فورا اید،کرده دریافت ایمیل طریق از را انتقاد اگر و بدهند وقت شما به دادن پاسخ

 .نکنید انتخاب را «دادن جواب» یگزینه آن خواندن

 

 : کنید تکرار خودتان زبان به را انتقاد

 کامال را آنها شوید مطمئن شودمی باعث خودتان، زبان از مقابل طرف هایحرف تکرار

 فتهگ که را جمالتی و بمانید آرام. کنید استفاده غیرتهاجمی رویکردی از اینجا در. ایدفهمیده

 جمالت این با است ممکن. کنید تکرار تهدید بدون و آرام روشی به و خودتان زبان از شده،

 «...که کنیدمی فکر شما باشم، شده متوجه درست اگر خُب،: »کنید شروع



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 

 

 : کنید پیدا را حقایق

 ؤالس او از کند،نمی بیان دقیق و واضح خیلی را منظورش کند،می انتقاد شما از که فردی اگر

 من» :گویدمی تانرئیس اگر. کجاست در واقعی مشکل که شوید متوجه حتما باید. بپرسید

 راضی علت اینکه و بیشتر جزئیات یدرباره او از حتما.« نبودم راضی گزارشت آخرین از

 .کنید سؤال بوده چیزی چه دقیقا نبودنش

 

 : کنید اعتراف خود اشتباه به

 وقتی. هستند احترام و ستایش مورد کنندمی اعتراف شاناشتباهات به که افرادی

 ایفهحر گیرید،می برعهده نرفته پیش داشتید انتظار شما که طور آن که را چیزی مسئولیت

 و کرده اعتراف زده، سر شما از اشتباهی اگر. کنیدمی ثابت را خود بودن بالغ و بودن

 زا مملو و سازنده فضایی کندمی انتقاد شما از که فردی با کردن موافقت. کنید عذرخواهی

 .آوردمی وجود به دوطرفه احترام

 

 :بگیرید درس خود تجارب از

 میک پس،. کندمی زیادی کمک عملکردمان بهبود در بگیریم، درس منصفانه انتقاد از اگر 

 الحاص برای. کنید فکر گفته، منتقد فرد که چیزی و افتاده که اتفاقی به و بگذارید وقت

 .نکنید تکرار را اشتباه همان دیگر تا باشید مراقب و کنید ریزیبرنامه موقعیت

 

 : باشید گزارسپاس

 کرتش کرده انتقاد شما از و گذاشته وقت که فردی از آموختید، جدید ایتجربه اینکه از بعد

 کردن انتقاد شوند،می معذب و ناراحت انتقاد دریافت از افراد از خیلی که همانطور. کنید

 لیخی شانانتقاد که دهید توضیح آنها به حتما. است کننده ناراحت افراد از خیلی برای هم

 .ایدآموخته زیادی هاینکته آن از شما و است بوده سازنده


