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نحوه  و   انتقاد سازنده  یها روش :  ست ی انتقاد سازنده چ 
 با آن   برخورد مثبت

 مقدمه 

باشد که   یز یچ  نقد  که قرار است آن  یزمان  ی . حتبردینم از انتقاد شدن لذت    کسهیچ
 . نامندیمردم آن را انتقاد سازنده م

برا را    نکهیا  یآماده کردن خود  انتقاد  بر    یرگذار یتأث  یبرا  د،یکن  تیریمد   خوبیبهچگونه 
انتقادات  خواه  مهم است.  اریبس   گران ید کار  یا  مربوط به مدرسه    این   ی زندگ   ایدر محل 

 باشد.  ... شما یشخص

که بداند نظرات او شما را ناراحت کرده است   دی اجازه ده  یبه کس  د یخواهینمشما هرگز  
 نشان دهنده ضعف است.  نیا رایز

م شما  به  دیخواهیبرعکس،  را  شما  منتقدان  که  عنوان که  تا حدود   یذهن  کسی  و   ی باز 
 د ی(. شما باد ینداشته باش  یاحساس  نیاگر واقعًا چن  ی)حت  دارد، بشناسندقدردان بازخورد  

و سپس   ردیقهرمان بپذ  ک ی را مانند    سازنده   انتقاد  تواندیم که    دیشو  دهید  یکس  عنوانبه
 . د یخاص خود اعمال کن طرز فکر  ای تیدر موقع یراتییتغ  جادیا یآن انتقاد را برا  دیبتوان

 از انجام آن است.  ترآسانکار  نیاست که گفتن ا یهیبد

 چرا؟

پذیرش مانع از    یکه گهگاه  میبه نام غرور دار  یکوچک  زی و چ  ...  می انسان هستچون ما  
 شود.  یممکن است منجر به لجباز  ی. حتشودیم  انتقاد

 است.   یعیاحساسات طب نیا

 ی ... ول
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 کند.  رییتغ این نوع طرز فکر  دیبا د، یموفق شو یواقعًا در زندگ دیخواهیماگر 

 ی س ی انتقاد سازنده به انگل

Constructive Criticism 

 سازنده   انتقاد  ف ی تعر 

به    ،ینکات منف  یتمرکز صرف بر رو   جایبهاست که    یاوهی ش انتقاد سازنده، ارائه بازخورد به  
ارائه   ،کار یا روند مورد انتقاد   بهبود  یبرا   راهکاری   همچنینو    شودیم نیز توجه    نقاط مثبت 

 جی نتا  یبرا   تواندیماست که    یدیمف  ی هاهیتوص. تمرکز ارائه انتقاد سازنده، ارائه  گردد یم
 ( منبع )  مثبت بدانند. زخوردبا  یممکن است انتقاد سازنده را نوع یبهتر اجرا شود. برخ

 انتقاد سازنده مهارت  

 شود یم. گفته  شودیمدر نظر گرفته    یرهبر مهارت    کی  عنوانبهارائه انتقاد سازنده    ییتوانا
خود را از دست بدهند، به مردم    هی روح  یبازخورد منف  لیباعث شود مردم به دل  نکهیا  جایبه

  جای به،  شودیمارائه    یدرستبهکه    ایسازندهاست که انتقاد    ش اینل ی. دلدهدیم  زهی انگ 
مراحل    دهدیمکه بازخورد    یتمرکز دارد. شخص  نده یبر بهبود آ  ،یاشتباهات فعل یرو   تاکید
که   یتا فرد  دهدیممتفاوت انجام شود ارائه    تواندیم  ی چه کار   نکهیرا در مورد ا  یروشن

انتقاد    یتفاوت اساس  نی بهبود داشته باشد. ا  ی برا  ینقطه شروع  ،کندیم  افت ی بازخورد در
انتقاد  سازنده انتقاد ساده است.  گ  و  کند یماشاره    یبه نکات منف  فقطکه    یبا    رنده یبه 
بهتر    جیبه نتا  دنیدر رس  یانتقاد منف  نی؛ بنابرادهدینمبهبود    یدر مورد چگونگ  ییراهنما

 آورد یمبه ارمغان    یرا نسبت به انتقاد منف  یبهتر   جیکمتر موثر است. ارائه انتقاد سازنده نتا
  ،دهد  رییکند و چگونه آن را تغ  رییتغ  دی با  یز یچه چ   نکهیدر مورد ا  یاطالعات   رندهیبه گ  رایز

  استفاده کند.   خود  می ت   شبردی پ  یاز انتقاد سازنده برا  تواندیمرهبر خوب    کی.  شودیمداده  
 ( منبع )

 ست؟ ی چ  انتقاد سازنده  ی معن 
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. دهد یمخاص و قابل اجرا را ارائه    ی هاهیتوصاست که    یروش بازخورد   کیانتقاد سازنده  
نتا خوب،  سازنده  تسه  جیبازخورد  را  ا  یکار   طی مح  کیو    کندیم  لیمثبت    جادیمثبت 

احساس   یکاف  اندازهبهکه در آن شخص    کندیم را فراهم    ی امن  یفضا   ن ی. همچنکند یم
  را به اشتراک بگذارد.   شیهادهیا کمک بخواهد و    بپرسد،تا بتواند سؤال    کندیم  تیامن 

 ( منبع )

 ست؟ ی چ  در   : تفاوت انتقاد سازنده و مخرب 

انتقاد    کهیدرحالنهفته است.    آنانتقاد سازنده و مخرب در نحوه ارائه    نیتفاوت بزرگ ب
متمرکز    یطرف مقابل متمرکز است، انتقاد مخرب بر موارد منف  بهبود و پیشرفت  سازنده بر

 است.  یبان یپشت ای یی ممکن است مبهم باشد و اغلب فاقد راهنما  انتقاد مخرباست. 

 : تر ق ی دق به بیان  

 ست ی انتقاد سازنده چ 

مستق واضح،  سازنده  برا  م، یانتقاد  آسان  و  مثال  یصادقانه  و    یهااجراست.  خاص 
را   ییهاراه  ن ینوع بازخورد همچن  نی. اکندیمثبت ارائه م   رییتغ  یبرا   یعمل  یشنهادها یپ

کند تا    جاد ی ا  یمثبت  یها شرفتیپدر رفتار خود    تواندیم  بازخورد  رندهیکه گ  دهدیم نشان  
 . درا به حداقل برسان  ندهی مشکالت آ

 انتقاد مخرب یا ساختار شکن 

سو رو   گر،ی د  یاز  بر  صرفًا  مخرب  ا   مشکل  یانتقاد  است.  ه  نیمتمرکز  بازخورد   چ ینوع 
، اغلب باعث  منتقد   نیت مثبت  رغمیعل.  دهدینمبهبود ارائه    ی برا  یت یحما  ایکمک    ق،یتشو

 . شودیم  فرد مقابل اعتماد به نفسو کاهش  هیکاهش روح 

 انتقاد سازنده   قدرتو    د یفوا 
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 یو فرصت   شودیماعتماد    جادیانتقاد سازنده باعث ا  ،یمنف  ایبرخالف انتقاد ساختارشکن  
یا   نه ی انتقاد سازنده، زم  ت ی موفق  ید ی. دو عنصر کلکندیم هر دو طرف فراهم    رشد  یبرا

 است.   یعمل هیو توص  محتوا

چرا بازخورد   نکهیدرک ا  ی براکه    دهدیم  رندهیرا به گ   افتهیبهبود    یهانهی نوع بازخورد زم  نیا
 مهم است.   اریبس شود،یارائه م

اعتماد   جادیا   ،بهبود  یبرا  ییشنهادهایو پ  یعمل  یها با گام  یاضاف   محتوای  ارائه  از  تیحما
اکندیمرا تسهیل    هر دو طرف  نیب برا   نی همچن  بیترک  نی.  را  و    یگفتگو، همکار   یراه 
 ( منبع) .کندیم باز  ایحرفه شرفتیپ

 علم و انتقاد سازنده 

انتقاد  در مورد    قی، شروع به تحقی خوددکترا  برای تز   نستون،یو   یکه روانشناس نائوم  یزمان
ادب ا  یدر مورد چگونگ  یفراوان  اتیسازنده کرد،  این   اما   افت،یمکالمات    نی انجام  بیشتر 

  نستون، ی و   .شدندیم  ریخ  ای شده کارآمد هستند    ه یتوص  یها یاستراتژ   ا یآ  نکه یا  شامل   موارد
انواع مختلف    یاثربخش  یشروع به بررس  ا،یتانیدر بر  یمؤسسه آموزش دانشگاه سار   ریمد

در آنچه  از  و  کرد  آزما  زدهشگفتکرد    افتیبازخورد  در  و   یهاشیشد.   نستون ی متعدد، 
بازخوردها  افت یدر احتماالً  افراد  انتقادات   که    -   آورندیم  خاطربهرا    خودشان  یاب یارز  یا 

  انند تویم  چگونه   نکهیدر مورد ا   یتا بازخورد   -اند  کرده  لیکه قبالً تکم   ی ز یدرباره چ  ی بازخورد
در  کار  کی ن  عنوانبه  )که  دهندبهبود    ندهیآ  را  م  زیبازخورد دستورالعمل   ( شود یشناخته 
مطالعات در   ر،یاخ  یهادر سال  رایبود، ز  کنندهجی گ  یتا حد  هاافتهی  نستون،یو   ی(. برامنبع )

  ح ی را ترج  یدستور   و انتقاد  آموزان بازخوردنشان داده است که دانش  شآموزش و پرور
 تا نمرات خود را بهبود بخشند.  کندیم قیآنها را تشو رایز  دهند،یم

 انتقاد سازندهکه ما چقدر کم در مورد آنچه پس از ارائه    دهد یما نشان م  جینتا"او گفت:  
 ی اطالعات برا این  چگونه از    دانندیم که مردم    میتصور کن  دی. ما نبامی دانیم  افتد،یاتفاق م
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در   شانیهامهارتتوسعه    یاستفاده کنند، و هدف من کمک به مردم برا  عملکرد خود  بهبود
 . دهدیمدر اختیارشان قرار  انتقاد سازنده که یک است یاستفاده موثرتر از اطالعات زمینه

 علمی   ی هاافته ی عوامل موثر بر میزان اثربخشی انتقاد سازنده طبق  

 کار مهم است  ط ی مح  -  1

گرفته شده مورد   دهیاغلب ناد  حالنیدرعو    یات یاز عناصر ح  یکیمعتقد است که    نستونیو 
که    شودیماست که صرف آموزش افراد    ی، زمانمربوط به انتقاد سازنده  در مکالمات  ازین

بازخورد از  در  یچگونه  او  نماینداستفاده    ، کنندیم  افت یکه  کند   نکه ی ا  جایبه.  فرض 
نظرات چگونگ  یشاگردانش  مورد  را    یدر  کارشان  تشوآورندیم  خاطربهبهبود  را  آنها   ق ی، 

 ستم ی)س  FEATSبه نام    نیابزار آنال  کی  راً یخود را ثبت کنند. او اخ   یتا بازخوردها  کندیم
 ییبازخوردها  کندیآموزان کمک مکرده است که به دانش  جادیو تعامل بازخورد( ا  یاب یرد 

 ی ا کنند و برنامه  یند ب دسته  ثبت کنند، نقاط قوت و ضعف خود را  کنند یم  افتیرا که در
 کنند.  طراحی شانبهبود  یبرا

  ی کی کار    طیاست که مح  افتهی( درI/O)  یو سازمان  یروانشناس صنعت  لمن،یاست  زایدکتر ل
 افت یکه در  ای سازندهیا انتقاد    یاست که بر استفاده افراد از بازخورد  یدیاز عوامل کل  گرید
 ، یو سازمان  یصنعت  ینشست ساالنه انجمن روانشناس  ن ی. در آخرگذارد یم  ریتأث   کنندیم

نتا ارائه کرد که در آن مد  یا مطالعه  جیاو  برنامه    یانیارشد و م   رانیرا  از شرکت در  قبل 
رهبر  بازخورد    5  یتوسعه  عملکرد،  بهبود  بر  تمرکز  با  همتا  ی ادرجه  360روزه  و    انیاز 

کارشان تا چه    طیکردند که مح   یابی ارز  نیکنندگان همچنشرکت  .کردند  افت یدر  ردستان یز
بازخورد مداوم، سطح   تیفیک  پرستان،مانند اعتبار سر  یی هانهیبازخورد در زم  ی اندازه برا 

بازخورد و دسترس  یهمدل  ارائه  برا  یهنگام  ارز  یهای بررس  یرهبران  . شودیم  یاب ی منظم 
تازه آموخته شده خود استفاده   ی هامهارت   به محل کار خود بازگشتند تا از  رانیسپس مد

 کنند. 
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که رهبران   م یافتیما در" گفت:  دایفلور  ی در مؤسسه فناور   I/O یاستاد روانشناس  لمن،یاست
 ی ت یحما  ریغبازخورد    طینسبت به رهبران در مح  انتقاد سازنده  یبرا  یتیحما  طیمح  کیدر  

در انتقاد سازنده  که    دهدینشان م  نیداشتند. ا  یبهتر   اریدر طول زمان بهبود عملکرد بس
 " .میرا فراهم کن نهی رشد محور، زم طیمح کی  جادی با ا  دیو ما با  افتدیخأل اتفاق نم

 ی نقش همدل   -  2

خاص از نظرات    یتوال  ک یبازخورد متمرکز بر استفاده از    یها یاستراتژ   نیمحققان همچن
را ز که در آن   "بازخورد  چیساندو "  اند، مانندسوال برده  ریمثبت در مقابل نظرات سازنده 

.  کندیارائه م  تشویقی نیز  هیانیب  کی، قبل و بعد از انتقاد سازنده،  دهنده  شخص بازخورد
 ی ر یادگیرا که در حال    ی اده شده به افراداز بازخورد د  لفسه شکل مخت  ریمطالعه اخ  کی

بازخورد، سه نظر   چیکرد: ساندو   سهیمقا  را با هم  بودند  یذهن  توانکمنحوه کار با کودکان  
 ( منبع )بود.   زیآمنیتحس ایکه سازنده   ی الحظهو بازخورد  تشویقیسازنده و سه نظر 

 ین ینقش آفر  نیتمر  کی را تماشا کردند، آنچه را که در    یآموزش  لمی ف  کی  کنندگانشرکت
  افت یبازخورد در  ،از سه روش  یکی اجرا کردند و در مورد عملکرد خود به    ،آموخته بودند

کردند. محققان عملکرد    افتیکردند و بازخورد در  ینینقش آفر  گریکردند. سپس دو بار د
اندازه خوب عمل   کیکردند و هر سه گروه بازخورد به    یاب یارز  نهیمز  10شرکت کنندگان را در  

 کردند.

فوق دکترا در مرکز   یروانشناس  می، مقBCBA-D  یمطالعه، دکترا  نیا  سندهینو  ،ین یسامر بوت
و اظهارات سازنده   تشویق  بیکه ترت  دهدیمنشان    نیا"مارکوس در آتالنتا، گفت:    سمیاوت

 ، ی بعد  ینظرسنج   کیدر    "مهم نباشد.  ، دیمهارت جد  کی آموزش    نهیممکن است در زم
کردند و    یبندرتبه  و انتقاد سازنده  بازخورد  افتیهنگام در  اخود ر  حاتیکنندگان ترجشرکت
 دهدیم  خوبی  که بازخورد  یایفردنیب  یهاییبه توانا  شتریها نشان داد که آنها بپاسخ

جذاب،    ل،یکه اص  یمردم از کس":  د ی گویم  ین ی . بوتآن  لیتا روش تحو  دهند یم  تی اهم
 " . خواهندیمهربان و روشن است نظر م
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رابطه و اعتماد ارزشمند   جادی هنگام ا  نرم  ی هامهارتگفت: اگرچه    I/Oروانشناس    ستوفریکر
رهبران ا  یهستند،  تما  کنندیمعملی  را    هایژگیو   نیکه  انتقاد سازنده   یلیاغلب  ارائه  به 

هدف در تعارض است.    اینبا    یو بازخورد منف   دهندیم  تی آنها به روابط اهم  را یندارند، ز
سام ام. والتون در دانشگاه آرکانزاس که به مطالعه استفاده   یروزن، استاد کالج بازرگاندکتر  

که انتقاد سازنده   اندموافقمردم    شتری . او گفت: "بپردازدیم  یرهبر   ی هانقشاز بازخورد در  
رهبران  یر ی ادگ ی  یبرا اما  است،  همدل  یمهم  ب  یباالتر   یکه  معرض خطر   شتریدارند،  در 

 ی بند رتبه  شی افزا  یبرا  یشتر ی ممکن است احتمال ب  یهستند و حت  هاگفتگو  نی اجتناب از ا
 عملکرد داشته باشند." 

رهبران از انتقاد سازنده، مطالعات    یمخالفت برخ  ییدرک بهتر چرا  یروزن و همکارانش برا 
 ی دارند، پس از ارائه بازخورد منف   ییباال  یکه همدل  یافراد   افتندیانجام دادند و در  یمتعدد 

 ن ی کار گزارش کردند. آنها همچن  نی را در ح  یو توجه کمتر   یشانیسطح پر  ردستان،یبه ز
 پس از ارائه انتقاد سازنده رایداشتند، زکمتری  ی بهره ور  ،در محل کار گوهاگفت نیپس از ا

 ی نی پا  یکه همدل  یرانیمشکل داشتند. برعکس، مد  حل مسئله  فیو وظا  ییبا عملکرد اجرا
  ی کمتر   یو ناراحت  شتریاحساس توجه ب  یداشتند، گزارش کردند که پس از ارائه بازخورد منف

 (. منبع) کنندیم

را با استراحت پس از ارائه    یروان  یها نهیهز  توانندیمباال    یاو گفت که رهبران با همدل
  برنامهاز    کندیم  یدارد، سع  ییباال  یمعتقد است همدلکه    انتقاد سازنده جبران کنند. روزن

در تالش   نیها اجتناب کند. او همچن ارائه  ایمهم    یهااالجلمکالمات قبل از ضرب  نیا  یز ی ر 
کمتر   آنها  بازخورد ارائه دهد تا تجربه  لیالتحصفارغ  انی به طور مکرر به دانشجو  تااست  

 آشنا از روند رشد باشد.  یترسناک باشد و بخش 

 م ی چگونه انتقاد سازنده داشته باش یا   سازنده   انتقاد نحوه ارائه  

 بازخورد"   چ ی "ساندو   کی ارائه    -  1

 . شودیم استفاده  هاشرکت طی روش محبوب انتقاد سازنده اغلب در مح نیا
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  ه ی. شما با استفاده از تشب بر او نهاده شدهنام    این  ساختارش  لیبازخورد" به دل  چی"ساندو 
PIP    که مخفف عبارتPositive-Improvement-Positive   نیاست، انتقاد خود را ب 

ب  ی)مانند همبرگر   مثبت  ان یپا  کیو    آغاز  کی قرار   نیکه  داده شده است(  قرار  نان  دو 
 . د یدهیم

 . دیکن میبازخورد خود را به سه بخش تقس دیتوانیم، PIPبا 

 مثال: 

طرح   دیتوانیم ،  حالبااینخوشم آمد.    د،یکه در ارائه خود پوشش داد  ییمن از عمق محتوا
 د ی که شما استفاده کرد  ی مواردپردازش  .  دیخود را بهبود ببخش  یدهایو پالت رنگ اسال

و احساس   یکل   انی، من واقعًا جرحالبااین  نکرد.  اداشما را    یمحتوا  حق  سخت بود و   یکم
 ک ی   دیتوانیم  شما  کنمیم که ذکر کردم، فکر    ییهانهی زمآن را دوست دارم. با چند ترفند در  

و آنها به شما کمک    د،یریتماس بگ   یطراح  می با ت  الزم   نکات  افت یدر  ی . لطفًا براباشید برنده  
 زده جانیه  ییامحصول نه  دنید  ی. من برا باالتری ارتقا دهید تا کارها را به سطح    کنندیم

 هستم! 

 د یکن   آغاز   انتقاد سازنده را   : با بازخورد مثبت1بخش  

که انجام داده است   یو آنچه را که در مورد کار   دی شروع کن  رندهیبا تمرکز بر نقاط قوت گ
 . دیبرجسته کن ،دی دوست دار

 دوست داشتم."  ،دی که در ارائه خود پوشش داد را یی : "من عمق محتوامثالعنوانبه

 منطقه بهبود    یعنی   چ ی ساندو   قسمت میانی   : 2بخش  

 . دی، ارائه ده رخ دهد یبهبوددر آن  د ی انتقاد را با تمرکز بر آنچه که با

. پردازش دیخود را بهبود ببخش  یدهایطرح و پالت رنگ اسال  دیتوانیم،  حالبااین  :مثالً 
 شما را ادا نکرد.  یسخت بود و حق محتوا یکم  دیکه شما استفاده کرد یموارد
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 دی ده  ان ی پا   انتقاد سازنده را   مثبت   نکته   ک ی : با 3بخش  

تکرار    د،یکرد  انیرا که در ابتدا ب  یمثبت  هی انیکه ب  کنندهدلگرمنظر    کیبازخورد را با    ت،یدر نها
انتظار داشته باشند    توانندیرا که م  یمثبت  جینتا  رند،یاگر انتقاد شما را بپذ  ن،ی. همچندیکن

 . کندیکمک م  نانیاعتماد و اطم   جادی به ا  رایز د،ی برجسته کن

 ییهانهی زمو احساس آن را دوست دارم. با چند ترفند در    یکل  انیمن واقعًا جر  برای نمونه: 
نکات الزم با   افتیدر  ی. لطفًا برا دی برنده باش  کی  دیتوانیمشما    کنمیمکه ذکر کردم، فکر  

ارتقا   یتا کارها را به سطح باالتر   کنند یمو آنها به شما کمک    د،یری تماس بگ   یطراح  میت
 هستم! زدهجانیه ییمحصول نها  دنی د ی. من برادیده

 دی کن  ذکر  مشخص   به  بازخورد خود را  انتقاد سازنده یا   –  2

شما   بازخورد  بود. جمالت  تریعملباشد،    ترشفافو    ترقیدقهرچه  ب  را   خواهد   ان یمبهم 
فهرست    ،دی نی بب  ات یبا جزئ  دیخواهیرا که م  یرفتار   راتییتغ  ا ی  راداتی. در عوض، اد ینکن
 . دیکنیم ترآسانطرف مقابل   یمسائل را برا رییو تغ یدگیرس  با انجام این کار،.  دیکن

 آورده شده است:   و مشخص   خاص بازخورد  نمونه از بازخورد مبهم در مقابل   کی   نجا ی در ا 

 مبهم:    سازنده  انتقاد 

 ." یکردیم ی ابیشروع به نوشتن چند مقاله در مورد بازار کاش یا ،ی"سالم جول

 خاص:    سازنده  انتقاد 

ارتباط با   یو برقرار   ییدر مورد نحوه شناسا  یاب ی بازار مقاله    کیدوست دارم    ،یسالم جول"
 آیا و    دیکنیمشروع    یکه چه زمان  د ی. لطفًا به من اطالع دهدیسیمخاطبان هدف خود بنو

 ." یا نه؟ دی دار ازین یشتر ی ب هایشنهاد ی به پ

است. در  یکل اریموضوع بس کی یاب یبازار رایکننده است ز جیگسترده و گ ارینظر مبهم بس
 است.  قیدق اریبس رایز  کندیم تریعملو کار را  شفاف است  ،مقابل، نظر خاص
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. هر چه دهدیم  ارائه  یشفاف   ابراز نظر  ،انتانی همتابه کارمندان و    کرد یرو   نیاستفاده از ا
  ا ی  نانی عدم اطمآن احساس    لیآنها درخواست را بهتر درک کنند، نسبت به کار و نحوه تکم

 خواهند داشت.  یاضطراب کمتر 

 د ی بهبود ارائه ده  ی هاراه   ی برا  یی ها ه یتوص   انتقاد سازنده خود،  ی الالبه در   –  3

  د، ی داشته باش  ادی کمک به بهبود فرد است. به    و انتقاد سازنده  دادن بازخورد  ی اصل  لیدل
 است!  هیهد  کیبازخورد خوب 

 ی انجام دهد دارا  کار خود  بهبود  یبرا  تواندیم که فرد    ییدر مورد کارها  ییهاهیتوصارائه  
  .است ای از مزا یع یوس فیط

 : ر ی از جمله موارد ز 

 از شما و انتظارات شما یبهتر  درک ▪
 همسو شدن با انتظارات  ییتوانا ▪
 ک ی  انتقاد سازنده   رندهیو به گ  کندیماقدام فراهم    یفراخوان قدرتمند برا  کی  نیا ▪

 دهد یمبرنامه عمل 

 مثال: 

 :  ف یضع   ه یتوص 

 "است. کوتاه ترش کن. یطوالن ی لیارائه خ"

 :  ی قو  ه یتوص 

کاهش   قهیدق  20به    قهیدق   30از    یراحت بهارائه  زمان    ،برای هر نکته، یک مثال بزنیداگر  "
. در حال حاضر، شما دو تا سه مثال  کند یم  رگذارتریکار آن را مختصرتر و تاث  نی . اابدییم

 " .کند یمکم شما  یاصل امیپتاثیر  که از دی دار نکتههر  برای
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  را یاست. مثال دوم بهتر است ز  شفافیتفاقد وضوح و    رایز  ست،ین  د یمف  یلیاول خ  هیتوص
 . دهدیمفرد نشان  کار به نسبت شما را دگاهیمنطق شما د حیخاص است و با توض اریبس

 د یز ی بپره   یه سازی از فرض  در فرایند انتقاد سازنده   –  4

.  دی شخص خاص بدان  ایرا در مورد آن موضوع    ق یکه حقا  دی ارائه کن  ییهاهیتوص  یفقط زمان
علمی  جایبه  ع ی سر  یر یگ  جه ی نت  یبرا  یاوسوسه  هرگونهاز   روش  از    ،مشاهده   استفاده 

 . دیکن یخوددار 

فردی که    یو باعث ناراحت  شده  یتلق  یحمالت شخص  عنوانبه  توانندیممفروضات اشتباه  
 شوند. مورد انتقاد سازنده قرار گرفته،

 مثال: 

 :  سازنده   انتقاد 

 نداشت."  انیجربا ریتم درستی مردد بود و جلسه واقعًا  یکم  ی"مجر 

 فرض:  

 ندارد."  یتجربه کارگاه چی ه ی"مجر 

ن  لزوماً فرض    نیا مجرستیدرست   برگزاری هنگام    گاهی  توانند یمهم    باتجربه  انی. 
 . شوند   یعصب  د،ی مخاطبان جد  یو برا   دیجد  طی مح  کی هنگام ارائه در    ژهیو به،  هاکارگاه

  رسد، یمردد به نظر م  یکه کم  لیدل   نیاست فقط به ا  تجربهیب  یفرد  نکهی مثال، فرض ا  یبرا
 تواند یم  نی همچن  را کاهش دهد.  اشیروان  تی برساند و امن  بیآس  او   هیبه روح  تواندیم
 یانتقاد   هرگونهبازخورد احتماالً    انتقاد سازنده یا  رندهیگ  رایز  شته باشدمعکوس دا  جهینت

 باشد.  ق یاگر دق ی، حت کند یم، رد شودیمرا که پس از آن انجام  

 انتقاد سازنده   ی ارائه بهتر برا   ی نکات :  انتقاد سازنده  ط ی شرا 
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اعمال  هازه ی انگ  ای  تی شخص   ت،یهو  جایبه ▪ بر  تمرکز   یرفتارها  ای،  قابل مشاهده 
 . دیکن

از    انتقاد سازنده  رندهیگ  ایمثال، اگر شما    ی. براد ی را در نظر داشته باش  یزمان بند ▪
د تا گفتگو نفروکش کن  کمی  هاتنشتا    دیصبر کن  ، آمده است   رونیبحث داغ ب  کی

 سازنده بماند. 
آن    دنی که طرف مقابل آماده شن  یزمان  انتقاد سازندهارائه    .دیباش  احساساتمراقب   ▪

از    ستین  بالقوه  ندیاخبار ناخوشا  دنی که فرد قادر به شن  یاست. زمان   د یاست مف
 . دیکن ی ارائه بازخورد خوددار 

متمرکز    یرفتار   یبر رو   دی نه شخص. انتقاد سازنده خوب با  دیتمرکز کن   تی موقع  یرو  ▪
 .دیو دوست ندار دیاتا آنچه مشاهده کرده دینیآن را بب شتری ب دیخواهیشود که م

،  "دوست ندارم"گفتن    جایبه.  ی تا نظرات ذهن  دیتمرکز کن  ین ینکات ع  ی رو  شتریب ▪
  نه یزم پس  ی)مثالً، حروف بنفش رو   دی کن  انیب  دی را که دوست ندار  یخاص  یزهایچ

 (. دهد یزرد چشمانم را آزار م
دو    ای  ک ی. به  دیاوریب  یخاص  یها مثال  تانبازخورد  سازنده و نکته از انتقاد  هر    یبرا ▪

دهد نشان    رییتغ  دیخواهیم را که    ییکه در آن فرد رفتارها   دیاشاره کن   قیدق   تیموقع
فرد را   یآگاه )الف( منظور شما را نشان دهد و )ب(    :کندیمکمک    نیداده است. ا

 ( منبع) دهد. شیکه ممکن است متوجه آنها نشود، افزا یرفتار   یاز الگوها

 انتقاد سازنده   افتینحوه در 

 سازنده   با انتقاد   مواجهه  ی روش مثبت برا   7

 د ینشو   ی تدافع :  د ی متوقف کن سازنده   برابر انتقاد خود را در    طبیعی   واکنش   ن ی اول   -  1

 ست؟ یچ  ،دهدیماز خود نشان    شی هابچه  دی در هنگام تهد  وانیح  کیکه    یازهیغر  نیاول

 ! حمله
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 . کندیمکه خرس مادر غرغر    دی نیبیم اغلب    د،یشو  کینزد  یک خرس  یهاتولهبه    یلیاگر خ

روی دو پایش   ،دیگر او را تحریک کنید اشتباه    یکارها  انجام   با  کنید و   جرئتاگر شما    ای
 . ستدیایمو  شودیمبلند  

 ش یهادندانو    آورد یمخزش را باال    شوید   کی نزد  اشتولهبه    یلیخ  ی وقت  ،سگ  یا در مورد
 . دهدیم را نشان 

 با ما ندارند. یتفاوت چندان  ناخودآگاه زهیدر مورد غر واناتیاز سطوح، ح  یار یدر بس

 . دی رو یم فرو  دفاع حالت ، شما بهکند یمحمله  یاگر کس

 .ماست  عتیدر طباین 

نشان   ینحوه برخورد با انتقاد، مقاومت در برابر اصرار برا  ی برا   یدیکل  یهاسالحاز    یکیاما  
خود را   یدفاع  سمیمکان  دی کن  یسع  دی خواهیمواکنش نامطلوب است. در واقع، شما  دادن  
 . دیخود باش رفتار مراقب ی و در واقع کم تعدیل کردهکمی 

 پوکر فیس خود را حفظ کنید.  انهیعام به زبان 

 . ندیتو را بب هیگر کسی هرگز اجازه نده که

 ی سع   دیبه عکس العمل نامطلوب سخت باشد، با  لیهر چقدر هم که مقاومت در برابر م
 .ند ی بب یگر ید   دیانتقاد را از د نیتا ا دیرا آموزش ده مغزتان  دیکن

برای   را  ینبرد  ستی... و قرار ن  دیآی م  مثبت  منشأ  کیاز    این انتقاد  که  دیبه خود بگو 
 . دیشو آن برنده دیتوانینمکه  دیشروع کن  مقابله با آن

 : د یفکر کن   ن ی و به ا   دی بکش  ق ی نفس عمیک  

 شماست.  یباورهاو  ها ارزش شما مهم هستند،  ی که در زندگ ییزهایچ ▪
 . خواهندیم  شما را یتموفقآنها احتماالً  مطرح شده؟ یانتقاد از طرف چه کس ▪
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از  با   ▪ ا  -  طرز فکر رشدفلسفه  استفاده  بهبود   ی برا  یفرصت  عنوانبهاطالعات    ن یبه 
 د یخود نگاه کن یزندگ

 . بزنیدمؤدبانه  یو لبخند   دیرا خارج کن نفس خود یسادگبهسپس 

 است   ی خوب  ز ی بازخورد چ  گرفتن   که   د یبه خود بگو   -  2

دوست   ایعضو خانواده    ،یکارفرما، همکار، مرب  یاز موارد که انتقاد سازنده از سو  یار یدر بس
دارد.  یا جنبه  ،ردیگیمصورت   ا  نیا  مثبت  احتمال  که  بخواهند   نکهی بدان معناست  آنها 
 اندک است.  اریبس ، نندی شما را بب شکست 

خالص    ،کلمه انتقاد  رامونیپ  یبازخورد مثبت، از شر بدنام  عنوانبه  سازنده  تقاد نا  پذیرفتنبا  
منجر   شمابه بهبود    تواندیمکه به طور بالقوه    یاهیتوصکه هر    دی. به خودتان بگودیشو

 است. یخوب  زیچ ،شود

 د یکن   ن ی گوش دادن فعال را تمر آمادگی بیشتر در مواجهه با انتقاد سازنده  برای  –  3

به شما کمک   یزندگ  یهاجنبهاز    یار یدر بس  تواندیماست که    یفعال هنر   گوش دادن هنر  
این ،  شودیمانتقاد    برخورد با صحبت از    یوقتو    کودک، مدرسه، کار  تی روابط، ترب  ...  کند

 باشد.  ید یمف اریابزار بس تواندیممهارت 

 ...  به دست آورد و توسعه داد  نی آن را با تمر  توانیماست که    یگوش دادن فعال مهارت 
 . ستین دهیچ ی هم پ قدرهاآن آن، و درک مفهوم

،  شودیمآنچه گفته    یتمرکز کامل رو   ی گوش دادن فعال ً شامل آموزش ذهن شما برا   اساساً 
 است.  ندهیگو امیمنفعالنه پ دنی شن  جایبه

 ل ی فس  کی  یا یپاک کردن خاک و بقا  یبرا  ییکه از ابزارها  دیرا تصور کن  شناس نهیرید  کی
وجود   افتهی  نیا  ریکشف آنچه واقعًا در ز  یکار تنها راه برا  نی... انجام ا  کندیم استفاده  

 است.  دارد
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 . کندیمصدق  زین کندیمکه از شما انتقاد سازنده  یامر در مورد شخص نیهم

  شود یمشما قادر خواهد بود فراتر از سطح آنچه گفته    مغز  د،یاگر گوش دادن فعال را آغاز کن
 را کشف کند.  موضوع مورد بحث یو هدف واقع عمیق شود

 را ذکر کند  و جزئیات بیشتری  مشخصات   د یبخواه   منتقد از    د، یبخواه   بیشتری   ح یتوض   –   4

مهم است    د،یستیموافق ن  شودیلزومًا با آنچه گفته م   ای  د،ی اگر انتظار انتقاد را نداشت  یحت
به شکلی  که   را  دهید  مند عالقهخود  ده  اد یز  ،گری دعبارتبه  .جلوه  تکان  تماس    د ی سر  و 

 . دیبرقرار کن یچشم

 . دی و سؤال کن دیسی، افکار خود را بنوزدندخود را  با آرامش حرفکه آنها  یسپس، هنگام

را که   یاقدامات  ای از موارد    یخاص  یها نمونهکه    د یو از آنها بخواه  دی باش  حیبه دنبال توض
 ی بدانند که شما برا   دهدیمبه آنها اجازه    نیا  ذکر کنند.   دیاکرده  یکوتاه  آناندر آنها از نظر  

 . دیبهبود هست یبرا  ییهاگامو آماده برداشتن  دیارزش قائل هست شاننظر

آنها  ریسک  نیا کنند  که  آنها    فکر  به  اهمیتی  با خود  دیدهینمشما  و   را همیشه  دارید 
و از آنجا    ...  قرار دهد   یآنها را در حالت تدافع   که   ممکن است  در آنها  ی تیاهمیب احساس  

 رود.  شیاشتباه پ یبه طرز وحشتناک تواندیم   زیهمه چ

 ی اداری هاشما در خصوص ارتقاء رتبه  ییاعتنایب  عنوانبهممکن است    نیدر محل کار، ا
  افراد به احساسات    یکاف   اندازهبهکه    به نظر برسد  گونهنی ادر خانه، ممکن است    شود.  یتلق

در مدرسه، ممکن است به نظر برسد که به بهبود نمرات    .دی دهینم  تی خود اهم  زندگی  مهم
 . دی دهینم یت یاهمخود 

 تی هدا  در  یساز   نباشد. اما، شفاف  یقدردان  ایقابل قبول    شهیانتقاد ممکن است هم  بازهم
فرمان کنترل  داده و  راننده قرار    یبرود، شما را در صندل  شیکه قرار است کارها پ  یر یمس

 . در دستان شما خواهد بود  این موارد
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 د یکن  ی سپاسگزار   در مورد انتقاد سازنده،   آنها   نش یب   بصیرت و   از   –  5

 ی حرف خوب  یتوانیاگر نم"به او گفت:    ،یزنید   کیکه مادر تامپر در کارتون کالس  طورهمان
 ." نگو یز یاصالً چ ،یبزن

 درست است.  یل یخ نیو ا

است   یضرور   د،یکن  دای در نحوه برخورد خوب با انتقاد تسلط پ  د یکنیم  یکه سع  یهنگام
 نباشد. این کار  انجام اگر واقعًا منظور شما یحت ،کنید " تشکرکه بابت نقد "

  ...   دیایتر به نظر بکه شما بزرگ   شودیباعث م  دیگران  یها نشیاز نظرات و ب  یابراز قدردان
با    دینبا  نیااما    خود روبرو شود و اوضاع را کنترل کند.  ی هایکه قادر است با کاست  یکس

 د یتوانیمکه    ییزهایاشاره به چ  خاطربه  ی شخص شک کردن به خودتان و تشکر کورکورانه از  
 خاطر بهتشکر از آنها    عنوانبه، آن را  در عوض  اشتباه گرفته شود.  دیکن  شرفتیدر مورد آنها پ

 . دیریدر نظر بگ خودتان تیبه موفق شانیکاف توجه 

 نکنید   ی را شخص   سازنده   انتقاد   –  6

 ...   کند  تیر یمد  خوبیبهکه چگونه انتقاد را    د یکن   یز یر  مغزتان را برنامه   دیخواهیاگر م 
 . نکنید  ی انتقاد را شخص د،یکنیکه م ی: هر کار دیبسپار خاطربهرا   نیا دیبا

نسبت به خود   دیشک و ترد  نیرو به پا  چیمارپ  کیشما به    شودیمکار باعث    نیانجام ا
دفاع   دیدهیمکه انجام    یاز هر کار   دیدار  ازین  دی کنیمکه احساس    ییجا  ...  سقوط کنید 

که  و   دیکن دهید  انجام    توضیح  را  آن  یعنی   . دی دهیمچرا  ساختار   ریز  این  بردن  سوال 
 د. یهست نهایابهتر از   شما کهیدرصورت .تتان یشخص

  آنها ضربه وارد کند  عزت نفسافراد وارد کند و به    ی برخ  به  یصدمات واقع  تواندیمانتقاد  
  ر ی تاث  ،انتقاد   دیاست که اجازه ده  نیا  ستین   یعیکه طب  یز یاما چ  است.  یعیطب  نیو ا  ...

 شما داشته باشد.  تی بر ذهن یمدت  یطوالن
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که    دیعوض، به خود بگودر   د.یکن  فیتعر  دیگران  بازخورد  خود را با دیاجازه ده  نبایدشما  
آن    د،ینبود  خوب  شما ارزش قائل هستند. اگر شما  یهنوز برا  منتقدان  ،وقفه  یکبا وجود  
 شما وقت بگذارد.  شرفتیکمک به پ یکه برا  دادینم  تیاهم یکاف  اندازهبهشخص 

 د یکن   ی ر ی گی پ  انتقاد سازنده را  حتماً   –  7

فرصت  یهنگام کردید  که  پیدا  را    کافی  بازخوردها  کنید تا  بخواه  ، هضم  است   د ی ممکن 
 . دیکن هیته (point/counter pointآن" ) مقابل  نکته /نکته انتقادی"  از یفهرست

 : د یکن   جمع بندی و افکار خود را    دی و به انتقاد فکر کن   د ی نی بنش

 د؟ یموافق  یز یشما با چه چ ▪
 ؟ دیستیموافق ن ه چیزیچ با ▪
 د؟ یبردار دیتوانیم ییهاقدمبهبود چه  یبرا ▪
 ؟دی نی بیمکجا  ندهیرا در آ انخودت ▪

در نظر   یا برنامهو سپس    دیمناظره کن  دیکه به آن اعتماد دار  یطرف یبشخص    ایبا خود  
تا در مورد حرکات    دیکن  ی ر ی گ یپدرخواست    د،یکه مقدمات را فراهم کرد  یهنگام  . دیریبگ

 ی اگر موضوع نسبتًا مهم  خصوصبه  . دیکه انتقاد کرده است، صحبت کن  یخود با فرد  یبعد
 ماند. ب باز   یمدت طوالن  یو برا شود یتوجهیببه آن   د ی، نباباشد 

اقدام ملموس   کیو توافق در مورد    شتریسواالت ب  دنیپرس  یبرا  یفرصت  عنوانبه  ی ر یگی از پ
 ک یبه آن نزد  یلیخ  میکنیمکه احساس    یتیاوقات، دور شدن از موقع   یگاه  .دی استفاده کن

 است.  ی درستدگاهیبه دست آوردن د یراه برا نیبهتر م،یهست

 نتیجه گیری

  کار را  او  نکهی ا ای...  دهدیمانجام   یگفته شود که کار اشتباه او دوست ندارد به  کسهیچ
 . دهدینمانجام   اصالً 
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در گذشته    می از ما دوست دار  یار یاست که بس   یبه خود احساس زشت  داشتن نسبت  شک
 طور نیامتأسفانه، اغلب    .یدوران کودک  ند یناخوشا  ی هاجنبهاز    یار یبماند، همراه با بس   یباق

 از بین بردن آن نیست   ی برا   مناسبی  راه  ، گذشتهدر    به خود  نسبت  شک  دفن کردن  .ستین
زمان  او   ... را در  را ندار  اصالً که ما    یسر زشت خود  انتقاد، چه    . آوردیمباال    میانتظارش 

 است.  این موضوع، گواه رسازندهیغسازنده و چه 

 یکنترل کم   ما   و   ...  است  یاز زندگ  یبخش  نی ا  م،یریوقوع آن را بگ  یجلو  میتوانیما نم
نحوه   میآن کنترل دار  یکه ما رو  یز یاما چ  .میدار   نند،یبیما را چگونه م   گرانید  نکهی ا  یرو 

خود را با    د یتوانیمبا استفاده از مراحل ذکر شده در باال،    است.  سازنده  برخورد با انتقاد
 . دیمجهز کن  ایحرفه کیبه انتقاد مانند  یدگیرس ی برا ازیمورد ن یابزارها 

 منبع: 

developgoodhabits.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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