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 قدرت انتقاد سازنده
 

 مقدمه
آنيد، حاالت روحي طرفين،      آلماتي آه شما براي انتقاد استفاده مي      . انتقاد پيچيده است  

محتـواي انتقـاد و زمـان و        ماهيت روابط شما با منتقد يا آسي را آه مـورد انتقـاد شماسـت،                
. شـود    همراه با متغيرهاي بسيار ديگري، باعث پيچيـدگي و سـختي انتقـاد مـي                مكان انتقاد، 

 انجـام   درسـتي   دهد آـه مـردم در بيشـتر مواقـع ايـن آـار را بـه                  تحقيقات بيشماري نشان مي   
 .دهند نمي

عملكردهـا و   . هـايي آـه ارزش انتقـاد آـردن دارنـد            عملكردها و موقعيـت   . انتقاد مهم است  
 زيــرا آنهــا بــر رفــاه و ســالمتي شــما تــأثير   هــايي هســتند آــه بايــد ارزيــابي شــوند،  موقعيــت

ازده رود بـر نتيجـه و بـ         گيرد، آه احتمال مي     هنگام آار، رفتاري مورد انتقاد قرار مي      . گذارند  مي
گيرنـد آـه      هـايي مـورد انتقـاد قـرار مـي           در جامعه عملكردها و موقعيت    . آار تأثير داشته باشد   

شود برزندگي روزمره تأثير داشته باشند بنابراين شايسته است آـه مـورد ارزيـابي                 تصور مي 
 .قرار گيرند

 ارزيـابي عملكردهـا، آـارآرد تـيم، آنتـرل آيفيـت، ارائـة خـدمات بـه                 . انتقاد ضـروري اسـت    
همگــي وظــايف روزمــرة ســازماني  مشــتريان، بهبــود مــديريت و رهبــري و مــديريت مســايل،  

در هر يك از اين وظايف انتقاد آـردن و          . شوند  هستند آه باعث رفاه و آرامش يك سازمان مي        
مورد انتقاد واقع شدن عاملي ضروري و مهم است آه ميـزان درسـتي اجـراي آنهـا را نشـان                     

 .دهد مي
بـه  . ين آتاب اين نيست آه فقط بگوييم انتقاد داراي چنين صـفاتي اسـت             اما هدف ما در ا    

شـمار بيسـت سـال گذشـته بـه وضـوح نشـان                توان گفـت آـه تحقيقـات بـي          طور خالصه مي  
. دهــد آــه انتقــاد ســازنده، نقــش مهمــي در موفقيــت فــردي و ســازماني داشــته اســت مــي

ي بهتـر، سـالمت روحـي بهتـر،          روابـط آـار     موفقيت در طيفي وسيع، مانند لذت بـردن از آـار،          
 .تر تعريف شده است وري بيشتر و نتايج مطلوب بهبود خودباوري، بهره

هـاي خـود را در اسـتفاده       با اين ذهنيت هدف آتاب اين است آه به شما آمك آند مهارت            
دهيـد، از انتقـاد       هنگامي آه شما اين آار را انجام مـي        . از قدرت انتقاد سازنده بهبود بخشيد     

اي براي انگيزش، آموختن، توسعه، آمـوزش و ايجـاد روابطـي قـوي اسـتفاده                  ن وسيله به عنوا 
 .آنيد مي

 بخش اول

 بيست توصيه

شود آه در آنترل قدرت انتقاد سازنده به شما آمـك             در بخش اوِل بيست توصيه ارائه مي      
 ايـن . هـا و تجـارب عملـي         پـژوهش   هـا،   نظريـه   هـا برسـه اصـل اسـتوارند،           اين توصـيه  . آند  مي

اي را به منظور افـزايش مهـارت انتقـاد     هاي علمي و ثابت شده ها در آنار يكديگر، روش   توصيه
 . دهد آردن و مورد انتقاد قرار گرفتن در اختيار شما قرار مي

شـويد، چگـونگي      ها با انتقاداتي آه با آنها مواجه مـي          آميختن، ترآيب و انطباق اين توصيه     
 .آموزد ه شما ميروش استفاده از قدرت سازنده را ب

 
 استقبال از انتقاد: توصية اول

اي مثبـت از انتقـاد اسـتقبال آـرده و از       شما بايد با روحيه   . هر شغلي انتقاد به همراه دارد     
اي دشـوار     متأسفانه اآثر شاغلين اين آار را وظيفه      . آن در جهت بهبود آار خود استفاده آنيد       

اسـتقبال از انتقـاد وظيفـه مهمـي     . داننـد  ول مـي پندارند و بسياري نيز آن را آاري غيرمعق   مي
نهادينه آردن ايـن عقيـده آـه انتقـاد          . براي اين آار شما به يك ذهنيت جديد نياز داريد         . است

يك عامل ضروري براي موفقيت شماست، نتيجة نهايي اين است آـه شـما بـه ارزش انتقـاد                   
 .دو آار انجام دهيد براي انجام اين منظور . پي ببريد
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يك عبارت مثبت در بارة انتقاد روي يك آارت بنويسيد و آن را در جايي قرار دهيد آه در                اول  
 ”.شود انتقاد، اطالعاتي است آه باعث رشد من مي“ : جمالتي از قبيل. ديد شما باشد

 ”.دهد ها و دانش مورد نياز را به من آموزش مي انتقاد، مهارت“ 
از . ايـن مرحلـه را بـا احتيـاط انجـام دهيـد            . اد آننـد  دوم بايد از ديگران بخواهيد از شما انتقـ        

زيـرا ديـدگاه   . آساني آه نسبت به انتقاد نگرش منفي دارند اين موضوع را درخواسـت نكنيـد      
شود فقط براشتباهات شما انگشـت گذاشـته و يـا درخواسـت شـما را                  منفي آنان باعث مي   

 .آميز و يا از سر عجز و ناتواني بپندارند طعنه
 

 به طور استراتژيك انتقاد آنيد: توصية دوم
متأسـفانه داشـتن يـك      . داشتن يك اسـتراتژي سـازماني معمـوًال يـك اولويـت مهـم اسـت               

 .شود استراتژي انتقادي، يك اولويت مهم محسوب نمي
 توان به منتقٍد استراتژيك تبديل شد و از قدرت انتقاد سازنده انتقاد آرد؟ چگونه مي

 شناسايي موقعيتي آه قرار است از آن انتقاد آنيـد، ايـن     بهترين پيشنهاد اين است آه با     
 : قبل از اينكه انتقاد آنيد اين سؤاالت را از خود بپرسيد. آار را تمرين آنيد

 خواهم بيان آنم؟ چه چيز را مي" دقيقا •
 خواهم تغيير دهم؟ چه چيز را مي •
 انگيزه و محرك من براي بيان اين انتقاد چيست؟ •
توانم ارائـه آـنم و بـراي دسـتيابي مخاطـب بـه ايـن                   خاصي را مي   ها و اهداف    چه راه حل   •

 توانم بكنم؟ اهداف، چكار مي
 

 بهبود گرا باشيد: توصية سوم
مسـئله ايـن    . اي ذاتـي اسـت، قسـمتي از طبيعـت شماسـت             ميل شما به بهبـود، پديـده      

ند نشـي   شـود فـرو مـي       است آه براي بسياري از ما اين حس ترقي با انتقاداتي آه از ما مـي               
بـر جوانـب منفـي تأآيـد      ) آنـيم   يـا ابـراز مـي     (آنيم    چرا؟ چون بيشتر انتقاداتي آه دريافت مي      

 .آند مي
آند بلكه براين واقعيت تأآيد دارد        انتقادات بهبودگرا نه تنها اقدامات مفيدي را پيشنهاد مي        

د بـه   دهيد آه باعث تقويت اعتما      شما پيامي را به او مي     . آه مخاطب شانس ديگري نيز دارد     
 ”.شوي اطمينان دارم آه موفق مي“ شود،  نفس او مي

 
 حفظ خودباوري: توصية چهارم

آـردي، از     تـر تهيـه مـي       طرح خـود را بايـد خلـوت       “: گفت  يك مدير تبليغات به دستيارش مي     
يـك مـدير بـا      ” .اي  معنـي را نشـان داده       اي و مفهـومي بـي       هاي مناسـب اسـتفاده نكـرده        رنگ

بايد به آار   . همه چيز را به باد دادي     “. آرد   مسئول فروش انتقاد مي    استفاده از اين جمالت از    
اين نـوع   ” .اصًال گوش نكردي شايد هم براي اين آار مناسب نيستي         . خود بيشتر توجه آني   

فقـط بـر ايـن    . زنـد  انتقادات ممكن است بهبودگرا باشد، اما به شخصيت مخاطب آسـيب مـي   
آنـد آـه او قـادر نيسـت عملكـرد             ته و اشاره مـي    تأآيد دارند آه مخاطب عملكرد خوبي نداش      

 .شود دار شدن غرور مخاطب مي ها باعث جريحه اين پيام. بهتري داشته باشد
 

 آلمات صحيح انتخاب آنيد: توصية پنجم
ها را انتخـاب آنيـد        شود، بهترين   توانيد از آلماتي آه بر زبانتان جاري مي         شما همواره مي  

آنيـد بيـانگر     بهترين آار است؛ زيرا آلماتي آه شما استفاده مي        و اگر اين آار را انجام دهيد،      
اين مطلب است آـه آيـا قـدرت انتقـاد سـازنده، تحقـق خواهـد يافـت يـا خيـر؟ در بسـياري از                

اگـر  . شـود   هـاي بزرگـي مـي       آنيـد باعـث تفـاوت       مواقع، تغيير جزيي آلماتي آه استفاده مـي       
به طور قطع باعث ” .ا زير استاندارد آاري ماستآار شم“ هنگام انتقاد از دستيار خود بگوييد      
آـار شـما فقـط آمـي بـا          “ شـود در حـالي آـه اگـر بگوييـد              بيدار شـدن حـس دفـاعي او مـي         

آنـد آـه      جملـة اول بيـان مـي      . آورد  اين حالت را به وجـود نمـي       ” .استانداردهاي ما تفاوت دارد   
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فـرض  ) نـگ ماليـم صـدا     بـا آه  ( در حـالي آـه جملـة دوم           دستيار شما عملكـرد ضـعيفي دارد،      
 .آند آه او نزديك است آه به استانداردها دست يابد مي

 
 انتقادات خود را نقد آنيد: توصية ششم

مـردان  : آند بـه شـرح زيـر اسـت          هايي آه جنسيت هنگام مواجه با انتقاد ايجاد مي          تقاوت
 احتمـال زيـاد   پذيرند در حالي آه زنـان بـه   محتمًال هنگام مواجه با يك انتقاد درست آن را نمي        

نپـذيرفتن انتقـاد    . دانم آدام يك بدتر است      نمي. آنند آه صحيح نيستند     انتقاداتي را قبول مي   
آنيد مـورد ارزيـابي       در هر دو مورد بايد انتقاداتي را آه دريافت مي         . درست يا قبول انتقاد غلط    

 .قرار دهيد
ي صـحت انتقـاد آمـك       گرچه مطالبي بسياري وجـود دارد آـه تفكـر در بـارة آنهـا بـه ارزيـاب                  

 :شود آند، اما پنج ويژگي خاص آه آامًال مفيد هستند توصيه مي مي
 ”اين اطالعات چقدر مهم است؟“ از خود بپرسيد . محتواي انتقاد است: اول
دانيد فردي آـه از شـما انتقـاد           هنگامي آه مي  . منبع انتقاد بايد مورد توجه قرار گيرد      : دوم
 . آند، آامًال طبيعي است آه از او ناراحت شويد يز صحبت ميداند دربارة چه چ آند نمي مي

مطمئن باشيد آـه احساسـات،      . بار احساسي موقعيت آه بايد در نظر گرفته شود        : سوم
وقتـي مـا عصـباني يـا آزرده         . گـذارد   بر نحوة انتقـاد آـردن و مـورد انتقـاد قرارگـرفتن تـأثير مـي                

 شرايط خاص قرار نداشـتيم هرگـز بـه زبـان            گوييم آه اگر در آن      اغلب مطالبي را مي   . هستيم
 . آورديم نمي

آند؟ اين نكتة مهم ديگـري اسـت آـه بايـد      چند نفر از شما انتقادات مشابهي مي      : چهارم
زيرا به شما آمك خواهد آرد تا تصميم بگيريد آه آيا انتقـاد ارائـه شـده بـه                   . به آن توجه شود   

االجـل از طـرف يكـي از مشـتريان خـود              دليل عملكرد شما است يا به دليل عدم رعايت ضرب         
 .شويد مورد انتقاد واقع مي

به عبارت ديگر بايد مشخص آنيد آه چقـدر         . شما بايد يك تحليل هزينه انجام دهيد      : پنجم
البتـه تصـميم   . توانيد انتظـار داشـته باشـيد    آنيد و در قبال آن چه نتايجي مي       انرژي صرف مي  

بينـي   مًا به مقدار توان بالقوة نتايجي آه شما پـيش      شما دربارة مقدار انرژي مصرفي، مستقي     
شـود انـدك يـا هـيچ          اگر نتايجي آه در عمل به يك انتقـاد حاصـل مـي            . آنيد بستگي دارد    مي

 .باشد مطمئنًا هر مقدار انرژي آه صرف شود زياد خواهد بود
 

 مخاطب خود را در فرآيند انتقاد شرآت دهيد: توصية هفتم
امـا بهتـرين   .  فرآيند انتقاد از چند جهـت حـائز اهميـت اسـت    شرآت دادن مخاطب شما در 

هـاي   هاي بسياري براي راه حـل  آه ارتباط متقابل با او با روشي مثبت، فرصت      دليل اين است  
هر يك از شـما آـه در ايـن فرآينـد وارد عمـل شـود، يـك                   . دهد  سازنده در اختيار شما قرار مي     

 .شود  آغاز مي(synergy)افزايي،  هم
توانيـد مخاطـب خـود را در فرآينـد      ي بسياري وجود دارد آه با اسـتفاده از آنهـا مـي     ها  روش

مثًال به جـاي صـدور دسـتوراتي مبتنـي بـر انجـام يـا عـدم انجـام آـاري،                      . انتقاد شرآت دهيد  
ممكن است شما بـا دسـتيار خـود در حـل مشـكل موقعيـت مـورد انتقـاد همكـاري آنيـد، يـا                          

اي   صيه از او بخواهيد دربارة پيشرفت آـار، بـه صـورت دوره            توانيد براي عملي شدن اين تو       مي
 . به شما گزارش دهد

 
 ها را متذآر شويد شايستگي” اما“ بدون هيچ : توصية هشتم

اي آه مورد انتقـاد قـرار گرفتيـد آيـا نكـات مثبتـي را هـم                    توانيد به ياد آوريد آخرين دفعه       مي
 آيا بـه هـيچ نكتـة مثبتـي اشـاره             ه خاطر آوريد،  اي آه انتقاد آرديد را ب       ايد؟ آخرين دفعه    شنيده
 آرديد؟ 

ها، اما واقعيت اين است آه اآثـر   ها و عدم شايستگي   يابي شايستگي   انتقاد يعني ارزش  
خواهيد از قدرت انتقاد  گيرند، اما اگر مي ها را ناديده مي     شايستگي  مردم هنگام انتقاد آردن،   

ســادگي  هنگــامي آــه شــما بــه.  پوشــي آنيــدســازنده اســتفاده آنيــد، نبايــد از آنهــا چشــم
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هاي او آگاه بوده و به آنهـا   آنيد، بدان معني است آه از تالش   هاي فرد را ذآر مي      شايستگي
 .بيند حداقل آسيب نمي شخصيت مخاطب اگر ارتقا نيابد، . نهيد احترام مي

قعيت آـاري   يك دليل براي عدم آارآيي انتقاد اين است آه مردم عادت ندارند آه در يك مو               
شـوند همـواره      رو مي   وقتي هم آه در مواردي با نكات مثبت روبه        . با نكات مثبت مواجه شوند    

شما . افتد اين دقيقًا چيزي است آه اتفاق مي  . اند  به دنبال آن با نكات منفي نيز برخورد آرده        
عد نيـز بـه   دفعه ب. شود  شنويد و انتظارات شما دربارة نكات منفي تأييد مي          را مي ” اما“ آلمه  

 .طور قطع، وضع به همين شكل خواهد بود
آنچه را آه شنيده    : گويد  به عبارت ديگر به مخاطب مي     . داراي بار منفي است   ” اما“ آلمة  

 .فراموش آند) نكات مثبت(است 
 

 خواهيد به آنها بگوييد آه چه چيزي مي: توصية نهم
تـرين آنهـا ايـن اسـت          از عمومي اما يكي   . عدم موفقيت اآثر انتقادات، داليل بسياري دارد      

هـاي   مخاطـب راه حـل  . گويـد آـه چـه آـاري بايـد انجـام شـود              آه منتقد به مخاطب خود نمي     
آند آه حتي اگر قصد خوبي هم داشته باشد، معموًال بـا آنچـه آـه در                   خودش را آزمايش مي   

 .ذهن مخاطب بوده بسيار تفاوت دارد
تـوان انتقـاد    آنيد با آن مي ت آه فكر ميراه حل يك انتقاد چيست؟ دقيقًا همان چيزي اس   

گفـتن  . آنيـد  را به مرحلة اجرا درآورد و آن جوابي است آه شما براي بهبود وضعيت ارائه مـي     
به زيردسـت خـود، ممكـن اسـت بهبـودگرا           ” تري داشته باشي    تو بايد نقش فعال   “ اين جملة   

لغـو جلسـاتت را بـه دقـايقي     اگر  “ : شود  باشد اما با گفتن اين مطلب تأثير بيشتري عايد مي         
موقع انجام دهي و در مورد تـالش      قبل از شروع جلسه موآول نكني و سهم خود را در آار به            

 ”.تواني روابط خود را با همكارانت بهبود بخشي تر قضاوت آني، مي ديگران مثبت
 

 وقت شناس باشيد: توصية دهم
د داشـته باشـيد آـه بـراي هرآـاري،            شما بايد به يا     براي استفاده از قدرت انتقاد سازنده،     

انتقـاداتي آـه    . آند  اين مسئله در مورد انتقاد نيز صدق مي       . زمان و مكان مناسبي وجود دارد     
 مـورد قبـول واقـع شـوند، اگـر در زمـان              رود به دليل محتواي مناسب يا شيوه بيـان،          انتظار مي 

ممكـن اسـت مخاطـب در       شوند، زيـرا      درستي مورد قبول واقع نمي      نامناسبي بيان شوند، به   
 .وضعيت فكري مناسبي نبوده و يا منتقد نيز حال مساعدي نداشته باشد

العمـل    هيچگاه افرادي را آه عصباني هستند مورد انتقاد قرار ندهيد، به عنوان يـك عكـس               
احساسي عصبانيت باعث تغييرات فيزيولوژيك در مغز شما شده و در نتيجـه شـما از عقيـدة                  

 .آنيد ميخود سرسختانه دفاع 

 زمان مناسب براي انتقاد چه موقع است؟

آنيد؟ قانون مشخصي  چگونه با زمان سنجي مناسب از قدرت انتقاد سازنده استفاده مي   
آنچه آه بايد مورد توجه قرار گيـرد آگـاهي و مهـارت    . براي تعيين زمان دقيق انتقاد وجود ندارد   

ايش احتمـال پـذيرش انتقـاد توسـط         استفاده از عوامل طبيعي، موقعيتي و روحـي، بـراي افـز           
 .مخاطب است

از خـود   در عمل قبل از آنكه انتقاد آنيد سعي آنيد اين عادت را در خود بـه وجـود آوريـد و    
 :بپرسيد

آيا ضروري است آـه االن انتقـاد آـنم؟ آيـا            ” آيا اين مناسب ترين زمان براي انتقاد است؟       “ 
ــا او شــر   مــي ايط روحــي مناســبي دارد؟ پاســخ ايــن  خــواهم در ايــن شــرايط انتقــاد آــنم؟ آي

شناس شـويد و ايـن توانمنـدي، اسـتفادة سـازنده از               آند تا وقت    ها به شما آمك مي      پرسش
 .آند تر مي انتقاد را براي شما ساده

 
 از سؤاالت سقراطي استفاده آنيد: توصية يازدهم
 :اي استفاده از سؤاالت سقراطي به شرح زير است روش چهار مرحله
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:  آنـد   را بپرسيد آه جواب آنها مخاطب را به اطالعـات مهـم راهنمـايي مـي                سؤاالتي   -١
بايــد بــراي اطــالع از واآــنش قيمــت فــروش بــا آنهــا هماهنــگ “بــه جــاي آنكــه بگوييــد 

چـه    آني واحد فـروش در برابـر گـزارش شـما،              فكر مي : بهتر است بپرسيد  ” آرديد  مي
 ” .دهد؟ العملي نشان مي عكس

اي آـه ممكـن اسـت چنـين      شـيوه . اي ملتمسانه بيان نكنيـد   سؤاالت خود را با شيوه  -٢
از ” توانيـد جـواب را حـدس بزنيـد؟          لطفا ببينيد آيا مـي    “ . مفهومي را دربر داشته باشد    
شـد اگـر شـما        چه مـي  “. شروع شوند ” شد اگر   چه مي “جمالتي استفاده آنيد آه با      

 ”مجبور بوديد بازار آزمايشي مورد نظر را تغيير دهيد؟
اگر رضايت شما . اي شنيديد، آن را بررسي آنيد  مخاطب خود جواب غيرمنتظره    اگر از  -٣

  اين ممكن است درست باشد،    “ : برآورده نشد، نظر خود را با عبارت ديگري بيان آنيد         
 ”…ممكن است آه آن

شود، محكم باشيد و آزادانه انتقاد خـود را بـا             اگر احساس آرديد آه با شما بازي مي        -٤
 سـپس مـن نيـز نظـراتم را      اجازه بده چند سؤال از تـو بپرسـم،  “ : يداين سؤال بيان آن   

 ”.رسيم هايي مي گويم و سپس با آمك هم به جواب مي
 وقتي آلمات آارساز نيستند اقدام آنيد: توصية دوازدهم

تواند ايـن مفهـوم را        انتقادات رفتاري مي  . تصور اآثر ما از انتقاد فقط شكل لفظي آن است         
گوييد رفتاري انتقـادآميز نيـز در    ايد عالوه بر آنچه آه به عنوان انتقاد مي        شما ب . گسترش دهد 

تصور آلي از انتقـاد بـراين اصـل اسـتوار           . پيش بگيريد آه به پيشرفت مخاطب شما آمك آند        
. گذارنـد   اي است آه افـراد بـه وسـيلة آن بريكـديگر تـأثير مـي                  ارتباط دو طرفه    است آه انتقاد،  

ــا  ــر شــما رفت ــابراين اگ ــات باعــث مــي   بن ــد گــاهي اوق ــر دهي ــز   ر خــود را تغيي شــود ديگــران ني
چهار مرحله براي تنظـيم رفتـار   . هايشان را نسبت به شما يا موقعيت تغيير دهند   العمل  عكس

 :هنگامي آه انتقاد زباني مؤثر نيست و بايد رعايت شود به شرح زير است
 .اي نداشته است هيچ فايدهايد اما   مشخص آردن انتقاداتي آه به طور دائم بيان آرده -١
 رفتاري را در پـيش بگيريـد آـه مخاطـب را مجبـور آنـد رفتـارش را تغييـر داده و در نتيجـه                           -٢

مثًال هـر روز بـا آمـك دسـتيارتان پـنج دقيقـه بررسـي آنيـد و                   : تغييرات مورد نظر حاصل شود    
وييد هـر روز بـه او       به آارمند خود بگ   . ها را سر جاي خود قرار داده است         ببينيد آه آيا او پرونده    

تكـان  (با يـك عالمـت غيـر زبـاني     . يادآوري آند آه همكارانش را از برنامه آار خود مطلع نمايد          
 . به آارمند خود بفهمانيد آه در جلسة همكارانش مشكل به وجود آورده است) دادن سر

 . در اقدامات خود استمرار داشته باشيد -٣
 .اخلة رفتاري ديگري را به آار گيريدمد  اگر مشكل همچنان حل نشده باقي ماند،  -٤
 

 از انتقادات خود بهره بريد: توصية سيزدهم
دهـد و هـيچ       آنيم مخاطب به همان رفتار مورد انتقاد ادامه مي          گاهي اوقات احساس مي   

در اين حالـت انتقـادات مـا ممكـن اسـت باعـث شـود                . شود  تغييري در رفتار او مشاهده نمي     
اي انجـام دهـيم و درسـت از زمـاني آـه رفتـار او در حالـت تغييـر                      زده  انتقادات ناپخته و شـتاب    

 . انتقاد از او را شروع آنيم يافتن است،
 هستند آه دربارة نتايج وقايع، رفتار خودمـان و  (mental bets)هايي ذهني  انتظارات شرط

ر د. آنها اغلـب مـنعكس آننـدة اهـداف و اسـتانداردها هسـتند             . بنديم  رفتار ديگران با خود مي    
سـه مرحلـه بـه شـرح زيـر بـراي            . شـوند   فرآيند انتقاد، انتظارات عوامل پرقدرتي محسوب مي      
 : ايجاد رابطه مثبت بين انتقاد و انتظارات وجود دارد

آن تـوقعي را    . بـريم   مرحلة اول با شناسايي انتظارات، به ماهيت و چگونگي آنها پـي مـي             
 نقـش مـؤثري در زنـدگي شـما دارنـد،          آه از خود رييس، همكـاران و ديگـر افـرادي داريـد، آـه              

ممكن است آار دشواري به نظر رسد، امـا وقتـي شـما توقعـات خـود را بنويسـيد،                    . بنويسيد
 .توانيد آنها را با دقت بيشتر ارزيابي آنيد بهتر مي

توانيد  مي. آنيد توقعات شما تا چه حد مطابق با واقعيات است          در مرحلة دوم بررسي مي    
عالوه براين اگر   . ايد، به عنوان پايه و معيار استفاده آنيد         شته تجربه آرده  از توقعاتي آه در گذ    
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توانيد ارزيابي آنيد آه آيا توقعات شما واقعـي اسـت    براي توقعات خود درصد قايل شويد، مي      
 يا خير؟

توانيـد آن را در جريـان فرآينـد           وقتي شما درصدي براي توقعـات خـود مشـخص آنيـد، مـي             
 .گرايانه دست يابيد گاه واقعاصالح آرده و به ديد

گيرند، از توقعات خود آگاه       بايد آساني را آه در مسير توقعات شما قرار مي         : مرحلة سوم 
هيـد از توقعـات شـما آگـاه شـوند، اطالعـات بسـيار مهمـي در                    وقتي به آنها اجازه مـي     . آنيد

 .)ريدچه چيزي در فكر شماست و به چه چيزي نياز دا. (دهيد اختيار آنان قرار مي
دهـد تــا ارزيـابي آننــد آيـا توقعــات شــما     همچنـين ايــن فرصـت را در اختيــار آنـان قــرار مــي   

توانند آنها را در همان سطح مورد نظر شما برآورده سازند؟ اگـر بـه    گرايانه است و آيا مي  واقع
د  اين فرصت را خواهند داشت آه داليـل خـو     اين نتيجه برسيد آه توانايي انجام آنها را ندارند،        

 .گرايانه دست يابيد انداز واقع توانيد به يك چشم را براي شما تشريح نموده و با هم مي
 

 تصديق آنيد آه انتقاد امري ذهني است: توصية چهاردهم
تـو بـه    ” “.آار تو بايد بهتر انجام شود     “ . آنيد را در نظر بگيريد      انتقاداتي آه هر روز بيان مي     
انـد در   م ايـن انتقـادات بـه عنـوان واقعيـت مطـرح شـده         تما” .آن خوبي آه بايد باشي نيستي     

ممكـن اسـت ديگـران دربـارة همـان موضـوعات،            . حالي آه آنهـا صـرفًا قضـاوت شـما هسـتند           
 .هاي ديگري داشته باشند قضاوت
ترين روشي آه توسط آن مردم ارزيابي ذهني خود را به يـك واقعيـت مطلـق منتقـل                     شايع

آنيـد آـه تـو آـاري را انجـام             بيان مـي  . (شود  شروع مي ” وت“ هايي است آه با       آنند، پيام   مي
تقريبًا همواره باعث تحريك يك حالت تـدافعي        ” تو“ هاي حامل     پيام). دهي  دهي و يا نمي     مي
آنهـا بـه مخاطـب القـاء        . روند  زيرا نوك پيكان سرزنش را به طرف مخاطب نشانه مي         . شود  مي
در اغلـب مـوارد     ” .تـو بـد هسـتي     ” “.سـت به وجود آمدن ايـن مشـكل گنـاه تـو ا           “آنند آه     مي

  افتـد آـه در پـس عملكـرد ضـعفيف افـراد،              ندرت اتفـاق مـي      زيرا به . سرزنش غيرضروري است  
 .هدفي خاص نهفته باشد

گيـرد و قصـد آنـان ايجـاد مشـكل       رفتارهاي آنان معموًال براي ارضاي نيازهايشان صورت مي 
باشيد آه انتقادات شـما ذهنـي بـوده و          بنابراين اگر شما به خاطر داشته       . براي شما نيست  

يك حقيقت مطلق و قاطع نيستند، احتمال آنكه از قدرت انتقاد سازنده استفاده آنيد افزايش               
 .يابد مي
 

 اي قرار دهيد در انتقادات خود انگيزه: توصية پانزدهم
بنـابراين صـحيح آن     . اسـت ” تشويق براي آـارآرد بهتـر     “ هاي اساسي انتقاد    يكي از نقش  

 آه فرض آنيم براي اينكه انتقاد شـما قـدرت سـازنده داشـته باشـد بهتـر اسـت بـراي                       است
 .تان برانگيزاننده باشد مخاطبان

در واقـع   . انگيزش در هر شكلي آه باشد، هدف آن تحريك شما بـراي انجـام آـاري اسـت                 
 امـا . انتقاد شما ممكن است بهبود گرا باشد اما اطالعات آم ارزشي به همراه داشته باشد              

اگر انتقاد انگيزه آافي به همراه نداشته باشد ممكن است مخاطـب شـما حتـي بـا تمـايالت         
 .مثبتي هم آه دارد از اجراي آن سرباز زند

آنند در قبال انتقاد شـما        آيا آارمندان شما احساس مي      انگيزة انتقاد خود را ارزيابي آنيد،       
د در آنهـا ميـل بـه بهبـود و ترقـي      شـو  مجبور هستند بهتر آار آنند، يا انتقاد شـما باعـث مـي           

 بوجود آيد؟ آيا انتقادات شما نتايج منطقي دارد يا آغازگر يك فرآيند طوالني بهبود است؟
دهد تا مخاطـب بـه جـاي     اي شكل مي بهترين آارآرد انگيزه اين است آه انتقاد را به گونه   

بـه عبـارت ديگـر،    . احساس اجبار، براي بهبود در آـار خـويش، احسـاس تمايـل را تجربـه آنـد                
خواهـد    شود آه در مخاطب اين احساس به وجود آيد آه مـي             تجهيز انتقاد يا انگيزه باعث مي     

 .بهترين تالش خود را براي بهبود آار انجام دهد نه آنكه فقط وظيفه خود را اجرا آند
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 از دنياي مخاطبان خود استفاده آنيد: توصية شانزدهم
ه اسـتفاده ابـزار مناسـبي بـراي اسـتفاده از قـدرت              شـويد آـ     در مواقع بسياري متوجه مي    

معني بودن انتقاد براي مخاطـب و         يك مورد زماني است آه به دليل بي       . انتقاد سازنده است  
گيـرد، حتـي وقتـي آـه          اي از انتقاد نمـي       هيچ نتيجه   اي براي تغييرات،    ارائه نكردن هيچ انگيزه   

 .ها مرتبط سازيد  مالي يا ديگر انگيزهايد تغييرات را به نوعي با مزاياي شما سعي آرده
اي   در اينجا ممكن است شما به اين نتيجه برسيد انتقادي آه از طريق استعاره و يـا مايـه                  

اي اسـت بـه دنيـاي         از روانشناسي بيان شود تنها ناجي شما خواهد بود زيرا استعاره دروازه           
 دنياي مخاطب شويد آه بـراي     دهد از مسيري وارد     استعاره به شما اجازه مي    . ناخودآگاه فرد 

شـود انتقـاد بـراي او         حال آه انتقاد باعث تحريك سيستم انگيزش فرد مي        . دار باشد   او معني 
 . شود دار شده و باعث انگيزش مي  معني

دهيـد باعـث      دومين مورد زماني است آه انتقاد شما بسيار حساس است يا احتمال مـي             
 . تحريك رفتار تدافعي گردد

يابيــد زمــاني اســت آــه  آــه شــما انتقــاد از طريــق اســتعاره را مــؤثر مــيســومين مــوردي 
. آند يك تيم يا يـك واحـد يـا يـك قسـمت باشـد              خواهيد از يك گروه انتقاد آنيد فرقي نمي         مي
 .اي متناسب با گروه است  انتخاب استعاره اي آه در اين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد، نكته

 
 پيگير باشيد، پيگير باشيدپيگير باشيد، : توصية هفدهم

بايـد   صرف نظر از اينكه انتقاد شما مـؤثر بـوده و مخاطـب نيـز واآـنش مثبـت نشـان دهـد،                        
خواهيـد همـواره از قـدرت سـازنده           اگر مـي  . يابد  مطمئن شويد آه اين شرايط جديد ادامه مي       

 بسـياري  .مند شويد بهترين آار اين است آه هميشه به او يادآوري آنيد آه ادامـه دهـد       بهره
 :شوند از منتقدان هنگام دنبال آردن انتقاد مرتكب دو اشتباه مي

آنند اگر هيچ بهبودي به چشم نخورد به معني آن است آه مخاطب متعهـد                 اول تصور مي  
 .نبوده و انتقاد را ناديده گرفته است

 و شود اما قـدردان آنهـا نبـوده    دومين اشتباه اين است آه منتقد متوجه تغييرات مثبت مي     
 .آند آه مخاطب همچنان با استانداردهاي مورد نظر فاصله دارد اغلب براين نكته تأآيد مي

 :توانيد انتقادات را پيگيري آنيد  به شرح زير مي
قدرداني شـما ماننـد   . به محض آنكه متوجه پيشرفتي شديد مستقيمًا با فرد صحبت آنيد   

ت خـود ادامـه دهـد و او را قـادر     شود مخاطب به حرآـ    يك محرك مثبت عمل آرده و باعث مي       
 .سازد آه بهتر از قبل عمل آند مي

 
 معيارهاي خود را براي انتقاد بشناسيد: توصية هجدهم

معتقدند آه يك انتقاد خوب برپاية معيارهاي         دو تن از متخصصان انتقاد، ارسطو و افالطون،         
 .مشخصي استوار است

قسمت مهمي از انتقاد    .) گيرد  ه قرار مي  آنچه آه براي قضاوت مورد استفاد     (داشتن معيار   
براي استفاده مؤثر از اين توصيه قبل از انتقـاد          . است زيرا بيانگر منطق شما در ارزيابي است       

 : از خودتان پرسش آنيد آه
 آيا بايد از معيارهاي ديگر نيز استفاده آنم؟ •
 آنم؟  ميدانند با چه معيارهايي دربارة رفتار و نتايج آن قضاوت آيا ديگران مي •
 آنند؟ ديگران دربارة معيارهاي انتخابي من چگونه فكر مي •

آند انتقادات خود را شـكل داده و بـه مخاطـب منتقـل آنيـد و در       هاي شما آمك مي    جواب
هاي مؤثرتري انجام دهيد و اين يعني معيار مهمي آه به شما در استفاده                اين راستا ارزيابي  

 .آند از قدرت انتقاد سازنده آمك مي
 

 به خودتان گوش دهيد: توصية نوزدهم
دهد هنگـام انتقـاد شـدن و انتقـاد آـردن بـه         توانايي به خود گوش دادن به شما اجازه مي        

هـاي خـود توجـه بيشـتري          با تقويت اين مهـارت بـه گفتـه        . گوييد نظارت آنيد    آنچه به خود مي   
ا آمك آننده هسـتند     توانيد افكارخود را بررسي آرده و ببينيد آي         سپس مي . داريد  معطوف مي 
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اي اصالح آنيد تا بـه شـما آمـك آننـد              توانيد آنها را به گونه      با اين آگاهي مي   . يا آسيب زننده  
 .انتقادپذيري شما افزايش يابد

يك روش خوب براي تمرين اين توصيه اين است آه هر روز به مدت پـنج دقيقـه بـا آرامـش                      
. ما جـاري اسـت گـوش فرادهيـد    نشسته و به گفتگوي درونـي آـه در آن لحظـه در ذهـن شـ          

توانيد هنگـامي آـه مـورد انتقـاد قـرار             وقتي به شنيدن گفتگوي دروني خود عادت آرديد، مي        
افكار خودآار شما معموًال داراي مشخصه زير       . گوييد تمرآز آنيد    گيرد به آنچه آه خود مي       مي

 :هستند
 .آنها اغلب غير منطقي هستند •
 .بول داريدشما تقريبًا هميشه اين افكار را ق •
 .وار هستند آنها معموًال خالصه •
افكار خودآار شما تمايل دارند آه انباشـته شـده و بـراي ديگـر افكـار ماننـد نشـانه عمـل                        •

 .آنند
آنـد تـا قـدرت انتقـاد سـازنده را             فراگيري مهارت گوش فرادادن به خود به شـما آمـك مـي            

 بشنويد
 

 خونسرد، آرام و متمرآز باشيد: توصية بيستم
مخصوصـًا عصـبانيت هنگـام        شـود،      انتقاد باعث تحريك احساسات قوي مي       ب افراد، در اغل 

 .دريافت انتقاد و اضطراب هنگام بيان انتقاد
اين احساسات باعث تنش و افزايش فشار سيستم برانگيختگي فيزيكي شده تا بدان جا              

 .شود شكنندة افكار ما مي آه درهم
العمـل مـؤثرتري       حفظ آنيد قادر خواهيـد بـود عكـس         اگر بتوانيد هنگام انتقاد آرامش خود را      

زيرا با آنترل احساساتي آه بـه صـورت رفتـار تـدافعي ظـاهر               . نسبت به وضعيت نشان دهيد    
در اين صورت شـما قـادر     . توانيد به بهترين وجه در مقابل انتقاد عمل آنيد          شود، شما مي    مي

 . ناسب نشان دهيددرستي ارزيابي آرده و واآنشي م خواهيد بود وضعيت را به
توانيـد از دو روش اسـتفاده         براي حفظ آرامش خود هنگام انتقاد شدن يا انتقـاد آـردن مـي             

 : آنيد
هـاي فيزيولـوژيكي آـه خبـر از فروپاشـي       العمـل  اولين راه اين است آـه نسـبت بـه عكـس      

 .دهد حساس باشيد آرامش مي
تمرينـاتي آـه باعـث      . بخـش اسـت     دومين روش حفـظ آرامـش هنگـام انتقـاد تمرينـات آرام            

هـايي آـه      شوند در شما قدرتي به وجود آيد آه بتوانيد از زمان مناسب حتي در موقعيـت                 مي
بخش   هاي آرام   واآنش. آرامش خود را حفظ آنيد    . شود  احساسات شما شديدًا برانگيخته مي    

ر دهـد بـه طـو       زيرا به شـما اجـازه مـي       . شود رفتار انتقادپذير خود را حفظ آنيد        شما باعث مي  
 . معقوالنه تفكر آنيد

 
 

 بخش دوم

 برانگيز و رايج انتقاد چالش هاي دشوار،  موقعيت

از مـديران ارشـد اجرايـي       . ام  در طول بيست سال گذشته، سخنان هـزاران نفـر را شـنيده            
تـرين انتقاداتشـان را بـراي مـن بيـان             برانگيـز   تـرين و چـالش      ها، مشكل   گرفته تا مديران شرآت   

تر   برانگيزتر و متداول    تر، چالش   ها چهارده موقعيت انتقاد را آه مشكل        ين داده از ميان ا  . اند  آرده
 .ام بود انتخاب آرده

ها آه اثر آنها ثابت شـده اسـت،           ها و مداخله    در اين بخش مؤثرترين راهبردها، فنون، روش      
 .گيرد در اختيار شما قرار مي
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 آيا از انتقاد رييس خود هراس داريد؟  -١
شود اين است آـه       ها مي   ترين موقعيت   ي آه باعث پيروزي شما در مشكل      ا  ترين نكته   مهم

 ”چگونه از رييس خود انتقاد آنيد؟“
: ايد بايستي به سه قـانون اصـلي تكيـه آنيـد            به عنوان آسي آه آار انتقاد را شروع آرده        

قاد اگر دريافتيد رييس شما با انت. اول اينكه از ديد مثبت رييس نسبت به انتقاد مطمئن شويد       
ميانه خوبي ندارد بايد روشي عاقالنـه در پـيش گرفتـه و بـه جـاي تـالش بـراي تغييـر او، يـاد                          

 . بگيريد چگونه خود را با شرايط وفق دهيد
دهيـد، دقيقـًا برعملكـرد شـما          دوم اينكه مطمئن شويد آنچـه را آـه مـورد انتقـاد قـرار مـي                

العمـل    لكرد شما تأثيري نـدارد، عكـس      انتقاد از او در مورد آاري آه برعم       . تأثيرگذار بوده است  
تـرين نيـز      سومين قانون در انتقاد از ريـيس آـه احتمـاًال مهـم            . مناسبي در پي نخواهد داشت    

بايد مواظب باشيد روش بيان انتقـاد شـما         . نمايي نزد رييس است     باشد، اجتناب از قدرت     مي
 ايـن صـورت ريـيس       در غيـر  . به شخصيت رييس آسيب نزده و امنيت شغلي او را تهديـد نكنـد             

 شما حالت تدافعي به خود خواهد گرفت

 خشم از انتقاد -٢
دليـل  . شـوند   اند آه افـراد در آـار روزانـه خـود تـا ده بـار عصـباني مـي                     مطالعات نشان داده  

گوش دادن بـه مخاطـب عصـباني آـاري          . چرخد  ها، حول محور انتقاد مي      بيشتر اين عصبانيت  
در اينجا چند نكتـه     .  شدن خشم طرف مقابل است     فراتر از نشستن و صبور بودن براي خالي       

 :آند شود آه شما را در گوش دادن به عصبانيت يك فرد آمك مي بيان مي
 .حرف او را قطع نكنيد –
 .باشيد) شود آنچه آه از حرآات بدن استنباط مي(مراقب زبان بدني خود  –
 .گويد براي خود خالصه آنيد با آلمات خود آنچه آه مخاطب مي –
فهميـد، آرامـش خـود را حفـظ آنيـد و          ب شما را متهم آرد آه سخنان او را نمي         اگر مخاط  –

 .بگوييد آه مايل هستيد نظرات او را درك آنيد
 .انعطاف پذير باشيد –
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 انتقاد از همكاران -٣
همكاراني آه داراي قدرت سازماني مساوي هستند نه تنها مجاز به انتقاد هستند، بلكه              

هنگامي آـه بحـث بـين دو نفـر شـديد      .  يكديگر به بحث بپردازندرود هنگام انتقاد با     انتظار مي 
عـالوه بـراين ممكـن اسـت هنگـام      . آند شود، هر فرد در مواضع خود بيشتر پافشاري مي         مي

در اينجا چند روش آـه هنگـام انتقـاد          . آلود او مواجه شويد     انتقاد از يك همكار با واآنش خشم      
 .آنيم از يك همكار مفيد هستند ارائه مي

 .دارك يك هدف مشترك را بوجود آوريدا –
 .گذارد نشان دهيد چگونه عملكرد همكار شما بر هردوي شما تأثير مي –
 .براي انتقاد آردن اجازه بگيريد –

 در خط آتش -٤
اگر فقط يك چيز باشد آه شما به آن نياز نداشته باشيد، همكار يا رييسي اسـت آـه هـر                

مشــكل . آنــد اي بيــان مــي اراحــت آننــدهروز در مــورد آــار شــما، اظهــار نظرهــاي مخــرب و ن 
آيا واقعـًا  . آجاست؟ آيا بايد ميز آار را تغيير داد، اظهارا او را ناديده گرفت يا اظهار ناراحتي آرد        

يـك اسـتراتژي مـؤثر در ايـن مـورد ماننـد               .رسـند   مـي   نظـر   هـايي منطقـي بـه       العمل  چنين عكس 
ف خـود بـراي غلبـه بـراو اسـتفاده           او از نيـروي حريـ     . اسـت )Akido( عملكرد يـك اسـتاد ايكيـدو      

گرا از شما انتقاد آرد به جاي سعي در متوقف آردن، او را               هنگامي آه منتقد منفي   . آند  مي
 .اي بيان آند تشويق آنيد انتقادات خود را به طور سازنده

 ها انتقاد در گروه -٥
ترين   شكلانتقاد در حضور ديگران چه در يك نفر چه از همه افراد حاضر در جلسه يكي از م                 

منتقد . آند در بيشتر موارد مخاطب احساس ناراحتي و نگراني مي     . هاي انتقاد است    وضعيت
شود ديگران از اظهار نظـر        پذيرد آه معموًال باعث مي      خطر تزريق تنش به محيط جلسه را مي       

 . دو استراتژي براي انجام اين آار وجود دارد. خودداري آنند
 .اي غيرشخصي به انتقاد خود بخشيد آل مجموعه چهرهاول اينكه با مخاطب قراردادن 

توانيـد در ميـان جمـع از يـك نفـر              دومين روش آه بسيار مؤثر است در اين روش شـما مـي            
 .اي عمومي ببخشيد انتقاد آنيد و با عموميت دادن به انتقاد خويش به انتقاد وجهه
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 تقصير من نبود -٦
 همواره در پي عذرآوردن اسـت آـار     بحث آردن با آسي آه براي توجيه اشتباهات خويش        

شـنويد    آنيـد، تنهـا جـوابي آـه مـي           هرگـاه شـما انتقـادي از او مـي         . اي است   واقعُا آزاردهنده 
 .براي اين آار دو دليل وجود دارد. عذري براي توجيه نتايج حاصله. اي بيش نيست بهانه

 .آند مني مياول اينكه فرد بهانه ساز در موقعيتي نامطمئن قرار دارد و احساس ناا
دوم اينكه بهانه آوردن روشي مؤثر براي شانه خالي آردن از زير بار مسئوليت اعمال خـود           

 .است
در مورد اول قبل از اينكه مخاطب فرصتي براي پاسخگويي بيابد از او بخواهيد دربارة انتقاد             

 .چند روز فكر آند
باه بـراي هـر آسـي       در مورد دوم به مخاطب بفهمانيـد آـه انسـان جايزالخطاسـت و اشـت               

 .آيد پيش مي

 هنگامي آه حق با مشتري نيست -٧
ايد از بهتـرين مشـتري يـا اربـاب رجـوع خـويش انتقـاد آنيـد؟ بهتـرين                      آيا تاآنون مجبور بوده   

استراتژي در چنين مواردي اين است آه جمالتي را بيان آنيد آه تمايـل شـما را بـراي تهيـه                     
مواردي نيز وجـود دارد آـه    .  منعكس آند تر،خواهد يعني خدمات به آنچه آه هر مشتري مي

شما مجبور هستيد به دليل رفتار نامناسـب مشـتري، از او انتقـاد آنيـد و حاضـريد در صـورت                
 .ادامة اين رفتار حتي مشتري را از دست بدهيد

 مخاطب منفي باف -٨
ز گرا آه دائم بـا جمـالت نااميـد آننـده و منفـي همكـاران خـود را ا                     همكاري با فردي منفي   

آنـد از ناخوشـايندترين تجـارب شـغلي اسـت آـه گـزارش شـده                   انجام آارهايشان نااميد مي   
 . است

ــل ســرايت بيمــاري       ــد خــود را در مقاب ــدا باي ــيم؟ در ابت ــرادي انتقــاد آن ــين اف ــه از چن چگون
هنگامي آه خود را در برابـر افكـار منفـي همكـاران ايمـن               . نگري او به خود ايمن سازيد       منفي

در اين مورد بايد بـه فـرد مـورد نظـر     . راي مرحلة دوم هستيد يعني انتقاد آردن   آرديد آمادة اج  
چنـين  . گرايي هيچ نفعي بـراي او نخواهـد داشـت    فهماند آه افكار او منفي بوده و اين منفي        

 .شود اين فرد مقداري از افكار منفي خويش را براي خود نگهدارد حرآتي باعث مي
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 وقتي آه شما مقصر اصلي نيستيد -٩
مان بـه دليـل آنكـه مرئوسـان يـا       راي بسياري از ما، مورد انتقاد واقع شدن از سوي رييس   ب

در اين موارد ما    . شود  اند، باعث عصبانيت مي     همكاران همپاية ما آاري را شتابزده انجام داده       
 .آنيم انتقاد را غيرعادالنه تلقي مي

ت آـه بـه ريـيس خـود     العمل شما نيز عادالنـه باشـد، اشـتباه بزرگـي اسـ           حتي اگر عكس  
 .زيرا به هر حال آارمندان شما مقصر هستند. بگوييد ارزيابي او صحيح نيست

تـرين راه ايـن اسـت         عاقالنه. اي نخواهد داشت    سرزنش آردن و عذرخواهي نيز هيچ فايده      
نظـر ريـيس خـود را بپذيريـد و مسـئوليت اشـتباه را قبـول            . آه گناه ديگران را به گـردن بگيريـد        

بلكه با آارمندان خـود     . ه براين نيازي نيست دربارة موضوع با رييس خود بحث آنيد          عالو. آنيد
 .موضوع را مطرح آرده و پيرامون آن بحث آنيد

 انتقاد از دوستان -١٠
زيرا ايـن  . اغلب مردم اعتقاد دارند انتقاد از همكاري آه با او رابطة دوستانه دارد سخت است           

تانه شود شود، آه معمـوًال بـراي هـر دو طـرف از              انتقاد ممكن است باعث تيرگي روابط دوس      
اما چـون انتقـاد آـردن غيرقابـل اجتنـاب اسـت، و بـدون شـك                  . اي برخوردار است    اهميت ويژه 

توانيـد از دو توصـية زيـر بـراي            دانيد آه مجبور خواهيد بود از همكار خود انتقـاد آنيـد، مـي               مي
 :انتقاد چنين مواردي استفاده آنيد

) I(    گذارد معيارهاي خاص خود را براي انتخاب درسـت           ار شما تأثير مي   چون افكار بر رفت
آنيد دوستي و آار شما با يكـديگر          اگر فكر مي  . از ميان همكاران خود مشخص آنيد     

زيـرا در   . سازگاري ندارد، سعي آنيد دوستان خـود را از جـاي ديگـري انتخـاب آنيـد                
آنيـد   اگـر فكـر مـي   . صورت به طور قطع براي شـما مشـكل سـاز خواهـد بـود           غيراين
توانيد مشـكالت بـه وجـود آمـده را حـل آنيـد و اينكـه روابـط دوسـتي شـما بـه                           مي

ارزد، پس بدون هـيچ ترسـي روابـط دوسـتانة خـود را                مشكالتي آه در پي دارد مي     
 .گسترش دهيد و به مقام و منصب آنها توجه نكنيد

) II(  ود بــراي وقتــي مجبــور هســتيد از دوســت خــود انتقــاد آنيــد، از روابــط دوســتي خــ
تسهيل اين آار استفاده آنيد و اجازه ندهيد اين روابط به عنوان مشكل براي شـما                

 . مطرح شود
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 زماني آه انتقاد آردن اخالقي است -١١
رسد برخالف اخالقيات شخص باشد يكي از مشكالتي  مواجهه با مسائلي آه به نظر مي 

 .شويم رو مي است آه بيشتر از همه با آن روبه
شـود معمـوًال      گيريد انتقاد آنيـد، پاسـخي آـه بـه شـما داده مـي                يم مي هنگامي آه تصم  

 :چنين مشكلي خواهد داشت
آنـي درسـت اسـت انجـام          تـو آـاري را آـه فكـر مـي          “ يا  ” ببين تو آار خودت را انجام بده      “
 ”.آنم دهي، من نيز همين آار را مي مي

دگان شـما اعمـال     اگر مخاطب شما رييس شما و يا ارشدتر از شما باشـد و در جلـوي ديـ                 
 غيراخالقي انجام دهد تكليف چيست؟
 :در اين حالت سه گزينه وجود دارد
عصباني شويد اما با درددل آردن با همكاران خويش آن       . اول اينكه هيچ آاري انجام ندهيد     

 .را برطرف سازيد
اگـر  . دوم اينكه راهي آه در پيش روي شما قرار دارد اين است آـه آـار خـود را رهـا آنيـد                      

توانايي شما بـراي اجـراي      . توانيد آن را رها آنيد      ضعيت را غيرقابل تحمل يافتيد، همواره مي      و
اين گزينه به نياز شما به آن شـغل، احتمـاًال يـافتن يـك شـغل جديـد و آيـا اينكـه هـيچ پيامـد                            

 .ديگري نخواهد داشت بستگي دارد
ممكـن اسـت شـما در       امـا   . راه حل سوم اين است آه شما از فرد مورد نظـر انتقـاد آنيـد               

هنگـام انتقـاد از رفتارهـاي غيراخالقـي بايـد ايـن             . نتيجه اين آار شغل خود را از دست بدهيد        
امـا آمـاده باشـيد عواقـب آن را نيـز      . دانيد انجام دهيـد  آنچه را الزم مي: نكته را در نظر داشت    

 . ودقبول آنيد زيرا ممكن است در اين مورد قدرت انتقاد مثبت باعث بيكاري شما ش

 .ام من اين مسئله را از طريق شايعه شنيده -١٢
آارمند شرآتي از همكار خود شنيد آه يكي از آارمندان گفته است او به خـوبي گذشـته        

بــه خــاطر : آنــد وقتــي از او پرســيد چــه آســي ايــن حــرف را زده اســت پاســخ داد  آــار نمــي
 .اين مطلب را چند روز پيش شنيدم. آورم نمي

گوييم و در مواردي نيز منظورمـان   درددل آردن چنين سخناني مي  گاهي اوقات، فقط براي     
با وجود اين اگر شـما مخاطـب انتقـاد          . اين است آه انتقادات ما به گوش فرد مورد نظر برسد          

در اين جا چهار روش براي ايـن آـار          . توانيد از آن استفاده آنيد      دست دوم باشيد همچنان مي    
 :شود شرح داده مي

i. ري تدافعي دربارة موضوع تحقيق آنيد و اعتبار واسطه را ارزيابي آنيدبه جاي اتخاذ رفتا. 
ii.                   اگر فرد واسطه، منبع انتقاد را فاش نساخت، او را تشويق آنيد از منتقد بخواهد بـه طـور

 .مستقيم با شما گفتگو آند
iii.            از او بخواهيـد   . ايـد   نزد سرپرست خود برويد و به او بگوييد انتقاداتي دربارة خودتان شنيده 

 .به شما آمك آند منبع انتقاد را شناسايي آنيد
iv. اگر صحيح اسـت منبـع آن را فرامـوش          . تر از همه، ارزيابي شما از اعتبار انتقاد است          مهم

 .آنيد و اقدامات الزم را انجام دهيد

 شناختم من قبًال او را مي -١٣
 ترفيـع  شما يـا يكـي از همكارانتـان ممكـن اسـت       . تقريبًا اين روندي غيرقابل اجتناب است     

آارآنـان ايـن وضـعيت را يـك مـورد دشـوار بـراي انتقـاد آـردن                   . بگيريد و رييس ديگران بشـويد     
اي آه بايد مورد توجه قـرار گيـرد ايـن اسـت آـه بـراي بسـياري از افـراد ايـن                          نكته. پندارند  مي

نوع استراتژي انتخابي شما بسـتگي بـه ايـن          . شود  تغييرات پديد آمده باعث بروز مشكل مي      
 .ه شما پس از تغييرات رييس شويد يا مرئوسدارد آ

 يك منتقد سازنده -١٤
مـن پـنج    . يك منتقد شايسته آسي است آه همواره قدرت انتقـاد سـازنده را در اختيـار دارد                

 :ام مشخصه عمومي در تمام آنها ديده
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 اول آگاهي آنها نسبت به خويش و اطرافيان آنها و اهميت انتقاد
گويد افراد به طور طبيعي مسـير بهبـود و ترقـي         رد آه مي  اي دا   دوم منتقد سازنده فلسفه   

توانند تغيير آنند بلكـه ميـل دارنـد           آند آه مردم نه تنها مي       اين مطلب بيان مي   . پيمايند  را مي 
مفهوم اين فسلفه به ما نشـان       . بيشترين تالش خويش را براي پيشرفت و رشد انجام دهند         

 .افراد در جهت ارائه بهترين عملكرد آناناي است براي آمك به  دهد انتقاد وسيله مي
 .منتقد سازنده مسئوليت پذير است: سوم
 .منتقد سازنده فعال است: چهارم

خواهـد بگويـد تمـرين        او آنچه را آه مي    . آند  پنجم اين آه منتقد سازنده انتقاد سازنده مي       
او . شود  بديل مي دهد براي ديگران به يك الگوي عملي ت         با تمريناتي آه او انجام مي     . آند  مي

 .دهد چگونه انتقاد آنيم و چگونه انتقاد شويم نشان مي


