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روش صحیح انتقاد شنیدن

سالهاقبلخودمهمیشهخیلیمیترسیدمکهازطرفکسینقدبشم.

مخصوصاازطرفافرادیکهبزرگترازمنهستندویاازلحاظاجتماعی

باالترهستند.برایهمیناگرکاراشتباهیانجاممیدادمخودموجلویاین

افرادآفتابینمیکردمتانکنهیوقتبهمنانتقادکنند.

حتیاگرهمکاراشتباهیانجامنمیدادمیکسریازافرادبودندکهفقط

دوستداشتندالکینصیحتیاانتقادکنند،منهمیشهازدستاینافراد

همفراریبودم.

آخهمیدونید،انتقادشنیدنخیلیسخته.
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داستاِنمن،داستانخیلیازافرادیهستکهازانتقادشنیدنبدشون

میآدوانتقادشنیدنباعثمیشهکهعصبییاافسردهبشند.

اماچیزیکهباعثشداینرفتارمرونصبتبهانتقادشنیدنکناربذارم

میدونیدچیه؟

“نتیجهانتقادشنیدن”هست.

وقتیماازکسیانتقادیمیشنویم،میتونیمضعفهاییکهداریمرو

بهنقطهقوتخودمونتبدیلکنیم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه انتقاد 

کنیم

یکیازارکانیکهدرتقویتضعفهایماوجوددارهاینهکهبهاونضعف

آگاهبشیم.

بنابراینزمانیکهازموننقدیصورتمیگیرهبهترهکهعصبی،ناراحتو

یاافسردهنشیموخوببهاوننقدیکهازمامیشهگوشکنیم
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داشته نیاز چاپلوس افراد به اینکه از بیشتر پیشرفِتخودمون برای ما

باشیم،بهمنتقدانواقعینیازداریم.افرادچاپلوسباتعریفوتمجید،ما

رادریکخوابخرگوشیفرومیبرنداماافرادمنتقدماراازاینخواب

غفلتبیرونمیآورند.

شایدبراتونجالبباشهکهمنبهشخصیپولمیدهمکهمنرونقدکنه.

دراصلمنیکمنتقدحرفهایدارمکهدرموردیکسریازمواردباهاش

مشورتمیکنموازشمیخامکهمنروموردنقدقراربده.

حقیقتشوقتیازطرفایشوننقدمیشمخیلیبرامسختودردناکهاما

چیزیکهمنروبهشنیدنایننقدهامصمممیکنه،نتیجهبعدازانتقاد
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شنیدنهست.

فقط آنچه را که دوست دارم نشنوم!

زمانیکهداریمانتقادیرومیشنویمبهترهکهاوننقدروهمونطورکه

هستبشنویمنهاینکهفیلترشکنیموآنطورکهخودموندوستداریم

بشنویم.

درزماننقدشنیدنویابعدازاونبهترهکهباخودمونروراستباشیم

وبهرویحقایقیکهازماوجوددارهسرپوشنذاریم.

 بین انتقاد از رفتار و شخصیتمان فرق وجود دارد

گیرند بهخودشونمی ازشونمیشه نقدی که افرادهنگامی از خیلی

ناراحتمیشند،چونفکرمیکنندکهخودشونوشخصیت وبسیار

خودشونهستکهزیرسوالونقدقرارگرفته،اماواقعیتاینهکهاگر

نقدیانجاممیشه)البتهانتقادبصورتصحیح(بهاونکاریاعملکردیکه

داشتهواردمیشهنهبهشخصیِتما.

بنابرایننقدهاییکهصورتمیگیرهبهعملکردمابرمیگردهنهبهخودمان.
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اگهمابتونیمبرخوردخیلیخوبیبانقدشدنداشتهباشیمقطعًامیتونیم

جایگاهخودمونروازلحاظاجتماعیرشدبدیموازطرفیهموقتینقدی

میشنویمبرخوردخوبیداشتهباشیمهمطرِفمقابلازگفتِننقدشلذت

کنیم تلخی اوقات و بشیم ناراحت اینکه بدوِن وهمخودمون بره می

اوننقدرومیشنویمواگهنقدجایزیبودازشبرایپیشرفِتخودمون

استفادهمیکنیم.

اگه بخایم برای نقد شنیدن فرمولی بنویسیم بصورِت زیر میشه:

۱-بعدازشنیدِننقدتشکرکنیم

۲-دلیِلایننقدرودرذهِنخودمونتحلیلکنیم

۳-اگردلیِلنقدرونتونستیمحدسبزنیمازخوِدشخصانتقادکنندهمی
پرسیم

۴-پاسِخمناسبیااقداممناسبانجاممیدیم
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یک مثال:

فرضکنیدیکیمیادبهمنمیگه:“آقایمصطفیشماخیلیتوکالساتون

شوخیمیکنیدواینشوخیهایشماخیلیمنروناراحتمیکنه”

جواب پرخاشگرانه من:

اگهخوِشتنمیاددیگهنیاَسِرکالس◄

بهشماربطیندارهکهشوخیمیکنمیانه◄

کسیازشمانظرخواست؟◄

http://amirmostafa.com/


8 روش صحیح انتقاد شنیدن

انتظاِر نباید بهصحبتکردنمیکنمقطعًا اینلحنشروع با وقتیمن

از احترامداشتهباشموبهطبِعمن،ایشونهملحنشعوضمیشهو

خودشعکسالعملنشونمیشده

جواِب من با استفاده از فرمول باال:

دوستعزیزممنونمازاینکهایننکتهروبهمنگفتیدومرسیکهبرای

منوقتگذاشتیدونظرتونرومیگیدوبهمنکمکمیکنیدتاجایگاهم

ارتقاءپیداکنه،خدمتتونعارضمکهشوخیکردنباعثباالرفتنراندمان

کرده اثبات رو موضوع این کاماًل هم علمی مطالعات و میشه یادگیری

کههرچقدرماسرکالسبانشاطترباشیممیتونیمنتیجهخیلیبهتری

بگیریم.امااگراحساسمیکنیدکهنوعشوخیهایخاصیهستکهشما

روناراحتمیکنهاگربهمنبگیدحتماسعیمیکنمکهاونهاروازلیست

شوخیهامحذفکنموبازهمممنونمازشمادوستعزیزکهوقتتونرو

برایمنگذاشتیدونظرتونروگفتید.

انتقاد کردن دو دلیل میتونه داشته باشه

یکیاینکهطرفازسردلسوزیوقصِدبهبوِدشرایطماروداشتهباشه
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یااینکهمیخادخودشروکانوِنتوجهدیگرانقراربده،مثلیکبچهکه

وقتیمیریممهمونیوکسیبهشتوجهنمیکنهمیزنهزیِرگریهوبازبوِن

بیزبونیبهمامیگهکهبهشتوجهکنیم،دراینشرایطهمانتقادکردن

هممثلگریههمونبچهمیمونه.

شنیدِنانتقادودرستپاسخدادنبهش،یکهنِرکهافراِدخیلیکمی

دارند.فرقیهمنمیکنهکهطرفمدیرباشهیایکمنشی،آبدارچیباشه

یاوکیل.

یک تمرین کوچیک:

مثاًلفرضکنیدیکیاینانتقادهاروازماکرده:همبهشپرخاشگرانه

پاسخبدیمهمبااستفادهازفرمولباال

شماخیلیبیادبی◄

شماخیلیخودخواهی◄

شماخیلیعصاقورتدادهواتوکشیدهصحبتمیکنی◄
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که اینسایتهستندخوشحالمیشویم در که دوستانی دیگر و من

دیدگاهویاتجربیاتیخودتونروبامابهاشتراکبگذاریدتاباهمتبادل

نظرداشتهباشیم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد

میکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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