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 استگاهی بازخورد منفی بهترین 
 * ونسوردی گرنت هالیهدکتر 

 افشین محمد ترجمه:

 
 "انتقادی"بازخورد به یک کارمند یا همکار نباید ی باره ببینم که در ارائه ای در اینفکر کنم اگر یک بار دیگر مقاله

، هاننده است. بدون شک این دست توصیهناامیدکبسیار  . واقعاً سرم منفجر خواهد شداحتماالً ،دیباش "منفی"و 

 شما هم از این فکر لذت عالوه، احتماالًه رسند. ب در ظاهر مناسب و منطقی به نظر میو مسلماً دارندنیت خوبی 

در کمترین حد، برای هر دو طرف کاری که دهند؛ کاری را اشتباه انجام میآنها بگویید که دیگران برید که به نمی

 . آور استخجالت اندکی

ه و خطرناک است. اشتباه از این لحاظ که اگر انتقاد در زمان درست و اشتبا ،بازخورد منفی یارائهاما اجتناب از 

 ات،بخش باشد. خطرناک از این لحاظ که بدون آگاهی از اشتباه انگیزهکامالًتواند ، میبه روش درست مطرح شود

از هدف دورتر  شما را بازخورد صرفاً یماندن در ارائه "مثبت"تواند پیشرفت کند. اصرار بر احتمالً هیچکس نمی

 کند. می

 گیرد؟کند؟ انگیزه او را نمیاامید نمیخواهید بگویید آیا بازخورد منفی فرد را ن میحتماً

 درست است. این حرف کامالً

همچنان انگیزه داشته که کند آیا مردم به تشویق برای حس اعتماد به نفس نیاز ندارند؟ آیا به آنها کمک نمی

 باشند؟
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 رد، بله.در بسیاری از موا

از دانشگاه کلمبیا و آیلت فیشباخ از دانشگاه ین ا، مگر نه؟ خوشبختانه، تحقیقات استیسی فینکلشتکننده استگیج

و برای  توضیح داده که بازخورد منفی چرا، چه زمانیمتناقض بازخورد را روشن ساخته و  شیکاگو ماهیت در ظاهر

 چه کسی مناسب است.

دهند آغاز کنیم. تحسین )برای مثال، کاری انجام میبازخورد مثبت و منفی که مهم است که با درک عملکردی 

دهید، شما را نسبت به کاری که انجام می تعهد ،نفسه ب ...( با ارتقاء تجربه و اعتماد عالی انجام دادیواقعاًکه 

آموزنده است؛  ...( این بود که، کار اشتباهی که کردی تر )مثالًطرف دیگر، یک ارزیابی انتقادیدهد. از افزایش می

توانید در آن که چطور میدهد به شما بینشی میگوید که در کدام قسمت باید بیشتر تالش کنید و به شما می

 قسمت بهتر شوید. 

و های متفاوت اثربخشی د مختلف در زمانبرای افراباید بازخورد مثبت و منفی به این دو کارکرد متفاوت، با توجه 

بینی کنید، تشویق به حفظ خوشدانید که چکار می نمی. برای مثال، وقتی واقعاًخشی بیشتری داشته باشدبانگیزه

 کارها به تشویق نیاز دارند. اماگاهی تازه ؛کندهای پیش رو کمک میس راحتی بیشتر در مقابله با چالشو احسا

تواند به شما کمک سازنده است که میانتقاد  این ،کنیدانید که چکار میدوقتی کارشناس هستید و کم و بیش می

 رسید. ی کار خود به باالترین مرحلهبکند که 

واع مختلف اطالعات دنبال انه ب کارها و کارشناسان خبرهدهند تازهاین و فیشباخ نشان میهمانطور که فینکلشت

دانشجویان آمریکایی که در سطوح مبتدی در یکی از تحقیقات آنها از گیرند. متفاوتی انگیزه می بوده و از اطالعات

بگوید کجای دهند که به آنها وال شد که معلمی را ترجیح می، سشدندشرفته کالس زبان فرانسوی حاضر مییا پی

)تمرکز روی  دهندآنها( یا کجای کار را اشتباه انجام می دهند )تمرکز روی نقاط قوتکار را درست انجام می

بر روی نقاط قوت گر و متمرکز تدی بیشتر خواستار یک معلم تشویقآنها(. دانشجویان مباشتباهات و نحوه اصالح 

های دند که به ارتقاء مهارتداتر را ترجیح مینشجویان پیشرفته یک معلم انتقادیدادر طرف دیگر اما  بودند؛

 تر آنها کمک کند. ضعیف

های د: پرداختن به فعالیتی را مورد بررسی قرار دادنمتفاوت دیگر رفتار کامالً ،این محققان در یک تحقیق دیگر

( و Greenpeaceهای زیست محیطی )مانند ، اعضای سازمانآنها "کارشناسان"بار  سازگار با محیط زیست. این

د که هایی را تهیه کره در این تحقیق فهرستی از فعالیتکنندنها افراد غیرعضو بودند. هر شرکتآ "مبتدی های"

رهیز از مصرف آب معدنی و پکارهایی مثل بازیافت، : دهدبه محیط زیست به طور مرتب انجام میبرای کمک 

 اثربخشی این اقدامات به آنها بازخورد داده و یک  ی. سپس یک مشاور زیست محیطی دربارهترهای کوتاهاستحمام
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اقداماتی که  ییا درباره خود بدانیدی اقدامات اثربخش دهید بیشتر دربارهنه برای انتخاب داشتند: ترجیح میگزی

 را ترجیح دادند.  —اثردرباره اقدامات بی —، در مقایسه با مبتدیان، بازخورد منفیتاثیری ندارند؟ کارشناسانهیچ 

ی افرادی که از قبل دانش و یعن —ایهند که افراد باتجربه در هر حوزهداین مطالعات در کنار هم نشان می همه

ه دنبال آن هستند. آنها به از بازخورد منفی هراسی ندارند. بلکه خودشان ب —اندرا ارتقاء دادههای خود مهارت

گوید  چیزی را به آنها میدانند که بازخورد منفی کلید پیشروی به جلوست و بازخورد مثبت صرفاًصورت غریزی می

 دانند. که خودشان از قبل می

کنندگان ید؟ وقتی به شرکتبزن دست به اقدامشود نوع بازخورد سبب می شود؟ کدامپس انگیزه در این میان چه می

فی بازخورد مثبت یا منفی داده شد و بعد از صورت تصاده هایشان بی فعالیتزیست محیطی درباره یدر مطالعه

 ،نداهدا کن Greenpeaceدالر دستمزد شرکت در این تحقیق را به  25وال شد که حاضرند چه مقدار از آنها س

 برای این کمک مالی داشت. کارشناسانیآنها  یگیری روی انگیزهنوع بازخوردی که دریافت کرده بودند تاثیر چشم

 1.24دالر( در مقایسه با مبتدیان ) 8.53طور میانگین مبلغ بیشتری )ه که بازخورد منفی دریافت کرده بودند ب

 دالر( از کارشناسان 8.31لغ بیشتری )بافت کرده بودند مبازخورد مثبت دریدالر( اهدا کردند. اما مبتدیانی که 

 دالر( اهدا کردند.  2.92)

که هیچوقت نباید افراد یا این گوشزد کرداشتباهاتشان  یکارها دربارهوقت نباید به تازه خواهم بگویم که هیچنمی

های خوب و همیشه باید با توصیهازخورد منفی و البته ب العاده شان تحسین کرده خاطر کارهای فوقای را بحرفه

 د. مالحظه مطرح شو با

ای قایسه با افراد حرفهتری برای مبتدیان در ممحرک قوی ،ی تحسینتر شدن کفهکنم که سنگینفکر میاما من 

بازخورد کنده بگویم که از انگشت گذاشتن روی اشتباه افراد باتجربه نگران نباشید. خواهم رک و پوستاست و می

بعدی عملکردشان نیاز سطح بلکه فقط اطالعاتی که برای رفتن به ؛ شکنده نفس آنها را در هم نمیب ی اعتمادمنف

 دهد.در اختیار آنها قرار می ،دارند

 

  

 

، دستیار مدیر مرکز علوم انگیزشی در دانشکده کسب و کار دانشگاه کلمبیا و مولف دکتر هیدی گرنت هالورسون *

کند و باید برای آن چه هیچکس شما را درک نمی"و  "نددهی متفاوت انجام میبه شکل نه کاری که افراد موفق"

 است.  "کار کرد
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