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انتقاد سازنده و درست دقیق ًا چیست؟

آیا شما هم جزو کسانی هستید که قبل از تماشای یک فیلم ،نظرات دیگران را
راجع به آن میپرسید؟ در این دوره و زمانه ،هرکسی میتواند به راحتی
نظر خود را در مورد یک فیلم بنویسد و در یک گوش ه اینترنت
پست کند .پس در عرص ه فیلم ،میتوان گفت که هرکس
میتواند به نوعی منتقد فیلم باشد .اما بسیاری مردم با
انتشار یک فیلم سعی میکنند ،انتقادات خودشان را بر
اساس نظرات شخصیشان بیان کنند .یعنی این افراد
هیچ دلیلی منطقی برای حمایت از نقطه نظراتشان
ندارند .بیشتر اوقات ،مردم به جای در نظر گرفتن نقطه
نظرها و احساسات مختلف ،سعی میکنند فقط از یک
بعد با ماجرا نگاه کنند .پس میتوان گفت که بیشتر
اوقات هنر انتقاد کردن در دریای نظریات شخصی غرق
شده است.
اساس یک انتقاد سازنده و درست ،قصد و غرض مثبت
است .این بدین معنی است که «انتقاد نوعی از ارتباط با هدف
درک نقطه نظرات دیگران و یا کمک به دیگران برای پیشرفت است».
هرکسی ممکن است کارهای خالقان ه خود را در اینترنت یا فضای بیرون به
نمایش بگذارد .اول از همه خود فرد باید پذیرای انتقادات دریافتی باشد؛ سپس ما نیز باید انتقاد سازند ه خودمان را با
قصد خیر و کمک به فرد موردنظر برای قرارگیری در جهت پیشرفت ارائه دهیم .در این صورت ،او میتواند تصمیمات
آتی خود را درستتر و خردمندانهتر بگیرد .انتقاد سازنده و ارزشمند ،انتقادی است که با هدفی خاص صورت بگیرد.
این هدف باید از یک نقط ه نظر متفاوت سرچشمه بگیرد تا به سازنده بفهماند که نقطه نظر او به قدر کافی جامع و
کامل نبوده است.
شاهکلید ارائ ه یک انتقاد سازنده و درست ،فهم قصد سازنده از ارائه کارش بوده است .اول از همه ما باید بدانیم که
قصد سازنده از ارائ ه اینچنینی محتوایش چه چیزی بوده است .سپس در قدم بعدی و با علم و آگاهی کامل نسبت
به آن عرصه ،میتوانیم نقطه نظرات دیگری را به او معرفی کنیم؛ و در نهایت فراموش نکنیم که احترام گذاشتن یکی از
مهمترین اصول انتقاد است .یک انتقاد خوب هیچوقت از نقطه نظرات عادی سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه سعی میکند
راه خودش را از میان منظرهای خاص و نادیده گرفته شده پیدا کند .توانایی یک انتقاد سازنده و درست و حسابی،
چیزی است که با افزایش علم و آگاهی امکانپذیر است .اما در کنار ارائ ه انتقاد به دیگران ،ما نیز باید سعی کنیم که
توانایی انتقادپذیری ِ خودمان را تا حد امکان باال ببریم.
چگونگی ارائه یک انتقاد سازنده
 .1یادتان باشد که کسب علم و آگاهی نسبت به هدف سازنده یکی از مهمترین عوامل در انتقاد سازنده است؛
 .۲به تفکرات و نظریات شخصی خودتان توجه داشته باشید ،اما فراموش نکنید که این عقاید ،نمیتوانند معیار
ارزشگذاری همه چیز باشند و هدایتگر شما به سمت یک انتقاد سازنده باشند؛  .3تمرکزتان را تنها بر روی عیوب و
نقصهای یک اثر معطوف نکنید .سعی کنید تا توجه کافی را به نکات مثبت یک اثر نیز داشته باشید .با در نظر گرفتن
این نکته میتوان انتقادی را ارائه داد که انگیزه الزم برای پیشرفت را نیز به سازنده بدهد.
چگونه انتقادپذیری را در خود تقویت کنیم
 .1سعی کنید تا حد امکان از شنیدن انتقاد سازنده دیگران ناراحت نشوید و حرف انتقاد کننده را تا آخر گوش
بدهید .وقتی نقطه نظرات مختلف را از انسانهای مختلف دریافت کنید ،قادرید تا معنای رشد را به صورت حقیقی
درک و دریافت کنید؛  .2از فرد انتقادکننده سوالهایی را با هدف واضحسازی منظورش بپرسید .وقتی یک انتقاد از
نظر ما اشتباه به نظر میآید ،به راحتی آن را نادیده گرفته و از ذهنمان پاک میکنیم .از این روی ،باید منظور منتقد
را به صورت کامل متوجه شویم؛  .3از منتقد بپرسید که آیا پیشنهادی برای رشد و پیشرفت کارتان دارد یا خیر .اما
حواستان باشد که هدف اصلی خودتان را به طور کلی تغییر ندهید؛ آن هم صرفا ً بدین خاطر که شخص دیگری از
کارتان راضی و خشنود باشد؛  .4از کسانی نظرخواهی کنید که از قصد و هدفشان در باب پیشرفت خودتان مطمئن
هستید .این بدین معنی نیست که دیگران حتما ًنظر جهتداری را به شما ارائه خواهند کرد.
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احتمال افت فروش خودروهای الکتریکی به خاطر آتشسوزی محصوالت تسال

شب گذشته ،هواوی با برگزاری مراسمی
اعالم کرد که دو گوشی پی  ۳۰الیت و پی ۳۰
پرو را در بازار ایران عرضه خواهد کرد.
هواوی شب دوشنبه طی مراسمی که

در هتل استقالل برگزار کرد ،از عرضه دو

گوشیهوشمند جدید پی  ۳۰پرو و پی ۳۰
الیت در ایران خبر داد .پی  ۳۰پرو جدیدترین
پرچمدار این شرکت چینی است که با نوآوریها

و قابلییتهایی خالقانه راهی بازار شده است.

بابک فیاض ،قائممقام هواوی با ارائ ه گزارشی
در رابطه با عملکرد این شرکت چینی در بازار

گوشیهای هوشمند ،از عرض ه بیش از ۲۰۰
میلیون دستگاه گوشی هوشمند طی سال ۲۰۱۸

توسط این شرکت خبر داد.

در بخش دیگری از مراسم ،امین ناهید ،مدیر

روابطعمومی و بازاریابی هواوی به ارائ ه اطالعات
فنی در رابطه با پی  ۳۰پرو و پی  ۳۰الیت به

عنوان دو محصول جدید پرداخت .ناهید

با اشاره به فناوریها و قابلیتهای خالقانه

طرح :محمد طحانی

برخی تحلیلگران معتقدند آتشسوزیهای اخیر محصوالت تسال
شاید تقاضا برای خودروهای الکتریکی را کاهش دهد.
در هفتههای اخیر حداقل سه دستگاه از محصوالت تسال که
در شانگهای ،هنگکنگ و سانفرانسیسکو پارک شده بودند طعمه
حریق شدهاند و البته فعال ً دلیل این آتشسوزیها مشخص

نشده است .تحلیلگران میگویند ترس از آتشسوزی خودروهای
الکتریکی میتواند باعث کاهش فروش آنها شود.
یکی از تحلیلگران ارشد اتوترندز میگوید :افراد زیادی هستند که
نمیخواهند ریسک آتشسوزی خودرو در زمان تصادف و از دست
دادن زندگی را به جان بخرند.

چند سال پیش نگرانیهایی درباره آتشسوزی محصوالت تسال
وجود داشت اما اکثر این آتشسوزیها پس از تصادف خودروها
صورت میگرفت و تسال هم بیوقفه تأکید داشت احتمال آتش
گرفتن محصوالت این شرکت در مقایسه با مدلهای بنزینی یا
دیزلی همرده بسیار کمتر است .البته در  21آوریل تصاویر دوربین
مداربست ه یک پارکینگ در شانگهای نشان داد یکی از محصوالت
تسال یعنی مدل  Sبهصورت ناگهانی آتش گرفته است.
ه پیش بود که یک مدل  Sدیگر نیز در هنگکنگ آتش
هفت 
گرفت و همین اتفاق برای یک مدل  Sدیگر در سانفرانسیسکو
هم رخ داد .اگرچه تسال هنوز در حال بررسی روی این موضوع
ه پیش بهروزرسانی تنظیمات مدیریت شارژ
است اما هفت 
و گرمایی خودروهای خود را به منظور کمک هرچه بیشتر به
حفاظت باتری و بهبود طول عمر آن انجام داد .تسال گفته این
بهروزرسانیها را بدون هرگونه اخطار و هشدار از پیش تعیین
شده انجام داده است .نگرانیها درباره آتشسوزی این سه
خودرو میتواند باعث کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی
شود و همین امر سؤاالت درباره میزان پیشرفت باتریهای
لیتیوم-یونی را افزایش داده است.
تسال موتورز (به انگلیسی )Tesla Motorsشرکت خودروسازی
آمریکایی و تولیدکننده خودروهای برقی و قطعات موردنیاز ترنهای
برقی است .شرکت تسال همچنین تولیدکننده پکیجهای باتری
لیتیم-یون برای سایر خودروسازها ،نظیر تویوتا و دایملر آ گ است.
شرکت تسال موتورز در سال  ۲۰۰۳توسط ابرهارد جفری استریل
و مارک تارپنینگ تأسیس شد .ایالن ماسک هماکنون بهعنوان
مدیرعامل اجرایی و رئیس هیئتمدیره تسال موتورز فعالیت
میکند .سهام تسال در بازار بورس نزدک معامله میشود.

روزه
بياعصاب:
پرنسس
کلهگنجیشکی رو مامانی باب کرد که
میخواست صبح ماه رمضونی بیدار
نشه به بچههاش صبحونه بده
فرانسعیدسام فوردکاپوال :بزرگترین
خائن زندگیه ما خود ماییم ،انقدر که با
خود عهد بستیمو عهد با خود شکستیم
اشکان مدیری :درحالی همهتون
دارید میگید چقدر گیم آو ترونز
پایانبندی بدی داشت که حس میکنم
دوست داشتین تهش جان اسنو و
دنریس ازدواج کنن و شریفینیا هم
بفهمه زن دوم گرفتن خیلی بده.
همسایه طبقه سوم :به بچههاتون
صبر کردن رو یاد بدین .توی صف،
توی ترافیک و … اینکه بدونه هر
چیزی زمانی داره و برای رسیدن بهش
باید صبر کرد .مثال وقتی دارین ظرف
میشورین و چیزی رو از جایی بلند
میخواد نگین االن میام .بهتره براش
توضیح بدین که باید کمی صبر کنی
من شیر آب رو ببندم .دستم رو خشک
کنم و …

بهکاررفته در پی  ۳۰پرو به این نکته اشاره کرد
ی هوشمند ب هراحتی رقبای خود
که این گوش 
در بازار را به چالش کشیده و میتواند سربلند
از هر آزمایشی خارج شود .وی با اشاره به

تازههای
علمی

دستاوردهای هواوی در زمین ه طراحی دوربین،

پی  ۳۰پرو را یکی از پیشرفتهترین گوشیهای
هوشمند خواند که وارد بازار کشور میشود.

پیشفروش پی  ۳۰الیت به عنوان برادر ارزانتر

و عضو میانرد ه خانواد ه سری پی  ،۳۰از امروز
با قیمت  ۳میلیون تومان آغاز شده است .البته
هواوی اطالعاتی را در رابطه با زمان عرضه و

قیمت دقیق عرض ه پی  ۳۰پرو به بازار ایران ارائه
نکرد ،حال آنکه قیمت تقریبی این محصول در

بازار ایران  ۸۰۰دالر عنوان شد .با وجود اخباری
که امروز در رابطه با تحریم هواوی توسط

شرکتهای آمریکایی منتشر شد ،باید دید که
آیا هواوی میتواند به اهدف مورد انتظار خود را

در بازار گوشیهای هوشمند دست یابد یا خیر.
نظر شما در مورد گوشیهای جدید پی  ۳۰پرو

و پی  ۳۰الیت هواوی چیست؟

منبع :زومیت

پژوهشگران «دانشگاه ویسکانسین-مدیسون»(University of
 )Wisconsin-Madisonایاالت متحده آمریکا موفق به توسعه
یک چسب زخم شدهاند که با ایجاد یک جریان الکتریکی مالیم
میتواند سرعت درمان زخم را تا چهار برابر افزایش دهد .چسب
زخم مذکور «ای -بند» ( )E-bandنام دارد و در آزمایش اخیر،
پژوهشگران آن را بر روی بدن موشها که زخمی بود ،قرار دادند .هر
بار که موشها نفس میکشیدند ،یک پالس الکتریکی ایجاد میشد
که این نشان میداد سرعت پروسه بهبودی آنها در حال افزایش
است .این باعث شد که سلولهای شفادهنده پوست موسوم به
«فیبروبالستها» ( )fibroblastsبه دور منطقه آسیبدیده جمع
شوند و این کار باعث تولید کالژن و ایجاد سلولهای جدید پوستی
شد .فیبروبالست ،فراوانترین سلول در بافت همبند است که
همه انواع رشتههای بافت همبند و موادآلی ماده زمینهای را سنتز
میکند .فیبروبالست ،سلولی با هسته بیضوی و روشن است و
کروماتین ظریف دارد که حاوی یک یا دو هستک واضح است.
«یین النگ» ( ،)Yin Longنویسنده ارشد این مطالعه گفت:

چسب زخم جادویی ساخته شد

لیال برخورداری :گفتا من آن ترنجم
کندر جهان نگنجم ،گفتم به از ترنجی
لیکن بدست نائی

پای دیابتی ،زخمهای پا و زخمهای جراحی از آسیبهای پوستی
هستند که اغلب درمان نمیشوند .پای دیابتی به هر گونه آسیب و
پاتولوژی که نتیجه مستقیم دیابت یا عوارض دراز مدت (و یا مزمن)
دیابت در پای بیمار است ،گفته میشود.
برای نخستینبار در دهه  ۱۹۶۰از تحریک الکتریکی برای درمان
زخم ،کاهش تورم ،افزایش جریان خون و تحریک رشد بافت جدید
استفاده کردند .تاکنون این درمان به دلیل استفاده از سیستمهای
پیچیده تنها در بیمارستانها مورد استفاده قرار میگرفت .محققان
پس از توسعه چسب زخم الکتریکی آن را بر دو گروه از موشها
آزمایش کردند .موشهای هر دو گروه دارای جراحتی به اندازه یک
سانتیمتر بر پشتشان بودند .آنها جریان الکتریکی چسب مذکور
را برای گروه اول فعال و برای گروه دوم غیرفعال کردند .پس از دو

روز ،زخم موشهایی که جریان الکتریکی چسب آنها روشن بود،
تقریبا ًکامال ًبهبود یافته بود؛ اما زخم موشهای گروه دوم تغییری
نکرده بود و  ۱۰تا  ۱۲روز طول کشید تا زخم آنها بهبود یابد .محققان
امیدوارند از چسب زخم مذکور بتوان روزی برای درمان اسکار آبله

مرغان ،آکنه و آکنه روزاسه استفاده کرد .به التهاب و قرمزی مزمن
پوست صورت در دوران بزرگسالی آکنه روزاسه ()acne rosacea
میگویند.
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