داًشجَي گراهي:
سالم .آيا شوا جسٍ افرادي ّستيد مِ بيشتر اٍقات بِ ًقاط ضعف ٍ ايرادّاي خَد هياًديشيد؟
يا ايٌنِ از ماستيّا ٍ ضعفّاي خَد آگاُ ّستيد ٍ در پي تغيير ٍ اصالح آى ًيستيد؟
هطالعِ ايي پيام بِ شوا مول هيمٌد تا بتَاًيد از ايي ٍيژگي ًاسالن رّايي پيدا مٌيد.

(ويرانهها) 

افشاديكِتيشتشاٍلاتتًِماطضعفٍ ايشادّايخَدهياًذيشٌذٍدسّشفشطتيسعي هيكٌٌذتاصيشٍسٍكشدىخَد

چيضي هٌفي اص خَدشاى تياتٌذ كن ًيستٌذ .ايي افشاد تِ هسافشي  شثيِ ّستٌذ كِ تِ لظذ ديذى اص يك شْش ،تيشٍى
هيصًذ اها تِ جاي ايٌكِ اص جاّاي صيثا ،دلپزيش ٍ جزاب شْش ديذى كٌذ ،تِ سشاغ خشاتِّاي شْش هيسٍد ٍ دس آىجا

سكًَتهيكٌذٍ اييكاسساتاسّاٍتاسّااًجام هي دّذ.خَبطثيعياستكًِتيجِديذاسّايًاخَشايٌذچيضيجض

ًا ساحتي،اصدستدادىاعتوادتًِفسٍدسًْايتًَهيذياصخَدًخَاّذتَد.دسستهاًٌذتادكٌكيكِاصتادخالي
شَداييافشادًيضاصاعتوادتًِفسٍشادهاًيخاليهيشًَذٍ،اگشچٌييحالتيتِدفعاتٍتشايهذتطَالًياداهِياتذ،


هي
ٍدستشاىساهيفشاسد .

تِهاللاتآًاىهيآيذ

افسشدگيتِعٌَاىيكهْواىًاخَاًذُ
تَجيِديگشيّنٍجَدداسدكِهوكياستدستاٍيضاييافشادلشاسگيشد.آًْاتشاييتاٍسًذكِطثكدستَساتاخالليٍهزّثيّ،ش
فشد تايذ تيٌاي عية ٍ ايشاد خَد تاشذ تا دس پي اطالح آى تشآيذ.آسي ّوييطَس است اها ًِ ايٌكِ ّش لحظِ تِ ًماط ضعف خَد
ٍضعفّايخَدآگاُّستٌذ،دسپيتغييشٍ

كِاصكاستيّا 


عالٍُّ،وِكساًي

تيٌذيشذٍتايادآٍسيآًْاخَدسااريتكٌذ.تِ
گيشينكِاييّادٍهمَلِجذاّستٌذ ،


اطالحآىًيستٌذ.تٌاتشاييًتيجِهي
جاياييكِتاآًْااشتغالرٌّيداشتِتاشٌذ،دسپيتغييشٍاطالح


اخثشًذاهاتِ
ّاٍكاستيّايخَدت


عذُايّستٌذكِاصعية
هيتاشٌذ ٍ عذُاي ّن ّستٌذ كِ تِجاي تغييش كاستيّا ٍ ضعفّا تٌْا تِ آًْا فكش هيكٌٌذ ٍ رٌّشاى سا تا آًْا هشغَل
آًْا  
عيةًٍمضهيداًٌذٍ


ايشادّايخَداست.اييعذُخَدساتي
كًِوياًذيشٌذكاستيّاٍ 


،دستِسَمّنتِتٌْاچيضي
هيساصًذ

جَيياصديگشاىّستٌذ،تِّوييدليلفشطتپشداختيتِعيةّايخَدساًذاسًذ.دستيياييگشٍُ


تشخياصآًاىًيضدسپيعية
َستِخَدشٌاسيهيپشداصًذ،تاديگشاى

ّايخَدهيتاشٌذٍ،تذييهٌظ


ّاٍكاستي

كساًيّنّستٌذكِدسپيتغييشٍاطالحضعف
هيًوايٌذ .
هشَستهيكٌٌذٍياتِسٍاًشٌاسهشاجعِ 


اها هَضَع تحث تا كساًي است كِ تيشاص اًذاصُ تِ عيةّا ٍ كاستيّاي
ياًذيشٌذ ٍ تِجاي آىكِ تشاي تْثَدي آًْا تكَشٌذ تا آًْا اشتغال رٌّي
خَده 
ًوايٌذ.چگًَِهيتَاىاصايي


تشتيةتشايخَداستشسايجادهي

كٌٌذٍتذيي

پيذاهي
ٍيژگيًاسالن سّايييافت.كافي استتظوينتگيشيذكِكوتشتِسشاغٍيشاًِّاي
شْش خَدتاى تشٍيذ ٍ اگش چٌيي چيضي اتفاق افتاد تالفاطلِ تِ لسوتّاي صيثا ٍ
يعٌيتٍِيژگيّايهثثتخَدًيضًگاّيتيٌذاصيذتاتذيٌَسيلِآثاسهٌفي

دلپزيش 

ّاٍصشتيّايٍجَدتاىساخٌثيساصيذ .دسصيشچٌذساّكاستشاي


تاصديذاصٍيشاًِ
هماتلِتااييهشكلاسائِشذُاست .
اكٌَىچٌذتوشيياًجامدّيذ :
ايشادّايخَداشتغالرٌّيپيذاهيكٌيذ،

دسطَستيكِتاًماطضعفٍ

 -1
صهاى آى سا هحذٍد كٌيذ ٍ صهاًي سا تشاي اًذيشيذى تِ آًْا اختظاص دّيذ.
هثالًّفتِايدٍتاسٍّشتاسًينساعت .
فْشستياصًماطضعفٍكاستيّايخَدتْيِكٌيذٍسعيكٌيذتاكوك

-2
سٍاًشٌاسٍتْشُگيشياصتجاسبخاًَادٍُافشاد تاتجشتِ دستغييشٍاطالح

آًْاتكَشيذ .
ّايهثثتخَدتْيِكٌيذٍآىسادسجايي


فْشستياصتَاًوٌذيْاٍٍيژگي
-3
يادداشتكٌيذتادسهعشعديذشواتاشذٍياآىساّوشاُداشتِتاشيذتادس

ٌّگامتاصديذاصخشاتِّايشْشتِآًْاًيضًگاّيتيٌذاصيذ .

ّاييكِدسگزشتِداشتيذ،تْيِكٌيذٍآىساتِّوشاُ

-4فْشستياصهَف 
ميت
داشتِ تاشيذ تا دس طَست اشتغال رٌّي تا ًماط ضعف ٍ شكستّا تِ آًْا
ًگاّيتيٌذاصيذ .
ٌّگامهشاّذٍُيشاًِّايشْشتِصيثاييْايآىًيضًظشيتيفكٌيذ .

(برگرفتِ از ًشريِ هشترك ٍزارت علَم ٍ داًشگاُ تْراى شوارُ)09

