سخن سردبیر

هایمثبتومنفیتجربهزدگی


ساحت
درانتخابمذیرانبخشدولتی
دس تؼتِ «ؿایؼتگیّای» الصم تشای احشاص پؼتّای هذیشیتی دس ػطح ػاصهاًی ٍ هلی (اصجولِ
ٍصسا) دس تخؾ دٍلتی« ،تجشتِ واسی» یىی اص هعیاسّای تؼیاس ولیذی هحؼَب هیؿَد؛ صیشا تِ
ًظش هیسػذ «تجشتِ واسی» جَّشُ خطا -آصهایـی تَدى تصوینگیشیّای هذیشاى سا واّؾ
هیدّذ .اگشچِ هطالعات هتعذدی تِ تثییي ًمؾ «تجشتِ واسی» دس استمای عولىشد هذیشیتی
پشداختِاًذ؛ ٍلی ووتش هطالعِای تِ پیاهذّای هٌفی اتىای تیؾ اص حذ تِ «تجشتِ واسی» دس
اًتخاب هذیشاى ػاصهاًی ٍ هلی دس تخؾ دٍلتی پشداختِ اػتّ .ذف ایي ًَؿتٍِ ،اواٍی تثعات
هٌفی «تجشتِصدگی» (اتىای تیؾ اص حذ تش تجشتِ) دس اًتخاب هذیشاى ػاصهاًی هلی (اص جولِ
ٍصسا) اػتًَ .یؼٌذُ هذعی اػت دس اًتخاب هذیشاى هلی تایؼتی هذل«ؿایؼتگی-ظشفیت-
عولىشد» سا هالن لشاس داد .ادعای ًَیؼٌذُ دس ایي هذل آى اػت وِ «تجشتِ واسی» (تا ػاتمِ
واسی هتفاٍت اػت) صشفاً یه ؿایؼتگی اػت (دس وٌاس تحصیالت ،هْاست ،داًؾ ٍ تعْذات
حشفِای) وِ تِ عٌَاى یه هعیاس دس وؼة ؿشایط احشاص پؼت هذیشیتی تایذ هذ ًظش لشاس داد.
ٍلتی هیتَاى گفت ایي تجشتِ داسای ویفیت اػت وِ تِ ظشفیت (سٍاىؿٌاختی ،خطهـیػاصی،
اًذیـیذى ،تعاهل ،تشن لذست هذیشیت پشٍطّای هلی ٍ )....تثذیل ؿَد تا عولىشد سا سلن صًذ؛ دس
غیش ایي صَست آى تجشتِ هفیذ ًثَدًؾ تیـتش اص هفیذ تَدًؾ اػت .اص ایي سٍ تأویذ صیاد تش
تجشتِ (اگش ٍالعاً تجشتِ تاؿذ ًِ ایٌىِ فشدی ػِ ػال دس ػاصهاىِ گَؿت ،واسؿٌاع تاصسػی
ػالهت گَؿت تَدُ 5 ،ػال سیاػت دایشُ واسگضیٌی یه ًْاد ًظاهی سا تش عْذُ داؿتِ 5 ،ػال
عْذُ داس هذیشیت یه تاؿگاُ فَتثال تَدُ ٍ  5ػال تعذ ًوایٌذگی (هجلغ) هشدم یه هٌطمِ سا
تمثل وشدُ ٍ دس ًْایت تِ پؼت ٍصاست یه ٍصاستخاًِ فشٌّگی هٌصَب ؿذُ اػت ،ایي فشد فمط
ػاتمِ واسی داسد ًِ تجشتِ واسی .تش ایي اػاع تأویذ صیاد تش تجشتِای وِ اًذٍختِ ًـذُ هعیاس
خَتی تشای اًتخاب هذیشاى ًخَاّذ تَد.

«تجشتِصدگی» دس اًتخاب هذیشاى ّن پیاهذّای هثثت دس پی داسد ّن پیاهذّایی هٌفی تش آى
هتشتة اػتًَ .یؼٌذُ پیاهذّای هٌفی «تجشتِ صدگی» افشاطی سا ٍاواٍی وشدُ وِ هوىي اػت
دس هَسد ّوِ افشاد تاتجشتِ صادق ًثاؿذ .اص ایيسٍ اتتذا تشخی اص پیاهذّای هثثت تجشتِ واسی
هَسد تحث لشاس هیگیشد.
پساینذهایمثبتتجربهکاری 
تیتشدیذ ًمؾ تجشتِ واسی دس افضایؾ عولىشد هذیشاى هَسد تأییذ پظٍّؾّای هتعذدی لشاس
گشفتِ اػت .تجشتِ واسی تِ ثثات ٍ جذیت دس ًگشؽ واسی ،لضاٍت حىیواًِ ٍ واّؾ سفتاسّای
هٌفی هذیشیتی هٌجش هیؿَد .تجشتِ واسی دس تْثَد تْشٍُسی ػاصهاًی ٍ ٍصاستی ٍ دس ؿىلگیشی
تاٍسّای خَداتىایی ،دس صهاى ٍاوٌؾ تِ چالؾّای هشتثط تِ واس ٍ ّویي طَس دس تمَیت عولىشد
ؿغلی هؤثش اػت .دس ّویي ساػتا ،ایجاد ظشفیت هذیشیت عَاطف ،واّؾ سفتاسّای خصواًِ
ًؼثت تِ ّوىاساى ،افؼشدگی دس واس ٍ دس ًْایت واّؾ تعاسضات واس -صًذگی سا پیاهذّای هثثت
هجْض تَدى هذیشاى تِ تجشتِ واسی روش وشدُاًذ.


تجربهکاری 

پساینذهایمنفی
دس لاهَع هذیشیت سهض هَفمیت گشٍُّا ،تینّا ،ػاصهاىّا ،دٍلتّا ٍ حىَهتّا تشخَسداسی اص
هذیشاى ٍ سّثشاى ؿایؼتِ روش هیؿَد .گفتِ هیؿَد آًجا وِ توذًی ؿىل گشفتِ یا فشٍسیختِ
سدپای هذیشاى ٍ سّثشاى دٍلتی سا هیتَاى یافت .تٌاتشایي اّویت ٍ ًمؾ هذیشاى دس عولىشد
ّؼتاسّای ػاصهاًی (گشٍُ ،تین ،ػاصهاى ،وـَس) هحَس اصلی تؼیاسی اص پظٍّؾّا تَدُ اػت.
ّواىطَس وِ گفتِ ؿذ تشای ایي وِ هذیشاى ٍ سّثشاى تتَاًٌذ وـتی ػاصهاًی خَد سا ّذایت وٌٌذ
ًیاصهٌذ «ؿایؼتگیّایی»ّؼتٌذ ،یىی اص ؿایؼتگیّا (عالٍُ تش داًؾ ،تعْذات حشفِای ٍ
هْاست) تجشتِ اػت .دس اّویت «تجشتِ واسی» فشاٍاى گفتِ ؿذُ اػت؛ اها دس ایي تخؾ
هیخَاّین اػتذالل وٌین وِ تجشتِ گزؿتِ لضٍهاً ولیذ هَفمیتّای هذیشیتی آیٌذُ ًیؼت ٍ تعضاً
تشخی اص تجاسب هذیشیتی ،تثعات هٌفی سفتاسیً ،گشؿی ٍ گفتاسی هتعذدی دس پی داسد.
تماضاّای تِ ؿذت دس حال تغییش لشى تیؼت ٍ یىن؛ اص جولِ تغییشات دس تشویة جوعیتی ،تحَل
دس اًتظاسات ٍ خَاػتِّای استاب سجَع ،هـتشی ٍ ؿْشًٍذاى ،ظَْس فٌاٍسیّای جذیذ دس
حَصُّای هختلف ،جْاًیػاصی ٍ تْذیذ حذٍد حىَهتداسی دس وـَسّا ،ؿىلگیشی تاصاسّای
جذیذً ،گشؽّای جذیذ تِ واس ،خاًَادُ ،چشخ تؼیاسی اص تجاسب لثلی سا اص واس هیاًذاصد .وؼی
وِ ػالّا تجشتِ واس دفتشی داؿتِ ٍ اوٌَى واس تا سایاًِ سا ًویداًذ« ،تجشتِ واسی پیـیي» ٍی

ًِ تٌْا هفیذ تِ فایذُ ًیؼت تلىِ عادات فىشی ،سفتاسی هعطَف تِ ػثه ٍ ػیاق واسی لثلی اٍ
سا دس اػتفادُ اص فٌاٍسی سایاًِ دچاس دسدػشّای هتعذدی خَاّذ وشد .وؼی وِ اػلحِ تِ دػت دس
هیذاى صهیٌی تي تِ تي جٌگیذُ ،تجشتِ ٍی دس جٌگّای الىتشًٍیه ؿایذ چٌذاى تِ واس ًویآیذ.
وؼی وِ ػالّای ػال ّذایت تین وٌََّسدی سا تش عْذُ داؿتِ اػت ًویتَاًذ «تجشتِ واسی»
خَد سا دس دفتش طشح ٍ تشًاهِ ٍصاست وـَس تِواس تشد .وؼی وِ ػالّا آٍاص هیخَاًذُ ،تجشتِ
آٍاصخَاًی ٍ سّثشی تین آٍاصخَاًی ،دس خطهـیػاصی هذیشیت ؿْشی چٌذاى تِواس ًویآیذ.
فشدی وِ ػالّا ّذایت ًیشٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی سا تش عْذُ داؿتِ ػخت اػت وِ تتَاًذ
تجشتِ خَد سا دس آى فضای خاف دس هذیشیت یه ػاصهاى داًـگاّی وِ هختصات خاصی داسد
تِواس گیشد .چٌیي تجشتِای هوىي اػت تا رات ٍ سٍح چٌیي ػاصهاًی ػاصگاس ًثاؿذ .اص ایي سٍ
طثمِتٌذیّای هختلفی اص تجشتِ واسی ٍجَد داسد.
تبعاتمنفیاتکایافراطیبهتجربهکاری 
تِ طَس ولی تثعات هٌفی تجشتِصدگی هذیشیتی دس ػطح ػاصهاًی ٍ هلی سا هیتَاى دس ػِ ػاحت
«ًگشؿی ،گفتاسی ٍ سفتاسی» طثمِتٌذی وشد .تثعات ًگشؿی اؿاسُ تِ اثشاتی داسد وِ «تجشتِ
واسی» یا ػاتمِ واسی دس ًَع ًگاُ ،پاساداین فىشی ،ػثه اًذیـیذى فشد تِ جای هیگزاسد .تِ
عثاست دیگش ؿاتلَى فىشی فشد دس اثش عَاهل هتعذدی ؿىل هیگیشد وِ تیتشدیذ تجشتِ ًمؾ
تؼیاس هْوی دس ایي پذیذُ داسدً .گشؽّا صیش ػاخت گفتاسّا ٍ وشداسّای اًؼاىّا ّؼتٌذ .تالؽ
ًظامّای تعلین ٍ تشتیت ،ؿىلدّی هطلَب تِ ًظام ًگشؿی ٍ فىشی افشاد اػت.
تثعات گفتاسی اؿاسُ تِ اثشاتی داسد وِ تجشتِاًذٍصی دس ؿىل ،صثغِ ٍ هحتَای والم ٍ گفتاسّا
افشاد تش جای هیگزاسد .جلَات ًگشؽّا ٍ افىاس دس صتاى هتجلی هیؿَد ٍ صتاى ػیؼتوی اص
عالئن اػت وِ ساتطِ دال ٍ هذلَل سا تشلشاس هیوٌذ .تیتشدیذ تجشتِ واسی دس ؿىلدّی ػیؼتن
صتاًی افشاد ًمؾ هْوی داسد.
تثعات سفتاسی اؿاسُ تِ آثاسی داسد وِ تجشتِ واسی دس ًحَُ عول ،هحتَای عول ٍ عٌاصش عول
داسد .سفتاس اًؼاىّا تا تَجِ تِ تجشتِای وِ هیاًذٍصًذ هتفاٍت اػت .تٌاتشایي هیتَاى دس پشتَ
ػِگاًِ «ًگشؽ ،گفتاس ٍ وشداس» تثعات «تجشتِصدگی» هذیشاى سا تحلیل وشد .تش ایي اػاع
هیتَاى تثعات اصلی«تجشتِصدگی» دس هذیشاى ػاصهاًی ٍ هلی سا تِ ؿشح صیش تحلیل وشد)1 :
تثختش ًگشؿی  )2وثش تیًیاصی اص علن ٍ داًؾ جذیذ  )3غٌای تَسٍوشاتیه ػٌی  )4تیاعتوادی
ًگشؿی تِ علن ٍ داًؾ  )5خَد تؼٌذگی وارب  )6اًذیـیذى ػیلَییّ .ویيطَس هیتَاى تثعات
گفتاسی سا تِ طشق صیش تشػین وشد )1 :حجة صتاًی  )2گَؽ ًذادى تِ دیگشاى  )3سػَب گفتاسی

 )4وٌایِصًی والهی  )5تضسیك حغ ًاداًی تِ دیگشاىً .گشؽ ٍ صتاى سفتاسّا سا ؿىل هیدٌّذ ،اص
ایي سٍ هیتَاى تثعات سفتاسی تجشتِصدگی سا تِ ایي ؿشح تشؿوشد :سٍحیِ هحافظِواسی ؿذیذ،
خَدتؼٌذگی وارب هذیشیتی ،تصوین گیشی فشدگشایاًِ ،پظٍّؾّای تضییٌی دس ػاصهاى ٍ
خَدؿیفتگی تِ هَفمیتّای گزؿتِ.
حسندانائیفرد 


1311/01/05


