
 اند ها آمده اورهای عمدتا نادرستی که همراه با سیالبب

 یبدداضت

 

 آمًختٍمدیریتدرسًاوحطبیعیداوشگاٌتُرانجًادسمیعی/داوشمحمد

در حبلی ثِ پبیبى رسیذ وِ در آى، ًمبط هختلفی اس وطَر درگیز سیالة ٍ تجؼبت ثؼذ اس آى است. در هٌبعمی وِ  89فزٍردیي

ّابی ثاب آة    جبهبًذُ، سابتتوبى  الی ثٍِ  ضًَذ؛ گل فزٍوص وزدُ، تبسُ هسبئل ثؼذ اس سیل، ظبّز هیّبی سْوگیي آة،  هَج

دادى  ّب، اثزات رٍاًی ٍ اجتوبػی ًبضی اس پطت سزگذاضتي فبجؼِ، اس دسات  رفتِ، اهیذّبی ثز ثبد رفتِ، احتوبل ضیَع ثیوبری

اهب توبم اثؼبد ثحزاى، ایٌْب ًیست. ٍلتی ثِ اتجبر، جلسبت هزتجظ ثب هَضَع ٍ یاب    ...ضـل ٍ هؼیطت، فزسبیص ضذیذ تبن ٍ

ِ   ضًَذ وِ ّوزاُ ثب سیالة آهذُ دیذُ هی  ّب سًیذ، ًَع دیگزی اس هصیجت ّبی اجتوبػی، سزی هی ضجىِ ثساب رساَة    اًاذ ٍ ها

سزفصال سیاز، ًگابّی     5ّاب ثگاذارد. در    ٍ ٍاوٌصّب  ّب، تصوین ّب ثوبًذ ٍ اثز تَد را ثز سیبست هبًذُ اس آًْب تب هذت جبی ثِ

تزیي ایاي ثبٍرّابی ػواذتب ًبدرسات تاَاّین داضات. هازٍر آًْاب ضابیذ وواه وٌاذ تاب فز ات               اجوبلی ثِ ثزتی اس هْن

 .تجذیل ًىٌین« ّبی جذیذ رٍی تذاٍم هسیزّبی اضتجبُ یب آؿبس سیبدُ»اس آًچِ رخ دادُ را ثِ فبجؼِ « آهَسی ػجزت»

 

 َابارشَایخیالیمىشأ

ّاب، جزیابى پیاذا وازد؛ ّابرح،       ّبیی در فضبی ػوَهی، در هاَرد دلیال ٍ هٌطاا ثابرش     ّبی ضذیذ، گوبًِ ّوشهبى ثب ثبرش

ثبرٍرسبسی اثزّب، دتبلت وطَرّبی تبرجی ٍ... ایي در حابلی اسات واِ هیاشاى اًازصی السم ثازای تـییازات آة ٍ ّاَایی         

 .تٌبسجی ًذارد ٍ احتوبال در آیٌذُ ًشدیه ًیش لبثل دستیبثی ًجبضذایٌچٌیٌی، ثب سغح داًص ٍ تىٌَلَصی فؼلی ثطز، 

  

  يريدبٍديرانترسالی

ّاب، ًمغاِ پبیابًی ثاز      ضاذ واِ ایاي ثابرش     ّبی رسوی ضٌیذُ های  اس ًخستیي رٍسّبی پزثبرضی، ایي سهشهِ حتی اس تزیجَى

ثیٌای آة ٍ   ّابی پایص   لؼیت آى است وِ هذلسبلِ تزسبلی، آؿبس ضذُ است. ٍا ّبی هٌذیي ّبی اتیز ثَدُ ٍ دٍرُ تطىسبلی



ّبی عَالًی اس ایي جٌس، وبرایی هٌذاًی ًذارًذ ٍ تٌْب سٌبریَّبیی ولی ٍ اس جٌس احتوبل، تَلیاذ   اوٌَى ثزای ثبسُ َّا، ّن

 .وٌٌذ هی

 

 آبیکشًرمشکلکمرفع

آة ّساتین ٍ   ٍالؼیت وِ هب وطاَری وان  وزدى هسئلِ آة ٍ تجییي ایي  ّب، ثزای اجتوبػی ّبیی وِ در ایي سبل ثؼذ اس تالش

آثی هزتفغ  ون»افتذ وِ  راُ هی ّبی هصزف تَد را ثبیذ ا الح وٌین،  َرت گزفتِ، ثِ ًبگبُ، هَجی اس ایي ثبٍر تغزسا ثِ رٍش

ّاب،   ػالٍُ گزهِ ثابرش  عَر ولی در ردُ وطَرّبی ثب ٍضؼیت آثی پزتٌص ّستین. ثِ ٍالؼیت آى است وِ هب ثِ« ضذُ است.

ستِ تَضجختبًِ، سذّبیی را لجزیش وٌذ، اهب هٌبثغ آة سیزسهیٌی، وِ اتىبی ا لی هب در وطَر ثِ آًْبست، ثْازُ سیابدی اس   تَاً

 .ّب پز ًطَد ثزًذ ٍ وسزی هخبسى آًمذر سیبد ٍ ػویك است وِ جبی آى، ثِ ایي سٍدی ّبی تٌذ ٍ پزضتبة ًوی ایي ثبرش

 

 سدَاخیلیبدود-سدَاخیلیخًبىد

ػٌَاى ًبجی هؼزفی ضاذًذ واِ اگاز     تحلیل ایي رٍسّب، سذّب، هسجت ثسیبری اس هطىالت ٍ در سَی دیگز، ثِ در یه سَی

ضذًذ. ثزآیٌذ آًْب الجتِ ثِ سوت دفبع اس سذسبسی ٍ هزاؽ ساجشی ثازای    ّب وٌتزل هی سذّبی ثیطتزی سبتتِ ثَدین، سیالة

هصبدرُ ثِ هغلاَة دارًاذ. رٍاج دٍثابرُ رٍیىزدّابی  ازفب      اًگبری ٍ  ّبی جذیذ است. ّز دٍ رٍیىزد، سْوی اس سبدُ پزٍصُ

عزفبًِ، در سبلی وِ هٌتْی ثاِ اًتخبثابت هسلاس اسات،      ای ٍ ًوبیص ٍ تجلیؾ ثب سذ، ثذٍى اتىب ثِ هغبلؼبت جبهغ ٍ ثی سبسُ

 .ّبست ای جذی در حبل ٍ َّای پس اس فزٍوص وزدى سیالة هخبعزُ

 

  حلاٌبعدیيتعییهقطعیمشکليرَایتکتحلیل

تاثیز یه  حجت، یه تصَیز یب... ثیبى ضَد وِ هطىل در گلستبى یب فبرس، لزستبى یب تَسستبى ٍ... دلیمب فالى  ایٌىِ تحت

ًظیاز،   اًگبری ؿیزػلوی است. در الذاهی ون آهذ، ًبضی اس ًَػی سبدُ ٍجَد ًوی ضذ، سیلی ّن ثِ هسئلِ ثَدُ ٍ اگز ایٌغَر هی

تَاًذ در ًگبّی ػویك ثِ آًچِ هٌسز ثِ ایاي ثحازاى    ّیاتی ثزای ثزرسی هَضَع وزد وِ هی جوَْر، الذام ثِ تطىیل رئیس

ضاذُ ٍ   عزفی ٍ جبهؼیت در اداهِ هسیز، اتفبق ثیفتذ ٍ گشارش ًْبیی، هٌتطاز  ضذ، ووه وٌذ. )الجتِ در ایٌىِ تب هِ هیشاى ثی

ّبیی هْن اس ثبٍرّبیی ًبدرست است وِ رٍاج  ایٌْب ًوًَِ (.گز ثَد ّب ٍ تـییزّب ضَد، ثبیذ ثسیبر حسبس ٍ هغبلجِ هجٌبی تحلیل

« افاشایص ساَاد آثای   »گیزاى، ون ٍ ثایص ثازٍس وازدُ اسات.      آًْب در فضبی ػوَهی ٍ ًبگَارتز، در هیبى ًخجگبى ٍ تصوین

ٌذ واِ  ، دٍ هَضَع هـفَلی ّست«رسبًی پَیب، سزیغ ٍ ضفبف در ضزایظ ثحزاى اعالع»ػٌَاى هسئَلیتی هستوز ٍ ّوچٌیي  ثِ

تَاًٌذ در وٌتزل ضبیؼبت هخزة، ووه جذی وٌٌذ. اس هٌظز والى هذیزیت آثی ًیش، ووبوبى ًیبسهٌذ آى ّستین وِ ًاِ در   هی

ّابی جاذی ایاي     را ثساذ دًجابل وٌاین ٍ درس   « آثی سبسگبری ثب ون»ػٌَاى راّجزدی اسبسی،  ثزداری ٍیتزیٌی، ثلىِ ثِ ثْزُ

 .تز وٌین ٍ تَد را ثزای هَاجِْ ثب سَاًح اس جولِ سیل، آهبدُهبِّ را ًیش گزدآٍری ٍ تحلیل وزدُ  یه

 


