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امررررررروزه بشررررررر بارشررررررد تکنولررررررو ی در زمینررررررههای مختلرررررر علمرررررری برررررره دسررررررتاوردهای بسرررررریار شرررررر رفی
نایررررل آمرررررده اسرررررت و بررررره مرررروازات ایرررررن پیشررررررفت هرررررا انسررررران امررررروز سرررررعی کررررررده اسرررررت "درون" را مرررررورد
توجررررره خرررررود قررررررار داده و در زمینررررره علررررروم خرررررود شناسررررری و مررررردیریت فرررررردی بررررره تحرررررو ت جدیررررردی دسرررررت
پیدا کندتابه سطوح با تری از آگاهی نسبت به خود و دی ران برسد.
یکررررری از علرررررومی کررررره مررررری توانرررررد در راسرررررتای رسررررریدن بررررره ایرررررن هرررررد در کرررررار و زنررررردگی مرررررا را یررررراری
دهد " اناگرام "یا شخصیت شناسی می باشد.
ریشررررره ایررررررن علررررررم را گورجیرررررر در ایررررررران و در عرفرررررران ایرانرررررری پیرررررردا کرررررررده بررررررود .ایررررررن علررررررم در ایررررررران
متولد شده و مولوی از بزرگان این علم است.
دانرررررر انرررررراگرام در سررررررط پایرررررره برررررره معرفرررررری  ۹ال ررررررو یررررررا تیررررررپ شخصرررررریتی مرررررری پررررررردازد ( تیررررررپ عررررررالی
طلب امدادگر بازی ر احساساتی ناظر بازرس خوش ذران ریاسرررررررررررررت طلرررررررررررررب و تیرررررررررررررپ بررررررررررررریطرررررررررررررر )
و در ادامررررره برررررا پررررررداختن بررررره جزئیرررررات بیشرررررتر رواب کررررراری و عررررراطفی افرررررراد واجرررررد هرررررر یرررررک از ایرررررن
 ۹شخصرررررریت را شرررررررح مرررررریدهررررررد و در سررررررطوح با تر نقرررررراط ضررررررع و قرررررروت ایررررررن ال وهررررررای شخصرررررریتی
مورد توجه قرار می گیرد و راهکارهایی برای رشد و شکوفایی هر یک ارائه می گردد.
از کاربردهررررررای مهررررررم ایررررررن علررررررم در مرررررردیریت منرررررراب انسانی اسررررررتفاده از افررررررراد در تخصرررررر هررررررای ذاترررررری
خررررود و بررررر طبرررر اسررررتعداد هررررای فررررردی مرررری باشررررد .بررررا ایررررن علررررم مرررری ترررروان برررره راحترررری تشررررخی داد کرررره
چرررررره افرررررررادی برررررررای چرررررره سررررررمتهایی مناسررررررب هسررررررتند و در نهایررررررت مرررررری ترررررروان بیشررررررترین بهررررررره وری و
راندمان را در سیستم به وجود آورد.
بارهررررررا و بارهررررررا شررررررنیده ایررررررم کرررررره درک و شررررررناخت یررررررک نقطرررررره ضررررررع خود نیمرررررری از راه اصرررررر ح آن
اسرررررت .بنرررررابراین برررررا کمرررررک دانررررر اناگرام نررررره تنهرررررا بررررره شخصررررریت خرررررود و ایررررررادات آن پررررری مررررری برررررریم
بلکررررره برررررا راههرررررای پرهیرررررز از اشرررررتباهات خرررررود نیرررررز آشرررررنا مررررری شرررررویم و ایرررررن درک عمیررررر در مرررررا شرررررکل
مرررررری گیرررررررد « :مررررررا کامررررررل نیسررررررتیم» .موضررررررو برررررره اینجررررررا خررررررتم نمرررررری شررررررود و بررررررا شررررررناخت شخصرررررریت
اطرافیررررران و بررررره خصرررررو نزدیکانمررررران در خانررررره و محررررری کرررررار این بیرررررن در مرررررا ایجررررراد مررررری شرررررود کررررره
آنهرررررا هرررررم شخصررررریت و ن رررررر و راه خرررررود را دارنرررررد و ایرررررن بیرررررن همررررران پذیرشررررری اسرررررت کررررره بررررره مرررررا
آرامرررر مرررری دهررررد .برررره عرررر وه بررررا ایررررن کرررره ابترررردا در برابررررر شرررران مقاومررررت و حترررری مبررررارزه مرررریکررررردیم ایررررن
برررررار مررررری آمررررروزیم چطرررررور بررررررای حفررررر صرررررمیمیت و عمیررررر ترررررر کرررررردن رابطررررره گررررراهی آن طرررررور رفترررررار
کنررررریم کررررره آن هرررررا مررررری پسرررررندند .آری دی رررررران هرررررم مثرررررل مرررررا کامرررررل نیسرررررتند آنها فقررررر خودشرررررانند همانطور
که ما خودمان هستیم.

