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 تبثیش  ضجىِ ّبی اجتوبػی ثش سٍاثظ خبًَادگی

 
 
 

ّبی هفیذی وِ داسد، دس ّبی اجتوبػی هَثبیلی ایي سٍصّب ثِ سغن استفبدُ افضایص استفبدُ اص ایٌتشًت ٍ ثِ ٍیژُ ضجىِ

وٌبس اضتغبل ثِ وبس عَالًی ٍالذیي ٍ تغییش ًگشش ٍالذیي ثِ تشثیت فشصًذاى، هَججبت دٍسی اػضبی خبًَادُ اص یىذیگش 

ًضدیىی فیضیىی ٍ دس صیش یه سمف ثَدى دس داخل خبًَادُ، گبُ فبصلِ  ای وِ ثِ سغن سا فشاّن سبختِ است ثِ گًَِ

وٌٌذ ٍ افشاد خبًَادُ ووتشیي هشاٍدات ٍ گفتگَی ّوذالًِ سا ثب ّن  ػبعفی ٍ هؼٌَی صیبدی سا اص یىذیگش تجشثِ هی

شة دس سٍاثظ ّب ثِ ٍجَد آٍسدُ وِ دس وٌبس سبیش ػَاهل هخ ّبیی سا ًیض دس خبًَادُ داسًذ. ایي هَضَع آسیت

ّب ٍ عالق ػبعفی صٍجیي ٍ ووشًگ ضذى صویویت هیبى اػضبی ضذى ثٌیبد خبًَادُ خبًَادگی، هَججبت سست 

ّبی خبًگی سا  خبًَادُ ٍ ّوچٌیي گستشش ضىبف ًسلی سا فشاّن وشدُ است. وبسضٌبسبى ػلت ثسیبسی اص خطًَت

سسذ  اًذ. ثب تَجِ ثِ ایي هَاسد ثِ ًظش هی ُ روش وشدًُجَد استجبط ٍ تؼبهل صحیح ٍ گفتگَی ّوذالًِ دس ثستش خبًَاد

ّبی هجبصی دس وبّص سالهت ٍ پبیذاسی ًْبد خبًَادُ، ضشٍستی  تالش ثشای ثِ حذالل سسبًذى تْذیذّبی ضجىِ

اًىبسًبپزیش است. ٍ ایي هْن هیسش ًخَاّذ ضذ هگش اص عشیك تَسؼِ سٍاثظ پبیذاس ٍ صویویت ٍ ّوذلی هیبى اػضبی 

 .ُ دس ثستش گفتگَّبی صویوی هیبى اػضبی خبًَادُخبًَاد
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 تبثیش ضجىِ ّبی اجتوبػی دس حَصُ سٍاثظ ّوسشاى

ّبی هثجت ٍ هَثشی دس تَسؼِ فشٌّگی ٍ  ّبی اجتوبػی هجبصی ثِ ػٌَاى اثضاسی استجبعی وِ هی تَاًذ جٌجِ ضجىِ

ایي سٍصّب  ،افشاعی ٍ ثذٍى تؼمل ٍ تؼوك اص سَی وبسثشاىسٍاثظ اًسبًی ایفب وٌذ ثِ دلیل هذیشیت ًبصحیح ٍ استفبدُ 

ّبی آسیت ضٌبسبًِ آى ثیص اص ثشای ثسیبسی اص خبًَادُ ّب ثِ تْذیذی جذی تجذیل ضذُ تب جبیی وِ جٌجِ 

وبسوشدّبی هثجتص جلت تَجِ هی وٌذ. ضَاّذ پژٍّطی ٍ ًظشات وبسضٌبسبى حبوی اص آى است وِ ایي هَضَع ثِ 

ّب ٍ ًبثسبهبًی ّب  ّب سا دس اثؼبد هختلف ثِ خغش اًذاختِ است. اهشٍصُ دس ثسیبسی اص عالق بی خبًَادٍُیژُ سالهت ٍ ثم

  .ّبی اجتوبػی هجبصی ثِ ػٌَاى یىی اص هْوتشیي ػَاهل ًمص آفشیٌی هی وٌذ ّب دس سٍاثظ صٍجیي ضجىِ ٍخیبًت

 ػی ثش سٍاثظ ّوسشاى هی پشداصین:دس اداهِ هجحث ثِ صَست تیتش ٍاس ثِ ثشخی اص اثشات ضجىِ ّبی اجتوب

 

 

 ـ ایجبد پیًَذّبی هجبصی ٍ لغغ پیًَذّبی حمیمی:

 

پیًَذّبی هجبصی هی   دس صَست ٍجَد ضؼف دس پیًَذّبی حمیمی ثیي صٍجیي ٍ ٍجَد هسبئل حل ًطذُ ثیي آًْب،

 صٍجیي هٌجش ضَد.تَاًذ جبیگضیي پیًَذّبی حمیمی ضذُ ٍ دس ًْبیت ثِ ًبپبیذاسی ٍ لغغ احتوبلی ساثغِ ثیي 

 

 

 تَجْی ثِ ًیبصّبی ػبعفی ٍ سٍاًی صٍجیي: ـ ثی

 

حضَس افشاعی ّشیه اص صٍجیي دس فضبی هجبصی ثِ ٍیژُ دس حضَس دیگشی، ثب وبستي اص فشصت تَجِ ثِ ًیبصّبی 

 صًذ. ّب دس خبًَادُ داهي هی ػبعفی ٍ سٍاًی صٍجیي ّوشاُ است ٍ ثِ افضایص ًبسضبیتی ٍ تٌص
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 فشصت گفتگَ ٍ اػتوبد آفشیٌی:ـ وبستي اص 

 

اص ثجت خبعشات  استفبدُ هذیشیت ًطذُ اص ضجىِ ّبی اجتوبػی هجبصی ثب وبستي اص فشصت گفتگَ ثیي صٍجیي ،

هطتشن ٍ تؼبهل ػبعفی ٍ احسبسی هطتشن ثیي صٍجیي هی وبّذ ٍ ایي هسئلِ ثِ تٌْبیی ٍ اًضٍا ٍ افسشدگی صٍجیي 

 اًجبهذ. هی

 

 

 طشٍع ثِ صَست خضًذُ:گیشی سٍاثظ ًبه ـ ضىل

هَججبت ضىل گیشی سٍاثظ  ٍسٍد ثِ سٍاثظ هتمبثل ػبعفی ثب افشاد غشیجِ ٍ تذاٍم ٍ تؼویك تذسیجی صویویت ّب،

صًذ ٍ تْذیذی جذی دس ثشاثش ثٌیبد خبًَادُ است.دس حبلی وِ دس  ًبهطشٍع ٍ گٌبُ آلَد ثیي افشاد ًبهحشم سا سلن هی

 ضًَذ. گیشی چٌیي خیبًتی ًوی ىلثسیبسی اص هَالغ خَد افشاد هتَجِ ض

 

 

 ٍفبیی : ـ سٍاج ثی

استجبعبت غیش اخاللی دس فضبی هجبصی ثِ سٍاج ثی ٍفبیی ٍ گسست دس سٍاثظ ّوسشاى ٍ ضبًِ خبلی  ػبدی سبصی

 ضَد. وشدى اص هسئَلیت دس همبثل ّوسش هٌجش هی

 

 عالق ٍ عالق ػبعفی ـ 

 

 گشایی دس سٍاثظ جٌسی ٍ ػبعفی ـ تٌَع-

 

ضجىِ ّبی اجتوبػی هَثبیلی گشچِ ثستش هٌبسجی ثشای گستشش ٍ تؼویك دٍستی ّب، تجبدل داًص ٍ اعالػبت ٍ 

فشٌّگ ٍ ... فشاّن آٍسدُ ثِ ّوبى ًسجت ّن اًسبًْب سا دس سٍاثظ ٍالؼی اص ّوذیگش دٍس وشدُ است. اًَاع آسیجْبی 
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ی آى سا هتبسفبًِ ایي سٍصّب دس اعشاف خَد هطبّذُ اجتوبػی وِ دس حَصُ خبًَادُ دس ایٌجب ثشضوشدین ًوًَِ ّبی ػیٌ

هی وٌین ثِ دالیل هتؼذد سخ هی دّذ ٍ استفبدُ ًبهٌبست اص ضجىِ ّبی اجتوبػی ًیض دس وٌبس سبیش ػَاهل ثِ ػٌَاى 

ػبهل تطذیذوٌٌذُ ٍ تْذیذوٌٌذُ هغشح است. گشچِ ًجبیذ ًگبُ ته ثؼذی ثِ آسیت ّبی ضجىِ ّبی اجتوبػی دس 

وسشاى داضت اهب پیطگیشی ٍ وبّص آى آسیت ّب ٍ تْذیذّب ًیبصهٌذ افضایص سغح آگبّی ٍ َّضوٌذی سٍاثظ ثیي ّ

ٍ هذیشیت صحیح دس استفبدُ اص ایي ضجىِ ّبست ٍ الجتِ ًجبیذ اص ٍاوبٍی ٍ ثشعشف وشدى خالّبیی وِ سجت سٍی 

غبفل   ذ تحت تبثیش آى هی ضَد،آٍسدى ثیص اص حذ افشاد جبهؼِ ثِ ضجىِ ّبی هجبصی ٍ ًفَر سٍاثظ غیشهتؼبسف جذی

 .ثَد
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