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چىیذ:ٜ
دسخلٛف تبسیخچٔ ٝذدوبسی اختٕبػی حشف ٝای اغّت ا٘ذیـٕٙذاٖ  ٚكبحت ٘ظرشاٖ ،اٍّ٘ؼرتبٖ سا ٘خؼرتیٗ
وـٛسی ٔی دا٘ٙذ و ٝالذأبت اِٚی ٝسا ثشای ؿىُ دادٖ ث ٝخذٔبت اختٕبػی ا٘دبْ داد ٜاػت .اص دالیُ آٖ ٓٞ
ٔیتٛاٖ ث٘ ٝمؾ وّیؼب دس حٕبیت اص ٌشٟٞٚبی ٘یبصٔٙذ  ٚفمیش اؿبس ٜوشد .ایٗ حٕبیتٟب تب اٚاخش لرشٖ ارب٘ضدٓٞ
ادأ ٝایذا وشد ٜثٛد .تب ایٙى ٝؿیٛع ثیٕبسی عبػٛٔ ٖٛخت اص ثیٗ سفتٗ  51دسكذ اص ٔشدْ آٖ وـٛس  ٚافضایؾ
ؿٕبس ثیىبساٖ ٍِٚ ٚشداٖ ٌ ٚذایبٖ ٘ ٚیض ٟٔبخشت سٚػتبئیبٖ ث ٝؿٟشٞب ؿذ .ثذیٗ ػجت ،دِٚت اٍّ٘ریغ لربٖ٘ٛ
ٔؼشٚف ث(( ٝلب٘ ٖٛفمشای اِیضاثت)) سا تلٛیت وشد.

ٚاطٌبٖ وّیذی:
ٔذدوبسی اختٕبػی ،ص٘ذا٘ی  ٚخب٘ٛاد ،ٜػٛأُ اختٕبػی ،ػٛأُ التلبدی

مقدمه:
ػـك خذٔت ثٕٛٙٞ ٝػبٖ دس رات ثـش ثٛدٔ ٚ ٜیُ ثٔ ٝؼبػذت  ٚأذاد اصخٌّٕ ٝشایؾ ٞربی فغرشی ا٘ؼربٖ
ٞبػت .دس  ٕٝٞادٚاس تبسیخٔ ،شدْ ٕٛٞاس ٜدس ثحشاٖ ٞبٔ ،ـىالت ٌ ٚشفتبسی ٞب ث ٝیبسی یىذیٍش ٔی ؿرتبفتٙذ.
دس ادیبٖ ٔ ٚزاٞت اِٟی ٘یض ثش ػشض ٝخذٔبت ٔذدوبسی  ٚدػتٍیشی اص ٘یبصٔٙذاٖ  ٚػشاشػتی ایتبْ ،ػبِٕٙذاٖ
 ٚاص وبس افتبدٌبٖ تبویذ فشاٚاٖ ؿذ ٜاػت .دس دیٗ ٔجیٗ اػالْ ٘یض دس آیبت  ٚسٚایبت ٔتؼذد ثش خذٔت سػرب٘ی
ث ٝافشاد ٘یبصٔٙذ ،ػبِخٛسدٌبٖ ،ایتبْ ،ثی ٜٛص٘بٖ ،دس سأ ٜب٘ذٌبٖ ،فمشا ٔ ٚؼبویٗ ٕٛٞاس ٜتبویرذ ؿرذ ٜاػرت(( .
خذای یىتب سا ثپشػتیذ  ٚچیضی سا ؿشیه ا ٚلشاس ٘ذٞیذ ٘ ٚؼجت ث ٝاذس ٔ ٚبدس  ٚخٛیـبٖ  ٚیتیٕبٖ  ٚفمیرشاٖ
ٕٞ ٚؼبیٍبٖ  ٚثیٍب٘ ٚ ٝدٚػتبٖ ٔٛافك  ٚسٍٞزساٖ  ٚثٙذٌبٖ  ٚاشػتبساٖ و ٝصیشدػت ؿٕبیٙذ ٘یىی ٟٔ ٚشثب٘ی
وٙیذ و ٝخذا ٔشدْ خٛداؼٙذ ٔ ٚغشٚس سا دٚػت ٘ذاسد٘ )) .ؼبء ،آی.93 ٝ
ثش اػبع ایٗ لب٘ ،ٖٛافشاد ٘یبصٔٙذ حٕبیت دس ػٌ ٝش ٜٚلشاس ٔی ٌشفتٙذ:
 -5ثیىبساٖ ػبِٓ یؼٙی آٟ٘بیی و ٝلبثُ اػتخذاْ ثٛد٘ذ ِٚی ث ٝػّت ثیىبسی اص سا ٜتىذی ٌشی ص٘ذٌی ٔی
وشد٘ذ.
ٔ -5ؼّٛالٖ ،وٟٙؼبالٖ ،ثیٕبساٖ  ٚوؼب٘ی و ٝتٛا٘بیی وبسوشدٖ ٘ذاؿتٙذ ،یؼٙی دس ٚالغ ٔتىذیب٘ی و ٝلبثُ
اػتخذاْ ٘جٛد٘ذ.
 -9افشاد ثی ػشاشػت صیش 51ػبَ
تٔٛبع چبِٕشص وـیؾ اػىبتّٙذی ثشخی ا ٚسا اذس ٔذدوبسی اختٕبػی ٔؼشفی ٔی وٙٙذ دس ػبَ ٘ 5151ظشیٝ
ٞبیی دس ٔٛسد چٍٍ٘ٛی وٕه ث٘ ٝیبصٔٙذاٖ ٔغشح وشد و ٝاص ٘ظش ٔذدوبسی ػبصٔبٖ یبفت ٝترش  ٚحربئض إٞیرت
اػت ،ا ٚایـٟٙبد وشد ثشای ٘یبصٔٙذاٖ آٔٛصؿٟبی حشف ٝای ٚیظٛٞ ٜؽ ،تٛا٘بیی  ٚخلٛكریبت اخاللری اػٕربَ
ؿٛد تب ػغح تٛاٖ آ٘بٖ ٔـخق ٌشدد .چبِٕشص ث ٝؿٙبخت ٘یبص ٘ ٚیبصٔٙذاٖ  ٚتـٛیك ٘ضدیىربٖ  ٚخٛیـرب٘ٚذاٖ
ث ٝحٕبیت اص ٘یبصٔٙذاٖ تبویذ فشاٚاٖ داؿت .وـٛس ٔب ٘یض یىی اص و ٟٗتشیٗ ػشصٔیٟٙبیی اػت و ٝتٙذیـٞ ٝرب
 ٚثبٚسٞبی ا٘ؼبٖ دٚػتی ٘ ٚیىٛوبسی  ٚدػتٍیشی اص ٔشدْ ٘یبصٔٙذ دس آٖ ثش ابی ٝاػتمبدات دیٙری  ٚاسصؿرٟبی

فشٍٙٞی ثٙب ؿذ ٜاػت .ثب ایٗ ایـی ٝٙتبسیخی  ٚفشٍٙٞی خذٔبت حٕبیتی ٔ ٚذدوبسی دس وـرٛس ایرشاٖ اغّرت
تٛػظ افشاد خیش ٛٔ ٚػؼبت خیشی ٝثب صٔیٔ ٝٙزٞجی اسائٔ ٝی ؿذ.
٘خؼتیٗ ٟ٘بدٞبی دِٚتی خذٔبت ثٟضیؼتی ٔب٘ٙذ اشٚسؿٍبٟٞب ،آػبیـٍبٟٞب ٔ ٚشاوض ٍٟ٘ذاسی ث ٝافشاد ثری
ػشاشػت دس ػبَ  5953ثب وٕه ثّذیٞ ٝب ( ؿٟشداسی ٞب )  ٚدِٚت تبػیغ ٌشدیذ.
ِزا دس ادٔ ٝثب ٔـىالت ٔذدوبسی ٛٔ ٚا٘غ ٔٛخٛد آٖ دس ص٘ذاٟ٘ب ث ٝثحث خٛاٞیٓ اشداخت.
تؼشیف ٔذدوبسی اختٕبػیٔ:ذدوبسی اختٕبػی یه خذٔت حشف ٝای اػت و ٝثش دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٟبی خبكی لشاس
ٌشفت ٝاػتٞ .ذف اص آٖ وٕه ث ٝافشادٌ ،شٟٞٚب  ٚیب خبٔؼ ٝاػت ترب ثتٛا٘ٙرذ اػرتمالَ ؿخلری ،اختٕربػی ٚ
سضبیت خبعش فشدی  ٚاختٕبػی سا ثذػت آٚس٘ذ.
پرلمه در تعریف مذدکاری آوردهٔ :ذدوبسی اختٕبػی فؼبِیت  ٚؿری ٜٛای اػرت ور ٝثشخری اص ٔٛػؼربت
سفبٞی آٖ سا ثٔ ٝشاخؼبٖ خٛد ػشضٔ ٝیذاس٘ذ ٚث ٝآ٘بٖ یبسی ٔی دٙٞذ تب ثب وبسایی ثیـتش ثرب ٔـرىالتی ور ٝدس
ا٘دبْ دادٖ وبس ٚ ٚظبیف اختٕبػی خٛد ثب آٖ سٚثش ٚؿذ ٜا٘ذ ٔمجّ ٝوٙٙذ .ثب تٛخ ٝث ٝتؼبسیف فٛق دس ٔی یبثیٓ
ٔذدوبسی اختٕبػی ٘ٛػی خذٔت اػت و ٝث ٝافشادٌ ،شٟٞٚب یب خبٔؼ ٝػشضٔ ٝیـٛد ،ایٗ خذٔبت ثش ابی ٝدا٘ؾ
ٟٔ ٚبستٟبی خبكی اػت و ٝآٔٛختٔ ٝیـٛدٕٞ ،چٙیٗ ثش افضایؾ وربسایی ٔشاخؼربٖ تبویرذ داسد ،ترب اص عشیرك
آؿٙبیی ثب ٔٙبثغ  ٚأىب٘بت ٔٛخٛد  ٚآٔٛختٗ ٟٔبست ثتٛا٘ٙذ ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت سا اـت ػرش ثٍزاس٘رذ  ٚیرب ثرٝ
ٌ ٝ٘ٛای ٞذفٕٙذ آ٘شا ٔذیشیت ٕ٘بیٙذ.

مشکالت مذدکاری اجتماعی در زوذان:
حٛص ٜفؼبِیتٟبی ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس ص٘ذاٟ٘ب ثؼیبس ٌؼتشد ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝخبٔؼٞ ٝذف – ص٘ذا٘یبٖ  ٚخرب٘ٛادٜ
ٞبی آ٘بٖ – ػشض ٝخذٔبت اختٕبػی ثب چبِـٟب  ٚایچیذٌی ٞبی ٚیرظ ٜای ٕٞرشا ٜاػرت ،دس ایٙدرب چبِـرٟبی
ٔذدوبسی دس ص٘ذاٖ دس ػٔ ٝحٛس دػت ٝثٙذی  ٚتـشیح ٔیٍشدد:
ٔ -5ـىالت ٔشثٛط ثٔ ٝشاخغ (ص٘ذا٘ی) 5
ٔ - -5ـىالت ٔشثٛط ثٔ ٝذدوبساٖ اختٕبػی ص٘ذاٖ
ٔ -9ـىالت ٔشثٛط ث ٝؿشایظ حجغ  ٚص٘ذاٖ.

مشکالت مربوط به مراجع (زوذاوی):
ٔذدوبسی اختٕبػی ٔب٘ٙذ ٞش سؿت ٚ ٝحشف ٝدیٍشی داسای اكِٛی اػت ،و ٝابیجٙذی ث ٝایٗ اك ٚ َٛاخشای
آٖ ثشای دػت یبثی ثٞ ٝذف – تٛإ٘ٙذ ػبصی ٔشاخؼبٖ – ضشٚسی اػت .ایٗ اك َٛؿؾ ٌب٘ر ٝؿربُٔ(( :
اكُ ازیشؽ ،اكُ فشدیت ،اكُ ساصداسی حشف ٝای ،اكُ خٛد آٌبٞی ٔرذدوبسی اختٕربػی ،اكرُ ساثغرٝ
حشف ٝای  ٚاكُ ٔـبسوت ٔشاخغ )) ٔی ثبؿذ .الصْ ث ٝروش اػرت ثرشای دػرتیبثی ثر ٝاٞرذاف ٔرذدوبسی
اختٕبػی ،اخشای ایٗ اك َٛدس وٙب س  ٓٞیب ث ٝكٛست خذاٌب٘ ٝاػبػی اػت ٚ ،چٙب٘چ ٝیه یب چٙرذ اكرُ
اخشا ٘ـذ ٜیب ث ٝكٛست ٘بلق اخشا ؿٛد ثٕٞ ٝبٖ ٔیضاٖ دػتیبثی ث ٝاٞذافٔ ،ـىُ یب غیش ٕٔىرٗ خٛاٞرذ
ثٛد .ثش ایٗ اػبع اص ٕٟٔتشیٗ ٔؼبیُ ٔ ٚـىالتی ؤ ٝذدوبساٖ اختٕبػی دس ساثغ ٝثب ٔذدخ ٛدس ص٘ذاٖ ثرب
آٖ ٔٛاخٔ ٝیجبؿٙذ ایدبد ((ساثغ ٝحشف ٝای ))  ٚتحمك (( اكُ ٔـبسوت ٔشاخغ )) اػت .ثشای سٚؿٗ ؿذٖ
ٔغّت ثبیذ اؿبس ٜوشد و ٝث ٝعٛس وّی افشاد ث ٝػ ٝسٚؽ صیش ثرٔ ٝرذدوبس اختٕربػی یرب ٔٛػؼر ٝخرذٔبت
اختٕبػی ٔشاخؼٔ ٝی وٙٙذ.
وخست :افشادی و ٝخٛد ثٛٔ ٝػؼ ٝیب ٔذدوبس اختٕبػی ٔشاخؼٔ ٝی ٕ٘بیٙذٔ .ب٘ٙذ خرب٘ٛاد ٜای ور ٝثرشای
ثٟضیؼتی فشص٘ذ ٔؼّ َٛخٛد ،ثٛٔ ٝػؼ ٝیب ٔذدوبس اختٕبػی ٔشاخؼٔ ٝیىٙٙذ ،یب افرشادی ور ٝثرشای ثٟجرٛد
ػّٕىشد  ٚدػتیبثی ث٘ ٝتیدٔ ٝغّٛة ٔتمبضی اسای ٝخذٔبت ٞؼتٙذٔ ،ب٘ٙذ دا٘ؾ آٔٛصی و ٝثشای افرضایؾ
تٛا٘بیی  ٚاػتٕبد ث٘ ٝفغ ٛٔ ٚفمیت دس وٙىٛس ثٛٔ ٝػؼٔ ٝشاخؼٔ ٝیٕٙبیذ.
دوم :افشادی و ٝاص ػٛی ٔٛػؼبت یب ٔتخللبٖ دیٍش ثٔ ٝذدوبس اختٕبػی اسخربع دادٔ ٜیـر٘ٛذ .ثرشای
ٔثبَ صٖ  ٚؿٞٛشی و ٝدس ؿشف عالق ٞؼتٙذ  ٚاص ػٛی لبضی ثٔ ٝذدوبس اختٕبػی ثشای ػبصؽ  ٚآؿتی
اسخبع دادٔ ٜیـ٘ٛذ.
سوم :افشادی ٞؼتٙذ و ٝخٛد ثٛٔ ٝػؼ ٝیب ٔذدوبس اختٕبػی ٔشاخؼ٘ ٝىشد ٜا٘ذ ثّى ،ٝؿشایظ ٔ ٚمتضیبت
ٔحیظ ،آ٘بٖ سا دس ٔمبْ ٔشاخغ لشاس ٔیذٞذٔ .ثبَ ثبسص ٌش ٜٚػ ْٛص٘ذا٘یبٖ ٞؼتٙذ.
دسٔٛسد ا ٚ َٚد ْٚاكُ ٔـبسوت ٔشاخغ خٛة اػت ،أب دس ص٘ذاٖ ثذِیُ ایٙى ٝاغّت ٔشاخؼربٖ ٘ر ٝثرب ٔیرُ ٚ
سغجت ؿخلی ثّى ،ٝث ٝدِیُ ؿشایظ حجغ ثٔ ٝذدوبس ٔشاخؼٔ ٝی ٕ٘بیٙذ ٔ ٚـبسوت آ٘بٖ ثشای حُ ٔـىالت

یب سفغ ٘یبصؿبٖ وٕتش دیذٔ ٜیـٛد .صیشا ص٘ذاٖ داسای فشٞ ًٙٞب  ٚخشد ٜفشٞ ًٙٞب ی خبف خرٛد اػرت  ٚاص
خّٕ ٝایٗ فشٞ ًٙٞب ،ػذْ اػتٕبد ث ٝص٘ذا٘جبٖ اػت.
اص دیٍش ساٟٞبی ثشلشاسی اكُ ٔـبسوت ایٗ اػت ؤ ٝشاخغ دس ػشاػش فشایٙرذ ٔرذدوبسی اختٕربػی اص خّٕر:ٝ
خٕغ آٚسی اعالػبت (ٔشحّٔ ٝغبِؼ ،)ٝتـخیق ٔـىالت یب ٘یبصٞب  ٚدػت ٝثٙذی آٟ٘ب ،تذٚیٗ ثش٘بٔر ٝوٕىری،
ٔشحّ ٝاسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبی دس حبَ اخشا  ٚاخشا ؿذٔ ٚ ٜشحّ ٝایٍیشی  ٚتشخیقٔ ،ـبسوت فؼبَ داؿت ٝثبؿرذ.
آؿىبس اػت ٔشاخغ ص٘ذا٘ی ،و ٝثٔ ٝذدوبس اختٕبػی اػتٕبد ٘ذاسد ،دس تٕبْ ایٗ ٔشاحرُ ،ور ٝالصٔر ٝآٖ استجربط
ػبص٘ذ ،ٜاػتٕبد  ٚساػتٍٛیی اػت ،یب ٔـبسوت ٕ٘یىٙذ یب ایٗ أش ث ٝػرختی أىب٘پرزیش خٛاٞرذ ثرٛد .ثٙربثشایٗ
ایدبد صٔیٞ ٝٙبی الصْ دس ٔشاخغ ص٘ذا٘ی ثشای ٔـبسوت ،چبِـی ثرضسي دس ثشاثرش ٔرذدوبساٖ اختٕربػی ص٘رذاٖ
اػت .اغّت ص٘ذا٘یبٖ اص اختالالت ؿخلیت ،ثٚ ٝیظ ٜاختالَ ؿخلیت ضذ اختٕبػی س٘ح ٔی ثش٘ذ .افشاد ٔجرتال
ث ٝایٗ اختالَ ثلٛست تىب٘ـی ،اشخبؿٍشا٘ ٚ ٝثی ٔالحظ ٝسفتبس ٔیىٙٙذ ،ثذ ٖٚایٙى ٝػالیٕی اص ٘ذأت ٘ـربٖ
دٙٞذٌ .بٞی آٟ٘ب ثشای ایٙى ٝخٛد سا اص ٚضؼیت دؿٛاسی ٘دبت دٙٞذ تظبٞش ث٘ ٝذأت ٔی وٙٙذ.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت ثبال  ٚایٙى ٝؿیٛع اختالالت ؿخلیت ،ثٚ ٝیظ ٜاختالَ ؿخلریت ضرذ اختٕربػی ،دس ثریٗ
ص٘ذا٘یبٖ ٘ؼجت ػبیش افشاد خبٔؼ ٝثٔ ٝشاتت ثیـتش اػت ،ایذاػت و ٝثشلشاسی استجبط ٔرٛرش  ٚػربص٘ذ ٚ ٜایدربد
ساثغ ٝحشف ٝای ثیٗ ٔذدوبس ٔ ٚشاخغ ص٘ذا٘ی أشی ٔـىُ  ٚچبِـی ثضسي اػت.

ٔـىالت ٔشثٛط ثٔ ٝذدوبساٖ اختٕبػی ص٘ذاٖ:
ٔبد 9 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝاخشایی ٔذدوبسی اختٕبػی ػبصٔبٖ ص٘ذاٟ٘ب اٞذاف ٔذدوبسی اختٕبػی ای ٍٝ٘ٛٙثیبٖ ٕ٘ٛد:ٜ
اِف ) ایدبد صٔیٞ ٝٙبی الصْ دس خٟت اكالح ،تشثیت  ٚتٟرزیت ٔرذدخٛیبٖ ثرب اػرتفبد ٜاص وبسؿٙبػربٖ أرٛس
فشٍٙٞی ثب تىی ٝث ٝفش ًٙٞغٙی اػالٔی  ٚدا٘ؾ سفتبس ؿٙبػی ا٘ؼب٘ی.
ة) ایـٍیشی اص آربس ػٛئ ٘بؿی اص ٔحجٛع ؿذٖ فشد.
ج) تالؽ دس خٟت ثبصػبصی ؿخلیت ٔذدخٛیبٖ ثب ثٟشٚ ٜسی اص ػٙدؾ اػتؼذادٞب.
د) تالؽ دس خٟت تغییش  ٚتؼذیُ تفىش ٔذدخ ٚ ٛوٕه خٟت دسن ٚالؼیتٟبی ص٘ذٌی.
 )ٜایدبد سٚحی ٝكجش  ٚتٛوُ  ٚأیذ ث ٝآیٙذ ٚ ٜثبال ثشدٖ اػتٕبد ث٘ ٝفغ.

 )ٚفشإٛ٘ ٓٞدٖ فشكت ثشای ٔؼئِٛیت ازیشی ٔذدخٛیبٖ.
ص) فشإٛ٘ ٓٞدٖ صٔیٞ ٝٙبی ثبصٌـت ٔدذد ٔذدخٛیبٖ ث ٝص٘ذٌی اختٕبػی.
ح) ؿٙبػبیی أىب٘بت حشف ٝای  ٚاػتؼذادٞب ی فٙی ٔذدخ ٛخٟت ثبصتٛا٘ی  ٚاؿتغبَ.
ٔالحظٔ ٝیـٛد اٞذاف ٔٛسد ٘ظش ٔذدوبسی اختٕبػی دس ص٘ذاٖ ثؼیبس ٌؼتشد ،ٜایچیذ ٚ ٜصٔبٖ ثش اػت.
ػذْ آٌبٞی  ٚدا٘ؾ ػّٕیٔ :تبػفب٘ ٝاػتشع حشفرٔ ٝرذدوبساٖ اختٕربػی دس ص٘رذاٟ٘ب  ٚدسٌیرشی دس فؼبِیرت
سٚصٔش ،ٜآ٘بٖ سا اص ٔغبِؼ ،ٝتحمیك  ٚفشاٌیشی دا٘ؾ سٚص ٔذدوبسی اختٕبػی ثبص ٔیذاسد  ٚآ٘بٖ تٟٙب ثٔ ٝغبِؼبت
لجّی  ٚتدشثیبت ٌزؿت ٝتىیٔ ٝیىٙٙذِ .زا ؿشایظ ٚیظ ٜص٘ذاٖ  ٚص٘ذا٘یبٖ ٔ ٚـىالت ایچیذ ٜآ٘بِٖ ،ضٔ ْٚغبِؼٝ
 ٚتحمیك ثیؾ اص ایؾ ،دایٓ ٙٔ ٚؼدٓ سا ٔـخق ٔی ٕ٘بیذ.
دسٌیش ؿذٖ دس فؼبِیتٟبی خب٘جی :دسثؼیبسی ٔٛاسد ٔذدوبساٖ اختٕبػی اص ٚظبیف اكّی  ٚراتی خٛد وٕٞ ٝب٘رب
تٛإ٘ٙذ ػبصی  ٚلبدس ػبصی ٔذدخٛیبٖ اػت غبفُ ؿذ ٚ ٜدسٌیش ٔؼبئُ فشػی ترش ٔیـر٘ٛذ ،ثر ٝػٙرٛاٖ ٔثربَ
تٛخٚ ٝایٍیشی أٛس لضبیی ٔذدخٛیبٖ ثٙٔ ٝظٛس آصادی آ٘بٖ  ٚیب تؼییٗ تىّیف اص ػٛی ٔشاخغ لضبییٌ ،شچٝ
الذأی ٔثجت اػت أب ٘جبیذ ایٗ ٔؼبئُ ٔذدوبساٖ اختٕبػی سا اص ػبیش ٚظبیف خٛد ثبصداسد.
وبٞؾ اٍ٘یض ٚ ٜتٛخ ٝث ٝا٘دبْ ٚظبیف اص ٘ظش وٕی و ٝایرٗ ٔؼربِ٘ ٝیرض یىری دیٍرش اص آػریت ٞرب ٔرذدوبسی
ٔیجبؿذ.

ػذْ تٛخٔ ٝؼئٛالٖ ص٘ذاٖ ث ٝفؼبِیت ٞبی ٔذدوبسی اختٕبػی:
دس ثشخی ٔٛاسد ػذْ اػتمبد ٔؼئِٛیٗ ریشثظ دس ص٘ذاٖ ثبػث وبٞؾ وبسوشد الذأبت یبٚسا٘ٔ ٝیـٛد .دس ثشخری
ٔٛاسد تب حذ ساثظ اخشای احىبْ  ٚایٍیشی اش٘ٚذٞ ٜبی لضبیی ٔذدخٛیبٖ وبٞؾ ٔیذٙٞذ  ٚثب اسخبع أٛس غیرش
ٔشتجظ ثٔ ٝذدوبساٖ اختٕبػی آ٘بٖ سا اص ا٘دبْ ٚظبیف اكّی خٛد ثبص ٔیذاس٘ذ.
ٚاٌزاسی اؼت ٔذدوبسی اختٕبػی ص٘ذاٖ ث ٝدیٍش ٌشایـٟبی تحلیّی اص ٔـىالت دیٍش ٔیجبؿذ.دس حبَ حبضش
دس اغّت وـٛسٞب  ٚاص خّٕ ٝوـٛس ٔب ،دا٘ـٍبٟٞب دس تٕبْ ٔمبعغ اص فٛق دیپّٓ تب دوتشی ث ٝتشثیت دا٘ـد ٛدس
سؿتٔ ٝذدوبسی اختٕبػی ٔی اشداص٘ذ ٔ ٚذدوبسی اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ حشفر ٝای وربٔال تخللری ،ازیشفترٚ ٝ
ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت.

ٚاٌزاسی اؼت ٔذدوبسی اختٕبػی ث ٝوبسوٙبٖ ثخؾ ٞبی دیٍش:
اؼت ٔذدوبسی اص خّٕ ٝاؼتٟبی ػبصٔب٘ی اػت و ٝاص حمٛق ٔ ٚضایبی ٘ؼجتب ثٟتشی ٘ؼجت ث ٝػربیش اؼرتٟبی
اداسی دس ػبصٔبٖ ص٘ذاٟ٘ب ثشخٛسداس ٔیجبؿذ ،ثرٕٞ ٝریٗ ٔٙظرٛس اغّرت وبسوٙربٖ ػّری سغرٓ خرذٔت دس دیٍرش
ٚاحذٞبی ػبصٔب٘ی ٔتمبضی دسیبفت ایٗ اؼت ٔیجبؿٙذ ٔ ٚتبػفب٘ ٝدس ثشخی ٔٛاسد ایٗ أرش تحمرك ٔری یبثرذ.
اِجت ٝدس ٔٛاسدی ٘یض ثشخی وبسوٙبٖ ثب اؼت ػبصٔب٘ی دیٍش  ٚتخللی غیش ٔشتجظٚ ،ظبیف ٔذدوبس اختٕبػی سا
ا٘دبْ ٔی دٙٞذ.

ٔـىالت ٔشثٛط ث ٝؿشایظ حجغ  ٚص٘ذاٖ:
ٍ٘بٞی ث ٝػیش تحٛالت تبسیخی ص٘ذاٖ٘ ،ـبٖ ٔی دٞذ و ٝحجغ ٚاوٙـی اص ػٛی خبٔؼر ٚ ٝحبوٕربٖ دس ثشاثرش
ٔدشٔبٖ ٔ ٚتخّفبٖ ثٙٔ ٝظٛس ٔدبصات آ٘بٖ ثٛد ٜاػت  ٚص٘ذاٖ خبیی اػت ثشای ٍٟ٘ذاسی ٔتخّفبٖ  ٚثضٞىبساٖ
 ٚافشاد ٘بثٟٙدبس .ایٗ عشص تفىش ٕٞچٙبٖ ثش خٛأغ حبوٓ اػت ،یؼٙی تلرٛس  ٚتّمری ػٕرٔ ْٛرشدْ ٘ؼرجت ثرٝ
ص٘ذا٘یبٖٙٔ ،فی اػت .دس ایٗ ساػتب ٔذدوبس اختٕبػی ثشای تٛإ٘ٙذ ػبصی ٔذدخ ٛثرٌ٘ٛ ٝر ٝای ور ٝثتٛا٘رذ ثرٝ
اػتمالَ ؿخلی ثشػذ ثب ٔـىُ خذی سٚثشٚػت.

آٔبس ثبالی خٕؼیت ویفشی:
ثبال ثٛدٖ خٕؼیت ویفشی ص٘ذاٟ٘ب ثشویفیت خذٔبت اسای ٝؿذ ٜث ٝص٘ذا٘یبٖ تبریش ٔٙفی ٔی ٌزاسد.

ػذْ تٙبػت تؼذاد ٔذدوبساٖ اختٕبػی ثب خٕؼیت ٔذدخٛیبٖ:
ثب ٍ٘بٞی ث ٝخٕؼیت ویفشی ص٘ذاٟ٘ب  ٚتٛٙع  ٚحدٓ ثبالی دسخٛاػتٟب ٔ ٚـرىالت ص٘رذا٘یبٖ ،تؼرذاد ٔرذدوبساٖ
اختٕبػی ؿبغُ دس ص٘ذاٟ٘ب ثشای ابػخٍٛیی ث ٝایٗ ٘یبصٞب ،ثؼیبس ا٘ذن اػتٕٞ .یٗ أش اسای ٝخذٔبت یبٚسا٘رٚ ٝ
ابػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی ٔذدخٛیبٖ دس ص٘ذاٖ سا ثب چبِؾ خذی ٔٛاخٔ ٝی ػبصد

٘تیدٌ ٝیشی:
ٔذدوبسی اختٕبػی اص خّٕ ٝحشفٞ ٝبی یبٚسا٘ ٝخٟت خذٔت ث ٝافشادٌ ،شٟٞٚب  ٚخٛأغ ثشای تٛإ٘ٙذ ػبصی ٚ
لبدسػبصی آ٘بٖ اػت ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثتٛا٘ٙذ ث ٝاػتمالَ  ٚسضبیت ؿخلی دػت یبثٙذٔ .ذدوبسی اختٕبػی
ٔب٘ٙذ ٞش حشف ٝی دیٍشی ٘یبص ث ٝآٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی داسد  ٚاِجت ٝاغ اص آٔٛصؽ ،ا٘ذٚختٗ تدشث ٝدس افضایؾ

ٟٔبست ثؼیبس ٔٛرش اػتٔ.حیظ ثؼت ٝص٘ذاٖ ،دٚس ثٛدٖ اص اػضبی خب٘ٛاد ،ٜص٘ذٌی اخجبسی  ٚتٗ دادٖ ثٝ
ٔمشسات  ٚلٛا٘یٗ ص٘ذاٖ ،اً٘ ص٘ذا٘ی خٛسدٍٖ٘ ،شؿٟبی ٔٙفی خبٔؼ٘ ٝؼجت ث ٝص٘ذا٘یبٖ ،ػٛء ایـیٚ ٝٙ
ٔـىالت ٘بؿی اص یبفتٗ ؿغُ اغ اص آصادی ،اص دیٍش چبِـٟبی ایؾ سٚی ٔذدوبساٖ اختٕبػی دس صٔیٝٙ
تٛإ٘ٙذ ػبصی ٔذدخٛیبٖ اػت.
اص ػٛی دیٍش ثٙبثش آٔبس  ٚتحمیمبت كٛست ٌشفت ٝثیـتش افشادی ؤ ٝشتىت خشْ ٔی ؿ٘ٛذ اص اختالالت سٚا٘ی
س٘ح ٔی ثش٘ذ ،ؿبیغ تشیٗ اختالَ سٚا٘ی دس ص٘ذاٟ٘ب ،اختالَ ؿخلیت ضذ اختٕبػی اػت .ث ٝسٚؿٙی ٔی تٛاٖ
ٌفت و ٝآٔٛصؽ ث ٝای ٍٝ٘ٛٙافشاد  ٚسٕٛٙٞد آ٘بٖ اص ػٛی خبٔؼٕٛٞ ٝاس ٜاص چبِؾ ثشاٍ٘یضتشیٗ ٔٛضٛػبت ایؾ
سٚی ٔذدوبساٖ اختٕبػی ص٘ذاٟ٘ب اػت.

ٔٙبثغ ٔ ٚشاخغ:
( )5خبیٍبٔ ٜذدوبسی دس خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ (  )5915خٟبد دا٘ـٍبٞی ،ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی
(ٔ )5مذٔ ٝای ثش خبٔؼ ٝؿٙبػی ص٘ذاٖ ،ػّی ؿٕغ
(ٟٔ )9بستٟبی وٕه وشدٖ ث ٝافشاد ،خب٘ٛادٞ ٜب ٌ ٚشٟٞٚب – ؿ ِٕٗٛالس٘غ ( )5931
( )1اكٔ ٚ َٛجب٘ی ٔذدوبسی اختٕبػیٔ ،شی داثّیٔ ٛبفت  ٚخٛص .ٜثی اؿفٛسد ( )5931تشخٕ ٝخذید ٝاِؼبدات غٙی آثبدی.
تٟی ٝوٙٙذٔ :ٜشتضی ٔمیؼ – ٝوبسؿٙبع ٔؼئٔ َٛـبٚسٔ ٚ ٜذدوبسی ٔدتٕغ حشف ٝآٔٛصی  ٚوبسدسٔب٘ی ػٕٙبٖ

