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 سّگ مشدٓ ٗ ايِ اٍش ثٔ اّضٗاي ٕبي اجتَبعي ثٔ تذسيج سٗاثظ سٗدسسٗي افشاد سا مٌ ضجنٔ سٗاثظ ٍجبصي دس

 .ضذ ضذُ افشاد ٍْجش خ٘إذ پزيشي صحيح دس سّٗذ اجتَبعي اجتَبعي ٗ دس ّٖبيت عذً جبٍعٔ

 

دٕذ  ٕبي اجتَبعي" ّطبُ ٍي ضجنٔ ٔ ايْتشّت، اثشات ثي٘ى٘ژيلاي ثب ّبً "اتصبه ث اسيل سيگَِ دس ٍقبىٔ

 .اّذ اّضٗاي اجتَبعي افشاد ّقطي اسبسي ايفب مشدٓ ٕبي اجتَبعي ايْتشّتي ثش خالف تص٘سات ٍ٘ج٘د، دس ضجنٔ

 

ٕب، عَينشد  ٕبي ايَْي ثذُ، سطح ٕ٘سٍُ٘ ٕب، ٗامْص ٍْجش ثٔ تغييش عَينشد ژُ عذً ٗج٘د استجبط سٗدسسٗ

ثيَبسي  ت٘اّذ ٍيضاُ خطش ٍطنالت جسَي ّظيش سشطبُ، سنتٔ، ٗ رِٕ افشاد ضذٓ مٔ ايِ ٍسئئ ٍي بٕ ضشيبُ

 .قيجي ٗ جُْ٘ سا افضايص دٕذ

 

ٕب  دٕذ مٔ ضنو ژُ ٕبي دي اُ اي افشاد ّطبُ ٍي ٕب ثش سٗي آصٍبيص ثشسسي ض٘د مٔ تش ٍي ايِ اٍش صٍبّي َّبيبُ

استفبدٓ  ٕبي اجتَبعي ٍجبصي تْذ دس ٍقبيسٔ ثب افشادي مٔ اص ضجنٔاستجبط سٗدسسٗ ثب ديگشاُ داض دس افشادي مٔ

 .ثبضذ مْْذ مبٍال ٍتفبٗت ٍي ٍي

 

عبطفي مبسثشاُ ٗ جبيگضيْي دٗستبُ ٍجبصي ثٔ جبي دٗستبُ ٗاقعي فشد اص  ٕبي اجتَبعي ٗ اختاله دس استجبط

ٍذاً اص ايِ  گزاسد ٗ ّتيجٔ استفبدٓ يٕبي ٍجبصي است مٔ ثٔ ط٘س ّبخ٘دآگبٓ ثش فشد اثش ٍ اص ضجنٔ ٍعبيت استفبدٓ

 .ثبضذ ٕب ٍي ضجنٔ

 

 

آٗس داسد، ثشاي ٍثبه  ضجبٕتي ٌٕ اص حيث ٍحت٘ا ثب سبيش ٍ٘اسد اعتيبد ٕبي ٍجبصي اعتيبد ثٔ استفبدٓ اص ضجنٔ

 مْذ اص ثسيبسي ٕبي اجتَبعي استفبدٓ ٍي سبعبت ضجبّٔ سٗص ثٔ ط٘س ٍذاًٗ اص ضجنٔ فشدي مٔ دس ط٘ه

 .ٍبّْذ صّذگي سٗصٍشٓ چُ٘ مبس، ٍطبىعٔ، خ٘اة ٗ... ثبص ٍيٕبي  فعبىيت

 

افشاد اّجبً دادٓ  ٍحَذ حسيِ حجيو ٍذيش ٍشمض عيً٘ اعتيبد داّطگبٓ ٍباليب دس ٍطبىعبتي مٔ ثش سٗي ايِ دمتش

دس ٍذسسٔ گالئ داسّذ ثٔ تص٘س ايْنٔ  ضبُ مْذ: "گبٕي ٗاىذيْي مٔ اص عَينشد ضعيف فشصّذ ّ٘ج٘اُ ثيبُ ٍي

ٍي مْْذ. ايِ ّ٘ج٘اّبُ چْبُ دس دّيبي ٍجبصي غشق  ٍطنو تحت تبثيش ٍ٘اد ٍخذس است ثٔ ٍِ ٍشاجعٔايِ 

ٍبّْذ. ٍسئئ اصيي ايِ است مٔ  ضبُ ثبص ٍي ٕبي سٗصٍشٓ ٕب ٗ فعبىيت ٍسئ٘ىيت ضّ٘ذ مٔ اص خ٘اة، خ٘ساك، ٍي

 ".اّذ ّ٘ج٘اّبُ ثٔ ايْتشّت ٍعتبد ضذٓ ايِ

 

ٕب ثٔ ثشقشاسي استجبطبت تبصٓ ٍيبُ  گّ٘ٔ ضجنٔ ايْتشّتي آُ است مٔ ايِ تَبعيٕبي اج تص٘س عبٍٔ ٍشدً اص ضجنٔ

صّذگي فشد سا  ٕب قذست ثش ٌٕ صدُ سٗاثظ ٗ اص ٌٕ پبضيذُ مْْذ اٍب جبىت است ثذاّيٌ مٔ ايِ ضجنٔ ٍي ٍشدً مَل

ض٘د  فبدٓ ٍياجتَبعي ت٘سظ افشاد است ٕبي ّيض داسّذ؛ ٕش پيبً صّْذٓ، عنس يب اطالعبت ضخصي مٔ دس ضجنٔ

چْبّنٔ دس ثشسسي ثسيبسي اص ٍ٘اسد طالق دس مط٘سٕبي غشثي  ت٘اّذ ثعذٕب عيئ خ٘د فشد ثٔ مبس ثشدٓ ض٘د، ٍي

 .است ايِ اٍش ٍطٖ٘د ٗ ثبثت ضذٓ

 

ٍعتقذ است: "خيبّت دس دّيبي ٍجبصي  دس تبييذ ّنتٔ ف٘ق دمتش ٍبسىيِ ٍبٕ٘ ّ٘يسْذٓ متبة خيبّت دس ايْتشّت

اي ثشاي صيش پب گزاضتِ  ايْتشّت يب سايبّٔ ثٔ عْ٘اُ ٗسيئ فشدي ثب ٗج٘د داضتِ َٕسش، اص دٕذ مٔ ٗقتي سخ ٍي

 ".جْسي استفبدٓ مْذ ٕب ثٔ ٗيژٓ تعٖذات پيَبُ
 

مشدُ ٗ  ٕبي اجتَبعي ٍجبصي است، چت ضجنٔ ايجبد اختاله دس ثبصدٓ ضغيي فشد اص ديگش مژمبسمشدٕبي

گيشد ٗ طجعب  ثسيبسي اص فشد دس ط٘ه ضجبّٔ سٗص ٍي قتٕبي اجتَبعي ٗ مشدُ صفحٔ ضخصي دس ضجنٔ چل

ٕبي اجتَبعي دس  اليِ ث٘دُ ٍذاًٗ دس ضجنٔ اداسي فشد اّجبً ٍي ض٘د، آُ قسَتي اص ايِ صٍبُ دس سبعبت مبسي

 .ض٘د ٕب ٍي ثبعث عبدتي ّبآگبٕبّٔ دس استفبدٓ اص ايِ ضجنٔ م٘تبٓ ٍذت ٌٕ

 

 مْذ مٔ فشد ثب قصذ ٗ ٕذف خبصي سشاغ فضبي يطتش ثشٗص پيذا ٍيٕب صٍبّي ث اص ايِ ضجنٔ اعتيبد ثٔ استفبدٓ
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مْذ، اىجتٔ پيطشفت  ٕبي اجتَبعي ٗسٗد پيذا ٍي اختيبس ثٔ ضجنٔ سٗد ٗ ثذُٗ ايْنٔ ٍت٘جٔ ثبضذ ثي ٍجبصي ٍي

تش  ٕب آسبُ ٕب سا ثٔ ايِ ضجنٔ گّ٘ٔ دستيبثي ايِ ...ٕب ٗ ٕبي جذيذتش چُ٘ تجيت ٕب، اسَبست فُ٘ سٗصافضُٗ فْبٗسي

ٕبي اجتَبعي دستشسي ّذاضتٔ ثبضذ ٍط٘ش ٗ  فنش ايْنٔ يل سٗص ثٔ ضجنٔ َّ٘دٓ است تب جبيي مٔ خبطش فشد اص

 .ض٘د ٍي ّگشاُ

 

ٕب ثٔ ٗسيئ استجبطي  تب ايِ ضجنٔ ٕبي اجتَبعي دس فضبي ٍجبصي ثبعث ضذٓ ّتيجٔ آّنٔ سضذ سٗصافضُٗ ضجنٔ

سٗد مٔ استفبدٓ اص  ٕبي سٗصٍشٓ افشاد گَبُ َّي دس فعبىيت ٕب ضشٗسي تجذيو ضّ٘ذ ٗ ثب ت٘جٔ ثٔ تبثيش ايِ ضجنٔ

 مبٕص يبثذ ٗ ايِ خ٘د مبسثشاُ ٕستْذ مٔ ثبيذ آگبٕبّٔ تصَيٌ ثگيشّذ مٔ ثٔ چٔ ّح٘ي دس اي ّضديل ٕب دس آيْذٓ آُ

 .َّبيْذ ٕب استفبدٓ ٍسيش صحيح ٗ سبىٌ ٗ دس جٖت تعبىي فٌٖ ٗ خشد جَعي اص ايِ ضجنٔ

 

 
 


