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اػتماد هـاٍساى خاًَادُ ، ساُ دػتیاتی تِ اصدٍاخی هَفك ٍ یه صًذگی خاًَادگی ػشؿاس اص خَؿثختی ، 

ی وٌی ٍ ٌّگاهی وِ ّوؼشت واس  تایذ تذاًی چِ هَلغ هؼزست » تؼیاس ػادُ ٍ ػشساػت اػت :  خَّا

 ِ ٍ ًغض دیگش ،  هاًٌذ تؼیاسی اص ػخٌاى هَخض« ات سا اًدام ًذاد تِ سٍی خَدت ًیاٍسی .  هَسد ػالل

ِ هَلغ ، چشا ٍ چگًَِ ػادگی ظاّشی ایي دػتَس الؼول ، فشیثٌذُ اػت . دس حمیمت داًؼتي ایي وِ چ

ی وٌیذ ٍ ًیض تشخَسداسی اص تَاًایی  اص ّوؼشتاى هؼزست  ّایی چَى ؿىیثایی ، تشدتاسی ٍ هذاسا  خَّا

ِ ٍ  وشدى دس ٌّگام ػلثاًیت ، احتیاج تِ هْاست ػغح تاالیی چَى ّوذلی ،  ّای ّیداًی پیـشفت

ّا   وٌتشل خَد ٍ دسن ػویك ًیاص ّا ٍ احؼاػات دیگشاى داسد . ًىتِ خالة تَخِ دس هَسد ایي هْاست

ّا ؿثاّت صیادی تِ اخضا یا اتؼاد تـىیل دٌّذُ ػاصُ َّؽ ّیداًی داسًذ .   ایي اػت وِ تذاًین ایي

تَاًایی دسن ٍ فْن ػَاعف » ؿذُ اػت :  ( تَػظ هایش ٍ ػالٍَی ایي گًَِ تؼشیف EIَّؽ ّیداًی ) 

 -ای وِ هَخة تؼالی ٍ سؿذ ػمالًی  ّا تِ گًَِ  تِ هٌظَس اسصیاتی افىاس ٍ خلك ٍ خَ ٍ تٌظین آى 

ّایی وِ َّؽ ّیداًی سا  خَاًی ٍ تداًغ آؿىاس تیي اًَاع تَاًایی  دس ٍالغ ایي ّن «. ّیداًی گشدد 

تاؿٌذ ، ها سا تِ ایي  آهیض صًاؿَیی هی   گَ ٍ تؼاهالت هَفمیتّایی وِ الصهِ گفت  ػاصد ٍ تَاًایی  هی

ػاصد وِ َّؽ ّیداًی دس صهیٌِ اصدٍاج هَفك ٍ صًذگی صًاؿَیی ، ًمـی هْن ٍ  هَضَع سٌّوَى هی 

تَاًذ صًذگی صًاؿَیی سا   غیش لاتل اًىاس داسد . حال ػؤال ایي اػت وِ َّؽ ّیداًی تِ چِ عشیمی هی

ّا   ّای ّیداًی ًیاص داسًذ تا تِ ووه آى  دّذ ؟ ٍ صٍخیي تِ چِ ًَع هْاستتحت تأثیش خَد لشاس 

 ّای آى فایك آیٌذ ؟  تتَاًٌذ تش هـىالت سٍص افضٍى صًذگی صًاؿَیی خَد ٍ فشاص ٍ ًـیة 

  
 َّؽ ّیداًی چیؼت ؟ 

ِ دػتِ تَاًایی رٌّی اؿاسُ داسد وِ یه دػتِ آى ، تَاًایی  تؼیاس  ّای ٍاطُ خاهغ َّؽ ّیداًی تِ ػ

تاؿذ ، تِ ػثاست دیگش ،  اػاػی اػت وِ دستشگیشًذُ ادسان ٍ تـخیق ػَاعف خَد ٍ دیگشاى هی 

داًٌذ وِ خَد یا دیگشاى دس یه لحظِ خاف ، دس  افشادی وِ اص َّؽ ّیداًی تاالیی تشخَس داسًذ هی 

هتفاٍتی چَى خـن تشًذ . تٌاتشایي لادسًذ تِ دلت ػَاعف گًَاگَى ٍ  چِ ًَع حالت ّیداًی تِ ػش هی 

 ، تشع ، احؼاع گٌاُ ٍ ػـك سا اص ّن تـخیق دٌّذ. 

  
 ّای َّؽ ّیداًی تغَس ولی ػثاستٌذ اص:   تَاًایی

 تَاًایی دسیافت ٍ تـخیق دلیك ػَاعف خَد ٍ دیگشاى   - 1

 تَاًایی اػتذالل وشدى ساخغ تِ ػَاعف   - 2



 تَاًایی اداسُ ٍ تٌظین هؤثش ػَاعف   - 3

ِ غٌی ػاعفی تشای داؿتي یه  ایي تَاًایی  ّای ػِ گاًِ ، ظاّشاً ػَاهل اػاػی تـىیل دٌّذُ یه صهیٌ

 ؿًَذ.  صًذگی صًاؿَیی ػؼادتوٌذاًِ هحؼَب هی 

 

 ادسان ّیداًی ٍ سٍاتظ صٍخیي 

ِ ادسان ػاعفی ٍ سٍاتظ صًاؿَیی كَست گشفتِ وِ  1995اص ػال  تا وٌَى تحمیمات صیادی دس صهیٌ

 اػت: ًتایح آى تِ ؿشح صیش 

 فت ػشؿاس اص ػاعفِ هی تاؿذ. اصدٍاج ٍ صًذگی صًاؿَیی یه تا - 1

 

ّای ّیداًی صیاد  ّایی وِ صٍخیي تا یىذیگش دس تؼاسم ٍ تضاد تاؿٌذ ، تشاًگیختگی  دس اصدٍاج  - 2

ّا ٍ اختالفات تیي صٍخیي تِ دلیل تشاًگیختگی   ؿَد . تِ ػثاست دیگش ، تیـتش تؼاسم  تشی دیذُ هی

 گیشد.   داًی كَست هیّای ّی 

 

افشاد دس تَاًایی دسیافت ٍ تـخیق دلیك ػَاعف خَد ٍ دیگشاى تا یىذیگش تفاٍت داسًذ . هثالً  - 3

گیشًذ   تَخِ ّؼتٌذ ٍ آًاى سا ًادیذُ هی ّا آؿىاسا ًؼثت تِ ػالئن ّیداًی ّوؼشؿاى تی   تؼضی اص صٍج

داسًذ . هثالً حالت غوٌاوی یا اًذٍُ ّوؼش یا آهادگی ػَء تؼثیش ٍ ػذم تـخیق كحیح ایي ػَاعف سا 

 ًوایٌذ.   خَد سا تِ ػٌَاى ػلثاًیت ٍ خـن تفؼیش هی

 

ّای لاتل تَخْی دس تَاًایی اتشاص كشیح ػَاعف خَد هی تاؿٌذ . هثالً تشخی   ّا داسای تفاٍت اًؼاى  - 4

تل خَد تذٌّذ ) ّن صهاى ، ای تِ عشف هما ّای ّیداًی هثْن ٍ گیح وٌٌذُ   ّا ػادت داسًذ پیام  اص صٍج

اًذ وِ استثاط تا ثثات ٍ هؼٌا داسی تیي تفاٍت  وٌٌذ ( . پظٍّـگشاى دسیافتِ  خٌذًذ ٍ ّن اخن هی  ّن هی

ّای صًذگی ٍ سٍاتظ   ّا تا ؿادی  ّای فشدی دس تَاًایی اتشاص دلیك ٍ كحیح ػَاعف ٍ تـخیق آى 

 صًاؿَیی هغلَب ٍخَد داسد. 

 

ِ صًاؿَیی ٍ ّیداًی خَتی تا ّن ًذاسًذ ،  س همایؼِ تا صٍج ّای خشػٌذ د  صٍج - 5 ّایی وِ ساتغ

دٌّذ ٍ ًؼثت تِ احؼاػات یىذیگش حؼاػیت تیـتشی تِ   احؼاع ّوذلی تیـتشی تِ ّن ًـاى هی

 دٌّذ.   خشج هی

الؼول تِ سفتاس ًاهٌاػة ّوؼش ؿاى هماتلِ تِ هثل   ّای ًاساضی اص صًذگی صًاؿَیی دس ػىغ  صٍج  - 6

 وٌٌذ.   هی



 

ًوایٌذ . تشای هثال ٍلتی وِ  ّا ػول هی   صًاى تْتش اص هشداى دس اتشاص دلیك ػَاعف ٍ تـخیق آى  - 7

تذًی ) هثل لثخٌذ  -دّذ ، احتواالً اص ػالئن غیش والهی   یه صى پیام ّیداًی هثثتی تِ ؿَّشؽ هی

ذ . اص عشف دیگش ، هشداى توایل ًوای  صدى ( ٍ اص یه لحي كویواًِ دس ٌّگام ػخي گفتي اػتفادُ هی

ذ پیام   ّای هثْن ٍ هختلظ ) تشویثی ( داسًذ . تشای هثال ٌّگاهی وِ هشدی هی  تِ اػتفادُ اص پیام خَّا

ُ اػت ٍ ّن ّوشاُ تا ػالئن تالمَُ تْذیذ  ّیداًی هثثتی تِ ّوؼشؽ تذّذ ، ایي پیام ّن ّوشاُ تا خٌذ

 ای چَى حشوات اتشٍ یا چـن.   وٌٌذُ

 

ّای ًا هَفك اػت .  ًاتَاًی هشداى دس تـخیق ٍ اتشاص دلیك ػَاعف ، ػلت هْن ٍ اػاػی اصدٍاج   - 8

گیشی   ّای صًاؿَیی ) وِ اص عشیك اًذاصُ  ّای ّیداًی تاال دس عَل وـوىؾ تشای هثال دس تشاًگیختگی 

گی صًاؿَیی ؿَد ( هشداًی وِ اص صًذ  ػالئن فیضیَلَطیىی هثل ضشتاى للة یا فـاس خَى هـخق هی

گیشی یا اًضٍای ّیداًی ٍ تی  تاؿٌذ ٍ تا ّوؼشاى خَد اختالف داسًذ ، ػالئوی اص گَؿِ   خَد ساضی ًوی

 ًاهیذًذ. « حلاس ػٌگی » ؿٌاػاى آى سا  دٌّذ ، سٍاى  ػاعفگی اص خَد ًـاى هی 

 

عف ٍ ّن دس ّای ًاػاصگاس ، ّن دس اظْاس ٍ اتشاص ػَا ّای ؿاد ٍ خَؿثخت ًؼثت تِ صٍج  صٍج  - 9

 دٌّذ.   اػتٌثاط ، تـخیق ٍ دسیافت ػَاعف ، ػولىشد تْتشی اص خَد ًـاى هی

 

وٌٌذ وِ ّن صهاى اص دٍ عشف هَسد تْذیذ ٍالغ هی ؿًَذ : یىی اص  تشخی اص هشداى احؼاع هی  - 11

ٌفی تاؿٌذ ٍ یىی ّن اص عشف ػَاعف ًاخَؿایٌذ ٍ ه  ّا ًوی ّایی وِ لادس تِ وٌتشل آى   عشف هَلؼیت

ؿًَذ . ایي هشداى ٌّگاهی وِ احؼاع   ّا ایداد هی  ٍػیلِ ایي هَلؼیت ، چَى اضغشاب ٍ اًذٍُ وِ تِ 

ّای ّیداًی ّؼتٌذ تا اص   ؿًَذ ٍ هایل تِ تدشتِ حالت ًوایٌذ ، ػلثاًی هی   پزیشی ٍ ًاتَاًی هی  آػیة

 تاؿٌذ.  ّا هی  آى عشیك احؼاع وٌٌذ لادس تِ وٌتشل هَلؼیت 

 

صهیٌِ صًذگی صًاؿَیی ، ٍضؼیت فَق تذیي هؼٌی اػت وِ احتواالً یه ؿَّش تِ تماضای  دس - 11

آلَد تِ ایي ًَع گؼتاخی پاػخ دّذ تا ٍاوٌؾ  ّای خـن  ّوؼشؽ خْت اػتمالل تیـتش ، تا ٍاوٌؾ 

ّای هضغشتاًِ ، ٍ ػلت تشٍص چٌیي ٍاوٌـی احتواالً تشع اص دػت دادى ّوؼش اػت . ایي خـن ٍ  

هوىي اػت هٌدش تِ سفتاس ّای تخشیثی ؿَد وِ تا خٌگ ٍ دػَا ّای خاًَادگی ٍ ضشب ٍ ػلثاًیت 

 آهیض ّوشاُ اػت.  ّای خؼوی ٍ خـًَت   ؿتن

 



ّای پش اص تٌؾ ٍ تؼاسم صًذگی صًاؿَیی ، حتی ؿَّشاًی وِ تؼیاس هماٍم ٍ ؿىیثا هی  دس تؼاهل  - 12

ِ ؿذى هی   اتل ػالئن خؼواًی ٍ هٌفی ؿذیذ ی ) چَى ًوایٌذ ٍ دس هم تاؿٌذ ، احؼاع دسّن ؿىؼت

اًمثاضات ٍ دسد ّای هؼذُ ، افضایؾ ضشتاى للة ، تؼشیك وف دػت ، ػشدسد ٍ ... ( وِ آًاى سا تْذیذ 

ًوایٌذ . دس چٌیي ؿشایغی ، هشداى هوىي اػت   وٌذ ، احؼاع ًاتَاًی ، اضغشاب ٍ دػتپاچگی هی  هی

ّای هغالؼات اًدام  ذ . سٍی ّن سفتِ ٍ تش اػاع یافتِ ؿًَ تِ كَست خَدواس ٍ غیش اسادی دچاس خـن

ؿَد وِ اگش صٍخیي اص ػَاعف ّوؼشاًـاى آگاُ   ّای صًذگی صًاؿَیی ، فشم هی  ؿذُ تش سٍی تؼاهل

ؿًَذ ٍ تتَاًٌذ ػَاعفـاى سا تِ كَستی ٍاضح ٍ آؿىاس تِ یىذیگش اعالع دٌّذ ٍ اتشاص ًوایٌذ ، صًذگی 

ٌذ داؿت . تشای  ایي واس الصم اػت تا ًؼثت تِ ػلل ، خَاًة ٍ پیاهذ ّای ػَاعفـاى تش تْتشی خَّا

 گشدًذ .  ؿاى آگاُ صًذگی صًاؿَیی 

 


