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ٚ اژٖ ثذغاْ ٔشستيٓ ثبع تٛسظ "جزانذ كاپالٌ" ثٗ
ػٕٛاْ اغطالدي ٚيژٖ صع عٚأپؼضىي ثىبعگغفتٗ
ضض .وبپالْ ثذغاْ عا چٕيٓ تؼغيف ِي وٕض :
ِغصَ ٚلتي صع ثغاثغا٘ضاف ِ ُٙثب ِبٔغ يب ِذضٛعي
عٚثغٚضٔٛض وٗ ٔتٛإٔضاػرٔش ْاي يؼًٕل حم يسانّ
استفبصٖ وٕٕض صعِٛلؼيت ثذغاْ لغاعِي گيغٔض.
.[Caplan,1961].
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ِ يؼاْ ٔبِؼٌّٛی اػ عٚيضاص٘بي ث ُٙعيشتٗ
 تغييغ ِٛلؼيت جغيبْ سيبسي صع فؼبٌيتٙبي ثيٓ اٌٍٍّي
 صعُ٘ عيشتگي ِيبْ وٕطي ثيٓ ص ٚيب چٕض عليت
 تغييغتٕض ٔٚبگٙبٔي صع يه يب چٕض يه اػِتغيغ٘بي اسبسي
سيستُ
 تغييغ صع ِذيظ صاسٍي  ٚسبعجي
 تٙضيض اعػش ٘بي ثٕيبصيٓ
 افؼايص ادتّبي ثغاي صعگيغي  ٚػٍّيبت سػّبٔٗ ٔظبِي
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 رٔيكزد سُتي وٗ صع آْ ثذغاْ پضيضٖ اي ٔبِطٍٛة تٍمي ضضٖ
ِ ٚضيغيت تّبَ تالش سٛص عا ثغاي جٍٛگيغي اػٚلٛع ثذغاْ
ثىبع ِي گيغص .
 رٔيكزد يياَّ وٗ صعآْ ثذغاْ اِغي اجتٕبة ٔبپظيغ است ٚ
تٕٙب ثبيض ثٗ الضاِبتي ثغاي وب٘ص غضِبت  ٚسسبعتٙبي آْ
الضاَ وغص .
 رٔيكزدجذيذ ٔسجت ثٗ ثذغاْ وٗ ثذغاْ عا پبعاصٚوسي اػ
تٙضيض  ٚفغغت ِي صإٔض .
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صعايٓ تؼغيف ،بحزاٌ بّ يُشنّ يك چانص است
ٚچبٌصِٛ ،لؼيت جضيضي است وٗ ثغ دست
تؼبًِ أسبٔٙب ٔٚيؼثغاسبؽ ػٛاًِ ِذيطي ثٗ
ػٕٛاْ "فزصت" يا "تٓذيذ" ثغاي ثغص  ٚثبست
صع يه ِٛضٛع ِ،طغح است .
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ِٛ ضٛػبت صع طات سٛص ثذغاْ عا دًّ
ّٔي وٕٕض ،ثٍىٗ تؼبِالت ِذيطي است وٗ
ِب٘يت آْ ِٛضٛع عا ثٗ ِغػثذغاْ ِي
وطبٔض.
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 اػػاٚيٗ اعتجبط ضٕبسي  ،بحزاٌ عا ِي
تٛاْ« در ْى ريختگي رٔابط يٕجٕد يياٌ
اجشاء يك سيستى با يحيط پيزايَٕي خٕد ٔ
حزكت بزاي بزقزاري َظى جذيذ ارتباطي
تٕصيف كزد ».
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◦ تغييغ  ٚتذٛالت ضتبة آٌٛص  ٚتبثيغ پظيغي اػ
ِتغيغ٘بي ِذيطي ،يىي اػ ٚيژگيٙبي اغٍي
سبػِبٔٙبي جضيض صع تّبَ ػغغٗ ٘ب است .
◦ ِضيغيت صع سبػِبٔٙبي ثؼعگ ثٗ ِٕؼٌٗ يذيزيت در
ضزايط بحزاٌ است وٗ ايٓ ضيِ ٖٛضيغيت
سبػٚوبع٘بي ٚيژٖ سٛص عا ِي طٍجض .
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ِّٙ تغيٓ وبعوغص عٚاثظ ػِّٛي ٘ب صع سبػِبٔٙبي اِغٚػي
تؼبًِ سبػٔضٖ ثب چبٌص ٘بي پيص عٚي سبػِبٔٙب  ٚػجٛع اػ
تٙضيضاتي است وٗ صع اثغ تذٛالت پيغأِٛي عر ِي ٘ض.
 ثٕبثغ ايٓ صعچٕيٓ عٚيىغصي عٚاثظ ػِّٛي چٗ صع ثؼض سشت
افؼاعي ٚچٗ صعثؼض ٔغَ افؼاعي عاثطٗ اي تٕگبتٕگ ثب
تئٛعيٙبي اعتجبطبت الٕبػي  ٚعٚأطٕبسي  ٚجبِؼٗ ضٕبسي
ِشبطجبْ ِ ٚطتغيبْ صاعص.
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يذيزيت ارتباطات بحزاٌ

 اعتجبطبت ثذغاْ ثٗ ػٕٛاْ يىي اػ ِّٙتغيٓ ثشص ٘بيي
است وٗ آيٕٗ ي تّبَ ّٔبي ػٍّىغص ِضيغيت يک سبػِبْ
است.
 ثغٔبِٗ ٘بي اعتجبطي صعضغايظ ثذغاْ ،عٚيىغص ثغْٚ
سبػِبٔي صاعص  ٚتّغوؼ آْ ثغچگٔٛىي تؼبًِ ثب ِذيظ ،
ِطتغيبْ  ،افغاص صعگيغصعثذغاْ ٚثٛيژٖ افىبعػِّٛي است .
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 صع ِضيغيت ثذغاْ سّ رٔيكزد ِي تٛأض ٚجٛص صاضتٗ ثبضض :
 حانت أل  :اگغِضيغاْ ثذغاْ عا يه" وٕص ” ثضإٔض ،صع
ثغاثغ آْ تٕٙب "ٚاوٕص" ٔطبْ صاصٖ ِی ضٛص .صع ايٓ دبٌت،
يقأيت ٔ بزخٕرد ٚيژگي اغٍي ٚاوٕص ٘ب سٛا٘ض ثٛص .
 دٔو  :ثذغاْ يه "كُص يتقابم يياٌ ساسياٌ ٔ يحيط
طبيؼي" تٍمی ضٛص ،صع ايٓ غٛعت ثغسٛعص ثب آْ عٚيضاص
ّ٘غاٖ ثب عٚيىغص ِمبِٚتي ٔشٛا٘ض ثٛص ،ثٍىٗ ِظاوغٖ  ،تفبُ٘ ٚ
تطجيك ثب ضغايظ جضيض  ٚتالش ثغاي اغالح ِٛلؼيت ٚ
ضغايظ جضيض ِض ٔظغ لغاع ِي گيغص .
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 سٕو  :اگغثذغاْ "پذيذِ يياٌ كُطي " ٔبضي
اػػٍّىغص سبػِبْ ثبػٛاًِ ثسيبع پيچيضٖ
ِذيطي  ٚتبثيغ گظاعثغسبػِبْ تٍمی ضٛص ،صعايٓ
غٛعت تٕٙب ثب "اثتىبع  ٚسالليت" ِي تٛاْ اْ
عٚيضاص عا ِتٕبست ثب ضغايظ سبػِبْ اصاعٖ وغص.
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 انف  :با ْذف "ٔاكُص سزيغ" ِ ٚتٕبست ثب ضغايظ فٛق
اٌؼبصٖ ٚغيغِٕتظغٖ اي وٗ پيص آِضٖ است .
 ب :با ْذف "تؼايم يُطقي " ثغاي ِضيغيت ثذغاْ اػ
طغيك  ،سبػش ِ،ظاوغٖ ٚ ٚالغ گغايي ٚاستفبصٖ اػ ضغايظ
ثذغاْ ثغاي ثٙجٛص ضغايظ ِٛ ٚلؼيت ٘بي سبػِبْ
صعِذيظ .
 ج :با ْذف "خهق فزصت ْاي ْاي جذيذ"  ٛٔ ٚثغاي عضض
 ٚاػتالي سبػِبِْ ،تٕبست ثب ضغايظ التضبيي ِذيظ ٚثب
استفبصٖ اػ اثتىبع ٚسالليت ٘بي سبػِبٔي .
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 ثغ اسبؽ عٚيکغص٘بی سٗ گبٔٗ ثغضّغصٖ
ضي٘ ٖٛبي گٔٛبگٔٛي ثغاي اعتجبطبت ثذغاْ
ِی تٛأض ِٛعص تٛجٗ لغاعگيغص وٗ ٘غ
ضيِ ٖٛتٕبست ثبيىي اػ عٚيىغص٘بي
ثغضّغصٖ است .
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 ايجبص "کارگزِٔ بحزاٌ" صع صع ْٚعٚاثظ ػِّٛی ،
اغٍت سبػِبٔٙبيی کٗ اػ عٚاثظ ػِّٛی ٔسجتب کبع آِض
ثغسٛعصاعٔض يکی اػ ِّٙتغيٓ ٚظبيف عٚاثظ ػِّٛی
٘ب عا ثغٔبِٗ عيؼی ثغای ِٛاج ٗٙثب ضغايظ ثذغاْ
ِی صإٔض  ٚثب تٙيٗ صستٛعاٌؼًّ اػ پيص تؼييٓ ضضٖ
ٚظبيف ثشص ٘بی ِشتٍف عٚاثظ ػِّٛی صع ضغايظ
ثذغاْ عا تجييٓ ِی ّٔبيٕض.
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 تطکيً "تيى يستقم " ثغای اصاعٖ ثذغاْ تذت ػٕٛاْ
يذيزيت بحزاٌ ،ثسيبعی اػ سبػِبٔٙب کٗ اػ عٚاثظ ػِّٛی
ضؼيف ٔ ٚبکبعآِضی ثغسٛعصاعٔض ،صع ضغايظ ثذغاْ ،تيُ
ِستمٍی عا اػِضيغاْ اعضض ٚاجغايی تطکيً ِي صٕ٘ض.ايٓ تيُ
ثٗ صٌيً دضٛع ِضيغاْ اعضض  ٚتػّيُ گيغ ،اگغ چٗ ِی
تٛأض عٔٚض دً ثذغاْ عا تسغيغ ّٔبيض ،اِب اغٍت ثٗ صٌيً
فمضاْ ِٙبعتٙبی اعتجبطی اػضبی گغ ٖٚثب کٛچکتغيٓ سطب
ٌٚغؼش ضغايظ ثذغاْ عا ثٗ پيچيضگی ٘ٚغ چٗ ثغغٔج تغ
ضضْ سٛق ِي صٕ٘ض .
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 تطکيم ستاد بحزاٌ  ،ضي ٖٛاي کٗ صعآْ ثغسی
سبػِبٔٙب ثب تطکيً "تيُ ِطتغک "ِيبْ ِتشػػبْ
دغفٗ ایّ٘ ،غاٖ ثب کبعضٕبسبْ عٚاثظ ػِّٛی ٚعاٖ
أضاػي ستبص ثذغاْ است ِ ٚضيغاْ اعضض اغٍت صع
پطت غذٕٗ اٚضبع عا کٕتغي ِی ّٔبيٕض  .ايٓ ضيٖٛ
اغٍت ثغای ثذغاْ ٘بيی کٗ ثب ثشص اػظّی اػ افکبع
ػِّٛی جبِؼٗ صعگيغ است وبعثغص صاعص .
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 ُِٙ تغيٓ کبع عٚاثظ ػِّٛی پيص اػ
ضغايظ ثغٚػ ثذغاْ ٚاِبصگی ثغای
ٚضؼيت ادتّبٌی فٛق اٌؼبصٖ ػجبعتٕض اػ:

18









19

تٓيّ ٔ تذٔيٍ پزٔتكم ًْكاري با ٔسايم ارتباط جًؼي بزاي ضزايط
بحزاٌ ،
تُظيى اصٕل كار با رساَّ ْا ،
تؼزيف ٔ تببيٍ يخاطباٌ گَٕاگٌٕ در ضزايط بحزاٌ
ْذف گذاري دراَتخاب يخاطباٌ
تؼييٍ كاَال ْاي ارتباطي
ًْاُْگي با تيى يذيزيت ارتباطات بحزاٌ .
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تؼييٍ سخُگٕ ٘،غ تيُ اعتجبطي صع ِمطغ ثذغاْ ثبيض يه سشٕگٛ
صاضتٗ ثبضض وٗ تّبِي اطالػبت اػ طغيك ايٓ سشٕگ ٛثٗ عسبٔٗ ٘ب
اػالَ ضٛص .صاضتٓ ثيص اػ يه سشٕگ ٛصع تيُ اعتجبطي ِي تٛأض ثٗ
تٕبلض صع اعايٗ اطالػبت گٔٛبگ ْٛثيبٔجبِض.
تٓيّ پزٔتكم دٔ يُظٕرِ صع ايٓ پغٚتىً ،ثشص اغٍي وبع ،پيص ثيٕي
يه ثبػٚي دّبيتي ِؼتجغ است وٗ ثتٛأض ٔمص دبِي ٚپطتيجبٔي عا
ثغاي تيُ ِضيغيت اعتجبطبت ايفب ّٔبيض .ايٓ پغٚتىً صع ص ٚثشص
تٕظيُ ِي ضٛص وٗ يه ثشص آْ ِسبيً صع ْٚسبػِبٔي صع ِضيغيت
ثذغاْ ِٚسٌٚٛيت ٘بي اػضب ٚچغسٗ عٚاثظ ِيبْ آٔبْ است ٚثشص
صيگغآْ يه پغٚتىً عسبٔٗ اي است .

 يكي اس ٔظايف رٔابط ػًٕيي ْا در بحزاٌ تؼييٍ اصٕل
اساسي كار با رساَّ ْا است :
 أتشبة ٔشستيٓ عسبٔٗ
 أتطبع ٔشستيٓ سجغ صع وٛتب٘تغيٓ ػِبْ ِّىٓ
 پيص ثيٕي ِىبٔيسُ اعايٗ اسجبع ٚاطالػبت ثؼضی
ِ ؼغفي سشٕگٛي ثذغاْ
 گٛش فغاصاصْ ثٗ سٛاالت ٚاثٙبِبت عسبٔٗ ٘ب
 تؼييٓ ِىبْ ِطشع ثغاي ِاللبت سجغٔگبعاْ ثب ِسٚٛالْ
دً ثذغاْ
 تضاعن آعضيٚ ٛثبيگبٔی ِٕبست
 تٛجٗ ثٗ ٔيبػ اعتجبط گغاْ  ٚثسظ آْ
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يىي اػ ِّٙتغيٓ الضاِبت عٚاثظ ػِّٛي ٘ب صع وّه ثٗ دً
ثذغاْ تؼغيف  ،تؼييٓ ٘ ٚضف گظاعي صع أتشبة ِشبطجبْ ،ثغاي
ثغلغاعي تّبؽ ٘بي الػَ اػ طغيك کبٔبٌٙبی ِطّئٓ اعتجبطی صع
ضغايظ ثذغاْ است.ضٕبسبيي  ٚتمسيُ ثٕضي ِشبطجبْ ثب سٗ عٚش
اِىبْ پظيغ است:
تقسيى بُذی يخاطباٌ بز اساص يخاطباٌ درٌٔ ساسياَي ٔ بزٌٔ
ساسياَي
تقسيى بُذي ٔ ضُاسايي يخاطباٌ اس طزيق َياسْاي اطالػاتي
تقسيى بُذي يخاطباٌ بز اساص چزخّ ارتباطی

ٔ يژگيٓاي ػًهيات رٔاَي در بحزاٌ  ،ػٍّيبت عٚأي
تذت ػٕٛاْ ٚاوٕص ٘بي اعتجبطي صع ضغايظ ثذغاْ
لبثً تؼغيف است وٗ ضبًِ :
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سٍٛظ ٚغضالت
تٛضيخ ثذغاْ
ثيبٔيٗ
اظٙبع تبسف ٚپطيّبٔي
عايؼٔي ِ ٚطبٚعٖ
اػالَ ججغاْ  ٚتالفي

 تٛجٗ ثٗ لغثبٔيبْ  ٚوسبٔي وٗ صستشٛش ثذغاْ ضضٖ
أض اػآْ جٙت ِ ُٙاست وٗ ايٓ گغ ٖٚثٗ صٌيً اتػبي
ثٗ ثذغاْ  ٚتٍمي لغثبٔي ثٛصْ تب ٘غػِبٔي وٗ ثشٛإ٘ض
ِي تٛإٔض ِطىالتي عا صعِسيغدً ثذغاْ ثٛجٛص
آٚعٔض .
 لغثبٔيبْ اػ طغيك "چزخّ ْای قابم ضُاسايي"
ثغاي ػجٛعاػ ِٛلؼيتي وٗ ثي استيبع جؼيي اػ آْ
ضضٖ أض ،دغوت ِي وٕٕض.
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 چزخّ أل  :ضُاسايي فطارْا ،صع ايٓ ِغدٍٗ
لغثبٔيبْ ثذغاْ تالش صاعٔض صعيبثٕض چغا چٕيٓ اتفبلي
عر صاصٖ است ٚصعص  ٚعٔجٙبی آٔبْ اػ کجب دبغً
ضضٖ است؟
 چزخّ دٔو :جستجٕ بزاي يجاسات يسبباٌ،ثٗ ِٕظٛع
آعاَ ضضْ،
 چزخّ سٕو  :گستزش تزص ٔ َگزاَی
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صع ثذغاْ ،اػتجبعِجّٛػٗ ِضيغيتي وٗ صع صعاػ
ِضت  ٚطي فغآيٕض ٘بي طٛالٔي دبغً ضضٖ است ثب
تٙضيض جضي عٚثغ ٚسٛا٘ض ضض.
رٔابط ػًٕيي يي تٕاَذ بزاي افشايص اطًيُاٌ
اقذايات سيز را اػالٌ ًَايذ :
 آِبصگي ثغاي گفتگٛي ثبػٚآػاص ،
 فبش وغصْ آٔچٗ افىبعػِّٛي ثبيض ثضأض ،دتي اگغ
سٛاي ٔىغصٖ ثبضٕض،

26

 ضغح ِطىالت  ٚتغييغات ِغثٛط ثٗ ِٛضٛع
ثذغاْ ،
ّ٘ ىبعي ثب عسبٔٗ ٘ب ،ثب تطشيع ايٓ ِطٍت وٗ
لغثبٔيبْ  ٚوبعوٕبْ سبػِبْ ثغاي صأستٓ ِطبٌت
اٌٛٚيت ٚدك تمضَ صاعٔض ،
 ثغگؼاعي ِغاسُ ثؼعگضاضت ثغاي لغثبٔيبْ
 تالش ثغاي ّ٘ىبعی ثب ثبػِبٔضگبْ  ٚطغفٙبي
صيگغ
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 تٛجٗ ثٗ اسالليبت دغفٗ اي اػ سٛي ِضيغاْ صع
ضغايظ ثذغاْ ثٗ ػٕٛاْ يىي اػٚيژگيٙبي الػَ ثغاي
ِضيغيت ثذغاْ ٚاػِمتضيبت ضغٚعي صعثذغاْ
است  .ايٓ اسالليبت ثٗ ِٕؼٌٗ اسالق ضشػي  ٚيب
اجتّبػي ٔيست ،ثٍىٗ ِجّٛػٗ اي اػ اٌؼاِبت دغفٗ
اي ِٚضيغيتي است وٗ ضغايظ ثذغاْ آْ عا ايجبة ِي
وٕض .

28

ًَادْای اخالقي بزاي ارتباط گزاٌ حزفّ يي :

 غضالت  ،ثي عيب ثٛصْ ٚثٕٙگبَ وغصْ اعتجبطبت  ،اػتمبص ثٗ
جغيبْ آػاص اطالػبت  ُ٘،إٓ٘گ ثب سٛاست ٚػاليك
افىبعػِّٛي ؛ أتطبع غذيخ  ٚصليك اطالػبت ،دسبؽ
ثٛصْ ٔسجت ثٗ اعػش ٘بي فغٕ٘گي ٚثبٚع٘ب ي ِغصِی ،
لبٔ ْٛپظيغی ٚاطبػت اػِمغعات اجتّبػی ،پبسضاعی اػ
اطالػبت ِذغِبٔٗ ِغصَ  ٚتؼٙض ٔسجت ثٗ آٔبْ.
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 عسبٔٗ ٘ب ٔمص ِّٙی صعضغايظ ثذغاْ صع
جبِؼٗ صاعٔض ،ثغای عٚاثظ ػِّٛی ٘ب  ٚتيُ
ِضيغيت ثذغاْ ضٕبست چگٔٛگی ػٍّکغص عسبٔٗ
٘ب صع ثذغاْ ،يکی اػ اغٍی تغيٓ الضاِبتی
است کٗ ِی تٛأض تيُ اصاعٖ ثذغاْ عا ثغای
تؼايم با إَاع بحزاٌ يبعی ّٔبيض .

30

 ثغاي صعن ٔمص عسبٔٗ ٘ب صعثذغاْ ٔٚذ ٖٛتؼبًِ ثب
آٔٙب صِٛ ٚضٛع عا ثبيض ضٕبست :
 أل  :عسبٔٗ ٘ب چگ ٗٔٛثذغاْ عا پيص ثيٕی ِی کٕٕض؟
 دٔو :الضاِبتی کٗ عسبٔٗ ٘ب صع ثذغاْ أجبَ ِی صٕ٘ض
چيست ؟
ثب صعک  ٚضٕبست ايٓ صِٛ ٚضٛع ،عٚاثظ ػِّٛی
٘ب ثٗ سٛثی سٛإ٘ض تٛأست ٔذ ٖٛتؼبًِ ثب عسبٔٗ ٘ب
عا صع يبثٕض .
31

 عسبٔٗ ٘ب ثطٛع ِستّغ الضاَ ثٗ جّغ
آٚعي اطالػبت اػ ِٕبثغ عسّي ٚغيغ
عسّي پيغاِ ْٛػٚايبي يه ِٛضٛع ِي
ّٔبيٕض.
 تّبَ ٚيژگيٙبيي عا يه سٛژٖ اػ ديث
ضضت  ،ػّك ٚصعثغگيغي عا گغصآٚعي ِي
ّٔبيض.
32

 عسبٔٗ ٘ب ثب صعيبفت اٌٚيٓ ٔطبٔٗ ٘ب ،
ِٛضٛع عا تب ِغػ ثذغاْ ٘بي ادتّبٌي
صٔجبي ِي ّٔبيٕض .
 صعايٓ ِسيغ ،عسبٔٗ ٘ب ثٗ ِغػ٘بيي فغاتغ
اػ آٔچٗ ِضيغاْ اػوبٔبي عٚاثظ ػِّٛي
ِٕتطغِي ّٔبيٕض ،ػاللٗ ِٕضي ٔطبْ ِي صٕ٘ض
33

 عسبٔٗ ٘ب ثغاسبؽ ِسٌٚٛيت سٛص ثب وبعوغص٘بي
آِٛػضي ،تجٍيغي ٘ٚضايتي ِي تٛإٔض سٗ گ ٗٔٛعفتبع
عا صع افغاص جبِؼٗ ايجبص ّٔبيٕض :
 رفتار رٔآٔري
 رفتارستيشٔگزيش
 رفتار ساسگاري
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 صع عفتبع ع ٚآٚعي  ،عسبٔٗ ثب وبعوغص آِٛػضي ٚ
تجٍيغي سٛص ثب ثغجستٗ سبػي ِٛضٛع  ٚثب اّ٘يت
جٍ ٖٛصاصْ آْ ثٗ ايجبص ضٛق  ٚتّبيً صع افغاص پغصاستٗ
ِٚي تٛأض افىبع ػِّٛي عا ثٗ سٛي آْ ِٛضٛع جٍت
ّٔبيض.
 عسبٔٗ صعايجبص عفتبع ع ٚآٚعي تب جبيي ِي تٛأض
پيص عٚص وٗ سٛژٖ ِٛعص ٔظغ عا ثٗ ػٕٛاْ يه
"خٕاست ٔ َياس اصهي بزاي يخاطباٌ " ِطغح
ّٔبيض .
35

صع عفتبع ستيؼ  ٚگغيؼ عسبٔٗ ثب وبعوغص ٘ضايتي
ٔٚظبعتي سٛص ِي تٛأض :
 تٛجٗ ِشبطجبْ عا اػِٛضٛػي ِٕػغف  ٚثٗ
ِٛضٛػبت صٌشٛاٖ صيگغ ِؼطٛف ّٔبيض.
 ثب أجبَ ػٍّيبت عٚأي ِشبطجبْ عا ػٍيٗ
ِٛضٛػي ثٗ ٚاوٕص ٚاصاعص  ٚآٔبْ عا ثٗ
ِجبعػٖ ػٍيٗ سٛژٖ ِٛعص ٔظغ تغغيت ّٔبيض .
36

 عسبٔٗ ثب وبعوغص تجٍيغي اػ طغيك سغگغِيٙبي
گٔٛبگِ ْٛي تٛأض عفتبع سبػگبعي صعِشبطجبْ
ثٛجٛص آٚعص.
 عسبٔٗ ِي تٛأض ثگ ٗٔٛاي آٔبْ عا صع ثغاثغ ِٛضٛع
سبظ ِػ ْٛسبػي ّٔبيض .
 عسبٔٗ ِي تٛأض ثغاسبؽ ضغايظ سٛاستٗ ضضٖ صع
ِشبطجبْ  ،أطجبق عفتبعي عا ايجبص  ،تمٛيت ٘ٚضايت
ّٔبيض .
37

عسبٔٗ ٘ب ثغ دست ٔٛع فؼبٌيت عسبٔٗ وٗ
ِىتٛة يب صيضاعي  -ضٕيضاعي است  ،صع
ٕ٘گبَ ثغٚػ ثذغاْ ،الضاِبت ِتفبٚتي عا
أجبَ ِي صٕ٘ض .
 الضاِبتی وٗ صع تّبِي عسبٔٗ ِذٛع اغٍي
است ِ ٚي تٛأض ثغاي ِضيغاْ ثذغاْ لبثً
تٛجٗ ٚضبيض صعصسغ آفغيٓ ثبضض ػجبعتٕضاػ:
38

 ثب سغػت اطالػبت ثذغاْ عا جّغ آٚعي ِي
ّٔبيٕض  ٚايٓ سغػت ثگ ٗٔٛاي است وٗ لجً اػ
ِضيغاْ ِٚسٚٛالْ ثذغاْ آْ اطالػبت ثضست
عسبٔٗ ٘ب ِي عسض.
 ثغاي وست اطالػبت ،تّبَ وبٔبي ٘بي اعتجبطي
عاػال ٖٚثغ ِٕبثغ عسّي جستجِ ٛي وٕٕض .
ِٕ بثغ سجغي صيگغي عا ثػٛعت فغصي  ٚيب
ضجىٗ اي ثغاي پٛضص ثذغاْ ِطٍغ ِي سبػٔض .
39

 ثغاي وست اطالػبت پيغاِ ْٛجؼييبت ،
وٛضص ٚجستجِٛي وٕٕض ٚاطالػبت ثضست آِضٖ
عا ثٗ اضتغان ِي گظاعٔض ٚاػ ثٙتغيٓ ٚ
پيطغفتٗ تغيٓ اثؼاعثغاي ايٓ ِٕظٛع استفبصٖ ِي
وٕٕض .
 ػِبْ ثيطتغِٚىبٔٙبي گستغٖ تغي عا ثغاي
پٛضص سجغي استػبظ ِي صٕ٘ض.
 اػ صأص  ٚتجغثٗ سٛص صع ِٛضٛع ثذغاْ ثٗ
ػٕٛاْ اطالػبت اٌٚيٗ  ٚپبيٗ استفبصٖ ِي وٕٕض .
40

 آٔچٗ عا صعيبفتٗ أض ،گؼاعش ِي وٕٕض  ٚثب سغػت ٚ
٘يجبْ ثغاي گغفتٓ پبسز سٛاالت سٛص ثٗ سغاؽ
ِتشػػبْ  ٚوبعضٕبسبْ صع٘غ وجب وٗ ثبضٕض ِي
عٔٚض .
 ا سجبع عا ثٗ سّت اليٗ ٘بي ثؼضي ِ ٚف َٛٙسبػي ٚ
ثذث أگيؼتغّٔٛصْ ثٗ پيص ِي ثغٔض .
 ثغاي ِطب٘ضٖ ػيٕي  ٚاستفبصٖ اػ ٘غ آٔچٗ وٗ صع
صستغؽ است تالش ِي وٕٕض ،تب چطُ أضاػ  ٚافك صيض
سٛص عا صع ِذيظ ثذغاْ ِتؼبصي ِٚتٛاػْ وٕٕض .
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 عسبٔٗ ٘ب جؼ ثٗ سطٛط لغِؼی وٗ ِٕبفغ ٍِي
وطٛعضبْ است ،ثٗ سبيغِذضٚصيت ٘ب تٛجٙي ّٔي
وٕٕض .
 اػ صيض اغذبة ِطجٛػبت  ٚعسبٔٗ ٘ب  ،صع ثذجٛدٗ
ثذغاْ ِٕبفغ افغاص ،سبػِبٔٙب  ٚيب دتي ِجّٛػٗ ٘بي
ِضيغيتي سغص  ٚوالْ چٕضاْ اّ٘يتي ٔضاعص .
 عسبٔٗ ٘ب اگغثب سالء اطالػبتي ِٛاجٗ ضٔٛض  ،ثض
گّبْ ٚظٕيٓ ِي ضٔٛض  ٚصست ثٗ تالش ٘بي جضيض
سٛإ٘ض ػص .
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 سجه ٚسيبق گؼاعش ٘ب ي عسبٔٗ ٘ب صع ضغايظ
ثذغاْ اغٍت ّ٘غاٖ ثبوٕبيٗ  ٚصاعاي ثبعسغػٔطي
است .
 عسبٔٗ ٘ب صعغٛعت فمضاْ اطالػبت ٔ ،ظغ
وبعضٕبسبْ غيغعسّي ،دبضيٗ اي  ٚدتي صعِٛالؼي
اسجبع ثضِٕ ْٚجغ عا گؼاعش ِي وٕٕض.
 عسبٔٗ ٘ب صع غٛعت ػضَ ّ٘ىبعي ِضيغاْ ثذغاْ
ثب آٔبْ ثٗ عادتي ِي تٛإٔض يه "ثذغاْ ِذٍي" عا ثٗ
"ثذغاْ ٍِي" تجضيً وٕٕض .
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 يبص ثگيغيُ ثب عسبٔٗ ٘بچگ ٗٔٛتؼبًِ کٕيُ
کٗ يبٚعِب صعٕ٘گبِٗ سشتی ٚثذغاْ ثبضٕض،
ٔٗ آٔکٗ ثٗ جبی پزداختٍ بّ يذيزيت ٔکُتزل
بحزاٌ ،ثٗ صٔجبي تحذيذ ٔکُتزل رساَّ ْا
ثبضيُ .ايٓ عاٖ ثبع٘ب پيّٛصٖ ضضٖ است ٚثی
دبغٍی آْ ُ٘ ثبع٘ب ثٗ اثجبت عسيضٖ است
چٕيٓ ٔيست؟!
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