
 چِ ٍ چیست اختوبػی هسئَلیت اس اختوبػی هذدکبراى تؼزیف (:23)ضوبرُ گزٍّی هجبحثِ ًتبیح

 خبهؼِ افزاد ثیي در اختوبػی هسئَلیت ارتقبء ثزای آى ٍظبیف ٍ گیزًذ هی ًظز در آى ثزای ّبیی هَلفِ

 ؟ چیست

ّبی هتؼذد ثبػث ضذُ است تب هسئَلیت اهشٍصُ گستشش ًظبم ضْش ًطیٌی ٍ پیچیذُ ضذى ّش چِ ثیطتش سٍاثظ دس لبلت ًمص 

گشدیذ. هَضَػی کِ دس حَصُ ّبی گًَبگَى تجذیل  کًٌَیػلَم اختوبػی دس خبهؼِ هْن دس حَصُ  اختوبػی، ثِ یک هَضَع

افشاد دس ثشاثش خبهؼِ  هسئَالًِ سفتبسٍ صیست هحیغی ًیض لبثل تَخِ ٍ ثشسسی است.  ، اختوبػیسیبسی، التصبدی، فشٌّگی

 افشاد کلیِثلکِ  ضَد ثخطْبی خبصی اص خبهؼِ هشثَط ًویثِ هسئَلیت اختوبػی  است. سبلن اًسبى ّبی صضبخ اصخَد 

هسئَلیت اختوبػی ثیبًگش احسبس ٍ ػولی است کِ افشاد دس چبسچَة هَلؼیت ّب ٍ ًمطْبی خَد  .هیگیشد ثش دس سا خبهؼِ

ایي هفَْم کِ ثِ تؼْذ، ٍظیفِ ٍ .ذٌدّ ٍ.... اص خَد ثشٍص هی ثغَس آگبّبًِ ٍ آصادًِ ًسجت ثِ اهَس اختوبػی، سیبسی ٍ التصبدی

تؼلك افشاد ٍ گشٍّْب اضبسُ داسد هَسد تَخِ هحممبى ػلَم اختوبػی هیجبضذ. خبهؼِ ضٌبسبى کالسیک چَى دٍسکین، ٍثش ٍ 

شی ػٌَاى فشد گشایی افشاعی ٍ کبّص اخالق خوؼی ٍ اختالل دس هسئَلیت پزیسا  صیول اص خولِ هسبئل خَاهغ هذسى 

ثِ ًظش آًْب هطبسکت خوؼی، احسبس تؼلك ،تؼْذ ٍ هسئَلیت پزیشی اختوبػی اهشٍصُ دس چبلص ثب ًَع هخشة اًذ. کشدُ

حبل ایي سئَال هغشح است کِ تؼشیف هذدکبساى اختوبػی ثؼٌَاى یکی اص گشٍّْبی هحممبى  فشدگشایی لشاس گشفتِ اًذ.

گیشًذ ٍ ٍظبیف آى ثشای استمبء هسئَلیت  ّبیی ثشای آى دس ًظش هی اختوبػی اص هسئَلیت اختوبػی چیست ٍ چِ هَلفِ

 ًفشی483 خوغ دس سَال ایي هدبصی فضبی دس پشسص؛ ایي پبسخ ثِ سسیذى ثشایاختوبػی دس ثیي افشاد خبهؼِ چیست ؟

 ضبغل اختوبػی هذدکبساى تحصیلی، هختلف همبعغ داًطدَیبى سضتِ، ایي اسبتیذ ضبهل کِ ایشاى اختوبػی هذدکبساى اصخبهؼِ

 هحتَای تحلیل سٍش اص استفبدُ ثب گشٍّی هجبحثِ ًتبیح ٍ. ضذ هغشح ًظشاى صبحت سبیش ٍ هختلف سبصهبًْبی ٍ اداسات دس

 استخشاج اٍلیِ کذّبی ّب پبسخ تحلیل ٍ تدضیِ ثب. گشفت لشاس تحلیل ٍ تدضیِ هَسد(  4004) ٍالًذهي گشیٌْبین کیفی

 .گشفتٌذ لشاس ریل ضشح ثِ فشػی هفبّین ٍ اصلی هفبّین  گشٍُ دٍ دس تحلیل ٍ تدضیِ فشآیٌذ عی دس کذّب ایي. گشدیذ

 

 



 خذٍل هفبّین ٍ سیز طجقبت استخزاج ضذُ

 هفبّین اصلی

 

  هفبّین فزػی

 

تؼزیف هسئَلیت 

 اختوبػی

           احسبس هسَلیت در ثزاثز هحیط خَد -

ثی تفبٍت ًجَدى ًسجت ثِ حَادث خبهؼِ  -  

هطبرکت در هزاسوبت ّوگبًی  ٍ فؼبلیتْبی اختوبػی در سطح خبهؼِ -  

هٌفؼل ًجَدى ًسجت ثِ هطکالت اختوبػی خبهؼِ  -  

تالش در خْت ثْجَد خبهؼِ ٍ ثِ تجغ آى تَسؼِ پبیذار خبهؼِ -  

هزاقجت اس خَد، دیگزاى ٍ خبهؼِ -  

ارسیبثی ارسش خَد ًسجت ثِ خبهؼِ -  

حسبسیت ٍ دقت ًسجت ثِ ٍقبیغ ٍ رٍیذادّبی خبهؼِ -  

ػضَ حیبتی ٍ ارسضوٌذ ثزای اختوبع -  

هَظف ثَدى فزد در ثزاثز اًدبم کبر ثزای خبهؼِ ثزاسبس تَاًوٌذیص-  

تؼْذات ٍ هسئَلیت اًسبًْب در فزایٌذ سًذگی اختوبػی ٍ تؼبهل ثب افزاد -  

راثطِ دٍ سَیِ ثیي هزدم ٍ حکَهت -  

هسئَل ثَدى در خبهؼِ در کٌبر هطبلجِ گزی -  

احسبس ٍاثستگی ٍ تؼلق ثِ خبهؼِ ٍ سبسهبى ّب-  

افزاد کوک ثِ پیطزفت خبهؼِ ثب استفبدُ اس تَاًوٌذی ّبی ضخصی-  

کلکن راع ٍ کلکن هسئَل ػي رػیتِ  -  

  

 

 

 

هَلفِ ّبی هسئَلیت 

 اختوبػی 

 

سالهت اختوبػی-       

خَد کبرآهذی-         

سزهبیِ اختوبػی-         

هطبرکت اختوبػی-         

هذارای اختوبػی-          

هسیَلیت پذیزی در کلیِ سطَح آى-         

ًظن اختوبػی-          

هطبلجِ گزی-           

دٍاطلجبًِ ثَدى-           

 

 

 

 هذدکبراى ًقص

 ارتقب در اختوبػی

 اختوبػی هسئَلیت

 خبهؼِ در

 خبهؼِ در خَد ػولکزد ارتقب ٍ اختوبػی هذدکبراى ضذى تَاًوٌذ-

 خبهؼِ در هزدم هطبرکت ّبی سهیٌِ ایدبد-

 هزدم سبسهبًْبی در هزدم هطبرکت خلت-

 خبهؼِ ٍقبیغ ثِ ًسجت خبهؼِ هزدم کزدى آگبُ ٍ حسبس -

 افزاد در خبهؼِ ثِ تؼلق حس ایدبد خْت در تالش -

 خبهؼِ در تؼْذاتص ثِ ًسجت فزد کزدى آگبُ  -



 خبًَادُ ٍ هذرسِ در آهَساى داًص ثِ پذیزی هسئَلیت آهَسش ثزای ریشی ثزًبهِ -

 خبهؼِ در گزی هطبلجِ ٍ اختوبػی پذیزی هسئَلیت ثب ًسلی تزثیت ثزای ریشی ثزًبهِ ٍ تالش -

 خبهؼِ افزاد ثِ پذیزی هسئَلیت آهَسش-

 پذیز هسئَلیت ٍ آٍر تبة ًسلی تزثیت ثزای ریشی ثزًبهِ-

 خبهؼِ فزٌّگ ٍ قبًَى ثزاسبس اختوبػی هسئَلیت کزدى هطخص -

 خبهؼِ تَسؼِ در ًقطْب ایي گذاری تبثیز ٍ خبهؼِ در ثَدى دار ًقص تفکز القبی -

 اختوبػی هسبیل ثِ ًسجت تفبٍتی ثی پیبهذ ثِ ًسجت خبهؼِ افزاد کزدى آگبُ-

 حل راُ ارایِ ٍ خبهؼِ در افزاد اختوبػی هسئَلیت ایفبی سز ثز هطکالت ضٌبسبیی -

 

 

 


