
تَاًٌذ در  ًقص هذدکاراى اختواػی در بحراى چیست؟ ٍ هذدکاراى اختواػی چگًَِ هی(: 25)ضوارُ گرٍّی هباحثِ ًتایح

 بحراًْای هختلف ًقص آفریٌی کٌٌذ؟

خبرج  ثحراى، يؼٌي ضرايطيسبختِ است، هطغَل خَد ثِ را اختوبػي ػلَم هؼبصر ادثيبت ثحراى، ّوچَى اي ٍاشُ كوتر ضبيذ

 ثِ ايراى پٌْبٍر سرزهيي.دّذ از ٍضؼيت ػبدي كِ الگَّبي هذيريتي هتذاٍل ثِ ٌّگبم ثرٍز آى كبرايي خَد را از دست هي

 ،...ٍ هتٌَع َّايى ٍ آة ثب ٍ ًبّوگَى طجيؼتى داضتي خغرافيبيى، هَقؼيت، زلسلِ كورثٌذ در گرفتي قرار خولِ از داليلى

 تخريت ٍ هبلى خسبرات ٍ خبًى تلفبت ٍ ًبثَدى ٍ ٍيراًى ضَم آثبر ٍ ثَدُ طجيؼت قْر ٍ طجيؼى ثحراًْبي گرفتبر ّوَارُ

 است، ضذُ ضٌبختِ خْبى در كِ طجيؼى ثحراى ًَع 14 از كِ خبيى تب اًذازد هى سبيِ ثَم ٍ هرز ايي ثر ّوَارُ زيست هحيط

ثبتَخِ ثِ ثحراى خيس ثَدى كطَر  ٍ آثبر ٍ پيبهذّبي ًبگَار ثحراًْبي طجيؼي ثر  .ضَد هى حبدث ايراى كطَر در آى ًَع 14

هذيريت ثحراى  تيناست كِ ًقص هذدكبراى اختوبػي ثؼٌَاي ػضَي از  هطرحسئَال  ايي حبلتوبم خَاًت زًذگي افراد 

 ثِ رسيذى ثرايرا تؼذيل كٌٌذ؟  ْبي طجيؼي تَاًٌذ آثبر ٍ پيبهذّبي ًبگَار ثحراً هي گًٍَِ هذدكبراى اختوبػي چچيست ؟

 ايي اسبتيذ ضبهل كِ ايراى اختوبػي هذدكبراى ازخبهؼِ ًفري100 خوغ در سَال ايي هدبزي فضبي در پرسص؛ ايي پبسخ

 ًظراى صبحت سبير ٍ هختلف سبزهبًْبي ٍ ادارات در ضبغل اختوبػي هذدكبراى تحصيلي، هختلف هقبطغ داًطدَيبى رضتِ،

 ٍ تدسيِ هَرد(  4001) ٍالًذهي گريٌْبين كيفي هحتَاي تحليل رٍش از استفبدُ ثب گرٍّي هجبحثِ ًتبيح ٍ. ضذ هطرح

 دٍ در تحليل ٍ تدسيِ فرآيٌذ طي در كذّب ايي. گرديذ استخراج اٍليِ كذّبي ّب پبسخ تحليل ٍ تدسيِ ثب. گرفت قرار تحليل

 .گرفتٌذ قرار ريل ضرح ثِ فرػي هفبّين ٍ اصلي هفبّين  گرٍُ

 خذٍل هفاّین ٍ زیر عبقات استخراج ضذُ

 هفاّین اصلی

 

  هفاّین فرػی

 

تَاًوٌذ سازی 

هذدکاراى اختواػی در 

 حَزُ هذیریت بحراى

بحراى ضرکت هذدکاراى اختواػی در کارگاّْای آهَزضی بِ رٍز با هَضَع-  

دکاراى اختواػی آهَزش اصَل تخصصی ٍ بِ رٍز هذیریت بحراى بِ هذ-  

هاًَرّای آزهایطی بحراى برای هذدکاراى اختواػی  اخرای-  

 با هَضَع هذیریت بحراى در چارت درسی ٍ بِ رٍزکافی  تخصیص ٍاحذّای درسی -

داًطگاّْا رضتِ هذدکاری اختواػی در   

با هَضَع هذیریت بحراى خْت  ای برگساری کارگاّْا ٍ سویٌارّا ٍ ّوایطْا دٍرُ -

ػی از اعالػات بِ رٍز دًیا اعالع هذدکاراى اختوا  

  

 

 



 

ًقص هذدکاراى اختواػی 

 قبل از ٍقَع بحراى

 

 بحراى خیس  ٌاعقضٌاسایی ه-

 ضٌاسایی ػَاهل تسریغ کٌٌذُ بحراى-

 هٌاعق بحراى خیس، هٌابغ ، اداب ٍ رسَم آضٌایی کاهل با هردم -

 تَاًوٌذی سازی هردم هٌاعق بحراى خیس با هْارت هَرد ًیاز -

 آگاُ سازی ٍ حساس سازی هٌاعق بحراى خیس ًسبت بِ ٍقَع بحراى در هٌغقِ-

 تَاًوٌذی افراد در خْات گًَاگَى ی هاًَرّای آزهایطی ػلوی ٍ تخصصی برایاخرا-

 

 

 

 
 

ًقص هذدکاراى اختواػی 

 حیي ٍقَع بحراى

 

 ارزیابی اٍلیِ ٍ سریغ از ًیازّا ٍ هطکالت ٍ اٍلَیت بٌذی آًْا -

 ضٌاسایی افراد درگیر بحراى -

 درگیر بحراى  پاسخگَیی بِ هَقغ بِ ًیازّای افراد -

 اخرای هذاخالت رٍاًی اختواػی در هراحل گًَاگَى بحراى-

 اًدام اقذاهات تخصصی ٍ ّذفوٌذ خْت تسلظ بر اٍضاع ٍ هذیریت بحراى -

 سؼی در کاّص تٌص ٍ اضغراب ٍ استرس در فضای بحراى -

 هذیریت ّیداًات فردی تَسظ خَد هذدکار اختواػی -

 ث ضذُ در هٌغقِ بحراى زدُبررسی بحراى فردی ٍ اختواػی حاد-

 ْت ضٌاسایی ظرفیتْا ٍ هحذٍدیتْایطاى کوک بِ افراد بحراى زدُ خ-

 یکپارچِ کردى کوک ّا ٍ ایداد فضای اػتواد در هٌغقِ  -

 بْرُ گیری ٍ هذیریت ًیرٍّا هردهی حاضر در هٌغقِ  -

 ّوذلی کافی با هردم بحراى زدُ ٍ تَخِ بِ ًیازّای آًاى -

 

 

 

 
 

ًقص هذدکاراى اختواػی 

 بؼذ از بحراى

 

 در هٌغقِ بحراى زدُ ارتباط با سازهاًْای ریربظ خْت اخرای عرح اختواػی هَرد ًیاز -

 پیگیری ارائِ خذهات تخصصی در زهیٌِ ّای هختلف بِ افراد بحراى زدُ ٍ بازهاًذگاى  -

ایداد زهیٌِ برای بْرُ هٌذی اػضای تین هذیریت بحراى از خذهات رٍاى ضٌاسی ٍ -

 هطاٍرُ 

 پیگیری ٍضؼیت اسکاى، درهاى ٍ....افراد بازهاًذُ ٍ بحراى زدُ  -

در خاهؼِ برای خذهات رٍاًی اختواػی بِ بْرُ گیری از هٌابغ خذهاتی ٍ تخصصی -

 بازهاًذگاى ٍ افراد بحراى زدُ 

 کوک بِ افراد بحراى زدُ برای ػبَر صحیح از هراحل سَگ ٍ...-

ٍ اداب رسَم سازهاًذّی سریغ ٍ اهي افراد بحراى زدُ ٍ بازهاًذگاى با تَخِ بِ فرٌّگ -

 اًاى 

 ر رًٍذ بازسازی هٌاعق بحراى زدُ ًظارت ب -

 ًیازّای افراد بازهاًذُ از بحراى  ٍ پاسخگَیی سریغ بِ  پیگیری ،ضٌاسایی،ارزیابی  -

 

 

           

 

 

 

 اختواػی هذدکاری ارضذ کارضٌاس خفتاى؛ پرٍاًِ: ارزیابی ٍ تحلیل گردآٍری، 


