رٌّيت علوي سا دس صًذگي سٍصهشٓ خَد جاسي مٌين
داؿتي رّي ػلوٖ سٍؽ ثؼ٘بس ػَدهٌذٕ ثشإ دسك دً٘ب ،اطشاف٘بى ٍ دس ًت٘جِ ػبصگبسٕ ثْتش اػت .اٗي سٍٗنشد ًِ تٌْب دس هح٘ط داًـگبُ ٍ آصهبٗـگبُ
ثلنِ دس صًذگٖ سٍصهشٓ هب هف٘ذ اػت.
ٍقتٖ ٗبد هٖگ٘شٗن تفنش ػلوٖ سا دس صًذگٖ خَد جبسٕ مٌ٘ن ،ث٘ـتش ثِ هؼتٌذات ٍ ؿَاّذ دقت هٖمٌ٘ن ،موتش پ٘ؾداٍسٕ هٖمٌ٘ن ،ثِ حق٘قت
احتشام هٖگزاسٗن ،افنبسهبى سا هَسد ػَال قشاس هٖدّ٘ن ،خَد سا داًبٕ مل ًوٖپٌذاسٗن ،اطالػبت ٍ داًؾ خَد سا دس صًذگٖ سٍصهشُ ثِ مبس هٖثٌذٗن
ٍ اص مبسثشدٕ ثَدى ٗب ًجَدًـبى هطلغ هٖؿَٗن ٍ دس ًْبٗت اص ٗبدگ٘شٕ تبصُّب دػت ًوٖمـ٘ن ٍ اطالػبت خَد سا ٗنپبسچِ ٍ هٌؼجن ٍ ثِ سٍص هٖمٌ٘ن.
اٗي ًحَٓ تفنش ثِ هب مول هٖمٌذ حتٖ ٍقتٖ سٍٕ ٗل پشٍطُ ػلوٖ مبس ًوٖمٌ٘ن  ،ػطحٖ ٍ هؼوَلٖ ًجبؿ٘ن ٍ صًذگٖ خَد ٍ اطشاف٘بىهبى سا ثب ًبداًٖ
خَٗؾ تجبُ ًؼبصٗن.
ثشإ حشمت دس اٗي هؼ٘ش ثْتش اػت ثِ اٗي هَاسد تَجِ مٌ٘ن:



تِ شَاّذ ،هذاسك ،هستٌذات ٍ آهاسّاي صحيح احتشام تگزاسين

تفنش ػلوٖ ثِ هؼتٌذات احتشام هٖگزاسد ،اٗي ًگبُ ثشإ تبٗ٘ذ ّش هَضَػٖ ثِ دًجبل ؿَاّذ ٍ هذاسك اػت ٍ ّشآًچِ ثجٌ٘ذ ٗب ثـٌَد ثٖچَى ٍ چشا
ًوٖ پزٗشد .گبّٖ ٍاقؼ٘ت ثؼ٘بس تلخ اػت ٍگبّٖ ؿ٘شٗي ٍلٖ دس ًْبٗت الصم اػت هؼتٌذ ثبؿذ ٍ ًِ اص سٍٕ حذع ٍگوبى .
اگش اطالعاتي دس شثنِّاي ايٌتشًتي يا صفحات هجاصي دسيافت مشدين تا صهاًي مِ سٌذيت آى تشايواى هحشص ًيست،
تشاي ينذيگش اسسال ًنٌينّ .ش هتٌي ،پياهي يا خثشي لضٍها هستٌذ ًيست حتي گاّي يل خثش يا يل هتي ادتي فشٌّگي
دس فضاّاي هجاصي تا رمش هٌثع اشتثاُ تاسّا ٍ تاسّا تنشاس هي شَد ،موي تاهل مٌين.



افناس ٍ تاٍسّايواى سا هَسد سؤال ٍ تاصًگشي قشاس دّين

صٗش ػَال ثشدى افنبسهبى ٍ گفتگَّبٖٗ مِ دس طَل سٍص ثب خَد داسٗن ٗ،نٖ اص جٌجِّبٕ ضشٍسٕ سؿذ رٌّٖ اػت .تب افنبس خَد سا ثِ چبلؾ ًنـ٘ن
ًوٖ تَاً٘ن ثب ٗق٘ي ث٘ـتش آًْب سا ًگِ داسٗن ٗب سّبٗـبى مٌ٘ن .مبس رّي تَل٘ذ فنش اػت ٍ ،الجتِ ّوِ افنبس تَل٘ذ ؿذُ صح٘ح ً٘ؼتٌذ ،ثبٗذ قبدس ثبؿ٘ن افنبس
صح٘ح ٍ غ٘ش صح٘ح سا اص ّن جذا مٌ٘ن.
اگش دستاسٓ خَد يا ديگشاى تِ قضاٍت ًشستين ٍ دسگيش افناسهتعذد شذين ،تذاًين مِ ايي ّا فقط فنشًذ ٍ ّش فنشي
لضٍها صحيح ٍ دس خَس اعتواد ًيست .تاهل مٌين ٍ پيش اص ّش اقذاهي افناسهاى سا اسصياتي مٌين.



اصداًش خَد تِ صَست ماستشدي دس صًذگي سٍصهشُ استفادُ مٌين

ثب اّو٘ت تشٗي داًؾ ،داًـٖ اػت مِ ثِ مبس آٗذ .اگش اطالػبت خَد سا دس حذ حفظ٘بت افضٍى مٌ٘نٍ ،لٖ دس صًذگٖ سٍصهشُ ثِ صَست مبسثشدٕ اص
آًْب اػتفبدُ ًنٌ٘ن ّشگض ثِ هف٘ذ ٗب غ٘شهف٘ذ ثَدى آى داًؾ ٍاقف ًوٖؿَٗن ٍ دس ًت٘جِ ؿبٗذ ػبلْب دس ٗل ثبٍس اؿتجبُ غَطٍِس ؿَٗن ٍ ػذُإ دٗگش سا
ً٘ض ثب دادى اٗي اطالػبت گوشاُ مٌ٘ن .
اگش دائواً اص مالسي تِ مالس ديگش هيسٍين يا متاب هيخَاًين ،يا تِ ّش طشيقي دس حال مسة داًش ّستين ،حتواً ايي
آگاّي سا تِ سفتاس ٍصل مٌين تا تِ طَس عيٌي تثيٌين ايي اطالعات چقذس دس صًذگي ها ماستشد داشتِ است .دس غيش ايي
صَست گفتاس ها تا آًچِ دس عول ديگشاى اص ها هي تيٌٌذ فاصلِ خَاّذ داشت.هصذاق ايي هَسد افشادي ّستٌذ مِ متاب
ّاي سٍاى شٌاسي صيادي خَاًذُ يا دس مالس ّاي هختلفي ششمت مشدٍُ ،لي ًتَاًستِ اًذ داًش سا تِ عول ٍصل مٌٌذ
ٍ هثال ّوچٌاى پشخاشگشًذ.


ّشگض اص يادگيشي تاصُّا دست تشًذاسين

رّي ػلوٖ تالؽ هٖمٌذ ّشسٍص هطلت جذٗذٕ ٗبد ثگ٘شد .داًؾ ًبهحذٍد اػت ٍ پبٗبًٖ ًذاسد ٍ الجتِ هب ًوٖتَاً٘ن ثِ مل اٗي ًبهحذٍد دػت ٗبث٘ن ٍلٖ
هٖ تَاً٘ن ثِ داًؾ خَد ث٘فضاٗ٘ن .ثؼضٖ افشاد پغ اص دٍساى هذسػِ ٍ داًـگبُ اص ٗبدگ٘شٕ دػت هٖمـٌذ دس حبلٖ مِ ٗبدگ٘شٕ ّش چ٘ض تبصُإ دس
صهٌِّ٘بٕ هختلف ػلوٖ ،ادثٌّٖ ،شٕ ،اجتوبػٖ ،فشٌّگٖ ،ػ٘بػٖ ،سٍاىؿٌبػٖ ٍ جض آى ،دس صًذگٖ سٍصاًِ هب ٍ استجبطبت هب ػْن هَثش ٍ هف٘ذٕ
خَاّذ داؿت .اٗجبد ػبدتّبٕ خَة دس صًذگٖ ٗب اًتخبة گضٌِّٗبٕ ثْتش هؼتلضم آى اػت مِ ث٘ـتش ثذاً٘نٗ .بدگ٘شٕ اػبع سؿذ ٍ استقبٕ خَٗـتي
اػت .رٌّٖ مِ اص ٗبدگ٘شٕ دػت ًوٖمـذ هٖتَاًذ ثش ّش هبًؼٖ دس صًذگٖ غلجِ مٌذ.
تشاي داشتي ميفيت صًذگي تْتش دس ّش سطحي ٍ ّش جايگاّي تايذ اطالعات خَد سا ًَ ٍعادت ّاي سالوي ايجاد
مٌين .داًش ها ًياص تِ تاصُ شذى داسد ٍ اگش دچاس دس جاصدى شَين دس ػصش اطالػبت ػشدسگن هٖ ؿَٗن.

تشاي آًنِ تذاًين آيا اًذيشوٌذاًِ سفتاس هيمٌين يا خيش ،تايذ سٍي خَدهاى هتوشمض شَين ٍ چٌذ سؤال مَتاُ
اها هْن اص خَد تپشسين:
 )1حشفٖ مِ هٖصًن ٗب فنشٕ مِ هٖمٌن چقذس هؼتٌذ اػت؟ چِ ؿبّذ ٍ هذسك ػٌٖ٘ آى سا تبٗ٘ذ هٖمٌذ؟ آٗب ؿبّذ ٍ هذسمٖ ثشإ سد آى
داسم؟
 )2چِ هذسك ،آهبس ٗب پظٍّـٖ اص اٗي خجش ٗب اًذٗـِ حوبٗت هٖمٌذ؟
 )3آٗب هوني اػت ٌّگبم قضبٍت دسثبسٓ مؼٖ ٗب چ٘ضٕ ّؤ هَضَع سا ثِ طَس مبهل ًذٗذُ ثبؿن؟
 )4آٗب هوني اػت دس ٗل گفتگَٕ جذٕ ثب ٗنٖ اص اطشاف٘بًن ،چ٘ضٕ ٍجَد داؿتِ ثبؿذ مِ دس حبل حبضش هي اص آى خجش ًذاسم؟ آٗب هوني
ً٘ؼت هي اؿتجبُ مٌن؟

 )5آٗب الصم اػت دسثبسٓ خَدم ٗب دٗگشاى سا چٌ٘ي قضبٍتٖ مٌن؟
 )6ثشچؼتّبٕ هثجت ٗب هٌفٖ هي ثِ خَدم ٗب دٗگشاى چِ فبٗذُإ داسد؟
 )7حشفّب ٗب افنبس هي چقذس دس ػول مبسثشد داسًذ؟
 )8آٗب اطالػبت ٍ داًؾ هي دسثبسٓ هَضَػبت سٍصهشٓ صًذگٖ ام ثِ سٍص اػت؟
 )9چقذس اص ملوبت ّو٘ـِّ٘ ،چ ٍقت ٍ ّشگض اػتفبدُ هٖمٌن؟
 )11چقذس هٖداًن مِ ًوٖداًن؟
 )11داًؾ ٍ اطالػبت تئَسٕ هي چقذس ثصَست ػولٖ دس صًذگٖ ام پ٘بدُ هٖ ؿَد؟
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