اّلبت فشاغت کْدکبى ّ ًْجْاًبى دس تبثغتبى
اّلـبت فشاغت پذیذٍ ای اعت کَ اص یکغـْ هٌـبعت تشیي ثغتـش ثشای سؽذ ّ ؽکْفـبیی اعتؼـذادُـبی
گًْـبگْى ّاثؼـبد هختلف ّجْد ًْجْاًـبى ّ جْاًـبى ثَ ؽوـبس هی آیذ ّ اص عْیی دیـگش صهیـٌـَ عـبص
ثغیبسی اص هؾکالت اجتوـبػی ّ ثضٍ کبسیِبی فشدی ّ اجتوب ػی اعت.ثٌـبثشایي اگش ثب آگبُی ّ داًؼ
ثب آى سّثَ سّ ًؾْین ّ ثشًبهَ ای عٌجیذٍ ّ هٌظن ثشای سّیبسّیی ثب آى ًذاؽتَ ثبؽین ،دچبس فذهبت
ّ ضشسُبی ججشاى ًبپزیشی خْاُین ؽذ.اهشّصٍ ثیؾتش ّلت جْاًبى ،ثَ ّیژٍ دس فقل تبثغتبى ثَ اّلبت
فشاغت اختقبؿ هی یبثذ.طجك اعتبًذاسدُبی ثیي الوللی تؼذاد سّصُبی فشاغت کؾْسُبی دیگش دس عبل،
 ۰۸سّصّایي سلن دس کؾْسهب ۰۸سّص ثیؾتش ۰۸سّص اعت.اهب ثشسعیِبی اًجبم گشفتَ ًؾبى هی دُذ
کَ تٌِب  ۶۰دسفذ جْاًبى ایشاًی اّلبت فشاغت خْد سا کبفی هی داًٌذ.
ثب گغتشػ داهٌَ اّلبت فشاغت ثبیذ دعتگبُِب ّ ًِبدُبی هتْلیی ثشای گزساى هٌبعت ایي ایبم ثَ فکش
ثشًبهَ سیضی هٌبعت ثشای کْدکبى ّ جْاًبى ّ ًْجْاًبى ثبؽٌذ.ثب تْجَ ثَ اُویت اّلبت فشاغت دس
صًذگی فشصًذاًوبى ّ ضشّست ثشًبهَ سیضی دس ایي صهیٌَ ثغیبس دبئض اُویت هی ثبؽذ.

● هفِْم اّلبت فشاغت:
اّلبت فشاغت فمظ صهبى آصاد ؽذٍ اص ثبس کبس ًیغت،ثلکَ فؼبلیتی غیش اججبسی اعت.دس فشٌُگ ػویذ ًیض
دسثبسٍ تؼشیف ّ هؼٌبی اّلبت فشاغت چٌیي آهذٍ اعت  :فشاغت دس فبسعی ثَ هؼٌی آعْدگی ّ آعبیؼ ّ
آعْدگی اص کبس ّ ؽغل اعت.دس ُوَ تؼبسیف ثش ػٌقش آصادی ّ اختیـبس فشد دس اًتخبة ًْع فؼـبلیت دس
صهـبى فشاغت ّ ًیض لزت ثخؼ ّ اسضب کٌٌذٍ ثْدى فؼـبلـیت تبکیذ ؽذٍ اعت.دس یک جوغ ثٌـذی کلـی اص
هجبدث فْق هی تْاًین اّلبت فشاغت سا صهبًی ثذاًین کَ ؽخـ دس اختیبس خْدػ اعت ّ هی تْاًذ ثَ
کبس دلخْاٍ خْد ثپشداصد.

● ًیبصُبیی کَ اص طشیك گزساى اّلبت فشاغت تبهیي هی ؽْد:
گزساى اّلبت فشاغت ًیبصُبیی سا دس پی داسد کَ ثَ اختقبس ثذاى اؽبسٍ هی ؽْد:

ً )۰یب ص ثَ اعتشادت ّ سفغ خغتگی:
اًغبى ُب ُوَ ًیبص ثَ اعتشادت ّ سفغ خغتگی داسًذ.پیْعتگی دس اًجبم کبسُب ّ ًجْد صهبى کبفی ثشای

اعتشادت ّ فشاغت هْجت ًضّل کیفیت کبس ّ ًیض پشخبؽگشی فشد فؼبل هی گشددّ.لی ثبیذ ثَ کْدکـبى ّ
ًْجْاًـبى آهْخت کَ صهبى اعتـشادت صهبى ثطبلت ًیغت.ثلکَ صهـبًی اعت کَ فشد ثَ توشکض اػقـبة
هی پشداصد ّ دـبفل آى افضایؼ ثـبصدٍ اعت .ثذى ّ رُي آدهی پظ اص هذتی کبس ،خْد ثَ خْد ًیـبص هٌذ
اعتشادت اعت ّ ثَ طْس طجیؼی ثذاى هی پشداصد.پظ اّلبت فشاغت هی تْاًذ چٌیي ًیبصی سا سفغ کٌذ.

ً)۲یبص ثَ تفشیخ:
پظ اص اًجبم کبس دس طی ایبهی خبؿ ،آدهی ًیبص داسدتب اّلبتی سا فشف تفشیخ کٌذً.مل هی کٌٌذ کَ ػلی
(ع) دسسّصُبی جوؼَ ثَ ثیشّى اص ؽِش هذیٌَ ّ ثَ لقذ تفشیخ هی سفتٌذ.پظ الگُْبی دیٌی جبیگبُی
ثشای تفشیذبت دس صًذگبًی پش ثب س خْد دس ًظش گشفتَ ثْدًذ.گبٍ دس ایبم فشاغت ثَ عفش ًیض هی تْاى سفت
ّ پیبهجش (ؿ) فشهْدُبًذ :عبفشّا تقذْا .هغبفشت کٌیذ تب عالهت ثوبًیذ.دتی عفشُبی کْتبٍ ثَ ثیشّى
ؽِش دس سّصُبی جوؼَ ّ خْسدى ًـبُـبس دس کٌـبس سّد خبًَ ّ عجضٍ صاس هی تْاًـذ تفشیذی دل اًـگیض
هذغْة ؽْد.
ثَ ُشدبل ثبیذ تشتیجی اتخبر ًوْد کَ دس ایبم عبل کْدکبى ًّْجْاًبى اص تفشیذبت عبلن ثشخْسداس ثؾًْذ.
دس هشاکضهؾبّسٍ یکی اص هؾکالتی کَ خبًن ُب ّ کْدکبى ّ ًْجْاًبى هطشح هی کٌٌذ ایي اعت کَ پذس ثب
داؽتي اهکبًبت هبلی اص ثشدى آًِب ثَ عفش ّ تفشیخ اهتٌبع هیکٌذ.ثبیذ داًغت کَ تفشیذبت هْجت اًجغبط
خبطش ّعالهت سّاًی هی گشدد.

 )۳عشگشهی ّ ایجبد تٌْع:
ًیبص دیگشی کَ دس اّلبت فشاغت سفغ هیؾْد ًیبص کْدکبى ّ ًْجْاًبى ثَ عشگشهی ّ تٌْع داؽتي اعت .
ثخؾی اص دسگیشیِبی دسّى هٌضل کَ هیبى کْدکبى سر هی دُذ ثَ ایي دلیل اعت کَ آًِب ثیکبسًذ ّ
ّعیلَ ای ثشای عشگشهی ًذاسًذ.لزا یکی ثشای دیگشی ادا دس هی آّسد ّ اّ ًیض دس ػْك ّی سا هی صًذ.
اهب ّلتی ُش دّ داسای عشگشهی خبؿ ثبؽٌذ ،فشفت کوتشی ثشای ایجبد هضادوت ّ دسگیشی ثب یکذیگش
داسًذ.
هغئلَ تٌْع ًیض اهشی هِن اعت ّ صًذگی ثذّى تٌْع خغتَ کٌٌذٍ هی ثبؽذ .پظ تٌْع دس گزساًذى اّلبت
فشاغت ثبػث ایجبد تٌْع دس صًذگی هی گشدد ّ تٌْع هبًغ پذیذ آیی افغشدگی اعت.آًچَ افغشدٍ ُب اص آى

گلَ هٌذ ُغتٌذ ً،ذاؽتي تٌْع دس صًذگی ّ یکٌْ اخت ؽذى آى اعت .پظ ثب ساٌُوبیی فشصًذاى ثَ اًجبم
فؼبلیتِبی هتٌْع صهیٌَ ػاللَ هٌذی آًبى ثَ صًذگبًی سا فشاُن آّسین.

)۴ؽکْفبیی اعتؼذادُبی ؽخقی:
ُش یک اص فشصًذاى هب داسای اعتؼذادُبیی اعت.دس تؼشیف اعتؼذاد گفتَ اًذ کَ آى تْاًبیی ثبلمٍْ ای
اعت کَ اگش دس هذیظ هغبػذتشی لشاس ثگیشد ،ثَ ؽکْفبیی هی اًجبهذ.فشدی کَ اعتؼذادُبیؼ ثَ ًذْ
هطلْثی ثَ ؽکْفبیی سعیذٍ ثبؽذ ثَ تؼجیش هبصلْ( )maslowثَ خْد ؽکْفبیی دعت یبفتَ اعت.یکی اص
صهیٌَ ُبیی کَ هْجت سؽذ اعتؼذادُب سا فشاُن هی آّسد پشداختي ثَ فؼبلیت ُبیی اعت کَ فشصًذ دس
اّلبت فشاغت اًجبم هی دُذ .اص جولَ ساٍ ُبیی کَ هی تْاى اص طشیك آًِب هجبدست ثَ ؽٌبخت
اعتؼذادُبی کْدکبى ّ ًْجْاًبى ًوْد هالدظَ کشدى کبسُبیی اعت کَ آًبى  ،ثب ػاللَ اًجبم هی دٌُذ ّ
ًیض ثَ تکشاس آى هی پشداصًذ.
پظ دس لذظَ ُبیی کَ کْدکبى ّ ًْجْاًبى خْد هبیلٌذ ثَ فؼبلیتی سّی آّسًذ ثِتش هی تْاى ثَ ؽٌبخت
اعتؼذادُب ّػالیك آًبى پی ثشدّ توِیذات ّ اهکبًبت الصم سا ثشای سؽذ ّ ثبلٌذگی اعتؼذادُبیؾبى فشاُن
کشد.

 )۵ؽکْفبیی فشدی ّ اجتوبػی:
گزساى اّلبت فشاغت ثبیذ ثَ ًذْی ثبؽذ کَ صهیٌَ ُبی الصم سا ثشای ؽکْفبیی فشدی ّ اجتوبػی سا
فشاُن آّسد.صیشا ؽکْفب کشدى اعتؼذادُب اص اُن ّظبیف تؼلین ّ تشثیت اعت ّ.اًغبى ثبلٌذٍ دس تفکش
هبصلْ فشدی اعت کَ ثَ خْد ؽکْفبیی سعیذٍ ثبؽذ ّ یکی اص ػْاهلی کَ ثَ خْد ؽکْفبیی فشد کوک
هی کٌذ ،ثَ تؼجیش آلي ثیشّ ،گزساى اّلبت فشاغت اعت.دس دیي گزساى اّلبت فشاغت کَ فؼبلیتی آصاد ّ
اختیبسی اعت  ،فشد ثَ دلخْاٍ خْد ثَ فؼبلیتی هی پشداصد کَ اعتؼذاد اًجبم آى سا داسد ّ ثَ آى فؼبلیت
ػاللَ هٌذ ًیض هی ثبؽذ.
ُش گبٍ آدهی ثَ فؼبلیتی ثپشداصد کَ ُن اعتؼذاد آى سا داسد ّ ُن ثذاى ػاللَ هٌذ اعت ،لطؼب ثَ ؽکْفبیی
دس ثؼذفشدی هی سعذ .ؽکْفبیی دس ثؼذ اجتوبػی ًیض آى گبٍ هذمك هی گشدد کَ فشد دس کٌبس جوؼی ثَ
فؼبلیت هی پشداصد ّ اص طشیك فشاگیشی هِبستِبی اجتوبػی( ّ) social skillsهِبستِبی صًذگی

()life skillsثَ سؽذ ّ ثبلٌذگی ثیؾتشی دعت یبثذ .ػالٍّ ثش ایي ثب لشاس گشفتي دس جوغ اًغبى ُبیی
کَ تْاى سُجشی جوؼی سا داسًذ ؽٌبختَ هی ؽْدّ ثب ثَ دعت گشفتي سُجشی جوغ ،اعتؼذادُبی سُجشی
ّی ثَ ؽکْفبیی هی سعذ ّ ػالٍّ ثش آى اعتؼذادُبیی دس اّ سؽذ هی کٌذ کَ الصهَ آى دضْس دس
اجتوبع اعت ،هبًٌذ سؽذ اعتؼذاد کالهیً.تیجَ آًکَ دبفل گزساى اّلبت فشاغت دعت یبفتي ثَ ؽکْفبیی فشدی ّ جوؼی
اعت.

 )۶اّلبت فشاغت ّ ثِذاؽت سّاًی:
دغي گزساى اّلبت فشاغت تضویي کٌٌذٍ عالهت ّ ثِذاؽت سّاًی اًغبى اعت.اؽتغبل هغتوش ّ ثذّى
ّلفَ فکشی ّ ػولی هْجت خغتگی جغوی ّ رٌُی هی گشدد.ثَ گًِْبی کَ فشد ثَ تذسیج ًؾبط ّ
عشصًذگی خْد سا اصد عت هی دُذ.دس ّالغ فؾبسُبی ًبؽی اص اؽتغبل هوتذ رٌُی ّ جغوی (ثَ خقْؿ
رٌُی)ًَ تٌِب هوکي اعت ثب اص دعت سفتي ًؾبط ّ تؼبدل دیبتی فشد ُوشاٍ ثبؽذ ،ثلکَ دس هْالؼی ػب هل
هِوی ثشای ثشّص ثغیبسی اص اختالالت سّاًیُ،وچْى ًْسّصُب،افغشد گیِب ّ ًبسعبییِبی جغوی،ثَ
ّیژٍ اص ًْع ثیوبسیِبی سّاى تٌی (عبیکْ عْهبتیک)هذغْة هی ؽْد.دس ایي ؽشایظ ثشخْسداسی اص یک
ثشًبهَ جبهغ ّ پیؼ ثیٌی فشفتی آصاد ّ فبسؽ اص کبس هْظف ّ ثِشٍ ثشی اص آى ،اّلیي ّ هِوتشیي گبم دس
پیؾگیشی اص آعیت ُبی رٌُی ّ دفع ثِذاؽت سّاًی اعت.فمذاى دذاللی اصاّلبت فشاغت دسصًذگی
سّصهشٍ ّ،لْ عبػتی یب کوتش اص آى ثبػث افضایؼ اضطشاة یب فؾبس سّاًی ؽذٍ ،صهیٌَ اختالل دس لْای
دغی ّادساکی سا فشاُن هی آّسد ّ فشد دس تفکش هْلذ ّ خالق ثب هؾکل جذی هْاجَ هی گشدد.ثَ طْس
هغلنُ،وبى طْسی کَ رکش ؽذ فؾبس رٌُی ّ سّاًی ًبؽی اص فؼبلیتِب ّ هؾغلَ ُبی هغتوش ّ ثی ّلفَ
ًَ تٌِب هْجت اختالل دسثِذاؽت سّاًی فشد هی ؽْد ثلکَ لذست فشاگیشی ،ادساک هطبلت ًّگبٍ داسی
رٌُی سا ثَ دذالل هی سعبًذ.
لزا ضشّسی اعت کَ اّلیب ء ّ هشثیبى ضوي تْجیَ کْدکب ى ّ ًْجْاًبى ًغجت ثَ اُویت،اسصػ ّ ًمؼ
دیبتی اّلبت فشاغت دس چگًْگی دغي گزساى فشفت ُبی آصاد ،آًِب سا یبسی دٌُذ .اص ایي سُگزس
اًتظبسهی سّد فشفت اعتفبدٍ هطلْة ّ ثشًبهَ سیضی ؽذٍ اص اّلبت فشاغت ثَ آى دعتَ اص داًؼ آهْصاًی
کَ ثَ ػللی دس ثؼضی اص دسّط تجذیذ ؽذٍ اًذ ًیض دادٍ ؽْد.چَ ثغب ثِشُوٌذی ؽبیغتَ اص اّلبت خْؽبیٌذ
فشاغت هبًغ خغتگی رٌُی ّ فؾبس سّاًی دا ًؼ آهْصاى ؽذٍ ،ثب فشاُن کشدى ًؾبط ّ عش صًذگی کَ اص

ؽبخقَ ُبی ثِذاؽت سّاًی اعت ،لذست یبدگیشی ّ ًگبٍ داسی رٌُی دس آى ُب افضایؼ هی یبثذ .ثذّى
ؽک دسثؼضی اص هْاًغ ػلت تجذیذی داًؾآهْصاى سا ثبیذ دس ّجْد ثی ًظوی ّ ثیجشًبهَ گی دس سفتبس
تذقیلی آًِب جغت.
ثَ ًظش هب هغئلَ فشاغت کْدکبىًْ ،جْاًبى ّ دتی جْاًبى اص اُن هغبئل لبثل ثذث دس تشثیت اعت.اص
یک عْ هی تْاًذ ػبهل سؽذ ّ عؼبدت کْدکبى ثَ دغبة آیذ ّ اص عْ ی دیگش هْجت ثذثختی فغبد ّ
اًذطبط آًِب ،ػبهل سؽذ ّ عؼبدت اعت دسآى گبٍ کَ ّالذیي ّ هشثیبى ثتْاًٌذ ثَ ًذْی ؽبیغتَ دس آى
ثشًبهَ سیضی کٌٌذ ّ اص اّلبت فشاغت ایي ًغل ًیکْ اعتفبدٍ ًوبیٌذ.
طجؼب ػبهل ثذ ثختی ّ ف غبد اعت دس آى ٌُگبم کَ آًبى ثَ پٌبٍ خْد سُب ؽًْذ ّ دس خبًَ ّ هذسعَ ػبهل
عشگشهی ّ اؽتغبلی ثش ایؾبى ًجب ؽذ .ایي هغئلَ داهٌگیش ُوَ خبًْادٍ ُب ّ ُوَ گشٍّ ُب ّ هْعغبتی
اعت کَ ثَ ًذْی ثب کْدکبى ّ ًْجْاًبى ّ جْاًبى عش ّ کبس داسًذ.ثَ هٌظْس تذمك ًیبصُبی ایبم فشاغت،
پیؾٌِبدُبی صیش ػشضَ هی گشدد تب ساٌُوبی ػول ثشًبهَ سیضاى اجتوبػی ّ خبًْادٍ ُب ّالغ ؽْد:
تبعیظ فشٌُگغشا ُب ّ ّسصؽگبٍ ُب ی هتؼذد ّ تؾکیل اًْاع گشٍّ ُبی اجتوبػی ،تفشیذی ّسصؽی،ٌُشی ّ ادثی،چٌیي الذاهی پیبهذُبیی اص جولَ هْاسد صیش سا ثَ دًجبل داسد:
▪ ًظن ّ هذتْا ثَ اّلبت فشاغت ثخؾیذٍ هی ؽْد.
▪ ایجبد سّاثظ گشُّی ّ فشاُن ًوْدى هذیظ تؼبهل اجتوبػیّ،جْد ٌُجبسُب ّ دعتْسالؼول ُبی
اجتوبػیّ،ػشضَ کٌتشل اجتوبػی ًظبست ؽذٍ گشٍّ ثش اػضبء عجت هی ؽْد کَ اّلبت فشاغت ثَ
ّلت اؽتغبل ّ،ثی ثشًبهَ گی ثَ ایفبی ًمؼ دس گشٍّ تجذیل گشدد.
▪ ایفبی ًمؼ دس گشُِّبی اجتوبػی ،تفشیذی ّ ّسصؽی عجت ثشّص اعتؼذادُبی ٌُشی،ادثی.....ّ ،
هی ؽْد.
 ایجبد تٌْع دساهکبًبت ػشضَ ؽذٍ :افضایؼ لذست اًتخبة افشاد ُشدّجٌظ ثشای ًذٍْ گزساًذى اّلبتفشاغت ثَ گًَْ ای کَ ُشًْع علیمَ ّػاللَ ای سا تذت پْؽؼ لشاسدُذ ،ثبػث سؽذ ؽخقیت ّتکبهل
فکشّاًذیؾَ افشاد هی ؽْد.
 -آگبُی دادى ثَ هشدم دسثبسٍ هفِْم ّ کبسکشد اّلبت فشاغت:تغییش ًگشػ هشدم دس ایي جِت کَ اّلبت

فشاغت فشفب اعتشادت کشدى ّ ثذّى فؼبلیت کشدى ًیغت.پیبهذ چٌیي ًگشؽی گبُی ثَ هشص گشیض اص
ّالؼیبت صًذگی ًیض کؾیذٍ هی ؽْد.
 دبل آًکَ اگش تؼطیالت سا ثخؾی اص فشآیٌذ تشثیت ثذاًین اص ایي فشفت ثبیذ ثَ فْست ثشًبهَ سیضی ؽذٍاعتفبدٍ ًوبیین.دس ایي صهیٌَ کویتَ ُبی فشٌُگی ٌُ،شی ّ ُوَ هشاکض ی کَ ثَ ًذْی دس پش کشدى اّلبت
فشاغت داًؼ آهْصاى دعت اًذسکبسًذ ثبیذ ثَ ؽٌبعبیی اعتؼذادُب ّ ػالئك آًِب پشداختَ  ،ثشای ثَ
دذاکثشسعبًذى اعتفبدٍ اص ایي ایبم ثشًبهَ سیضی کٌٌذ.ثَ ّیژٍ کَ ثغیبسی اص ایي داًؼ آهْصاى ُوشاٍ ثب
پبیبى عبل تذقیلی ثب هؾکل گزساًذى اّلبت فشاغت هْاجَ هی ؽًْذ ؛صیشا ُیچ ثشًبهَ خبؿ ّ
هؾخقی ثشای ایي ایبم ًذاسًذ.

● سٌُوْد ُبی ػولی ثشای ّالذیي:
ثشًبهَ سیضی ّالذیي ثشای ایي ایبم ثبیذثب هؾْست ّ ًظش خْد فشصًذاى فْست ثگیشد ًَ فمظ ثب اػوبل
ًظشّالذیي،صیشا دس غیش ایي فْست هِوتشیي هؾخقَ هفِْم اّلبت فشاغت ًجْد الضام -کوشًگ هی ؽْد
ّ دس ًتیجَ کبسکشدُبی هطشح ؽذٍ جبیگبٍ خْد سا اص دعت هی دٌُذ.آًچَ دس ایي صهیٌَ اُویت داسد ،
تْجَ دادى ّالذیي ثَ ایي اهش اعت کَ آًِب ثبیذ ُوْاسٍ ًمؼ ساٌُوب داؽتَ ،فشصًذاى سا ثب تْجَ ثَ
ػالئك ؽبى دس جِت سؽذ ّ پشّسػ اعتؼذادُبیؾبى یبسی کٌٌذ.اص آًجب کَ ثغیبسی اص خبًْادٍ ُب ،تْاى
اعتفبدٍ اص اهکبًبت ػشضَ ؽذٍ ُ،وچْى کالعِب ّ اسدُّبی هختلف تفشیذی ّ آهْصؽی سا ًذاسًذ ،

ساُکبسُبی صیش هی تْاًذ ثِشٍ ّسی فشصًذاى آًبى سا اص ایي ایبم تب دذّدی افضایؼ دُذ:
 )۰اهکب ى هؼبؽشت فشصًذاًتبى سا ثب دّعتبى لبثل اػتوبد  ،آًِب فشاُن عبصیذ .ثشای اطویٌبى ثیؾتش
تْفیَ هی ؽْد ثَ ًذْی ثب خبًْادٍ آًِب استجبطی ُش چٌذ اًذک ثشلشاس ًوبییذ.
 )۲کتبثِبی هتٌبعت ثب ػالئك آًبى تِیَ کٌیذ.
 )۳اهکب ى اعتفبدٍ اص کتبثخبًَ سا ثشای آًبى فشاُن ًوبییذ.
ّ )۴لت ثیؾتشی سا ثَ فشصًذاًتبى اختقبؿ دُیذ تب دسًتیجَ استجبط هتمبثل ،ؽٌبخت هتمبثل ؽوب
اصُوذیگشتْعؼَ یبثذ.
 )۵ثخؾی اص کبسُبی هٌضل سا ثٌب ثَ اًتخبة فشصًذاى ثَ آًِب ّاگزاس ًوبیذ.ؽوب ای هبدس ػضیض هی تْاًیذ

ثشًبهَ ُبیی هفیذ ّ عبصًذٍ ثشای فشصًذاًتبى تذاسک ثجیٌیذ .ؽوب هی تْاًیذ دس اهْس خبًَ اص آًِب کوک
ثگیشیذ،ؽوب هی تْاًیذ آًِب سا دس اًجبم اهْس هٌضل ؽشکت دُیذ،ثچَ ُب ُوَ ثَ کبس کشدى ػاللَ هٌذ
ُغتٌذاهب ًوی خْاٌُذ کبس ثشای آًِب الضام ّ اججبس داؽتَ ثبؽذً،ویخْاٌُذ کَ کبس ثشای آًِب تکلیف
ثبؽذ.کغی کَ ُش ؽت ًؾغتَ ّ یک دیکتَ ًْؽتَ کَ فشدا فجخ ثَ هؼلن تذْیل دُذ دیگش دبضش ًیغت
اکٌْى کَ هذسعَ تؼطیل ؽذٍ اعت یک کبس هْظف اًجبم دُذ.ؽوب کبس سا ثَ ػٌْاى پبداػ یک کبس خْة
ثَ آى سجْع کٌیذ.
)۶اهکبًبت تِیَ کبسُب ی دعتی اسصاى لیوت سا دس هٌضل فشاُن کٌیذ ّ خْد ًیض ساٌُوبیی آًبى سا ػِذٍ
داسؽْیذ.ثطْس لطغ ؽوب ًیض ساُکبسُبی خاللبًَ دیگشی سا هی تْاًیذ ثَ ایي فِشعت اضبفَ ًوبیذ.

