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 سردبیر سخن

 پردازی تا واقعیت: از نظریهشذهآهوزش تلفیقی یا جذاسازی

ترط ضرسُ   لرَی  ّرطضٍظ تط اظ چٌس زِّ لجل ضرطٍ  ٍ  پیططفتِ َاهعزض خٍ افطاز تیعَّش ّبی هرتلف افطاز ثب ًبتَاًی 2تلفیك ٍ 1سبظییىپبضچِ آٍضزضٍی

 ّربی ذربظ ظًرس ی   زض هساضس ٍ ورالس  ضٍظی ٍ یبّبی ضجبًِِوِ زض هؤسسافطازی  تعساز ّب آىوٌٌس وِ سبظی افتربض هیاست. قطفساضاى یىپبضچِ

ِ سبظی تب حصف وبهل ّوِ هؤسسِیىپبضچِ افطاقیثطذی اظ قطفساضاى  حبل ثبایيًس. اُوٌٌس ضا وبّص زازهی ّربی  هرساضس ٍ ورالس   ضٍظی،ّبی ضرجبً

ضرًَس ٍ   زّری  خربی ورَهی  عّربی آهرَظش   ّب ٍ هَلعیتظاى ثب ًبتَاًی زض والسآهَصزٌّس وِ ّوِ زاًپیطٌْبز هی ّب آىذبظ ضاؾی ًرَاٌّس ضس. 

ًمكِ هحَضی زض ثحث آهَظش تلفیمری، پرصیطش ثیبًیرِ سربكهبًىب ثرَز. زض      آهَظاى ثب ٍ ثسٍى ًبتَاًی ٍخَز زاضتِ ثبضس. تعبهل ثسیبض ثیطتطی ثیي زاًص

ّربی  ضرسُ زض ورالس  ثطای تَغیف فطایٌرس آهرَظش ریطخساسربظی    3سبظییىپبضچِم خبیگعیي هفَْ تلفیك (، هفَْم1334ثیبًیِ سبكهبًىبی یًَسىَ )

آهَظاى ثب ًیبظّبی ٍیژُ ثیبى وطزُ است ٍ ثط ایي اسبس هرساضس  اغل پیططٍ زض آهَظش زاًص عٌَاى ثِزضس عوَهی ضس. ایي ثیبًیِ آهَظش تلفیمی ضا 

هؤثطتطیي ضیَُ هجبضظُ ثرب   عٌَاى ثِ آهَظش تلفیمیضا ثطآٍضزُ سبظًس.  ّب آىًیبظّبی  هحَض هٌكجك سبظًس ٍعوَهی ثبیس ذَز ضا ثب تعلین ٍ تطثیت وَزن

ِ       ًگطش غرطفِ ثرطای ورل ً ربم     ّبی خساسبظی ٍ عالٍُ ثط آى فطاّن وطزى یه آهَظش هؤثط ثرطای ثیطرتط وَزوربى ٍ ثْجرَز وربضایی ٍ اثطثرطری ثر

افطاز ثرب ًیبظّربی آهَظضری     ته تهفعبل ذَزش ضا ثب ضطایف یبز یطی  قَض ثِسِ ثبیس آهَظضی است. ثیبًیِ سبكهبًىب ثط ایي عمیسُ است وِ ً بم هسض

 ّبی ثبلمَُ ذَز، سبظش زّس.خْت تطریع تَاًبیی ّب آىتَاًوٌسسبظی  هٌ َض ثٍِیژُ 

س بُ آهَظش تلفیمی زی حبل ثبایيّبی آهَظضی ثسیبضی اظ وطَضّب زض خْبى ضسُ است. عمیسُ آهَظش تلفیمی ثبعث تحَل ثطًبهِ زضسی ٍ ً بم

وَزوربى ثرب ًیبظّربی     زّری  خبی. آهَظش تلفیمی تٌْب ثِ هعٌبی ّبی آهَظضی هطبثِ، هتفبٍت استبماظ وطَضی ثِ وطَضی زیگط ٍ حتی زض زضٍى ً 

ٌرسی ورِ قری آى    ؛ فطایهؤثط آهرَظش زّرین، اضربضُ زاضز    قَض ثٍِیژُ زض هساضس عوَهی ًیست، ثلىِ ّوچٌیي ثِ ضطایكی وِ ثتَاًین ثِ ّوِ وَزوبى 

طی وٌٌس. ّسف اغلی اظ ایي فطایٌرس، آهرَظش   ثبضٌس ٍ زض سبذتبض ٍ تْیِ ثطًبهِ زضسی ذَز ثبظًگ آهَظاىزاًص ّوِس پبسرگَی وٌٌهساضس سعی هی

َ         . ایي ًىتِ هیاست ّب آىّب، هسبئل ٍ هطىالت وَزوبى ثسٍى تَخِ ثِ تفبٍت  ز. چٌریي  تَاًس ثرِ هعٌربی یره هسضسرِ ثرطای ّورِ زض ً رط  طفترِ ضر

ای خبیی است وِ ّط وَزن زّس. چٌیي هسضسِپبسد هی ّب آىپصیطز ٍ ثِ ًیبظّبی ضا ًیع هی ّب آىای عالٍُ ثط پصیطش ّوِ وَزوبى، فطزیت هسضسِ

 ّرب، تفربٍت  پصیطش طبضوت ٍ یبز یطی، ثبثب ه قَضولی ثِآهَظش تلفیمی  زضًتیدِّب ٍ استعسازّبیص تحَل یبثس. ّب، هْبضتتَاًس ثط اسبس تَاًبییهی

یه ول، ثب زهَوطاسی ٍ خبهعِ زض اضتجبـ است. زض ایي ًَ  آهَظش، ّوِ غساّب ثبیس ضٌیسُ ضَز ٍ تغییطاتی ثبیرس زض   عٌَاى ثِزض ً ط  طفتي هسضسِ 

تفىط ایي اسرت   تطیي هْنهسضسِ، سیبست آهَظضی، ٍ عسالت اختوبعی هطتجف است.  ّبی ثبفطٌّگ قَضولی ثًِ بم هسضسِ ضخ زّس. آهَظش تلفیمی 

 .یبثین زستهعیي ثِ آى  لح ِ یهزض وِ آهَظش تلفیمی یه فطایٌس هستوط است ٍ فمف یه هطحلِ ًیست وِ هب ثتَاًین 

هطتجف ثرب هحریف اسرت. ثرط ایري       غَضت ثِزّی ً بم آهَظضی ثب ًیبظّبی وَزوبى زض تكبثك ثب زضن ًبتَاًی ضٌبذتی، سبظشاًساظ خبهعِاظ چطن

تَاًوٌسسبظی اٍ زض  هٌ َض ثِّبی َّضی یب خسوبًی هتوطوع ضس، زض عَؼ ثبیس ثِ تغییطاتی وِ زض هحیف ضرع ثط ًبضسبیی سبز ی ثِاى تَاسبس ًوی

زّرس.  هری  هحیف ضا پَضص -ّبی اختوبعی هطتجف كظم است، تَخِ  طزز. ثط ایي اسبس، ثیبًیِ سبكهبًىب ضٍاثف ضرعخْت هطبضوت زض ّوِ وٌص

زٌّس، اضبضُ زاضز. ثِ ّوبى اًساظُ وِ توطوع تط هحیكی، اختوبعی ٍ فطٌّگی وِ زض آى ضخ هیّبی ٍسیعتفسیط هطىالت ثب ضخَ  ثِ ثبفتایي ثیبًیِ ثِ 

ِ هطرىالت یربز یطی    ثٌبثطایيضَز؛  ًیع ثبیس ًگطیستِ ّبی فطزهحسٍزیت عٌَاى ثِ یطز، هطىالت یبز یطی هیفمف ثط ضٍی فطز اًدبم  ًتیدرِ   عٌرَاى  ثر

ثرِ هیرعاى    زّری  پبسرد تط هبًٌس ثطًبهِ زضسی، سبظهبى هسضسِ، تَاًبیی ٍ آهبز ی هعلوبى ثرطای  ای اظ عَاهل هطثَـ ثِ ثبفت ٍسیعهل هتمبثل هدوَعِتعب

 ضَز.زضن ٍ فْن هتفبٍت ٍ اًگیعش پبییي افطاز ًبتَاى زض ً ط  طفتِ هی

                                                           
1. Integration 

2. Inclusion 

 وربهالا  ّرب  آىضًَس ٍ توبیع ثیي یىسیگط ثِ وبض  طفتِ هی خبی ثِثبیس  فت ا طچِ وِ ایي زٍ اغكالح ثطذی اٍلبت « سبظییىپبضچِ» ٍ « تلفیك» ّبی ظطیف ثیي زض تَؾیح تفبٍت. 3

 تلفیرك اسرت اهرب    افتبزُ عمتّسف، یىپبضچِ وطزى ضرػی است وِ اظ خطیبى ربلت یب آهَظش عوَهی  سبظییىپبضچِّبیی ًیع ثب یىسیگط زاضًس. زض تفبٍت حبل ثبایيبض ًیست، آضى

 آهَظاى ٍ پبیبى زازى ثِ تجعیؽ است.ّبی ثطاثط ثطای ّوِ زاًصیعٌی حك ثطذَضزاضی اظ فطغت
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 پطزاظی تب ٍالعیتضسُ: اظ ً طیِآهَظش تلفیمی یب خساسبظی: سطزثیطسري 

ّبی زضس عبزی ٍ حصف وبهل آهَظش ٍیرژُ  ٍیژُ زض هساضس ٍ والسآهَظاى ثب ًیبظّبی ثطذی هترػػبى ثِ تلفیك وبهل زاًص زضّطغَضت

ّسرتٌس، اهرب ثبیرس ٍظربیف اغرلی ذرَز ضا زض        هَضزًیبظآهَظاى ثب ًیبظّبی ٍیژُ وٌٌس. ثطذی زیگط ثط ایي ثبٍضًس وِ هعلوبى ذبظ ثطای زاًصهی تأویس

ًس وِ ثطچست ظزى افطاز هؿط است، آهَظش ٍیژُ هدرعا، ًبوبضآهرس   ّبی زضس آهَظش عوَهی اًدبم زٌّس. قطفساضاى تلفیك وبهل ثط ایي ثبٍضوالس

ترط ّسرتٌس. ایري افرطاز هعتمسًرس      یه  طٍُ اللیت زض ً ط  طفتِ ضًَس، ٍ اذاللیربت ًسرجت ثرِ ضرَاّس تدطثری هْرن       عٌَاى ثِاست، افطاز ثب ًبتَاًی ثبیس 

ّرب  . ًربتَاًی زاضزثِ ّوطاُ ثطچسجی هعبًی ؾوٌی هٌفی ضا ثب ذَز اضظضی وٌس. ّط تَاًس هَخت  طزز وِ وَزن احسبس ثیهی ثطچست آهَظش ٍیژُ

اٍ پبییي ثیبیس ٍ یب ثبعرث   حطهت ذَزز وِ ضَثٌبثطایي ثطچست یه ًَ  ًبتَاًی ثِ وَزن ثبعث هی ؛وٌٌسضطایكی ّستٌس وِ هطزم اظ آى اختٌبة هی

ِ هجتٌری ثرط ایري     ای ساظُتباًزیگطاى ثِ ضىل هتفبٍتی ثِ اٍ ثٌگطًس. زیس بُ عسم ثطچست ضَز وِ هی ٍ   اسرت ورِ ًربتَاًی    ً طیر       ّرب هَؾرَ  ازضاوربت 

است. ٍخَز آى ٍاثستِ ثِ تعبهل اختوربعی اسرت.    ضسُ سبذتِای است وِ تَسف اختوب  ّبی شاتی. ًبتَاًی سبظُّبی اختوبعی ّستٌس ًِ ٍیژ یاضظش

زّرس. تعربهالت هرب ثرِ ذربقط ثطچسرت       ّبی ًربهكلَة ضخ هری  ای اظ پیبهس، زاهًٌِبهینهب یه ضرع ضا ًبثیٌب هی وِ ٌّگبهی، 1ثَ ساى ً طیِثط اسبس 

         تَاًرس اًدربم زّرس یرب    ثیٌین. هب  طایص زاضین وِ ّرط وربضی ضا ورِ اٍ هری    ًبثیٌب هی غَضت ثِوِ هب فطز ضا زض زضخِ اٍل  هتفبٍت ذَاّس ثَز. ثسیي هعٌب

ثٌربثطایي ثطچسرت ثبعرث     ؛ذَاّین زضثبضُ فطز ثرساًین تمرسم زاضز  لی وِ هب هیثط ّوِ هسبئ ثطچستن ٍ تَاًس اًدبم زّس زض لبلت ًبثیٌبیی تفسیط وٌیًوی

ضَز هب توبیل زاضین وِ ّوِ افطاز وبض  طفتِ هی ثطچست ثِ وِ ٌّگبهیزاٍضی ثٌگطین، ظیطا ای ٍ ّوطاُ ثب پیصضَز وِ فطز ضا زض یه لبلت ولیطِهی

ِ استسكل زیگط قطفساضاى تلفیك وبهل ایي است وِ افرطاز ثرب ًربتَاًی    ثب افطاز ثیٌبی خبهعِ ثجیٌین. ًبثیٌب ضا هطبثِ یىسیگط ٍ هتفبٍت  یره  رطٍُ    عٌرَاى  ثر

هطىالت افطاز ثب ًبتَاًی ًتیدِ تجعریؽ ٍ   زیگط عجبضت ثِزض ً ط  طفتِ ضَز.  ّب آىّبی ًتیدِ شاتی ًبتَاًی عٌَاى ثِ ّب آىاللیت ّستٌس ٍ ًجبیس هطىالت 

ِ ّربی تدطثری   زازُ ّرب  آىًگطًرس. ثرطای   اًساظ اذاللی ثسٍى تَخِ ثِ ًتبیح پژٍّطری هری  هسئلِ تلفیك ضا اظ چطن ّب آى خبهعِ است. یزاٍض پیص  زضظهیٌر

ِ     ّربی وبهرل وٌترطل   ّبی خساسبظی، ًبهطثَـ است. حتی ا ط پژٍّصهمبیسِ وبضآهسی تلفیك وبهل زض همبثل ثطًبهِ ّربی  ضرسُ ًطربى زّرس ورِ ثطًبهر

وٌٌرس.  هری  تأویرس ّربی اذاللری آى   ّب ٍ ضیطِقطفساضاى ً طیِ تلفیك وبهل ثط ظهیٌِ ثبظّناًدبهس، ثِ پیبهسّبی اختوبعی ٍ تحػیلی ثْتط هیخساسبظی 

 ّبی پژٍّطی.ّبی اذاللی استَاض است ًِ زازُهٌكك تلفیك وبهل ثط اضظش

ّب یب تَخیحبتی ّب، تجییيز ثب ًبتَاًی ثیطتط وٌس. ثسیي هعٌب وِ ثطچستتَاًٌس تحول افطاز عبزی خبهعِ ضا ًسجت ثِ افطاّب هیثطچست زضّطغَضت

وٌرس  ّب ثِ هترػػبى ووره هری  وٌٌس وِ ثطچستثطای تفبٍت زض ضفتبضّبی ًبپرتِ فطز ًبتَاى ّستٌس. عالٍُ ثط ایي هطثیبى آهَظش ٍیژُ ًیع ثحث هی

اظ افرطاز اًدربم  یرطز. هطثیربى ّوچٌریي       یره  ورسام وٌس وِ هكبلعِ ثط ضٍی وِ ثب یىسیگط اضتجبـ ثطلطاض وٌٌس. زض اًدبم پژٍّص، ثطچست هطرع هی

ٌین وِ وهب ٍلتی اظ یه هساذلِ استفبزُ هی وِ ایي زضًْبیتوٌٌس وِ ًیبظّبی افطاز ثب ًبتَاًی هطرع  طزز. ّب ووه هیوٌٌس وِ ثطچستهی تأویس

ّرب  ایي ثطچسرت طثٌربث  ؛زاًرین وٌین ٍ آى ضا ثطای  رطٍُ ذبغری هٌبسرت هری    اظ یه ثطچست استفبزُ هی ذَزی ذَزثِ قَض ثٍِ  ًبچبض ثِّوگبًی ًیست، 

ٍ  فعبلیت وِ ایيّبی پیطگیطاًِ ّستٌس، هگط ًبپصیط فعبلیتثرص خسایی ّربی  ژ ری یّب خٌجِ ّوگبًی زاضتِ ثبضٌس ٍ ثطای ّوِ وَزوبى ثسٍى تَخرِ ثرِ 

 فطزی ثِ وبض  طفتِ ضًَس.

تربضیری ثیطرتط هطثیربى ٍ     اظً طضَز. ا طچِ هی ًیع افطاز تیعَّش ٍ ثباستعساز اظخولِ سبظی هطثَـ ثِ ّوِ افطاز ثب ًیبظّبی ٍیژُیىپبضچٍِ تلفیك 

غیطّب ٍ ضطایف هرتلف هبًٌرس ضرست ًربتَاًی اًدربم     آهَظاى ثب ًبتَاًی ثب زض ً ط  طفتي هتثطای زاًصضا ضیعی آهَظضی اًسضوبضاى آهَظضی ثطًبهِزست

 ًربتَاى  ریرط ثرب ّوسربكى    ورَهی ّبی عزض والس ثب ًیبظّبی ٍیژُوٌٌس، اهب تلفیك افطاز آهَظضی استفبزُ هی زّی خبیّبی هرتلف زٌّس ٍ اظ ضىلهی

ٍ زض  چٌبى هَضز هدبزلِ ٍالرسیي ٍ زیگرطاى ثرَزُ اسرت    ضَز. هَؾَ  تلفیك زض اٍاذط لطى ثیستن ّوهی تأویس ضست ثِّوچٌبى تَسف قطفساضاى تلفیك 

ًیبظّبی افطاز ثب ًیبظّبی ٍیرژُ   زضّطغَضتضٍز. آهَظاى اًت بض هیثط اسبس استبًساضزّبی ثبكتطی وِ اظ ّوِ زاًص ذػَظ ثًِیع ازاهِ زاضز؛  21لطى 

ِ  ایري ضسُ ذسهبت ذبظ ضا اضائِ وٌرین.  بظیثبیس ثِ ثْتطیي ضىل ثطآٍضزُ ضَز؛ حتی ا ط هدجَض ثبضین زض هَلعیت آهَظضی خساس ً ربم آهَظضری    ور

ثبك عول وٌس، ثستگی ثِ عَاهل هتعسزی زاضز. لرَاًیي   زّی خبی ّبی قطحاظ  یه وساماسبس  ثط ٍیژُآهَظاى ثب ًیبظّبی هٌبست زاًص زّی خبیثطای 

            ثبضرس. ثرسیي هعٌرب ورِ خرسایی      2ب ووترطیي هیرعاى هحرسٍزیت   هحریف ثر  آهَظ ثرب ًیربظ ٍیرژُ ثبیرس زض     زاًص زّی خبیآهَظش ٍیژُ هلعم وطزُ است وِ 

                                                           
1. Bogdan 
1. Least restrictive environment (LRE) 
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آهَظ ثبیرس ترب حرس هوىري     یعٌی ظًس ی زاًص ؛تطیي حس هوىي ثبضس، ذبًِ، ذبًَازُ، ٍ خبهعِ ثبیس زض پبییيیگط ّوسبكىزاظ ثب ًیبظ ذبظ آهَظ زاًص

ِ ترِ اخرطای ایري اغرل     الجایدربز ًىٌرس.    ّربی فرطز ترساذل   یبظ ثب آظازیعبزی ثبضس ٍ هساذلِ ثبیس ثب ًیبظّبی فطز ّوسَ ثبضس ٍ ثیطتط اظ حس ً           سربز ی  ثر

ّبی هْبضت ّب قطز ضًَس ٍ زض یبز یطیٍ هساضس عوَهی تَسف ّوىالسی ّب والسهوىي است وَزوبى ثب ًیبظّبی ٍیژُ زض  هثالاپصیط ًیست. اهىبى

 ّب ٍ هساضس ضٍظاًِ ذبظ ثْتط ثبضس.زض والس ّب آى زّی خبیؾطٍضی، ضىست ثرَضًس ٍ ثٌبثطایي 

ِ   اسرت.   ایدبزضسُّب ٍ هساضس عوَهی آهَظاى ثب ًبتَاًی زض والسزاًص زّی خبی طایص ظیبزی ثِ  1391اظ اٍاذط زِّ  ّربی  ّطچٌرس ورِ یبفتر

 زضٍالرع وطریسُ ضرسُ اسرت ٍ    پژٍّطی ٍ تحلیل هٌكمی، زیس بُ تلفیك وبهل ضا اظ ایي لحبل وِ ثْتطیي  عیٌِ ثطای ّوِ وَزوربى اسرت، ثرِ چربلص     

ّربی  ورالس  ضآهَظاى ثب ًبتَاًی ززض آهطیىب ثیطتط زاًص اوٌَى ّن حبل ثبایي ثیٌٌس هیثطآٍضزُ سبذتي ًیبظّبی وَزن هْن است ًِ خبیی وِ آهَظش 

ّربی  ثیطرتط زض ورالس   ژُثرب ًیبظّربی ٍیر   زضغس وَزوربى ٍ ًَخَاًربى    51ّبی  ستطزُ، ثیطتط اظ ثیٌٌس. ثط اسبس  عاضشآهَظش عوَهی آهَظش هی

زض وطرَضّبی   وٌٌس.ّبی عوَهی تحػیل هیًی ذبضج اظ والساآهَظاى ثب ًبتَوٌٌس. تمطیجبا تعساز ووی اظ زاًصهبت زضیبفت هیسآهَظش عوَهی ذ

یٌب ٍ ًبضٌَا ٍ اٍتیسن ٍ ًربتَاى  تَاى ٍ تیعَّش  طفتِ تب ًبثّبی هرتلف اظ ونّب ٍ تَاًبییآهَظ زض یه هسضسِ ثب ٍیژ یپیططفتِ غسّب ٍ ّعاضاى زاًص

ّبی ذبظ زض آى حؿَض زاضًس ًیبظّبی ذبظ ّط فطز ثرط  . زض هساضس تلفیمی وِ ّوِ  طٍُثیٌٌسٍ زض وٌبض ّن آهَظش هی ثبّنخسوی حطوتی ٍ ... 

ذربضج اظ هسضسرِ ٍ فررط    ورطزى زض زًیربی   ظًرس ی   ثربّن آهرَظاى ضسرن   ضَز. زض چٌیي هساضسی زاًرص ثطآٍضزُ هی ضسُ فطزیاسبس ثطًبهِ آهَظش 

اظُ ّرن ثبضرٌس   اًسّن زست ا ط هطبثِ ٍ اًگطت پٌحوِ   یطًسیبز هی ّب آى؛  یطًسیبز هی ضا ًفطٍذتي ثِ ذبقط ثطذَضزاضی اظ تَاًبیی یب استعساز ذبظ

احتطام  صاضت ٍ استعساز ّط فطز  ّب آىّب ضا پصیطفت ٍ ثِ ثٌبثطایي ثبیس تفبٍت ؛ ًَِ وبضآهسی ٍ وبضایی ًساضزضَز وِ ّیچهی یذبغیتیه عؿَ ثی

، خربزُ، ثبًره، هغربظُ ٍ    اٍتیسن ٍ یرب تیعّرَش اظ ّوربى ذیبثربى     هجتالثِیبثس وِ فطز زض چٌیي هساضسی ایي عمیسُ پطٍضش هیضٌبسبیی ٍ پطٍضش یبثس. 

آهرَظاى  ضرَز زاًرص  ظش زض هطاوع ذبظ ثبعث هیثٌبثطایي خساسبظی وبهل ٍ آهَ ؛ یطًسوٌس وِ سبیط افطاز خبهعِ اظ آى ثْطُ هیهی ی استفبزًُبًَای

ِ     ّربی خبهعرِ لربزض ثرِ ظًرس ی هسرتمل ًجبضرٌس. ا       ّرب آهربزُ ضرًَس ٍ زض سربیط هحریف     ًیبظّبی ٍیژُ فمف ثطای ّوبى هحیفثب             لجترِ ثبیرس یربزآٍض ضرس ور

ی اظ هسضسِ ترب زاًطرگبُ ٍ سربیط هطاورع خبهعرِ اظ      ا ط هطاوع آهَظش عوَه وِ سبظی هربلف زضیبفت آهَظش ٍیژُ ًیست ثلىِ هعتمس استیىپبضچِ

وٌس ثب  ٍآهس ضفتثب ٍیلچط اظ قجمبت هرتلف سبذتوبى آهَظضی  ضاحتی ثِتَاًس یه فطز ثب ًبتَاًی خسوبًی وِ هی هثالا اهىبًبت كظم ثطذَضزاض ًجبضٌس

  طزز.یّبی هحیف فیعیىی تجسیل ثِ یه هعلَل اختوبعی هفطاّن ًطسى آسبًسَض ٍ زیگط اًكجبق

یک  پکارک هخصکو     اًرساظی  اًسضوبضاى وطَضهبى ٌَّظ اظ ضاُثطذی اظ هسئَكى ٍ زستوِ است  ثطاًگیعتأسفضطایكی ثسیبض زض چٌیي  

           ضرًَس سرعی  ثب ایي ضیَُ ٍلتی افطاز خبهعرِ اظ وٌربض ایري پربضن ٍ هطاورع ذربظ ضز هری         َیٌس.ثب ضبزهبًی ٍ رطٍض ٍ افتربض سري هیافراد اوتیسن 

وَزوربى اٍتیسرن زاضای ٍیطٍسری ّسرتٌس ورِ ثرِ فطظًسضربى        اًگبض  وِ قَضی ثِزٍض وٌٌس ٍ یب ًعزیه ًطًَس  اظآًدبتط ّبی ذَز ضا سطیعوٌٌس ثچِهی

  طزز.هٌتمل هی

ّربیی ورِ ایري    وِ ثِ ضیَُ آهَظاى ثستگی ًساضز،هرتلف زاًصّبی ّب یب ًبتَاًیاهطٍظُ زیس بُ ربلت ایي است وِ تلفیك یب عسم تلفیك ثِ تَاًبیی

ِ    وِ ایي زضًتیدِ  طزًس، ٍاثستِ است.ّب تَسف خبهعِ ًگطیستِ ضسُ ٍ پطزاظش هیتفبٍت ضٍز، ثرِ  سربظی پریص هری   خبهعِ ثِ سوت تلفیرك یرب یىپبضچر

 ثبعرث  ٍبض تَذربلی ثبضرس   ثٌبثطایي اغل ووتطیي هیعاى هحسٍزیت ًجبیس یه ضع ؛ثستگی زاضز ٍپطٍضش آهَظشی ّبلسضت افطاز تأثیط صاض ثط سیبست

ُ  زضایري ( 2111ضا ثِ ثبظی ثگیطین ٍ فطیجطبى زّین تب خبیی وِ هطسط، هطسط ٍ پَلي ) ٍالسیٌطبىآهَظاى ذبظ ٍ اظ ّسفوبى زٍض ضَین ٍ زاًصضَز   ثربض

1هحیف ثب ثیطتطیي تَاًوٌسسبظی"اغل ووتطیي هیعاى هحسٍزیت، اظ عجبضت  خبی ثِپیطٌْبز زازًس وِ 
 ن.استفبزُ وٌی "
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