
 ةارةی ه ةلُغ زهدرس

 ةطتط هصرت ٍهچيیو ه آىَا ی هیژً ی ؾاظمٌ از ؾاهٌ ایو دارىص ؾالهٌ ؾطهغک ةٌ ةیؾتط ٍا ةچٌ دستط

 تطةیتی غَم ةاالتطیو ؾطهغک. نیؾُد ىاؽی کُدک ةا سیالی تماٍم ه پيصاری ٍهظاد ذع ایخاد در ؾطهغک

 ةطای ه ٍػتيص نلتی ٍط ی آیيصً  زىان آىَا.  دارد دستطان ؽشصیت ریظی پایٌ ه  دٍی ؽکل در هیژً ةٌ را

 ه دستطان ةایص نلتی ٍط اؾتالی ةطای کٌ ٍهاىگُىٌ کطد تطةیت نيرط را آن زىان ه دستطان ةایص آن اىرعاط

 نَم ةػیار ىطم حيگ ه لطٍيگی تَاحم در ؾطهغک غَم نيؼط ازیو. ىهُد تطةیت نتؿالی را نلت آن زىان

 .اغت

 الگُی از یا ؽُد ةارةی ؽتیٌ اىصانؾان ایيکٌ ةطای کؾُرٍا غایط ه فطب در ىُحُان دستطان تا ؽصً ةاؾث ةارةی

 ٍهیو ةٌ کييص پطٍیظ سُد رؽص غو در کالی ی اىصارً ةٌ فضا سُردن از ةاؽص ىصاؽتٌ لاصلٌ سیلی ةارةی

 ...دٍص نی ستط فطةی دستطان ی تقضیٌ غُء از فطب ةَصاؽتی ٍای غازنان آهر ذیطت آنار دلیل

 گیطد هطار کُدکان استیار در لتاغَا از گُىاگُىی ٍای نصل تا ؽص ةطایو تصهیم ةارةی ؾطهس غاست از پع

 نَهی کارکطد ةارةی تصریج ةٌ. ةتشؾيص ةارةی ةٌ نشتلك ٍای نصل در را سُد دلشُاً ؽشصیت ةتُاىيص آىان تا

 .دارد اىتؼاری چٌ زن حایگاً در آىَا از نصرن ی حانؿٌ کٌ داد نی آنُزش دستطان ةٌ ةارةی یالت

 غيیو در کٌ گطلتيص تصهیم دستطان سُرد ىشُاٍص ٍم ةٌ ٍیچگاً ةارةی اىصام تطکیب کٌ نػئلٌ ایو ظطح ةا

 .ؽُد ذمغ آىَا اىصام تياغب تا ىؾُىص ةاردار ٍیچگاً ةظرگػالی

 یؿيی ةارةی از دیگطی ىُع آنطیکا در هیژً ةٌ فطب در نثل تُلیص نیظان کاٍؼ دلیل ةٌ ۰۹۹۱ ی دٌٍ در

 هضؽ ةا ىُحُان دستطان تا ؽص ؾطضٌ ةازار ةٌ زنیيٌ آن در دستطان تطةیت ةطای ؽکم در حيیيی ةا ؾطهغکی

 .هرزىص اؽتیاق ؽصن نادر ةٌ سُد دغت ةٌ ةارةی ذهل

 گضاران غیاغت سُاغت در ةٌ پاغز از ةشؾی ؽُد نی نرػُب ةارةی کُچک سُاٍط کٌ اغکیپط انطهز

 ترُل آن ةیاىگط ةارةی ؽشصیت در لتاغَا ترُل ةٌ ىگاٍی.  اغت ةارةی ةُدن دار ةچٌ ةطای لطٍيگی

 صطف ةا فطةی زن سُاىيصگان ه ٍا ٍيطپیؾٌ از زیادی تؿصاد.  اغت ؽصً آلطیصً آن در ةارةی کٌ احتهاؾیػت

 .کييص حلب سُد ةٌ را ؾهُم تُحٌ تا غازىص نی ةارةی ٍچُن را سُد ی چَطً ه اىصام ةػیار ٍای ٍظیيٌ

 لُازم -الترطیط لُازم:  از اؾم ىُحُاىان ه کُدکان ی اغتمادً نُرد هغایل تهام رهی ةط ةارةی ذاضط ذال در

 آدانع ناىيص کُدکان لاىتظی ٍای سُردىی ذتی ه تظییيی لُازم - ةازی اغتاب -پُؽاک -آرایؾی ه ةَصاؽتی

 سُد فطةی الگُی ذضُر ةایص حَان غطاغط در ٍا دستط زیطا اىص ىهاىصً ىصیب ةی ةارةی ذضُر از ىیظ ؽکالت ه

:" پطغيص نی نػئلٌ ایو ةٌ تُحٌ ةصهن فطةی نادران انا. کييص ذع سُد پیطانُن در ٍهُارً را ةارةی یؿيی

 در نا دستطان حيػی زهدرس ةلُغ ایو دلیل! ؽُىص؟ نی ةالـ سُد ظتیؿی غو از زهدتط نا دستطان چطا

 !"چیػت؟



 ه کُدکان ضطهری لُازم اکثط در تصاهیطش ذضُر ةا ه ؽُد نی غاستٌ ه ظطاذی لطاهان دهت ةا ةارةی ؾطهغک

 فیطً ه ؽشصی هغایل - غاؾت - لتاس - ػطهف - ؽکالت - کمؼ - کیك - الترطیط لُازم هتیل از ىُحُاىان

 ه کُدکان ذٍيی ی نلکٌ رغص نی داسلی ةازار ذتی ةازار در نُحُد لُازم نطد ٍظار ٍا دً از ةیؼ کٌ

 .غازد نی لطاٍم را ان سطیص ی زنیيٌ ه ؽُد نی ترهیل هؾط ایو ةٌ رهش ایو ةا ه گطدیصً ىُحُاىان

 هتیل از را آن نکهل هغایل تهام نختُرىص زیطا ؽُد ىهی تهام کارؽان ؾطهغک یک سطیص ةا ةارةی سطیصاران

 ه غازی ةاز ه دادً نص تقییط ىیظ ىُةت چيصیو در غالٌ ٍهٌ کٌ نَهاىی لتاس - ذهام هغایل - سُاب لتاس

 ؾيُان ترت اىچٌ تهام ه ةارةی لتاس نصل اغت ةصیَی. کييص رهز ةٌ را آن ٍهُارً ه تَیٌ نیؾُىص تُلیص

 صُرت ةصیو ه ؽُد نی اىَا ىیاز نُرد هغایل ه هزىان دستطان لتاس الگُی ؽُد نی ؾطضٌ ؾطهغک هغایل

 ةظرگ آنطیکایی زن سُاغت ه غلیوٌ ةا تط دهین ؾتارت ةٌ یا ةارةی ی ةاغلیوٌ ؾطهغک ایو ةا نأىُس دستطام

 داؽت سُاٍيص آنطیکایی زن یا ةارةی ٍهاىيص ای غلیوٌ دهیوا  اىتشاب غو در کٌ ای گُىٌ ةٌ ؽُىص نی

 ٍظیيٌ ةا را آن ةٌ ىیاز اذػاس هتال ؽُد نی ؾطضٌ ه تُلیص ةؾط اىرعاط ةطای فطب تهصن در آىچٌ ٍط ةياةطایو

 کٌ اغت کؾُر داسل در ؾیيی ٍای ىهُىٌ از یکی ةیع ةارةی ی پصیصً.اىص آهردً هحُد ةٌ کييصگان نصطف ی

 ذلی راً حػتخُی در حهؿی ٍای رغاىٌ ظطین از لطاهان ىگطاىی ةا داسلی ی تقضیٌ ه تطةیتی نتشصصان

 در هیژً ةٌ اغت ان گػتطش از حلُگیطی ه پیؾگیطی ةطای ایطاىی ٍای ساىُادً ةٌ رغاىی اظالع ه آن ةطای

 ای کييصً افمال ؾتارات ةا لطیتيصً ةػیار ٍای اگَی ؾصط ه صتد ٍای ىیازنيصی ی صمرٌ در کٌ هضؿی

 .کييص کی دؾُت ؽصن ةارةی ةٌ لطاهان هؾیص ه هؾصً ةا را ةُم ه نطز ایو دستطان

 





 


