مذیزیت ي يجذان وبری
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ثشري تزیه سزمبیٍ سبسمبن ثزای جذة مخبطجبن جذیذ ي حفع مخبطجبن لجلی ،ویزيی اوسبوی ي عًامل
تًلیذی وبرآمذ است .وبروىبن در سبسمبن َبی رسبوٍ ای جبیگبَی يیژٌ داروذ ،سیزا اس راٌ میبن ثز می
تًاوىذ رسبوٍ را در رسیذن ثٍ ثشري تزیه َذفص وٍ َمبوب جذة مخبطت است یبری دَىذ.
يجذان وبری را می تًان حبلت ،وطص ،ویفیت ،ريحیٍ ي ویزيیی در وبر داوست وٍ ثب تًجٍ ثٍ سمیىٍ
مىبست در اوسبن وٍ خًة يثذ اعمبل ثٍ يسیلٍ آن درن می ضًد دارای ویفیت ثبالی مسئًلیت پذیزی
ي تًجٍ خبظ ثٍ ویه خًاَی ي عذالت است.
رضبیت ضغلی وٍ تىُب ثب غیجت ،جبثٍ جبیی ي گزدش ضغلی ي ضىبیبت ريسمزٌ وبروىبن راثطٍ مىفی دارد،
ثلىٍ ثبعث ثبال ثزدن اوگیشٌ َب ،مُبرت َب ،عالیك ي تًاوبیی َب ي َمچىیه تعُذ ياحسبس مسئًلیت درآوُب
می ضًد.
سمبوی وٍ يجذان ضىل می گیزد يتىبمل می یبثذ ،ثٍ دوجبل آن يجذان وبری،وٍ یىی اسحًسٌ َبی
يجذان افزاد است ،ثٍ راحتی ضىل عملی ثٍ خًد می گیزد.
اگز در سبسمبن دَی ي تطىیالت دستگبٌ َب ،مجبوی ي معیبرَبی يالعی رعبیت وطًد ،ثٍ وبرگیزی ویزيی
اوسبوی ثب يجذان وبری ثبال ویش ،دستگبٌ را ثٍ سمت تحمك اَذاف مًرد وظزسًق ومی دَذ.
َمًارٌ در سبس يوبرَبی مذیزیت سبسمبن َبی ديلتی وٍ ویبسمىذ ایجبد ريحیٍ مضبعف در میبن وبروىبن
است ،تمًیت ثىیٍ مبلی ي افشایص تًان التصبدی وبروىبن آثبر مثجت فزاياوی َم ثٍ لحبظ ريحی ي َم ثٍ
لحبظ سبسمبوی ثزای آن مجمًعٍ وبری خًاَذ داضت ،اس جملٍ آثبر مثجت افشایص تًان مبلی ي ثىیٍ
التصبدی وبروىبن ،افشایص يجذان وبری آوُب ثزای وبر ي تالش مضبعف ثیص اس پیص ثزای سبسمبن متجًع
آوُبست.
ثبسدٌ وبروىبوی وٍ اس ضغل خًد راضی َستىذ ،وسجت ثٍ وبروىبوی وٍ اس ضغل خًد وبراضی َستىذ ،ي
َمچىیه راثطٍ علت ي معلًلی آن َمًارٌ مًرد ثحث (مذیزیت) ثًدٌ است .ثبیذ تًجٍ داضت وٍ
مسئًلیت سبسمبن فزاتز اس ریبلی است وٍ ثٍ وبروىبن پزداخت می وىذ ،ثلىٍ سبسمبن ثبیذ ضزایطی فزاَم
آيرد تب ثب دادن يجٍُ ثٍ وبروىبن ثتًاوذ آوُب را راضی وگٍ دارد.
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