هزٍری ثز یبفتِ ّبی ًَیي در حَسُ هطبلؼبت رسبًِ ٍخبًَادُ
ٌّ -1جبرّبی هَجَد درجَاهغ هختلف ًطبى هی دّذ ًَػی لذرضٌبسی ًسجت ثِ ٍالذیي در توبهی فزٌّگ ّب تَصیِ
ضذُ اهب ٌّگبهی کِ ثِ ًسل جذیذ ًگبُ هی کٌین درهی یبثین ًگزش ایي ًسل ثب آًچِ در گذضتِ ضبّذ آى ثَدُ این
ثسیبر هتفبٍت است.
 -2در دًیبی اهزٍس ضبّذ دٍگبًگی رفتبری در خبًَادُ ّستین .اس یک سَ فزسًذاى ثشرگسبل خَد را ًسجت ثِ خبًَادُ
ای کِ سزپزست آى ّستٌذ هسئَل هی داًٌذ ٍ اس سَی دیگز ٌَّس دارای تؼلمبتی ًسجت ثِ خبًَادُ هبدری خَد
هی ثبضٌذ ،در ایٌجب ثب ًَػی دٍگبًگی ثیي ٍاثستگی ٍ خَدهختبری رٍ ثِ رٍ هی ضَین کِ اًتخبة ثیي آًْب ثِ
سبدگی اهکبى پذیزًیست.
 -3آًچِ در ًسل جذیذ ثیطتز ًوبیبى است ایٌکِ آًْب ایي ػَاطف ٍاحسبسبت را دارًذ اهب در هَرد خَدضبى ثبٍری
هتفبٍت اس ًسل ّبی پیطیي دارًذ ٍ احسبس هی کٌٌذ ثْتز ٍکبهل تز اس پذر ٍ هبدرضبى دًیب را هی فْوٌذ ٍ
هؼتمذًذ استؼذادّب ٍ تَاًوٌذی ّبی خبصی دارًذ کِ پذر ٍ هبدرضبى فبلذ آًْب ثَدُ اًذ.
 -4رسبًِ ّبی جوؼی ًبچبرًذ در هَرد ثبس تؼزیف رٍاثط خبًَادُ پس اس طالق ثزًبهِ ّبیی داضتِ ثبضٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ
ضیَع پذیذُ طالق در جَاهغ ًمص رسبًِ ّبی جوؼی ًیش در ایي سهیٌِ ثسیبرحسبس است.
 -5تحَالت خبًَادُ در دًیبی اهزٍس ثسیبر ضجیِ ثِ رضذ یک سلَل استّ ،وبًطَر کِ یک سلَل سبدُ در طَل سهبى ثِ
هَجَدی پیچیذُ ثب سبختبری هتفبٍت تجذیل هی ضَد ،چٌیي حبلتی در هَرد خبًَادُ ًیش ٍجَد دارد ٍ هب هی تَاًین
اس ایي هٌظز ًیش خبًَادُ را هَرد هطبلؼِ لزاردّین.
 -6رسبًِ ّبی جوؼی ًمص هْوی درتمَیت هٌبسک خبًَادگی دارًذ ،جوغ ّبی خبًَادگی را هی تَاى ًوًَِ ای هَفك
اس ارتجبطبت ًشدیک ثیي افزاد داًست ،رسبًِ ّبی جوؼی ثب تبکیذ ثزاّویت جوغ ّبی خبًَادگی ٍتمَیت آى هی
تَاًٌذ در ایي سهیٌِ هَثز ٍالغ ضًَذ .در ثسیبری اس فیلن ّب ٍ سزیبل ّب جوغ ّبی صویوی ثِ ًوبیص در هی آیذ ٍ
هٌبظزی سیجب اس ارتجبطبت صویوبًِ را ثِ تصَیز هی کطٌذ.
ٌّ -7گبهی کِ پذر ٍ هبدر در سٌیي کٌْسبلی ّستٌذ تؼْذ فزسًذاى ًسجت ثِ آًْب ثب ارسش ّب ٌّجبری ّبی اجتوبػی
راثطِ ای تٌگبتٌگ پیذا هی کٌذ ،اس یک سَ فزسًذاى هبیلٌذ اس پذر ٍ هبدری کِ ایٌک لبدر ثِ اًجبم ٍظبیف رٍسهزُ
خَیص ًیست ًگْذاری کٌٌذ ٍ اس سَی دیگز پذر ٍ هبدرّب ًیش در سٌیي ثشرگسبلی خَد را ثزای رفتي ثِ خبًِ
سبلوٌذاى آهبدُ هی کٌٌذ ،آًْب خَد را لبًغ کزدُ اًذ کِ فزسًذاًطبى اسصوین للت آًْب را دٍست دارًذ اهب درحبل
حبضز چبرُ ای جش ًگْذاری آًْب درخبًِ سبلوٌذاى ًیست.
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