
 

 

یىی اس هَارد اسبسی درآهَسش هسئَلیت پذیرز  ثرِ     

. وَدوبى، استفبدُ اس عَالت طجیعی ٍهٌطمی رفتبرّبسرت 

در آهَسش هسئَلیت، وَدن ثبیذ ثیبهَسد وِ اًتخبة وٌرذ    

ٍ اس اًتخبة خَد درس ثگیزد ٍ ثزا  آهَسش ایري اهرز     

استفبدُ اس ًتبیج طجیعی ٍهٌطمی هی تَاًذ ووه هْوی را 

تجذیل ثِ جزیبى طجیعری   »عَالت«وبر  وٌیذ وِ .  ثىٌذ

  .ضًَذ »ون وبر «یب  »تمصیز«

  :ثزخی اس عَالت طجیعی ٍهٌطمی رفتبر ّب عجبرتٌذ اس

    سبلِ، اسعصجبًیت ثیص اس حذ هبضریري    3هجتجی

خَد را خزاة هی وٌذ، هبضیي ًَ  دیگز  ثرزایرص     

  .خزیذُ    ًوی ضَد

    سبلِ، ًبّبر ًوی خَرد، تب ٍعذُ   غذایی  4ًبصز

  .ثعذ  ثبیذ گزسٌگی ثىطذ

   سبلِ، اس جوع وزدى اسجبة ثبس  ّبیص  5هحوذ

در اتبق پذیزایی سزثبس هی سًذ، اسجبة ثبس  ّب  اٍ 

ِ هذت  ِ هیطَد  2ث ِ داضت ٍ دٍر ًگ  .رٍس اس دستزس ا

  سبلِ، در حیي دعَا ثب خَاّزش دست  8سبرا

عزٍسه خَاّزش راهی ضىٌذ، اٍ ثبیذ اس پر     

اًذاس خَد ثزا  خَاّزش عزٍسه جرذیرذ      

  .ثخزد

ى ٍ  هسئَلیت پذیز 
 وَدوب

ثْتزیي راُ ثزا  ثبر آٍردى وَدوبى هسئَلیت پذیرز  

. ایي است وِ خَدتبى الگَ  خَثی ثزا    ٍ  ثبضیرذ 

اگز اس اٍ هی خَاّیذ ٍسبیلص را سز جبیص ثرگرذارد،   

لجبس ّبیص را هزتت وٌذ، اسجبة ثبس  ّبیص را جورع  

وٌذ، هطبلعِ ًوبیذ، رفتبر هجبد  آداة داضتِ ثربضرذ،   

 . خَدتبى  ثبیستی ایي وبرّب را اًجبم دّیذ

ٍالذیي عشیش، جْت ضزوت در دٍرُ ّب  تخصصی هْبرت ّب  

فزسًذپزٍر ، هی تَاًٌذ ثِ وبرضٌبس سالهت رٍاى ًشدیه تزیي 

 .هزوش خذهبت جبهع سالهت هحلِ خَد، هزاجعِ ًوبیٌذ

 

:هٌبثع  
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تصحیح  : تب جبیی وِ هوىي است وبرّب  اٍ را اصالح ًىٌیذ - 4

وزدى، ًبخَدآگبُ ایي پیبم را ثِ وَدن هٌتمل هی ورٌرذ ورِ      

ثٌبثزایي ثِ جب  تَجِ .  تالضص ثِ اًذاسُ وبفی خَة ًجَدُ است

تَجِ وٌیذ ٍ اس   “ تالضص”   ثِ همذار وبر  وِ اًجبم دادُ است، ثِ

سزسًص وزدى سجت هی ضرَد    .  سزسًص وزدى اٍ ًیش ثپزّیشیذ

وَدن تصَر وٌذ ّزگش ًوی تَاًذ ضوب را راضی ًرگرِ دارد       

ثِ یبد داضتِ ثبضیذ ثب گذضت .  ثٌبثزایي دست اس تالش ثز هی دارد

سهبى، وَدن در وبرّبیص هْبرت پیذا هی وٌذ، ثز آى ّب هسلط 

 .هی ضَد 

ثِ جب  جوالت هٌفی اس جوالت   -5

  :هثجت استفبدُ وٌیذ

اگز لجبس ّرب    «هثال ثِ جب  

 »... هْوبًی را در ًیبٍر 

اگرز  «:  اس ایي عجبرت استفبدُ وٌیذ

 . »هیخَاّی ثبس  وٌی اٍل ثبیذ لجبس ّب  هْوبًی را در آٍر 

ثذیي تزتیت اگز چٌذ ثبر ایي جوالت را تىزار وٌیذ، اًجبم ایري  

 .وبرّب ثزا  وَدن ثِ ضىل عبدت در هی آیذ 

هسئَلیت دادى ثِ وَدن، فزهَل هطخصی ًذارد ٍ ثبیذ ثرب  

تَجِ ثِ تَاًوٌذ  ٍ ضٌبختی وِ اس وَدن دارین، ثرِ اٍ      

هثال هوىي است تَاًوٌرذ  یره     .  هسئَلیتی ٍاگذار وٌین

سبلِ ثیطتز ثبضذ، ثزا  ّویي  8سبلِ اس یه وَدن  4وَدن 

سي تعییي وٌٌذُ ًیست اهب ًىتِ ا  وِ در ایي هیبى ثسریربر   

هْن است، ایي است وِ ثبیذ ثِ وَدن ثیبهَسین هسئَلریرت   

وبر  را وِ اًجبم هی دّذ، ثِ عْذُ ثگیزد چَى ایي وربر    

   .ثبعث افشایص تَاًوٌذ  ٍ لذرت اٍ هی ضَد

ٍاگذار وزدى ثزخی اس اهَر ضخصی ٍ حتی وبرّب  خبًِ ثِ وَدوربى   

ثب تَجِ ثِ هیشاى تَاًوٌذ  ّبیطبى اس جولِ رٍش ّب  هرَثرز در       

در ایري    .  آهَسش ٍ تمَیت ح  هسئَلیت پذیز  در وَدوبى اسرت 

صَرت است وِ وَدوبى ح  هطبروت ٍ ّوىبر  را تجزثِ هی وٌٌذ ٍ   

اس ایي وِ هی تَاًٌذ هْبرت 

ّبیطبى را ثزا  ووه ثِ ضوب 

ثِ وبر گیزًذ، ثِ خَد هیجبلٌذ 

ٍ احسبس هْن ثَدى هری    

وٌٌذ، اهب دادى ٍظربیر      

وَچه ثِ وَدوبى فَت ٍ   

 .في ّب  ظزیفی دارد

اغلت ٍالذیي وبرّبیی را وِ وَدوبى :  وَدوبى را دست ون ًگیزیذ - 1

 . لبدر ثِ اًجبم ضبى ّستٌذ پبییي تز اس حذ ٍالعی در ًظز هی گیزًذ

اگز ٍظیفرِ   : ٍظبیفی را ٍاگذار وٌیذ وِ هٌبست سي وَدوبى ثبضذ - 2

ا  وِ ثِ اٍ هی دّیذ ثزا  سٌص هطىل ثبضذ، ًباهیذ ٍ دلشدُ خَاّرذ  

اهب اگز وبرّب طَر  ثبضٌذ وِ وَدن اس عْذُ اًجبم آى ّرب ثرِ     .  ضذ

خَثی ثزآیذ، ثِ ایي تزتیت تطَیك هی ضَد ٍ هی خَاّذ وربرّرب      

 .ثیطتز  اًجبم دّذ

در ٍالع ثرِ   : دلیمب هطخص وٌیذ اًتظبر داریذ چِ وبر  اًجبم دّذ-3

 .اٍ ًطبى دّیذ چگًَِ ایي وبر را اًجبم دّذ
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