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 مقدمه

چٌیي ثب آگبّی ّبی طًتیه اًؼبًی؛ ّنی دادُّبی ٍیظُتَخِ ثِ پیـشفت سٍصافضٍى ػلن طًتیه ٍ حؼبػیت ثب          

ّبی تأویذ ثش اّویت پظٍّؾ اًذ ٍ ثبّوشاُ ّبی طًتیه اًؼبًیّبی اخاللی هْوی وِ ثب پظٍّؾاص هالحظبت ٍ ًگشاًی

ّبی طًتیه، ظشٍسی ّب، سػبیت اصَل ٍ هَاصیي اخاللی دس پظٍّؾثیوبسی طًتیه دس استمبء ػالهت ػوَهی ٍ دسهبى

 ؿَد. ّبی طًتیه ثِ ؿشح صیش اسائِ هیاػت. ثٌبثشایي، ساٌّوبی اخاللی پظٍّؾ

ّبی طًتیه، پشٍتئَهیه ٍ ػبیش ػبصی دادُرخیشُ اػتفبدُ ٍ آٍسی، پشداصؽ،همشسات ایي ساٌّوب ًبظش ثِ خوغ

ّبی طًتیه، پشٍتئَهیه ٍ ػبیش پظٍّـی اػت. دس ایي ساٌّوب دادُ ّبی صیؼتی ثب ّذفاؼالػبت ػلَلی اًؼبًی ٍ ًوًَِ

ّبیی اػتفبدُگیشًذ. ایي ساٌّوب ثِ ّبی طًتیه هَسد اؿبسُ لشاس هیاؼالػبت ػلَلی اًؼبًی ثِ اختصبس تحت ػٌَاى دادُ

ّبی پلیؼی ٍ لعبیی وِ ثب ّذف وـف خشم، تؼییي ًؼت یب هَاسد هـبثِ ثِ وِ هبّیت پظٍّـی ًذاسًذ، ًظیش ثشسػی

وٌذ. پظٍّـگشاى هَظفٌذ وِ ػالٍُ ثش ایي ساٌّوب، اص ساٌّوبی ػوَهی اخالق دس سػٌذ، تؼوین پیذا ًویاًدبم هی

دٌّذ، آگبُ ت ٍ ساٌّوبّبی سػوی وـَس دس هَسد پظٍّـی وِ اًدبم هیّبی ػلَم پضؿىی ٍ ػبیش لَاًیي، همشساپظٍّؾ

 ّب سا سػبیت وٌٌذ. ثبؿٌذ ٍ آى

 

ِ  آیٌذؿوبس هیثِ هدبص اخاللی ًظش اص صَستی تٌْب دس طًتیه ثش سٍی آصهَدًی اًؼبًی ّبیپظٍّؾ -4 ثهب ّهذف    وه

 استمب یب پیـشفتِ حذالل یىی اص هَاسد صیش ؼشاحی ؿذُ ثبؿٌذ=

 ّبیی وِ هٌـأ طًتیه داسًذ. ّب یب ًبتَاًیثٌذی یب غشثبلگشی ثیوبسیـخیص، ؼجمِته 4-4

 .  ه ثشسػی یب تـخیص اػتؼذاد اثتال ثِ ثیوبسی 5-4

ـبٍسُ ِث افشاد یب صٍجه اساِئ 6-4 ِ ثیوبسیّب خْت تؼییي خؽش اثتالی فشصًذ آىی ه َلیتّب ث   ّبی داسای هٌـأ طًتیهّب یب هؼل

 ثخـی  ّب یب تَاىیب دسهبى ثیوبسی ه پیـگیشی 7-4

 ّبی حمَلی، خٌبیی، هذًی ٍ دیگش الذاهبت لعبیی ٍ پضؿىی لبًًَی  ه ثشسػی 8-4

 ؿٌبختی  ّبی طًتیه خوؼیته پظٍّؾ 9-4

 ی هَاسد یب ثب اّذاف صیش ثبؿذ، اص ًظش اخاللی ًبدسػت اػت=اًدبم ّش گًَِ پظٍّؾ وِ دسثشداسًذُ -5

 ض( ًظادی )یَطًیىثِ -4-5

 ػبصی تَلیذ هثلی اًؼبىؿجیِ - 5-5

 ( فشدی یب گشٍّیStigmatizationتجؼیط یب اًگ صًی ) - 6-5
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 ّبی ثٌیبدیي اًؼبى ًمط وشاهت اًؼبًی یب حمَق ٍ آصادی - 7-5

ّش گًَِ هؽبلؼِ یب دػتىبسی ثش سٍی طًَم اًؼبى ثبیذ ثؼذ اص ثشسػی دلیك ٍ خبهغ خؽشات ٍ ػَاسض احتوبلی  -6

ّبی ثؼذ ٍ حصَل اؼویٌبى اص فمذاى ػَاسض خذی ٍ غبلت ثَدى هٌبفغ احتوبلی ثِ فشد آصهَدًی ٍ ًؼلآى ثشای 

 خؽشات احتوبلی ثِ اًدبم ثشػذ.

ّبی آتی ثبؿذ اص ًظش اخاللی ًبدسػت اػت، هگش وِ لبثل اًتمبل ثِ ًؼلّش گًَِ دػتىبسی طًتیه دس اًؼبى -7

 سهبى، یب تَاًجخـی( داؿتِ ثبؿٌذ.هَاسدی وِ هبّیت دسهبًی )ؿبهل پیـگیشی، د

ثبیذ ّوبًٌذ دیگش اًَاع  -ی لبًًَی اٍ دس هَاسد لضٍم یب ًوبیٌذُ -آصهَدًی اص اخز سظبیت آصاداًِ ٍ آگبّبًِ -8

هٌؽجك ثب هٌذسخبت ساٌّوبی ػوَهی ٍ ػبیش ساٌّوبّبی اختصبصی اخالق دس ّب ثش سٍی آصهَدًی اًؼبًی، پظٍّؾ

 پظٍّؾ وـَس اًدبم گیشد. 

آٍسی ؿذُ ثبؿٌذ، خوغپظٍّـی ّبی ثیَلَطیه ثب ّذف اًؼبًی یب ًوًَِ ّبی طًتیهدس هَاسدی وِ دادُ -9

ؼَس غیش لبثل ثبصگـت ثِ اؼالػبت ثِ وِ ایيآى ی خَد سا لغَ وٌذ، هگشآصهَدًی ایي اختیبس سا داسد وِ سظبیت اٍلیِ

 ای ثشای آصهَدًی ؿَد. ًجبؿذ. لغَ سظبیت ًجبیذ هَخت خؼبست یب خشیوِ ّیچ فشد هـخصی لبثل اػتٌبد

ای دس استجبغ ثب ػالهت یب وٌٌذُگَیی)ّب(یی ثبؿذ وِ هوىي اػت ًتبیح پیؾاگش پظٍّؾ ؿبهل اًدبم آصهَى -:

آهذّبی آصهَى اص ؿتِ ثبؿٌذ، ػالٍُ ثش حصَل اؼویٌبى اص دسن هٌبػت هبّیت ٍ پیّبی صًذگی آصهَدًی داػبیش خٌجِ

 ثبیذ طًتیه یهـبٍسُ. ؿَدهٌبػت ثشای اٍ فشاّن  طًتیىی یهـبٍسُػَی آصهَدًی دس ؼی فشایٌذ اخز سظبیت، ثبیذ 

 یدسثشگیشًذُ ٍ فشد فشٌّگی ؿشایػ ثب هتٌبػت ّبیسٌّوَد ، ؿبهللعبٍت داٍسی، ثذٍىپیؾ داس، ثذٍىغیشخْت

 ثبؿذ.  ٍی هٌبفغ حذاوثش

ای دس استجبغ ثب ػالهت وٌٌذُگَییهوىي اػت ًتبیح پیؾ)ّب(یی ثبؿذ وِ پظٍّؾ ؿبهل آصهَىٌّگبهی وِ  -;

یب –سػبًی احتوبلی ثِ ایـبى ی اؼالعّبی صًذگی ثؼتگبى یب ًضدیىبى آصهَدًی داؿتِ ثبؿذ، ثبیذ ًحَُیب ػبیش خٌجِ

 ًبهِ دسج ؿَد.دس ؼی فشایٌذ اخز سظبیت هَسد ثحث لشاس گیشد ٍ دس سظبیت –ًذى ًتبیح هحشهبًِ هب

 افشاد ثیوبسی، یب ػالهت ثذٍى حبهالى ثِ چٌیيّن ٍ ّؼتٌذ اسثی ثیوبسی یب هؼلَلیت دچبس وِ ثیوبساًی ثِ ->

صهیٌِ دس هَخَد اهىبًبت َسده دس الصم هٌبػت، آگبّی سٍؽ ثِ ٍ هٌبػت صهبى دس ثبیذ( هـىَن یب ؿذُثبثت) هؼتؼذ

 فشد سظبیت اخز اص پغ ثبیذ ثبؿذ، پضؿه الصم ثیوبس ثؼتگبى اص یىی دالیلی، دسهبى ثِ اگش ظوٌبً. ؿَد دادُ ثیوبسی ی

 وٌذ.  اسائِ سا الصم اؼالػبت اٍ ثؼتگبى ثِ, ٍی لبًًَی یًوبیٌذُ یب هؽبلؼِ هَسد

 . وشد هٌغ خَد طًتیىی ّبیدادُ ثِ دػتشػی اص ًجبیذ سا فشدی ّیچ -41
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آٍسی ؿذُ، ًجبیذ ثشای ّذف دیگشی وِ ثب هفبد سظبیت وؼت ّبی ثیَلَطیه خوغّبی طًتیه ٍ ًوًَِدادُ -44

 وبس گشفتِ ؿًَذ. هغبیشت داسد ثِ ؿذُ

هـشٍغ ثِ  سا ّبدادُایي ثبؿذ،  ؿذُ لؽغ پزیشًبثشگـت ؼَسثِ فشد ثب طًتیه اًؼبًی ّبیدادُ اگش استجبغ -45

 داد.  لشاس اػتفبدُ هَسد تَاىهی ی اخالقوویتِ هدَص ؼتو

 گیشد. لشاس خبهؼِ اختیبس دس ثبیذ اًؼبًی طًتیىی ّبیدادُ ثش پظٍّؾ اص حبصل دػتبٍسدّبی -46

 هؽبلؼِ ثش سٍی طًَم اًؼبًی دس ؿىل ؼجیؼی آى ًجبیذ هٌدش ثِ وؼت هٌبفغ اًحصبسی فشدی ؿَد.  -47

 . ػَدهٌذ ثبؿذ هبدس یب خٌیي ػالهت ثشای وِ ؿَد اًدبم صَستی دس ثبیذ تٌْب لذتَ اص پیؾ طًتیىی تـخیص -48

 

 

 

 

 


