ارزشهايتانراكشفكىيد 

كلوِي اسصش سا هيتَاى بش اسبس اخالق ضخػي ،اغَل اًسبًي ،ايذُآلّب ،هعيبسّب يب اخالق ّوگبًي تعشيف
كشد .اص لحبظ هفَْهي هيتَاى اسصش سا ًَعي ايذُ ،هفَْم يب عولي تعشيف كشد كِ بِ صًذگي ضوب اعتببس ٍ اّويت
هيبخطذ .بِ يبد داضتِ ببضيذ كِ اسصشّبي ضوب هيتَاًٌذ ضيَُاي كبهالً قذستوٌذ بشاي تحول ضشايط استشسصا دس
اختيبس ضوب بگزاسًذ .عالٍُ بش ايي صهبًي كِ ضوب دس هَقعيتّبي خبظ قشاس هيگيشيذ ٍ ًيبص بِ تػوين گيشي
داسيذ اسصشّب هيتَاًذ بِ ضوب كوك كٌذ .گبّي اٍقبت هتعجب هيضَين كِ چشا دست بِ كبسّبي ًبدسست
صدُاين .بشاي خَدهبى دسدسش دسست كشدُاين .هوكي است ضوب اص بعضي استببطبت خَد خَضتبى ًيبيذ ،اهب ببص ّن
آى سا حفع كشدُايذ .ضبيذ بِ تحػيل اداهِ هيدّيذ ،اهب ّذف خَد سا اص تحػيل گن كشدُايذ .يب ضبيذ سابطِي
آَضفتِ سبصي داسيذ ،اهب هبًذى ضوب دس ايي سابطِ بشاي ديگشاى جبي تعجب داسد .بِ يبد داضتِ ببضيذ كِ دس چٌيي
هَاسدي اسصشّبيتبى هيتَاًٌذ دس تحول ضشايط استشسصا بِ ضوب كوك كٌٌذ ٍ ضوب سا بشاي صًذگي سضبيت
بخصتش يبسي سسبًٌذ.
تمريهزيررااوجامدهيدتابهبررسيارزشهايخوددرزودگيبپردازيد :

ابتذا بشاي پي بشدى بِ اسصشّبيتبى دس صًذگي پشسطٌبهِ صًذگي اسصضوٌذ سا تكويل كٌيذ تب بِ هَلفِّبي دُ گبًِ
اسصشّبيتبى پي ببشيذ .بِ ّش كذام ايي هَلفِّب دقت كٌيذ ٍ بذٍى تَجِ بِ صهبًي كِ غشف ايي هَلفِّب هيكٌيذ يب
سضبيت خَد اص ايي هَلفِّب ،اّويت آًْب سا دس صًذگيتبى هطخع كٌيذ .بِ عٌَاى هثبل هوكي است هشاقبت اص
خَيطتي بشاي ضوب اسصش صيبدي داضتِ ببضذّ ،شچٌذ دس صًذگي ٍاقعي صهبى اًذكي غشف هشاقبت اص خَدتبى
هيكٌيذّ .ش هَلفِ سا بش اسبس هقيبس  0تب  00دسجِ بٌذي كٌيذ .غفش بِ هعٌبي بياّويتي ٍ دُ بِ هعٌبي اّويت
صيبد .بْتش است دس پبسخ بِ ايي هَلفِّب غبدقبًِ بشخَسد كٌيذ .لطفبً هَلفِّب سا بش اسبس احسبس ٍاقعي ٍ فعلي
خَدتبى دسجِبٌذي كٌيذ ًِ ،بش اسبس ايذُآلّب ٍ آسصٍّب ،ضوب بب پبسخ غبدقبًِ بِ پشسطٌبهِي صًذگي اسصضوٌذ

هيخَاّيذ بِ خَدتبى كوك كٌيذ تب اسصشّبي دس اٍلَيت خَد سا بطٌبسيذ ٍ سپس ببيٌيذ سفتبسّبي ضوب تب چِ
حذ تببع آى اسصش است.

ميساناهميت 
ارزشها 

كامالًبياهميتاهميتمتوسط
اهميتزياد 

خبًَادُ (بجض سٍابط عبضقبًِ يب فشصًذ پشٍسي)

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

سٍابط عبضقبًِ

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

فشصًذ پشٍسي

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

سٍابط دٍستبًِ ٍ صًذگي اجتوبعي

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

ضغل

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

آهَصش ٍ تحػيالت

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

تفشيح ٍ سشگشهي

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

هعٌَيت ٍ هزّب

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

صًذگي اجتوبعي ٍ ضْشًٍذي

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

هشاقبت اص خَيطتي (ٍسصش ،سطين غزايي ،آساهص يببي

00 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0

ٍ غيشُ)

ايي توشيي بِ ضوب كوك هيكٌذ كِ بش اسبس اسصشّبيتبى بِ اعوبلي هتعْذاًِ ٍ پيبدُ سبصي قػذّبي خَد هببدست
ٍسصيذ تب بِ صًذگي سضبيتبخصتشي دست يببيذ .ضبيذ قبل اص ايي ٍقت صيبدي غشف هَلفِّبي اسصضوٌذ
صًذگي تبى كشدُ ببضيذ ٍ ضبيذ ّن آًْب سا بِ فشاهَضي سپشدُ ببضيذ .دس ّش غَست ،ايي توشيي بِ ضوب كوك
هيكٌذ تب بِ سٍشّبي دستيببي بِ صًذگي سضبيتبخص تش بيٌذيطيذ.

ابتذا بش اسبس ًوشات خَد دس پشسطٌبهِ صًذگي اسصضوٌذ ،هَلفِّبيي سا كِ ًوشُي  5تب  00دادُايذ ،هطخع كٌيذ.
سپس هَلفِ ّبي هطخع ضذُ سا دس فشم توشيي عول هتعْذاًِ بٌَيسيذ (اگش بِ فضبي بيطتشي بشاي تكويل ايي فشم
ًيبص داسيذ ،هيتَاًيذ بطَس ضخػي ايي فشم سا تبيپ كٌيذ ٍ جذا اص ايي ًطشيِ هَسد استفبدُ قشاس دّيذ)
ضوب هيتَاًيذ ّذف يب قػذ خَد سا بشاي ّشكذام اص هَلفِّبي اسصضوٌذ ،بطٌبسيذ تب بتَاًيذ دس دستيببي بِ صًذگي
سضبيتبخصتش گبمّبي هٌبسبي بشداسيذ .بعٌَاى هثبل اگش تحػيالت دس پشسطٌبهِي صًذگي اسصضوٌذ ًوشُ صيبدي
گشفتِ است ،هوكي است قػذ ضوب ٍسٍد بِ هقطع تحػيلي ببالتش ببضذ ،يب اگش بِ سٍابط عبضقبًِ ًوشُ بباليي
دادُايذ ،هوكي است قػذ ضوب ايي ببضذ كِ ٍقت بيطتشي بشاي تفشيح بب ّوسشتبى دس ًظش بگيشيذ .هطخع سبختي
قػذ يب ّذف بِ ضوب كوك هيكٌذ سفتبسّبي هٌبسب بشاي سسيذى بِ آى ّذف سا بْتش بطٌبسيذ.
دس پبيبى بِ چٌذيي عول اضبسُ كٌيذ كِ بب اًجبم ايي اعوبل بِ قػذ خَد ًبئل هيضَيذّ .وچٌيي اضبسُ كٌيذ كِ چِ
هَقع هيخَاّيذ بِ ايي تعْذ خَد عول كٌيذ .بِ عٌَاى هثبل اگش قػذ اداهِ تحػيالت داسيذ عول ضوب هوكي است
ايي ببضذ كِ بشاي تْيِ هٌببع اهتحبًي طي ّفتِ ّبي آتي بِ دٍستتبى هشاجعِ كٌيذ ٍ صهبىبٌذي ايي عول سا ًيض
هطخع كٌيذ .هثالً دس طي ّفتِ آيٌذُ دٍ سٍص هشخػي هيگيشم.
ببص ّن تبكيذ هيكٌين ّذف توشيي حبضش ايي است كِ بب اًجبم فعبليتّبي هْن ،صًذگي ضوب غٌبي بيطتشي پيذا
كٌذ ايجبد صًذگي اسصضوٌذ هيتَاًذ بِ ضوب دس هقببلِ بب هَقعيتّبي آضفتِ سبص ٍ ًبخَضبيٌذ يبسي بشسبًذ.
بشخَسداس بَدى اص صًذگي اسصضوٌذ هيتَاًذ دس هَاقع اًجبم كبسّبي غيش دلچسب چطن اًذاص گستشدُتشي پيص
سٍي ضوب بگطبيذ ٍ ّويي اهش بِ احسبس تَاًوٌذي دس هَاقع استشس صا كوك ضبيبًي هيكٌذ.
فرمتمريهعملمتعهداوه 
ايي هَلفِ دس صًذگي هي اسصضوٌذ است:
قػذ هي اص هَلفِ ايي است كِ:
ايي اعوبل هتعْذاًِ هشا بِ سَي دستيببي بِ ايي هَلفِ اسصضوٌذ سٌّوَى هيسبصد (هطوئي ضَيذ كِ بشاي ايي اعوبل
صهبىبٌذي كشدُايذ):



ايي هَلفِ دس صًذگي هي اسصضوٌذ است:
قػذ هي اص هَلفِ ايي است كِ:
ايي اعوبل هتعْذاًِ هشا بِ سَي دستيببي بِ ايي هَلفِ اسصضوٌذ سٌّوَى هيسبصد (هطوئي ضَيذ كِ بشاي ايي اعوبل
صهبىبٌذي كشدُ ايذ):


ايي هَلفِ دس صًذگي هي اسصضوٌذ است:
قػذ هي اص هَلفِ ايي است كِ:
ايي اعوبل هتعْذاًِ هشا بِ سَي دستيببي بِ ايي هَلفِ اسصضوٌذ سٌّوَى هيسبصد (هطوئي ضَيذ كِ بشاي ايي اعوبل
صهبىبٌذي كشدُايذ):



(بشگشفتِ اص ًطشيِ "پيبم هطبٍس" دفتش هطبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست علَم ٍ هشكض هطبٍسُ داًطگبُ تْشاى .آرس )95

