
 3030ههر  03                       نگ در علوم سالهتهوايص سراسري اخالق و فره

 

 

 

 

 بیوار جسوانی هحدودسازي در اخالقی گیريتصوین
 

 2، هحودرضا حیدري3هرين جديد هیالنی

 
 داًطگبُ ضبّذ )ًَیسٌذُ هسئَل(، . استبدیبر، داًطكذُ پزستبری هبهبیی1
 داًطگبُ ضبّذ ، . استبدیبر، داًطكذُ پزستبری هبهبیی2

 
دارای ببر اخاللی است. تػوین گیزی اخاللی فزایٌذ پیچیدذُ ای اسدت کدِ بدز     پزستبراى رٍساًِ در ببلیي تػویوبت هختلفی هیگیزًذ کِ : هقدهه

بِ کبرگیزی هحذٍدکٌٌذُ ّبی فیشیكی اس رفتبرّبی رایجی است کِ بِ طَر گستزدُ در بسیبری اس کطَرّب  اسبس آگبّی ٍ تجزبِ غَرت هیگیزد.
 س ًظز اخاللی بب آى هَاجِ هیببضٌذ.اًجبم هیگیزد. تػوین گیزی در ایي ببرُ اس هعضالتی است کِ پزستبراى ا

بزرسی لزار گزفت. بزای ایي هٌظَر اس تحلیل  ٍ تػوین گیزی بزای آى هَرد در ایي هطبلعِ کیفی هفَْم هحذٍدسبسی جسوبًی در بیوبراى :روش
ًِ همبلِ هزتبط بب تػوین  بل ضذ.هحتَای هتَى ٍ همبالت هزتبط بب ایي هفَْم استفبدُ ٍ بعذ اس کذگذاری ٍ تلخیع در ًْبیت طبمبت سیز استحػ

 گیزی هَرد تحلیل لزار گزفت. 

یبفتِ ّب ًطبى داد کِ بِ کبرگیزی هحذٍدکٌٌذُ ّبی فیشیكی بِ طَر رایج در بسیبری اس کطَرّب ٍ بِ خػَظ در هَرد بیوبراى رٍاًی ٍ  :يافته ها
ضدببّت ّدب ٍ تفبٍتْدبی بدیي     گزدیذ ٍ بب همبیسِ کذّب ٍ  بز اسدبس   کذ استخزاج 05در سبلوٌذاى هَرد استفبدُ لزار هیگیزد. درکذگذاری اٍلیِ 

طبمِ بِ دست آهذ کِ بِ غَرت  اخاللی بَدى تػوین گیزی، پیچیذُ بَدى تػوین گیدزی، ببفدت تػدوین گیدزی ٍ  پیبهدذّبی       4کذّبی اٍلیِ 
ٍ  تػوین گیزی ًبهگذاری ضذًذ. طبمِ ببفت تػوین گیزی اس سیز طبمبت یمیي در تػوین گیزی، تػوین گیدزی هتعدذد، تػدوین گیدزی رٍتدیي     

، بزرسی هذاٍم بیوبر، ًیبس بدِ  هستمل بَدى فزایٌذ تػوین گیزیبَدى هتطكل اس سیز طبمبت  دضَار بَدىهٌحػز بِ فزد بَدى ضكل گزفت. طبمِ 
بت طبمد تعوك ٍ تعْذ ببال، استذاللی بَدى فزایٌذ تػوین گیزی،تبثیزپذیزی اس  ًگزش یب ببٍرّب ٍ جبیگشیي ّبی ًبکبفی بَد. طبمدِ بدبر اخاللدی اس    

فزعی حوبیت هحیط ارسضی، خط هطی اخاللی هَسسِ، تضبد بب استمالل بیودبر ٍ حفدح حزهدت ٍ  عدذالت تطدكیل یبفدت ٍ طبمدِ پیبهدذّب اس         
سیزطبمبت هحبفظت اس سالهت جسوی، احسبس اهٌیت کزدى، ایجبد هحیط اهي بزای بیوبر ٍ پزسٌل،  ًیبس بدِ آهدَسش ٍ احسدبس گٌدبُ ٍ تضدبد      

 حبغل ضذ.

تػوین بزای بِ کبرگیزی هحذٍدکٌٌذُ ّبی فیشیكی اس چبلص ّبی اسبسی پیص رٍی پزستبراى هیببضذ اس یک سَ پزسدتبراى   :نتیجه گیري
هجبَر بِ تػوین گیزی بزای بِ کبر گیزی هحذٍدیت در فعبلیتْبی بیوبر هیببضٌذ ٍ اس سَی دیگز ایي اهدز آًْدب را    بزای حفح ایوٌی بیوبر ٍ خَد

 بضی اس تػوین گیزی لزار هیذّذ.در هعزؼ تٌطْبی رٍحی ً
 اخالق، بیوبراى، تػوین گیزی، هحذٍدسبسی فیشیكی:کلیدواژه ها

 


