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 چکیذُ

رلَُ ّبی ؾیبؾت زاذلی اؾت کِ اضتجبٌ تٌگبتٌگی ثب ًظبم ؾیبؾی حبکن ثرط رَاهرغ ثكرطی زاضز ٍاظ هَ هرِ ّربی      پیكگیطی اظ رطم یکی اظ 

هَحط ٍهْن زض ایزبز ربهؼِ اهي اؾت.ثطای زؾتطؾی ثِ اهٌیت زض ربهؼِ،قٌبذت فطایٌسّبی ارتوبػی ًبّوگَى ٍؾرطاًزبم،رلَییطی اظ ضقرس   

پیكگیطی يطٍضی اؾت.اهطٍظُ زض ًظبم ّبی پیكطفتِ،تسٍیي ثطًبهِ پیكرگیطی اظ ررطم اظ اّویرت    ایي فطایٌسّب اظ َطیق تسٍیي ٍارطای ثطًبهِ 

ُ  اؾت قبیؿتِ ثٌبثطایي«اؾت قًبییِ قَُ ػْسُ ثِ رطم اظ پیكگیطی»ایطاى اؾبؾی قبًَى 156 انل 15ثٌس  هَرت ثِ ظیبزی ثطذَضزاض اؾت.  قرَ

ِ  زقیرق  هُب ؼرب   ٍاًزربم  ًظرطاى  نربحت  اظ زػرَ   يوي تْبزی ثبتكکیل قًبییِ ِ  ٍّور  ٍضاّکبضّربی  ظا ررطم  ػَاهرل  قرٌبذت  ثرطای  ربًجر

تَنیهی ثبقس. زض ایري پرػٍّف    -تطیي ضٍـ زض هُب ؼب  حقَقی ضٍـ تحلیلی هٌبؾت .ًوبیس هسیطیت ضا ارطایی رطم،اقساهب  اظ پیكگیطی

 اؾت.  ًیع اظ ّویي ضٍـ اؾتهبزُ قسُ
 

 هساض. اهٌیت پیكگیطی پلیؿی، ضٍیکطز ،پلیؽ پیكگیطی اظ رطم،: ٍاغیبى کلیسی           

 

 

 تبییي بحث .       1
 

ثی تطزیس ّیچ ػٌهطی ثطای پیكطفت، تَؾؼِ، تکبهل ربهؼِ ٍ قکَفبیی اؾتؼسازّب، هْوتط اظ ػٌهط اهٌیت ٍ آضاهف زض ربهؼِ ًیؿرت  

ارتوربػی یکری اظ يرطٍضی ترطیي     ٍ تَؾؼِ، ذالقیت ٍ تحطیک ارتوبػی احط ثرف، ثسٍى اهٌیرت اهکربى پرصیط ًرَاّرس ثَز.اهٌیرت      

ثِ ََض کلی تبهیي اهٌیت  .ًیبظّبی فطز، یطٍُ ٍ ربهؼِ هی ثبقس ٍ ازاهِ حیب  ٍ ثقبی رَاهغ ثسٍى آى هكکل ٍ غیط هوکي ذَاّس ثَز

ارتوبػی زض ربهؼِ، هَرت تقَیت اهٌیت هلی هی یطزز. ظیطا هكبضکت هطزم ثب ضيبیت هٌسی ٍ تکرطین آًربى تَؾرٍ ًیرطٍی اًتظربم      

ف ربهؼِ، ثؿتطّبی الظم تَؾؼِ ٍ ضفبُ زض ربهؼِ ضا فطاّن هی کٌس. هزوَػِ ایي هالحظب  ًكبى یط اّویت هَيَع ثرطای ربهؼرِ   ثر

                                                           
1
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هطزم ؾبالض زیٌی ایطاى اؾت.اظ ًظط تجبضقٌبؾی اهٌیت زاضای ؾبثقِ ََالًی اؾت، ًرؿتیي هجبحج فلؿهی ٍ ؾیبؾی اهٌیرت ضا زض آحربض   

چَى اهٌیت ًتیزِ نلح ٍ نلح اٍ یي قبًَى َجیؼرت اؾرت، صا ثرعضر ترطیي     ». هٌتؿکیَ ػقیسُ زاضز: افالََى ٍ اضؾَُ هی تَاى یبفت

ثرب ایري ٍنری ًیرطٍی     « انَل زض حکَهت، ایزبز اهٌیت اؾت ٍ هقهَز اظ اهٌیت تٌْب حهظ حیب  ًیؿت، ثلکِ تربهیي آظازی اؾرت  

ٍضزى ثِ ضٍـ ّبی ًطم افرعاضی زض تربهیي اهٌیرت، زض ؾربل     اًتظبهی ثِ ضغن تغییط ضٍیکط اظ تْسیس هحَضی ثِ ربهؼِ هحَضی ٍ ضٍی آ

ّبی اذیط تَاًؿتِ اؾت اظ ّوِ ظطفیت ّب ٍ ؾطهبیِ ّبی ثب قَُ ارتوبػی هَرَز زض تَ یس، حهظ ٍ اضتقبی اهٌیت ارتوبػی قرْطًٍساى  

ٍ ًیرطٍی اًتظربهی تٌْرب ثرِ     ثْطُ ییطز. اهٌیت حبنل تَ یس ًْبزّب، ؾبظهبى ّب ٍ تكکل ّبی غیط زٍ تی، ثرف ذهَنی ٍ هطزم اؾت 

  ِ ّربی تربحیط    ػٌَاى یکی اظ ؾبظهبى ّبی ارتوبػی، ٍظیهِ ی تَ یس ٍ تبهیي ثركی اظ اهٌیت ارتوبػی ضا ثِ ػْسُ زاضز.هكبثِ ؾربیط ظهیٌر

یرس ثرب   کٌس. ثب ایي حربل زض ایري هرَضز ثب    ّبی زٍ ت ًقف هْوی ایهب هی یصاض ثط ایٌتطًت زض هقَ ِ اهٌیت فٌبٍضی اَالػب  ًیع ؾیبؾت

تَاًرس اهٌیرت ضا تقَیرت کٌرس اهرب اقرکبالتی کرِ زض احرط هقرطضا            احتیبٌ اظْبض ًظط کطز چطا کِ یک چبضچَة ػوَهی ؾیبؾت هی

آیس ثیف اظ هعایبی چٌیي هقطضاتی اؾت. فٌبٍضی ثِ ؾطػت زض حبل تغییط اؾت ٍ تْسیسا  ؾبیجط رسیس ثب  ًبزضؾت زٍ تی ثِ ٍرَز هی

 .ّربی هجتکطاًرِ قرًَس    تَاًٌس تجسیل ثِ هَاًؼی ثطای اضائرِ ؾرطیغ پبؾرد    کِ هقطضا  زٍ تی ثِ ضاحتی هی یبثٌس چٌبى ؾطػتی افعایف هی

ثٌبثطیي ثْتطیي ضاُ ایي اؾت کِ هیبى هؼیبضّبی تقٌیٌی ٍ غیط تقٌیٌی یک ًقُِ تؼبزل پیسا کٌین. ثطای زؾتیبثی ثِ چٌیي تؼبز ی ؾیبؾرت  

فطز ایٌتطًت تَرِ کٌٌس. زض هقبیؿِ ثب فٌبٍضی اَالػب  پیكریي فًربی ؾربیجط یرک      طثِّبی شاتی ٍ هٌحه یصاضاى ثبیس ثِ ثطذی ٍیػیی

فًبی غیط هتوطکع اؾت. ثركی اظ قسض  ایٌتطًت ًبقی اظ ایي حقیقت اؾت کِ فبقس زضثربى اؾرت ٍ ثیكرتط کربضایی آى زض هطظّربی      

ّربی هْرن ٍ    بی اضتجربَی ٍ ثؿریبضی اظ ظیطؾربذت   ّ اؾت تب زض هطکع آى، زض ثؿیبضی اظ کكَضّب یک رع یب توبهی ارعای قجکِ قجکِ

قطاض زاضز. ثٌبثطایي قؿوت اػظن هؿئَ یت کؿت اَویٌبى ٍاثؿتِ ثِ ثرف ذهَنی  ثرف ذهَنیحؿبؼ تحت تولک ٍ ػولکطز 

اؾت. هقَ ِ ای ثٌبم اهٌیت، تبضیری ثرِ   ّب هیبى زٍ ت ٍ ثرف ذهَنی تقؿین قسُ ت. اهب ثب ایي ٍرَز هؿئَ یت اهٌیت ایي ؾیؿتناؾ

ثلٌسای حیب  ارتوبػی ثكط زاقتِ ٍ اظ ضٍظیبضی کِ افطاز ٍ یطٍُ ّبی اًؿبًی ثِ اًگیعُ غلجِ ثط َجیؼت، یکزب ًكیي قرسُ ٍ ؾرکًَت   

ضا تكکیل زازُ اًس، هؿئلِ تأهیي اهٌیت روؼی، ثِ ػٌَاى یک يرطٍض  حیربتی، ذرَز ضا ثرط یرطٍُ ّربی        یبُ ٍ ارتوبػب  اٍ یِ ثكطی

اًؿبًی تحویل کطزُ اؾت. اظ ثُؼس ػولی ٍ زض ؾیط تحَل ظًسیی ارتوبػی ٍ قکل ییرطی حکَهرت ّربی اٍ یرِ، اهٌیرت، کربضکطزی       

هلرت ّرب،    –بػی زض ػطنِ ّبی هرتلی ٍ تكرکیل زٍ رت   حکَهتی ثِ ذَز یطفت ٍ اثؼبز ههَْهی ٍ کبضکطزی آى ثب تحَال  ارتو

یؿتطـ ضٍظافعًٍی پیسا کطز. اهٌیت ػوَهی، هؼَُف ثِ حقَق ٍ حسٍز قبًًَی قْطًٍساى، ًظن ٍ اًًرجبٌ زض هٌبؾرجب  ارتوربػی ٍ    

طح ثرَز ٍ  حهظ هٌبفغ ٍ اضظـ ّبی روؼی اؾت، زض ایي ثرف هؿبئلی اظ قجیل قبًَى هساضی، هكربضکت ّوگربًی، پیكرگیطی ٍ... هُر    

پلیؽ، ػْسُ زاض تبهیي ٍ حهظ آى هی ثبقس. تَؾؼِ فٌبٍضی اَالػب  ٍ اضتجبَب ، اثعاضی ثطای تؿرطیغ زض اًزربم اهرَض هحؿرَة هری      

قَز، زض هزوَع ثِ کبضییطی تزْیعا  ا کتطًٍیکی رسیس، تَاًبیی پلیؽ ضا زض ثطقطاضی ًظن ٍ اهٌیت ثرِ َرَض چكروگیطی افرعایف     

 زازُ اؾت. 
 

 

 تؼزیف جزم اس دیذگبُ حقَق داًبى    . 2
 

یطایف ّبی ًظطی هکتت ّربی  ّطیک اظ ایي تؼبضیی اغلت اظ  ػلوبی حقَق کیهطی ّطیک، رطم ضا ثِ یًَِ ای تؼطیی کطزُ اًس،

ّط ػول هغبیط اذالق ٍػسا ت، تؼطیی کطزُ اؾت یب ثٌب ثِ تؼطیری  » ذبنی هلْن ثَزُ اؾت. ثطای ًوًَِ هکتت ػسا ت هُلق رطم ضا

تؼطو ثِ احؿبؼ اذالق ثكط کِ قرهقت ٍ زضؾرتکبضی ضا   » ٍ فب َ یکی اظ ثٌیبى یصاضاى زاًف رطم قٌبؾی، رطم ػجبض  اؾت اظ:یبض

رطم ػجربض  اؾرت اظ ػولری کرِ ذرالف ًرَػی اظ احؿبؾرب  قرطافتوٌساًِ ٍ ذساپؿرٌساًِ اًزربم           »یب ثِ تؼجیطی زیگط « قبهل هی قَز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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، ػالٍُ ثِ ػٌهط قبًًَی ٍ هبزی رطم، ػٌهط ضٍاًی ًیع زض تؼطیی هٌظَض قسُ اؾت َجق زض تؼطیی زیگطی اظ حقَقساًبى فطاًؿ2ِ«قَز

ایي تؼطیی رطم ػجبض  اؾت اظ تزلی ذُبکبضاًِ ی اضازُ هكرم ثطذالف حق کِ قبًَى ثطای آى کیهط تؼییي کطزُ اؾت. کربضا زض  

اًزبم قَز ثِ قطَی کِ قرم هطتکت، هکلری   رطم تزبٍظ اظ حسٍز قَاًیي کكَض اؾت کِ ثِ ٍؾیلِ کؿی»تؼطیی رطم هی یَیس:

زقیق تطیي ٍ ؾبزُ تطیي تؼطیی اظ رطم ایي اؾرت  3«یب هزبظ ثِ اًزبم تزبٍظ ًجبقس زض يوي ثطای آى تزبٍظ، هزبظا  تؼییي قسُ ثبقس

ق. م زض  2زُ کِ رطم چیعی اؾت کِ قبًَى رعا آى ضا هٌغ کطزُ اؾت، یؼٌی فؼل یب تطک فؼلی کِ زض قبًَى قبثل هزربظا  اؾرت. هرب   

 هحؿرَة  رطم اؾت قسُ تؼییي هزبظا  آى ثطای قبًَى زض کِ فؼل تطک یب فؼل اظ اػن ضفتبضی ّط» هَضز تؼطیی رطم هقطض هی زاضز

ّسف هب زضایي تحقیق تؼطیی قبًًَی اظ رطم اؾت کِ ثِ ػٌَاى هخبل هی تَاى اظ رطائوی چَى ررطم ارتوربػی، اًًرجبَی ،    «.قَز هی

 ذالفی، ػوس، قجِ ػوس ٍغیطُ ضا ًبم ثطز.رطم هسًی، رطم 
 

 

 تؼزیف حقَقی جزم        .3
 

ػسُ ای اظ حقَقساًبى هؼتقسًس کِ ًقى قبًَى ّط کكَضی زض احط ػول ذبضری، زض نَضتیکِ اًزبم ٍظیهِ یب اػوبل حقی آًطا تزَیع 

ًکٌس ٍ هؿتَرت هزبظا  ّن ثبقس، رطم ًبهیسُ هی قَز.ثطذی زیگط، فؼلی ضا کِ، ًظن، نلح ٍ آضاهف ارتوبػی ضا هرتل ؾبظز ٍ 

ي کطزُ ثبقس، رطم هی زاًٌس.پیطٍاى هکتت ػسا ت هُلق، ّط ػولی ضا کِ ثطذالف اذالق ٍ ػسا ت قبًَى ًیع ثطای آى هزبظاتی تؼیی

ثبقس، رطم ًبهیسُ اًس. ػقیسُ هصکَض، هَضز اًتقبز اؾت ظیطا هؼوَال قبًَى رعا، ًْی اظ اًزبم ػول هی کٌس ٍ اػوب ی کِ اهط ثِ اًزبم 

تسٍیي قَاًیي کیهطی، رلَییطی اظ افؼب ی اؾت کِ ثِ ًحَی اظ اًحبء، ثِ آًْب هی قَز، زض حقَق رعا ًبزض اؾت ٍ ّسف غبیی اظ 

ربهؼِ یب افطاز آى يطض ٍاضز هی آٍضز ٍ ًظن ارتوبػی ضا هرتل کٌس ٍ یب ثِ هٌبفغ فطزی یب روؼی  ُوِ ثعًس؛ هبًٌس ؾطقت، قتل.اػوب ی 

آًْب ضا قبًَى رعا ًوی تَاًس تًویي کٌس. تؼطیی رطم  کِ ارطای آى اظ ٍظبیی افطاز اؾت غب جب رٌجِ ٍظیهِ اذالقی زاضًس ٍ ارطای

زض قَاًیي کیهطی کكَضّبیی کِ انل قبًًَی ثَزى رطم ٍ هزبظا  ضا ثِ هٌظَض حهظ آظازی فطزی پصیطفتِ اًس، هتهبٍ  اؾت. زض 

،  قَز هی هحؿَة طمر اؾت قسُ تؼییي هزبظا  آى ثطای قبًَى زض کِ فؼل تطک یب فؼل اظ اػن ضفتبضی ّطروَْضی اؾالهی ایطاى 

رطم هحؿَة هی قَز.زض هقطضا  ٍ ًظبهب  زٍ تی، هزبظا  ٍ اقساهب  تأهیٌی ٍ تطثیتی ثبیس ثِ هَرت قبًًَی ثبقس کِ قجل اظ ٍقَع 

 رطم هقطض قسُ ثبقس ٍ ّیچ فؼل یب تطک فؼل ضا ًوی تَاى ثؼٌَاى رطم ثِ هَرت قبًَى هتأذط، هزبظا  ًوَز.
 

 

 جبهؼِ هحَرتؼزیف پلیس  .       4
 

ربهؼِ هحَضی زض پلیؽ ، یک پبضازاین ٍ چبضچَة فکطی اؾت کِ زض نَض  حبکویت آى ثط اًسیكرِ هرسیطاى ربهؼرِ ٍ هؿرئَالى     

پلیؽ کكَض ، تغییطا  ضفتبضی ٍ ؾبذتبض فطاٍاًی ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاقت.  صا نبذپحت ًظطاى زض تؼبضیی اضائِ قسُ اظ پلیؽ ربهؼِ 

 یَى ثِ ایي هْن پطزاذتِ اًس:هحَض اظ ظٍایبی یًَب

( : پلیؽ ربهؼِ هساض زض ٍاقغ یک هکتت ربهغ فکطی، ضٍـ هسیطیتی ٍ ضاّجطزی ؾربظهبًی اؾرت کرِ    2001یلساقتبیي ) -1

 ّوِ ػَاهل پلیؽ ضا زض ثط هی ییطز ٍ قیَُ ّبی هؤحط حل هكکل ٍ هكبضکت پلیؽ ٍ ربهؼِ ضا اضتقب هی ثركس.

                                                           
 65هٌجغ پیكیي ، ل فیى، ػلیطيب، -2

 66ّوبى، ل -3
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ربهؼِ هساض ػجبض  اؾت اظ ضاّجطز ٍ ذٍ هكی ثب ّسف زؾتیبثی ثِ کٌترطل هرؤحط ٍ کبضآهرس    : پلیؽ  4ضاثط  . آض. فطیسهي -2

رطائن، کبّف تطؼ اظ رٌبیت، تَؾؼِ کیهیت ظًسیی، یؿتطـ ذسهب  پلیؽ ٍ هكطٍػیت کبض پلیؽ اظ َطیق تکیِ ثِ هٌبفغ ربهؼرِ  

 .5کِ زض نسز تغییط قطایٍ رطم ذیع ّؿتٌس

ساض یؼٌی انَل کلی ٍ ضاّجطزی کِ تؼبهل ارتوبػی، هكبضکت ٍ ضاُ ّبی حرل هكرکل ضا   ( : پلیؽ ربهؼِ ه2002اٍضتویط) -3

 .6اضتقب هی زّس

ثَ ٌیک ٍ فَؾتط، ٍیػیی هْن پلیؽ ربهؼِ هحَض ضا، ایزبز تؼبهرل ًعزیرک ٍ پطکرطزى قرکبف ثریي قرْطًٍساى ٍ پلریؽ         -4

 . 7هیساًٌس

اؾت کِ ّویبضی ٍ ّوکبضی ثیي ارتوبع ٍ پلیؽ، ضٍـ ّربی  پلیؽ ربهؼِ هحَض، فلؿهِ ای ؾبظهبًی ٍ ضّیبفتی هسیطیتی  -5

 . 8غیط هٌهؼالًِ حل هؿئلِ، هكبضکت ارتوبع زض قٌبؾبیی ػلل رطم، تطؼ اظ رطم ٍ ؾبیط هؿبئل ارتوبع ضا تقَیت هی کٌس

سُ یرب  پلیؽ ربهؼِ هحَض هٌتظط ضذسازی ًبهُلَة زض ربهؼِ ًیؿت تب ثط اؾبؼ قکبیت ٍ زضذَاؾت قررم هرَضز رٌبیرت ٍاقرغ قر     

زؾتَض زازؾتبى، اقساهب  پیكگیطاًِ ذَز ضا قطٍع کٌس، ثلکِ ػالٍُ ثط پیگیطی اًتظبهی ثِ پیكگیطی اًتظبهی ًیع تَرِ زاضز ثِ یًَِ ای 

کِ هزطهبى ثب هكبّسُ حًَض پلیؽ یب احؿبؼ حًَض پلیؽ رطأ  اضتکبة رطم ضا ًساقتِ ثبقٌس. ثِ ػالٍُ ایٌکِ ایي ًیبظ قرْطًٍساى  

 .9ؾت کِ زؾتَض کبض پلیؽ ٍ اٍ َیت ّبی آى ضا هكرم هی کٌسٍ زغسغِ آًْب
 

 

 هببًی ًظزی پیشگیزی اهٌیت هذار در رٍیکزد پلیسی .      5
 

ّوبى یًَِ کِ ًوی تَاى ّیچ یک اظ اهطاو ضا ضیكِ کي کطز،ثعّکبضی ٍ اضتکبة رطم ضا ًیع ًوی تَاى ثِ ََض هُلق ٍکبهل ضیكرِ  

پیكگیطاًِ ٍهزبظا  ّبی نحیح ػلل اضتکبة رطم ضا تقلیل زاز. ّوِ هب هزطهربى ثرب قَُ ّؿرتین    کي ؾبذت ٍ ی هی تَاى ثب اقساهب  

تٌْب چیعی کِ هزطم ٍغیط هزطم ضا هتوبیع هی کٌس ایي اؾت کِ هزطم هطتکت رطم قسُ ٍ ؾسّبی اًهطازی ٍارتوبػی ًتَاًؿتِ اؾت 

قسُ اؾت.زض ایي ضاثُِ ثطذَضزاضی اظ اهٌیت زض ثطاثط ررطم   اٍضا اظ اضتکبة رطم ثبظ زاضز ٍاٍزض هَقؼیت ذبل هطتکت ػول کیهطی

ًٍباهٌی اظ اؾبؾی تطیي هَ هِ ّبی اهٌیت اًؿبًی ثِ قوبض هی ضٍز.پلیؽ فؼب یرت ّربی هرتلهری ضازض تربهیي اهٌیرت اًؿربًی اًزربم هری         

اقتهبزی ٍاًؿبًی ثَزى آًْب اظ ربیگبُ زّس.ایي فؼب یت ّب یبّی ؾطکَة یطاًِ ٍیبّی پیكگیطاًِ ّؿتٌس.اهب تساثیط پیكگیطاًِ ثِ ز یل 

 ٍاالتطی ثطذَضزاض ّؿتٌس.
 

 ًظزیِ ّوبستگی اهیل دٍرکین ٍ اهٌیت اجتوبػی. 1.5

ّوجؿتگی ثِ ػٌَاى هْوتطیي ػبهل تؼییي کٌٌسُ ٍ ذالق زض ربهؼِ اؾت ٍ ػٌهط انلی تساٍم،حیب  ارتوبػی ٍ ًظن اذالقی اؾت یِ 

ارتوبػی حکن فطهبؾت. زض ًتیزِ اهٌیت ارتوبػی هؼلَل ًظن اذالقی یب اذالقیب  هكتطک  قبهل هزوَػِ ای اظ قَاػس کِ ثط ضٍاثٍ

 .10اؾت ثِ یًَِ ای کِ ثب حًَض اضظـ ّب ٍ ثبٍضّبی هكتطک افعایف هی یبثس

                                                           
4-Robert R Friedman 

 .40-48: 1384هطکع هُب ؼب  ٍ تحقیقب  کبضثطزی َطح ٍ ثطًبهِ ًبرب ،  -5

 ،قَُ قًبئیِ ٍ پیكگیطی اظ ٍقَع رطم ) هزوَػِ هقبال  ّوبیف ػلوی کبضثطزی پیكگیطی اظ ٍقَع رطم(.1382قبکطی، اثَا حؿي، -6

7-Fielding, N, G(2005).Concepts &Theory in Community policing. The Howard Journal, Vol 44, No5. 

8-Farrell, S. Bannister, G. Dotting, J & Gilchrist, E.(2000). Social Psy chaology and the fear of crime: Re-

examining a speculative model. The British Journal of Criminology, Vol40,No3. 

 .87-107، ثِ ؾَی پلیؽ زاًف هحَض، فهلٌبهِ زاًف اًتظبهی، ؾبل ًْن، قوبضُ زٍم، نهحب  1386حوسًٍس، ػلی هحوس ٍ ضٍحبًی، احوس، ا -9

 ، هطاحل اؾبؾی اًسیكِ زض ربهؼِ قٌبؾی، تطروِ ثبقط پطّبم، تْطاى: اًتكبضا  اًقالة اؾالهی.1370آضٍى، ضیوَى؛  -10
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 ًظزیِ رٍبٌب سیز بٌبی هبرکس ٍ اهٌیت اجتوبػی    . 2.5

اهٌیت ارتوبػی زض اضتجبٌ ثب کبض هؼٌب ٍ ههَْم هیگیطز، ظیطا کِ اًؿبى ثِ هَاظی کبضی، اهکبى تؼطیی هی یبثرس ٍ اهٌیرت ارتوربػی ثرِ     

قطایُی اَالق هی قَز حِطَف ٍ هكبغل یًَبیَى، اؾتقالل ٍ آظازی ػول ذَز ضا حهظ ًوبیٌس ٍ ثب اذتیبض زض تٌظین ضٍاثرٍ تَ یرسی   

اظ اػًبی فطز زض هقبثل تْسیسّب ٍ آؾیت ّبی هرتلی ثبقٌس، اهٌیت ارتوبػی یؼٌی حهظ ًیطٍّبی تَ یسی زض قبزض ثِ حوبیت ٍ زفبع 

 قطایُی کِ اًؿبًْب ثتَاًٌس زض ػطنِ ّبی هتؼسز ٍ هتٌَع ضًٍس تَ یس، ثِ اًؿبى ثَزى ذَز ربهِ ػول ثپَقبًٌس. 
 

 ًظزیِ سیستوی تبلکَت پبرسًَش ٍ اهٌیت اجتوبػی. 3.5

وبػی ثب حهظ ٍ ازاهِ تَاًبیی ًْبزّبی ربهؼِ ثطای اًزبم ٍظبیی کبضکطزیكبى فطاّن هری قرَز، یؼٌری اهٌیرت ارتوربػی ثرب       اهٌیت ارت

ایزبز ٍ حهظ قطایُی، ثؿتطّبی الظم ضا ثطای کبضکطز ًْبزّبی ارتوبػی فطاّن هی ًوبیس تب زض اًؿزبم ربهؼِ ًقف ایهب ًوبیٌس. اهٌیت 

ضیكِ یطفتِ ٍ اػتوبز، اَویٌبى، ّوکبضی، ّویبضی اظ رولِ قبذم ّبی آى ثَزُ ٍ ظٍض ٍ قسض  زض  ارتوبػی اظ ًْبزّبی ربهؼِ پصیط

اهٌیت ارتوبػی اثعاض کبضآهس ًرَاّس ثَز ثلکِ اثعاضّبی اَالع ضؾبًی ٍ آهَظـ ههیس هی ثبقٌس، اظ ًظط پبضؾًَع هْن تطیي ثؼس اهٌیت 

 .11ػی ثِ آى احتیبد زاضًسارتوبػی، اهٌیت فطٌّگی اؾت کِ ذطزُ ًظبم ّبی ارتوب
 

 اهٌیت اجتوبػی اس ًظز هسؼَد چلبی    . 4.5

اهٌیت ارتوبػی اظ َطیق پیگیطی حَازث ثی حجب  قبثل ؾٌزف اؾت کِ زض اضتجبٌ ثب پبیگبُ ارتوبػی، ًقرف ّرب ٍ هٌع رت ارتوربػی     

 . 12افطاز ربهؼِ قبثل قٌبذت ذَاّس ثَز
 

 «بَساى»تئَری اهٌیت اجتوبػی    . 5.5

اهٌیت ارتوربػی ضا ثرب قبثلیرت ّرب ٍ تَاًوٌرسی ّربی یرک رربهغ زض ضاؾرتبی حهبظرت اظ ا گَّربی ؾرٌتی، ظثربى، فطٌّر ،               « ثَظاى»

هصّت،َّیت ٍ ػطف هلی قبذم ؾبظی کطزُ اؾت. ٍی حهبظت اظ ػٌبنط انلی اًؿزبم ارتوبػی ضا قطٌ تحقق اهٌیت ثطای ثقب ٍ 

ی یکی اظ اثؼبز اهٌیت اظ رولِ اقتهبزی، ؾیبؾی، فطٌّگری، ًظربهی، ٍ ظیؿرت هحیُری     تسام ربهؼِ هی زاًس. اظ ًظط ٍی اهٌیت ارتوبػ

اؾت کِ اّویت آى هبًٌس ّط ثؼس زیگط اؾت. هزطی اهٌیت ارتوبػی اظ ًظط ثَظاى یطٍُ ّبی قَهی، هصّجی، ٍ ظثربًی ثرعضر کرِ زض    

 . 13تؼبهل یب تقبثل زٍ ت هلی هی ثبقٌس،اؾت
 

 

 ٍ فٌبٍری اطالػبتپلیس، جبهؼِ، اهٌیت  .       6
 

کٌرس. ثرب ایري     ّبی زٍ ت ًقف هْوی ایهب هی ّبی تبحیط یصاض ثط ایٌتطًت زض هقَ ِ اهٌیت فٌبٍضی اَالػب  ًیع ؾیبؾت هكبثِ ؾبیط ظهیٌِ

تَاًس اهٌیت ضا تقَیت کٌس اهرب اقرکبالتی    حبل زض ایي هَضز ثبیس ثب احتیبٌ اظْبض ًظط کطز چطا کِ یک چبضچَة ػوَهی ؾیبؾت هی

آیس ثیف اظ هعایبی چٌیي هقطضاتی اؾرت. فٌربٍضی ثرِ ؾرطػت زض حربل تغییرط اؾرت ٍ         زض احط هقطضا  ًبزضؾت زٍ تی ثِ ٍرَز هی کِ

تَاًٌرس تجرسیل ثرِ هرَاًؼی ثرطای اضائرِ ؾرطیغ         یبثٌس کِ هقطضا  زٍ تی ثِ ضاحتی هری  تْسیسا  ؾبیجط رسیس ثب چٌبى ؾطػتی افعایف هی

                                                           
 ؾبذت ًظطیِ ّبی ربهؼِ قٌبؾی، تطروِ ػجسا ؼلی  ْؿبیی ظازُ، قیطاظ: اًتكبضا  ًَیس.، 1373تطًط، ربًبتبى؛  -11

 ؛ ربهؼِ قٌبؾی ًظن، تْطاى ، ًكط ًی.1375چلجی، هؿؼَز؛  -12

ی، ؾربل اٍل، قروبضُ   ، ثطضؾی اثؼبز اهٌیت ارتوبػی زض هُب ؼب  ثیي ذبًَازُ ّبی ؾبکي قْط تْطاى، فهلٌبهِ هُب ؼرب  اهٌیرت ارتوربػ   1384ًَیس ًیب، هٌیػُ؛  -13

 زٍم ٍ ؾَم.
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ثْتطیي ضاُ ایي اؾت کِ هیبى هؼیبضّبی تقٌیٌری ٍ غیرط تقٌیٌری یرک ًقُرِ تؼربزل پیرسا کٌرین. ثرطای           ثٌبثطیي .ّبی هجتکطاًِ قًَس پبؾد

فطز ایٌتطًرت تَررِ کٌٌرس. زض هقبیؿرِ ثرب فٌربٍضی        ّبی شاتی ٍ هٌحهطثِ زؾتیبثی ثِ چٌیي تؼبز ی ؾیبؾت یصاضاى ثبیس ثِ ثطذی ٍیػیی

ی اظ قسض  ایٌتطًت ًبقی اظ ایي حقیقت اؾت کِ فبقس زضثبى اؾت ٍ اَالػب  پیكیي فًبی ؾبیجط یک فًبی غیط هتوطکع اؾت. ثرك

ّبی اضتجبَی ٍ ثؿیبضی  اؾت تب زض هطکع آى، زض ثؿیبضی اظ کكَضّب یک رع یب توبهی ارعای قجکِ ثیكتط کبضایی آى زض هطظّبی قجکِ

قطاض زاضز. ثٌبثطایي قؿوت اػظن هؿرئَ یت کؿرت اَویٌربى     ثرف ذهَنیّبی هْن ٍ حؿبؼ تحت تولک ٍ ػولکطز  اظ ظیطؾبذت

اؾت. هقَ ِ  ّب هیبى زٍ ت ٍ ثرف ذهَنی تقؿین قسُ ٍاثؿتِ ثِ ثرف ذهَنی اؾت. اهب ثب ایي ٍرَز هؿئَ یت اهٌیت ایي ؾیؿتن

ٌیت، تبضیری ثِ ثلٌسای حیب  ارتوبػی ثكط زاقتِ ٍ اظ ضٍظیبضی کِ افطاز ٍ یطٍُ ّبی اًؿبًی ثِ اًگیرعُ غلجرِ ثرط َجیؼرت،     ای ثٌبم اه

یکزب ًكیي قسُ ٍ ؾکًَت یبُ ٍ ارتوبػب  اٍ یِ ثكطی ضا تكکیل زازُ اًس، هؿئلِ ترأهیي اهٌیرت روؼری، ثرِ ػٌرَاى یرک يرطٍض         

ل کطزُ اؾت. اظ ثُؼس ػولی ٍ زض ؾیط تحَل ظًسیی ارتوبػی ٍ قکل ییطی حکَهت ّبی حیبتی، ذَز ضا ثط یطٍُ ّبی اًؿبًی تحوی

اٍ یِ، اهٌیت، کبضکطزی حکَهتی ثِ ذَز یطفت ٍ اثؼبز ههَْهی ٍ کبضکطزی آى ثرب تحرَال  ارتوربػی زض ػطنرِ ّربی هرتلری ٍ       

حسٍز قبًًَی قْطًٍساى، ًظن ٍ اًًرجبٌ   هلت ّب، یؿتطـ ضٍظافعًٍی پیسا کطز. اهٌیت ػوَهی، هؼَُف ثِ حقَق ٍ –تكکیل زٍ ت 

زض هٌبؾجب  ارتوبػی ٍ حهظ هٌبفغ ٍ اضظـ ّبی روؼی اؾت، زض ایري ثررف هؿربئلی اظ قجیرل قربًَى هرساضی، هكربضکت ّوگربًی،         

زض پیكگیطی ٍ... هُطح ثَز ٍ پلیؽ، ػْسُ زاض تبهیي ٍ حهظ آى هی ثبقس. تَؾؼِ فٌبٍضی اَالػب  ٍ اضتجبَب ، اثعاضی ثرطای تؿرطیغ   

اًزبم اهَض هحؿَة هی قَز، زض هزوَع ثِ کبضییطی تزْیعا  ا کتطًٍیکی رسیس، تَاًبیی پلریؽ ضا زض ثطقرطاضی ًظرن ٍ اهٌیرت ثرِ      

ی  ّب، ًیبظّب ٍ قیَُ . زض یصض ظهبى، ثب افعایف قٌبذت، آیبّی ٍ زاًف اًؿبى زض ذهَل پسیس14ََُض چكوگیطی افعایف زازُ اؾت

ی پیكطفت قطاض یطفت. تب ربیی کِ اهرطٍظُ ایري فٌّربٍضی     ػلن ٍ فٌّبٍضی ثِ ٍرَز آهس ٍ هسام زض حلقِ ّب، ضفتِ ضفتِ پبؾرگَیی ثِ آى

کٌس ٍ ایط چِ هعایبی فطاٍاًی ًیع ثرطای اٍ فرطاّن آٍضزُ اؾرت،     ّبی ظًسیی اًؿبى ضا ثبظتؼطیی هی اؾت کِ ثؿیبضی اظ قؤٍى ٍ رٌجِ

ی ػهط اًهزبض اَّالػب  ضا اؾیط ذَز  ّبی زؾت ثكط، اًؿبى ؾطیكتِ ّب ٍ پطزاذتِ یبُ اًؿبى ضا زض پی ذَز کكیسُ، تب ربیی کِ ؾبذتِ

ی َالیی زاًف ٍ فٌّبٍضی ثكط ٍ  ی پبیبًی قطى ثیؿتن ٍ پؽ اظ رٌ  رْبًی زٍّم، زٍضُ کكس.ًیوِ ؾبذتِ ٍ ثِ ّط ؾَ کِ اضازُ کٌس، هی

ِ     ی قجکِ تَؾؼِی اًتقبل اظ ػهط نٌؼت ٍ هبقیي ثِ ػهط فٌّبٍضی اَّالػب  اؾت.  زٍضُ ی  ّب ثب کبضکطزّربی ًظربهی زض اثترسا ٍ تَؾرؼ

ّب ٍ تؼطیی کبضکطزّبی رسیس ٍ ایزبز اهکبى اتّهبل هطاکع زاًكگبّی، پػٍّكی، ػلوی ٍ تجبزل اَّالػب  ثب یکسیگط زض ایي ًیوِ  آى

ُ    ّربی  ؾبظی فٌّبٍضی اَّالػب  ٍ اضتجبَب  ٍ ثِ تجغ آى کبّف ّعیٌِ اؾت. تزبضی اتّهبق افتبزُ ی ػورَم اظ ایري    ضایرذ ٍ اهکربى اؾرتهبز

ی پبیبًی قطى ثیؿتن ثِ هطزم هؼطّفی ًوَز ٍ اهطٍظُ ایي فٌّبٍضی ػظین ثب هیلیبضزّب ضایبًرِ،   فٌّبٍضی، ایٌتطًت ضا ثِ هؼٌبی اهطٍظ آى زض زِّ

ثسیل آى اؾتهبزُ کٌرس یرب    ٍ هعایبی ثی ضاُ اضتجبَی انلی زض ثطاثط ثكط قطاض زاضز تب اظ هَاّت زٌّسُ ٍ نسّب ّعاض قبُ ّب ذسهب  هیلیَى

ضایبًِ، ایٌتطًت ٍ توبهی اثعاضّبی هجتٌی ثرط فٌّربٍضی اَّالػرب  ٍ اضتجبَرب ، زض     .15ّبی آى ثِ ًبثَزی کكس ّب ٍ آؾیت ذَز ضا ثب پلیسی

ت ظًرسیی اًؿربى،   ؾربظی ٍ افرعایف کیهیر    اثتسا ٍ زض شّي ٍ تهوین هجسػبى ٍ هرتطػبى آى، نطفبً ثب ّسف ذسهت ثِ ًَع ثكط ٍ ؾبزُ

آٍضًرس ٍ   ظهبى ثرب ّرن ثرِ اضهغربى هری      ی یكتٌس کِ ؾؼبز  ٍ ققبٍ  ضا ّن َطّاحی ٍ تَ یس قسًس. اهّب زض ػول تجسیل ثِ چبقَی زٍ جِ

آیب اًؿبى ًیبظهٌس ثبظتؼطیی »اؾت کِ  ی زیزیتب ی رْبًی ضا زض ثطاثط یک اًتربة ٍ یک ؾؤال ثعضر قطاض زازُ قْطًٍس اهطٍظ زّکسُ

فٌّبٍضی اَّالػب  ٍ اضتجبَب  يوي تأحیطیصاضی ثط .16ّب، هٌبفغ ٍ هًبضّ ذَز زض فًبی ثِ انُالح رسیس هزبظی اؾت ، ذَاؾتًِیبظّب

                                                           
 ، ًبقط هؼبًٍت ارتوبػی ًبرب.1383ؾیوبی تحَ ی ًبرب، -14

 ، ًقف ًیطٍّبی اًتظبهی زض تبهیي اهٌیت ارتوبػی، اضائِ ا گَی هٌبؾت، ضؾب ِ زکتطی، زاًكگبُ زفبع هلی.1389کطیوبئی، ػلی اػظن، - 15

 هیي اهٌیت ارتوبػی، اضائِ ا گَی هٌبؾت، ضؾب ِ زکتطی، زاًكگبُ زفبع هلی.، ًقف ًیطٍّبی اًتظبهی زض تب1389کطیوبئی، ػلی اػظن، - 16

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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ّب ًیرع ترأحیط یصاقرتِ اؾرت. ثؿریبضی اظ ررطاین قرسیوی ثرب          ّب ٍ قؤٍى ظًسیی ارتوبػی ثكط، ثط رطاین، تْسیسّب ٍ آؾیت توبهی رٌجِ

ی زیگطی  ییطًس ٍ حتّی زؾتِ ثب ؾَْ ت، احطیصاضی ٍ هٌبفغ ثیكتط ثطای هزطهیي اظ ؾَی آًبى نَض  هیای  اؾتهبزُ اظ اثعاضّبی ضایبًِ

اظ رطاین کِ کبهالً رسیس ثَزُ ٍ نطفبً اذتهبل ثِ فًبی هزبظی زاضًس ًیع قکل یطفتِ ٍ زض قبهَؼ هزطهیي اظ هٌظط اضتکبة ٍ زض 

.اؾتهبزُ اظ ضایبًِ زض کؿت ٍ کبض اظ ظهبًی هتحَل ٍ فطاییط قس کِ زؾتطؾی ثِ 17اًس رَیی ٍ هقبثلِ ٍاضز قسُ قبهَؼ پلیؽ اظ هٌظط پی

اَالػب  ثب ؾطػت ثبال ٍ ّعیٌِ کن اهکبى پصیط یطزیس. ایي تحَل ثِ قطکتْبیی کِ زض یصقتِ اظ ضایبًِ ثطای ٍاغُ پطزاظی ٍ یب شذیطُ 

  قرجکِ زضآٍضًرس ٍ آى قرجکِ ضا ثرِ ایٌتطًرت هتهرل کٌٌرس.        اَالػب  اؾتهبزُ هی کطزًس، اربظُ زاز کِ ضایبًِ ّبی ذَز ضا ثِ نرَض 

ًیطٍّبی ضقبثتی ٍ قطایٍ ؾطیغ کؿت ٍ کبض، ؾبظهبًْب ضا هزجَض ؾبذتِ اؾت کِ ثطای ثقب، قجکِ ّربی ذرَز ضا ثرِ ضٍی زیگرطاى ثربظ      

تحرَال  هٌربفغ ثؿریبضی     کٌٌس ٍ تب ربیی کِ هوکي اؾت اظ ضاُ کبضّبی ا کتطًٍیک ثطای کؿت ٍ کبض اؾتهبزُ کٌٌس زضحب ی کِ ایي

زض یؿتطـ تزبض  اهکبى کبض زض ذبضد اظ ازاضُ ٍ حوبیت ًیطٍّبی فطٍـ زض ذبضد اظ قطکت ضا ثطای ثؿیبضی اظ قطکتْب ایزبز هی 

ثِ ََضهؼورَل اذجربض ضٍظ    .ای ضا ًیع ثِ ّوطاُ ذَز هی آٍضز ّبی ضایبًِ ای ٍ ذطاثکبضیْبی ضایبًِ کٌس. هتبؾهبًِ ذُطاتی هبًٌس ٍیطٍؼ

 .ای ٍ ذطاثکبضیْبی ضٍظافعٍى ضایبًِ زض قطکتْب ٍؾبظهبًْبی هرتلی اؾت قبهل یعاضقْبیی زضثبضُ آذطیي کطهْب ٍ ٍیطٍؾْبی ضایبًِ

اضظز. زضحرب ی   ایٌگًَِ اذجبض هوکي اؾت هسیط یک قطکت ضا ثط آى زاضز کِ ثگَیس اؾتهبزُ اظ ایٌتطًت زض تزبض  ثِ ذُطاتف ًوری 

بهی کِ قٌبذتِ قًَس هی تَاى ثب آًْب ثطذرَضز هٌبؾرت زاقرت ٍ رلرَ ثرطٍظ آًْرب ضا ثرِ هیرعاى قبثرل          کِ ذُطا  رسی ٍ ٍاقؼی، ٌّگ

هالحظِ ای یطفت. اؾتهبزُ ضٍظافعٍى اظ ایٌتطًت تَؾٍ قطکتْبی کَچک ٍ هتَؾٍ،  عٍم آیبّی ٍ یبزییطی ثیكرتط زضهَضزاهٌیرت   

کٌس. زض ایٌزب ّسف هب اضائِ اَالػربتی اؾرت کرِ ثتَاًرس ثرِ       بة هیّبی ضایبًِ ای ضا ثطای هسیطاى ایي قطکتْب ایز اَالػب  زض ؾیؿتن

ای ًیرع   ّبی ضایبًِ ای زض ثطاثط ذُطا  ًبقی اظ ٍیطٍؾْب ٍ ذطاثکبضیْبی ضایبًِ قطکتْب کوک کٌس تب يوي اؾتهبزُ اظ ایٌتطًت ٍ قجکِ

ِ ثَزى: ثسیي هؼٌی کِ فقرٍ افرطاز هزربظ    ثِ ََضکلی اهٌیت اَالػب  زض ؾِ انل ظیط ذالنِ هی قَز:هحطهبً.اظ ذَز هحبفظت کٌٌس

نحت ٍ اؾتحکبم: ثسیي هؼٌی کِ اَالػب  زؾت ًرَضزُ ثوبًس ٍ تغییط زض آًْب فقٍ تَؾٍ .حق زؾتطؾی ثِ اَالػب  ضا زاقتِ ثبقٌس

ظ ثرِ  افطاز هزبظ زض نَض   عٍم ثِ نَض  زضؾت ٍ قبثل پیگیطی اًزبم قَز.زضزؾتطؼ ثَزى: ثسیي هؼٌی کِ اَالػرب  زضهَقرغ ًیرب   

 .نَض  قبثل اؾتهبزُ زضزؾتطؼ قطاض ییطز
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ضاثُِ ثیي فطٌّ  ؾبظهبًی ٍ ػولکطز افطاز چٌساى هكرم ًیؿت ٍ فٌبٍضی یک ػبهل تؼسیل کٌٌسُ ضا ایهرب هری کٌرس. ایرط فطٌّر       

ػولکطز افعایف ذَاّس یبفت. ایط فطٌّ  یک ؾبظهبى غیط ضؾوی ٍ ذالف ثبقس ٍ اظ حبکن ثط ؾبظهبى ثب ًَع فٌبٍضی ؾبظیبض ثبقس، 

پسیسُ ذُط پصیطی ٍ تؼبضو حوبیت ًوبیس، آًگبُ زض نَضتی ػولکطز افعایف هی یبثس کِ فٌبٍضی غیط یکٌَاذت ثبقس. زض نرَضتی  

اظ اًزبم اّساف ؾربظهبى َطفرساضی کٌرس ًرِ اظ     کِ ؾبظهبى زاضای ؾبذتبض ضؾوی ثبقس ٍ اظ پسیسُ تؼبضو زٍضی کٌس ٍ ضّجطی آى ضا 

.ثِ ػجبضتی ٍررَز یرک فطٌّر     18کبضکٌبى، آًگبُ زض نَضتی ػولکطز افعایف هی یبثس کِ ؾبظهبى اظ فٌبٍضی یکٌَاذت اؾتهبزُ کٌس

ًرَیي  هٌؿزن ٍ قَی پكتیجبًی ذَة ثطای ارطای ضاّجطزّبی ؾربظهبى ٍ ػربهلی هْرن زض ثرِ حورط ضؾریسى ضاّجطزّرب اظ رولرِ فٌربٍضی          

اَالػبتی ثَزُ ٍ زض َطف هقبثل فٌبٍضی ّبی اَالػبتی ّوؿَ ثب فطٌّ  آى ضا قَ  هی ثركٌس، یکی اظ هؿبئل انلی پلیؽ زض زًیب، 

رسایی قؿوت ّبی هرتلی پلیؽ اظ یکسیگط ٍ ػسم اهکبى فطهبًسّی ٍ ًظبض  ثط ػولکطز پلیؽ ثرَزُ کرِ اضتجربٌ یکپبضچرِ، تجربزل      

                                                           
 ، ًقف ًیطٍّبی اًتظبهی زض تبهیي اهٌیت ارتوبػی، اضائِ ا گَی هٌبؾت، ضؾب ِ زکتطی، زاًكگبُ زفبع هلی.1389کطیوبئی، ػلی اػظن، - 17

 .84ل هطتجٍ ثب آى، فهلٌبهِ هُب ؼب  اهٌیت ارتوبػی، ؾبل اٍل، قوبضُ اٍل، ثْبض ، تبهلی ثط ههَْم ًظن ٍ اهٌیت ٍ ػَاه1384هؤشى ربهی، هحوس ّبزی،  - 18
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ب  اظ ٌّطّبی یک پلیؽ زض زًیبؾت. ًیطٍی اًتظربهی روْرَضی اؾرالهی ایرطاى ًیرع ثرب ثْرطُ ییرطی اظ         اَالػب  ٍ تجسیل آى ثِ ػولی

فٌبٍضی اَالػب  ٍ تؼبهل یؿتطزُ ٍ زائوی ثب هطاکع تَ یس ٍ تَظیغ، زاًف فٌبٍضی ٍ تَؾؼِ ظیطؾبذت ّبی هَضز ًظرط، زض چٌرس ؾربل    

ی ٍ تؼبهل یؿتطزُ زض ثیي قؿروت ّربی هرتلری ًیرطٍی اًتظربهی      اذیط یبم ّبی هْوی ضا زض رْت فطٌّ  ؾبظی هجتٌی ثط یکپبضچگ

 .19ثطزاقتِ اؾت
 

 

 جزم اس پیشگیزی در پلیس  ًَیي رٍیکزدّبی .    8
 

 ثعّکبضاى زؾتگیطی رطم، کكی هأهَضیت ثب ٍ قًبیی يبثٍ ػٌَاى ثب ّوَاضُ ػوَهی افکبض زض ًیع ٍ هقطضا  ٍ قَاًیي زض پلیؽ ٍاغُ

ٍ  ؾٌتی ثَُض پلیؽ ًقف تطتیت ثسیي ٍ اؾت ثَزُ ّوطاُ ٍ هطتجٍ(  هزطم ٍ رطم ؾطکَثی)  ٍاغُ ثب کلی ََض ثِ ٍ  چربضچَة  زض فقر

 اظ ررطاین  هیعاى کبّف زض پیكگیطی احط ٍ فبیسُ ثط قٌبذتی رطم ّبی یبفتِ تأکیس هَاظا  ثِ  یکي.  اؾت قسُ هی تهَض کیهطی ًظبم

 ؾرطکَثی،  یؼٌری  ، آى ؾٌتی قلوطٍ کٌبض زض رٌبیی ؾیبؾت رسیس قلوطٍی ػٌَاى ثِ پیكگیطی ًْبز ػلوی – ًظطی پصیطـ ٍ ، ؾَ یک

ُ  هُرطح  ٍ ایزربز  هریالزی  ّهتربز  ؾب ْبی آغبظ اظ ، ربهؼِ زض پلیؽ ٍظیهِ ٍ هأهَضیت اظ رسیسی اقکبل ٍ ثیٌف ، زیگط ؾَی اظ  قرس

)  ررطم  ٍقَع اظ پیكگیطی هٌظَض ثِ هرتلی اقساهْبی  اًزبم ٍ تساثیط اتربش ٍ هتٌَػی ٍظبیی ثب ، پلیؽ رسیس اًَاع ؾبى ثسیي20اؾت.

 .21اؾت قسُ ایزبز ؾٌتی پلیؽ کٌبض زض ، ظا رطم ٍ ذُطًبک ّبی ٍيؼیت اؾتقطاض اظ رلَییطی ٍ(  اٍ یِ
 

 

  جزم اس پیشگیزی ٍ هحَر جبهؼِ پلیس     .   9
 

 ّبی هكبضکت ثِ تَرِ حبيط، ػهط زض.  اؾت هحَض ربهؼِ پلیؽ ضٍیکطز پلیؿی، فؼب یت ا گَی زض ًَیي ًؿجتب ضٍیکطزّبی اظ یکی

 ضٍی ٍاقغ زض کِ ، قْطًٍساى ّبی يطٍض  ٍ ًیبظّب قٌبؾبیی ٍ هطزم هیبى زض پلیؽ ارتوبػی هقجَ یت اظ ثطذَضزاضی  عٍم ٍ هطزهی

 ، ررطم  اظ پیكرگیطی .  اؾرت  افکٌسُ ؾبیِ پلیؿی ّبی ثطًبهِ ٍ ّب ؾیبؾت ، يَاثٍ ثط ، اؾت هكبضکتی رٌبیی ؾیبؾت ًَػی ثِ آٍضزى

 ًظرط  اذرتالف  هترههربى  هیبى زض هحَض ربهؼِ پلیؽ ههَْم تؼطیی ثیبى زض 22آیس. هی حؿبة ثِ ضٍیکطز ایي اضظقوٌس آحبض اظ یکی

 ایري  ثرط  هوجتٌی ٍ پلیؿی اهَض ازاضُ رسیس فلؿهِ یک هحَض، ربهؼِ پلیؽ ثَکطٍ، ٍ تطٍربًَیچ اظ تؼطیهی ذَضز.زض هی چكن ثِ ّبیی

ِ ( زٍ رت  ثِ ٍاثؿتِ غیط ٍ ػبزی هطزم)  زٍ تی غیط قْطًٍساى ٍ پلیؽ هأهَضاى کِ اؾت ههَْم ِ  کر ُ  ثر  یکرسیگط  ثرب  ذرالق  ّربی  قریَ

ِ  هؿربئل  ٍ هكکال  حل ثِ تَاًٌس هی ، کٌٌس هی ّوکبضی  ًظوری  ثری  ، رٌبیرت  ٍ ررطم  اظ ترطؼ  ررطاین،  ذهرَل  هؼبنرطزض  ربهؼر

ِ  زؾرتیبثی  کِ اؾت ثبٍض ایي ثط هجتٌی ، فلؿهِ ایي. 23 کٌٌس کوک ّب هحلِ اًحُبٌ ٍ فیعیکی ٍ ارتوبػی  آى هؿرتلعم  ، اّرساف  ایري  ثر

ُ  آًْرب  ثِ ثیبٍضًس؛ ٍرَز ثِ ربهؼِ زض قبًَى هُیغ افطاز ثب رسیسی ضٍاثٍ پلیؽ، ازاضا  کِ اؾت  زٍیري  زض  ثیكرتط  ًظرط  اظْربض  ارربظ

 توطکرع  ، ذَزقربى  هحرال   زض ظًرسیی  کیهیت کلی ثْجَز ثطای تالـ زض ّب آى کطزى زضییط ثب ٍ ثسٌّس هحلی پلیؽ ّبی اٍ َ یت

 ، فربضال  ًظیرط  ًیرع  زیگرطاى  کٌٌس هٌتقل ربهؼِ هكکال  ٍ هؿبئل کطزى حل ثِ تهبزفی ّبی تلهي پیكگیطی هَضز زض کبض اظ ضا پلیؿی

                                                           
 ، ؾیؿتن ّبی اَالػب  هسیطیت، چبح پٌزن، تْطاى ، اًتكبضا  هیط.1384نطافی ظازُ، انغط ٍ پٌبّی، ػلی؛ -19

 141 پیكیي، ، آثبزی اثطًس ًزهی - 20

 پیكیي - 21

هحَض ، هُب ؼِ تُجیقی قیَُ ّبی رلت هكبضکت هطزهی زض تأهیي ًظن ػوَهی ٍ اهٌیت ارتوبػی ، ؾربظهبى ػقیرستی   ( ، پلیؽ ربهؼِ 1384ٍضٍایی ، اکجط ) - 22

 .184ؾیبؾی ًبرب .ل

 .530( ل 1383هحوس تقی ضفیؼی، فطٌّ  حقَقی هزس )تْطاى: اًتكبضا  هزس، چبح چْبضم  - 23
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 تزطثِ زًجبل ثِ ثیكتط ًَقتبض ایي ثط کِ آًزبیی اظ اهب.  24اًس کطزُ اضائِ هحَض ربهؼِ پلیؽ ههَْم اظ ّبیی تؼطیی ًیع چَ ٍ یطیٌگطیچ

 یک زض : فطیسهي کٌین هی ثؿٌسُ ظیط تؼطیی ثِ ، ّؿتین رطاین اظ پیكگیطی زض ثطضؾی هَضز ههبّین تأحیط اضائِ ًیع ٍ پلیؽ ػلوی ّبی

ِ  زؾتیبثی ّسف ثب هكی ذٍ ٍ ضاّجطز:  اظ اؾت ػجبض  ، ههَْم ایي کِ یَیٌس هی هحَض ربهؼِ پلیؽ هَضز زض ربهغ، ًؿجتبً تؼطیی  ثر

 اظ پلریؽ  کربض  هكرطٍػیت  ٍ پلریؽ  ذسهب  یؿتطـ ظًسیی، کیهیت تَؾؼِ ، رٌبیت اظ تطؼ کبّف ، رطاین کبضآهس ٍ هؤحط کٌتطل

 فؼبل قسى ؾْین پلیؽ، ثیكتط پصیطی هؿئَ یت هؿتلعم ، اهط ایي.  ّؿتٌس ذیع رطم قطایٍ تغییط زضنسز کِ ربهؼِ هٌبثغ ثط تکیِ َطیق

 .25.اؾت افطاز هسًی ّبی آظازی ٍ حقَق ثِ ثیكتط تَرِ ٍ ییطی تهوین فطایٌس زض ربهؼِ ثیكتط ٍ تط
 

 

 ًقش پلیس در پیشگیزی اس ٍقَع جزم         .11
 

 پیكگیطی ٍاقغ یبثٌس. زض هی زؾت آؾبیف ٍ آضاهف ثِ ّب اًؿبى آى ؾبیِ زض کِ کطز تلقی ا ْی ّبی ًؼوت اظ یکی تَاى هی ضا اهٌیت

ِ  ایٌزرب  زض اهب اؾت، ثكطی رَاهغ ّبی آضهبى اظ یکی یٌبُ ٍ رطم ٍضَِ زض افطاز فطٍافتبزى اظ رلَییطی ٍ رطائن ٍقَع اظ ِ  ایري  ثر  کر

ُ  قرَز  ٍاقرغ  هرَحط  ربهؼِ اهٌیت تبهیي ٍ رطم اظ پیكگیطی زض تَاًس هی حس چِ تب پلیؽ ِ .کٌرین  هری  اقربض  اؾبؾری  قربًَى  َجرق  ایطچر

 ثب هؿتقین تؼبهل زض پلیؽ کِ آى ز یل ثِ اهب اؾت، قًبئیِ قَُ رطم اظ پیكگیطی هتَ ی هسیطیت، ثِ هطثٌَ ثحج زض اؾالهی روَْضی

 اظ ثطذری  اهطٍظُ.کٌس هی ارطا پلیؽ ضا رطم اظ پیكگیطی انل زاضز، رطم ثب هقبثلِ زض ضا ثیكتطی ٍؾبیل ٍ اثعاض ًَػی ثِ ٍ اؾت هطزم

 کبض اٍ َیت زض ضا رطم ثب هجبضظُ ٍ پیكگیطی کٌٌس هی ؾؼی ّوچٌبى رٌبیت ٍ رطم ثبالی آهبض ٍرَز ثب کبًبزا ٍ فطاًؿِ هبًٌس ّب کكَض

 ٍ پیكگیطی ًیطٍی تطیي فؼبل ػٌَاى ثِ پلیؽ ًیع هب کكَض زض. زاقت ذَاّس کوتطی ّعیٌِ هطاتت ثِ پیكگیطی ظیطا ثسٌّس، قطاض پلیؽ

ِ  قرَز،  هری  تلقری  رطم ثب هجبضظُ ٍ هقبثلِ پیکبى ًَک ػٌَاى ثِ پلیؽ کِ ًساضز ٍرَز تطزیسی ٍ قَز هی قٌبذتِ رطم ثب هقبثلِ  چطاکر

26ثیٌین هی پلیؽ ػولکطز زض ضا قبًَى ارطایی قسض  ػوالً ثطؾس، ارطا هطحلِ ثِ تب قَز هی ٍيغ قبًًَی ٍقتی
ِ  ا جتِ. ُ  هْرن  هؿرئل  ًحرَ

 ٍ اهٌیرت  ثرب  ترَام  ضٍیکطز یک ربهؼِ زض پلیؽ حًَض اظ ربهؼِ افطاز ثطزاقت هؼوَالً. اؾت ربهؼِ زض پلیؽ حًَض اظ افطاز ثطزاقت

 اقرسام  ظهربًی  ثؼس یک زض پلیؽ کِ چطا قَز هی هطثٌَ ّب یصقتِ زض پلیؽ ػولکطز ؾَءهسیطیت ثِ اٍل زضرِ زض کِ ًیؿت آضاهف

 اهَضی زض هطزم ثب تؼبهل ًیطٍی تطیي ًعزیک ػٌَاى ثِ پلیؽ ّب یصقتِ زض ٍ زاز هی اًزبم ربهؼِ زض قسُ پصیطفتِ ػطف اظ ذبضد ّبی

 کِ قَز هی هطثٌَ ؾَءهسیطیت ایي ثِ انطاض ثحج ثِ زٍم زضرِ زض ّوچٌیي. ثیبیس پبئیي پلیؽ قبى ثَز قسُ ثبػج کِ کطزُ هساذلِ

 ًرساضز  ٍررَز  تطزیرسی  ثبقین زاقتِ تَرِ ثبیس27ًیؿت. آى ٍظبیی رعٍ کِ اؾت اهَضی زض پلیؽ هساذلِ ثِ هطثٌَ ثبظ ًیع هؿئلِ ایي

ُ  حبثرت  ذُطًربک  هزطهربى  ثب ثطذَضز ٍ اٍثبـ ٍ اضاشل ثب هقبثلِ زض پلیؽ ضا هؿئلِ ایي ٍ اؾت هطزم ذسهتگعاض ًیطٍی پلیؽ کِ  کرطز

 پلیؽ کِ ثطؾٌس ثبٍض ایي ثِ ثبیس هطزم. اؾت هطزم قًبٍ  هالک ٍاقغ زض هطزم ثب پلیؽ تؼبهل ٍ ثطذَضز کِ اؾت ایي هٌظَض ٍ اؾت

 پلیؽ حس اظ ثیف ٍ هؿتوط حًَض زّس.يوٌبً هی قطاض ذَز کبض ضاؼ زض ضا هطزم ثِ احتطام زّس هی اًزبم ضا ٍظبیهف کِ حبل ػیي زض

ِ  زؾت اهٌیتی فطاٍاى هكکال  ثب حتوبً ربهؼِ کٌٌس تهَض هطزم قَز ثبػج اؾت هوکي ارتوبػی فًبی ٍ ربهؼِ زض  اؾرت  یطیجربى  ثر

ِ  قرْطی  اهٌیرت  تربهیي  ٍ ًظبض  ثطای پلیؽ اؾت ثْتط ثٌبثطایي. آهس ذَاّس آًْب ؾطاؽ ثِ ذَز ثِ ذَز ًباهٌی احؿبؼ آى پی زض کِ  ثر

                                                           
، تطروِ  ػلی حؿیي ًزهی اثطًس آثبزی، ثِ ًقرل اظ: هزلرِ تحقیقرب  حقرَقی قروبضُ      1970 غضغ  َاؾَض،  ؾرٌطاًی زض ؾویٌبض حقَق زاًكگبُ پبضیؽ زض هِ - 24

 .1/4/1372، هَضخ 12

 .58( ، پلیؽ ربهؼِ هحَض ؛ چٌس هؿئلِ ههَْهی ٍ ػولی، تْطاى : زاًكگبُ ػلَم اًتظبهی .ل1383فطیسهي ، ضاثط  آض ) - 25

 .26ل.ًبرب پیكگیطی پلیؽ کبضثطزی تحقیقب  زفتط ، طمر اظ پیكگیطی ٍ پلیؽ ،( 1387)  غالهطيب ًؿل، هحوس - 26

 39 ل اٍل، چبح ،1382 ثْبض هیعاى، ًكط ، تْطاى آثبزی، اثطًس ًزهی حؿیي ػلی تطروِ رٌبیی، ؾیبؾت ثِ زضآهسی کطیؿتیي؛ الظضغ، - 27
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 ضا ارتوربع  ثرط  ًظبض  ٍ هطاقجت حبل ػیي زض ٍ ثبقس ضافت ثب تَام ٍ زقیق هطزم ثب ضفتبضـ ٍ قَز ظبّط ارتوبع زض ًبهحؿَؼ نَض 

ِ  ّبی اقسام ثِ رعئی ّبی کبض ربی ثِ ثبیس پلیؽ.ثسّس اًزبم ًبهحؿَؼ نَض  ثِ ِ  ظیطثٌربیی  پیكرگیطاً ِ  ثیكرتطی  تَرر  ثبقرس،  زاقرت

ـ  ثلٌسهرس   ضیرعی  ثطًبهِ ثب ثبیس پلیؽ ثٌبثطایي. قَز هی هكرم ظهبى ََل زض پیكگیطی ًتبیذ ایطچِ  ذرَز  ػورل  هرالک  ضا آهرَظ

 اػتوبز نَض  ایي زض ثبقس اًؿبًی کطاهت ٍ ذهَنی حطین حهظ ثب تَام پلیؽ ّبی اقسام ایط هس  کَتبُ ضیعی ثطًبهِ َی ٍ ثساًس

 ارتوبػی ًقف ّط28. ثطؾبًس نهط حس تب ضا اًحطافب  ٍ رطائن تَاًس هی ضًٍس ایي کِ قس ذَاّس رلت ثیكتط ظحوتکف پلیؽ ثِ هسام

ِ  قرکل  اؾبؼ ّویي ثِ ًیع پلیؽ ییطز.ًقف هی قکل ارتوبػی ًیبظّبی ٍ ضفتبضّب – یس ػقب – ؾٌتْب – ػطف ثِ تَرِ ثب ِ  ٍ یطفتر  ا جتر

 هزطهربى  زؾرتگیطی  ، ررطاین  اضتکربة  اظ رلَییطی اهط ذَز ٍظیهِ حکن ثِ .پلیؽ اؾت افعٍزُ ثساى ؾبظهبًسّی ٍ ًظبهٌسی ٍیػیی

ُ  ثرط  ضا زیسیبى ثعُ اظ هقسهبتی حوبیتْبی ٍ رطم آحبض اهحبی اظ رلَییطی ِ  ثیكرتط  اضیربى  ایري  اقرساهب   0 زاضز ػْرس  ٍ فیعیکری  رٌجر

ِ  اؾرت  اًتظربهی  -اهٌیتی ؾبظهبى پلیؽ 0 اًس یطفتِ ذَ آى فؼب یت ًحَُ ٍ ٍظبیی ثب هطزم کِ ؾب ْبؾت ٍ زاضز هحؿَؼ  توربم  زض کر

 هی اضتجبٌ زض قْطًٍساى ثب کِ اؾت کیهطی ػسا ت ًوبیٌسُ اٍ یي ثیكتط ٍ زاضز ػْسُ ثط ضا رطاین اظ پیكگیطی ٍظیهِ رولِ اظ کكَضّب

 ؾیبؾری  اّویت ٍارس قْطی اهٌیت ًظبم اظ اقتجبُ یب نحیح تلقی َطظ ییطی قکل زض هطزم ثب پلیؽ ثطذَضز ًَع ز یل ّویي ثِ ثبقس.

 ضا ظیط اقساهب  پلیؽ ٍظبیی هقبم زض . ًوبیٌس هی رطاین اظ پیكگیطی ّؿتٌسکِ ای ٍضظیسُ ٍ زیسُ آهَظـ افطاز پلیؽ اػًبی 0اؾت

ُ  اظ .حوبیرت  اؾرت  هرؤحط  ررطاین  اظ پیكرگیطی  زض هؿتقین غیط یب هؿتقین ََض ثِ کِ زّس هی اًزبم ُ  زیرسیبى  ثرع  ایزربز  ررطاین،  ثرب قَ

 ضارغ یعاضقْبیی زضیبفت 0 زاضز ٍرَز آى زض رطم ٍقَع احتوبل کِ اهبکٌی ٍ قْط ؾُح زض حًَض َطیق اظ ػوَهی اهٌیت احؿبؼ

ِ  یبهحتورل  ررطم  ّبی نحٌِ زض حًَض رطاین، اضتکبة احتوبل یب اضتکبة ثِ ِ  – ثعّکربضی  ثر ُ  ذرسهب   اضائر ِ  ضاٌّوربیی  ٍ هكربٍض  ثر

 زض قرْطی  ذربل  هحیُْربی  ٍ ّب هحلِ ؾبظی اهي َطحْبی ّب ٍ ثطًبهِ اضائِ – رطاین اظ پیكگیطی ٍ اهٌیتی ّبی ظهیٌِ زض قْطًٍساى

ِ  هتٌبؾت قَاًیي تهَیت ٍ ذیع رطم ؾبذتبضّبی انالح ثطای ؾبظًسُ ٍ ػلوی پیكٌْبزا  اضائِ – ایی حطفِ هزطهبى هقبثل  هقبهرب   ثر

ِ  رطاین تقکیک ثِ هحبل ٍ تبم،ػقین رطاین ، رطم ثِ قطٍع اظ اػن رطاین آهبض شیهالح،تْیِ ِ  اهٌیرت  ٍ اهرَال  اقرربل  ػلیر  زض .ا جتر

 اهرط  ّوریي  0 ثبقرس  هی کكَضّب ؾبیط زض آى هكبثِ ًْبز اظ تط یؿتطزُ ٍ هؼیي هحسٍزیتْبی زاضای پلیؽ اذتیبضا  هرتلی کكَضّبی

ُ  ٍ هقبثلِ ؾبظهبًی هزوَػِ ههَْم ثِ ضا آى ثتَاى یبُ ٍ قسُ اضائِ پلیؽ ههَْم اظ هتؼسزی تهبؾیط تب قسُ آى ثِ هٌزط  ررطاین  ثرب  هجربضظ

 ثطییطًسُ زض پلیؽ هحسٍز تهؿیط زض ایطاى زض29ثَز. ذَاّس ًیع زازیؿتطی ٍ قًبیی ؾبظهبى قبهل نَض  ایي زض کِ زاقت هحؿَة

 1369 تیط 27 ههَة ایطاى اؾالهی روَْضی اًتظبهی ًیطٍی قبًَى زض آى ٍظبیی ٍ اذتیبضا  حسٍز کِ اؾت اًتظبهی ًیطٍی هبهَضاى

 ثِ کكَضهبى زض پیكگیطی اهط هزطی تٌْب پلیؽ کِ یطزیس هؼتقس تَاى ًوی ثٌبثطایي اؾت قسُ شکط زیگط هقطضا  ٍ قَاًیي اظ ثطذی ٍ

 زض 0اؾرت  اهط ایي هتَ ی هؿتقلی ؾبظهبى ؾَئس زض ٍ زاضز ػْسُ ثط پلیؽ ضا رطم اظ پیكگیطی اهط اًگلیؽ زض تُجیقی ثؼس اظ آیس قوبض

ِ  ایرط  0 ّؿرتٌس  زاض ػْسُ هكتطک ََض ثِ پلیؽ ٍ زازیؿتطی ٍظاض  ضا پیكگیطی هسیطیت ثلػیک ِ  پلریؽ  چر  اهرط  قربًَى  هَررت  ثر

ُ  ٍاضز اضیربى  ایري  ثط ارطایی ٍ ؾبذتبضی حیج اظ ایطازّبیی اهب زاضز ػْسُ ثط ضا رطم اظ پیكگیطی ِ  قرس  اًکربض  ضا آًْرب  ترَاى  ًوری  کر

ِ  ارتوربػی  حهبظرت  اضیبًْبی ؾبیط ٍ پلیؽ ّوچَى ؾبظهبًْبیی اٍال،30کطز. ِ  اظ کر ِ  ػورَهی  ثَزرر ُ  تغصیر ِ  ٍ قرس  قربًَى  هَررت  ثر

 هری  اًزبم ثٌسض  کٌتطل ایي 0ثبقٌس هٌظن ثبظضؾی ٍ کٌتطل تحت ثبیس ذَز ّؿتٌس زاضا رطاین کٌتطل ثطای ضا الظم اقتساض ٍ نالحیت

                                                           
 ل ، اٍل چربح  ،1382 ثْربض  هیرعاى،  ًكرط  ، تْطاى رٌبیی، ؾیبؾت ثِ زضآهسی زیجبچِ رٌبیی، ؾیبؾت تب کیهطی ؾیبؾت اظ حؿیي؛ ػلی اثطًسآثبزی، ًزهی - 28

11 ٍ 10 
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 (6331سال  -6شماره  -6جلد ) هجلِ ًخبگبى ػلَم ٍ هٌْذسی

63 

 

ِ  قَز. ًوی اًزبم ثسقت ییطز نَض  ایط ٍ قَز ُ  ررطاین  اضتکربة  اظ رلرَییطی  ٍ اهٌیرت  حبًیب، ٍظیهر ِ  تؼْرس  فرسای  ثیكرتط  اهرطٍظ  ثر

 ثٌبثطایي 0زّس اذتهبل ذَز ثِ ضا اًتظبهی ؾبظهبًْبی ثَزرِ ٍ ٍقت کبفی اًساظُ ثِ کِ قسُ هزبظا  ارطای ٍ قکبیب  ثِ ضؾیسیی

ُ  ایطاز ایي ثب اذیطی ایسُ ا جتِ 0ثبقس زاقتِ زازضؾی ًظبم اظ ثیكتطی اًهکبک هقساضی کٌتطل ًظبم ثبیس کِ یطزیس هؼتقس تَاى هی  ػورس

 ررطاین  کٌترطل  زض اررطاء  قبثل ٍ ػولیبتی ضاّکبضّبی تَاى هی هحقق رطاین ی ٍاقؼیتْب زضک ٍ نحٌِ زض حًَض ثب تٌْب کِ ضٍثطؾت

 .31.زاز
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اهٌیت ارتوبػی ثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ زاضای اثؼبز ػیٌی، شٌّی، ضٍاًی ٍ فطٌّگی اؾت کِ ایري اثؼربز اظ هؿرتٌسا  ثربال زؾرتی ٍ ًظرط       

اؾالهی اؾتٌجبٌ ٍ اؾترطاد یطزیسُ اؾت. ّط یک اظ اثؼبز هَضز ًظط زاضای یَیِ ّبیی هی ثبقٌس کِ ایي یَیِ نبحت ًظطاى غطثی ٍ 

ّب قبثل اًساظییطی ثَزُ ٍ ًقف آًْب زض ؾبذتي ثؼس هَضز ًظط ٍ ًْبیتب زض تبهیي اهٌیت ارتوبػی کربهال ثرط رؿرتِ اؾرت ٍ زض هزورَع      

ؼِ ٍ هطزم هی یطزز.هٌظَض اظ ثؼس ػیٌی، کبّف یب فقرساى ررطم یرب رٌبیرت ٍ ًْبیترب      ثطآیٌس قبذم ّب هٌزط ثِ احؿبؼ اهٌیت زض ربه

ًبٌّزبضیْبی ارتوبػی اؾت کِ اظ هْوتطیي قبذم ّبی ٍرَز اهٌیت زض ربهؼِ هی ثبقس. ًقف پلیؽ زض کٌتطل رطاین ٍ ؾب ن ؾبظی 

ؤحط ثط اهٌیت هی ثبقرس.هٌظَض اظ ثؼرس شٌّری آى ثؼرس اظ     هحیٍ ارتوبػی ثب اًزبم اقسام ّبی پیف ییطاًِ ٍ اقسام ّبی ثبظزاضًسُ ًقكی ه

اهٌیت ارتوبػی اؾت کِ ثب احؿبؼ ٍ ازضاک ػوَم زض ثَز ٍ ًجَز اهٌیت هؿتقیوبً ؾط ٍ کبض زاضز. قبذم ّبی ایي ثؼس اظ اهٌیت زقیقبً 

ضآهرسی ٍ تَاًوٌرسی پلریؽ زض    ثط اهٌیت ارتوبػی هؤحط اؾت ٍ ثِ ضيبهٌسی یب ػسم ضيبیت هطزم اظ پلریؽ اضتجربٌ هؿرتقین زاضز، کب   

ایزبز اهٌیت ارتوبػی اضتجبٌ هؿتقین ثب احؿبؼ اهٌیت هطزم اظ ٍرَز یب ػسم ٍرَز اهٌیت زاضز. ثؼس فطٌّگی اهٌیت ارتوبػی ثِ َرَض  

زقیق هطثٌَ ثِ ٍرَز اضظـ ّب، ثبٍضّب ٍ اػتقبزّبی زیٌی هطزم هطتجٍ ثَزُ ٍ زض حبل حبيط ثِ ػٌَاى رسی ترطیي هكرکل زض ثحرج    

هٌیت ارتوبػی اؾت.آذطیي ثؼس اهٌیت ارتوبػی، ثؼس ضٍاًی اؾت کِ ثِ اهٌیت ربى،  هبل، قرغل، اًسیكرِ، آظازی، اهٌیرت قًربئی ٍ     ا

اًتظبهی افطاز ربهؼِ هطثٌَ هی قَز کِ هطتجٍ ثب حبکویت ٍ ًْبزّبی آى زض تبهیي اهٌیت ارتوبػی هطزم هی یرطزز ٍ قربذم ّربی    

 .آى ًیع قبثل اًساظُ ییطی هی ثبقس
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