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چکیسُ:
ایي پطٍّؽ بِ بسزغی ازشیابی غسػت ٍ زؾد رسم ٍ تأحیس باشدازًدُّای زغموی بمس زٍی ى اش
ًظس هسدم ؾْس کسهاًؿاُ پسداختِ اغت .دز ایي زاغتا بِ ًقؽ پلیع بِ ػٌَاى باشدازًمدُ رزغموی
تَرِ ؾدُ اغت .زٍؼ پطٍّؽ تَصیفی اش ًَع پیوایؿی ٍ ابصاز گسد ٍزی دادُّما پسغؿمٌاهِی
تَأم با هصاحبِ اغت .راهؼِی هازی هَزد هؽالؼِ کلیِی ؾْسًٍداى  18غما بمِ بمار دز ؾمْس
کسهاًؿاُ ّػتٌد کِ ً 300فس اش ًْا بِ ؾیَُی ًوًَِگیسی تصادفی غمادُ بمسای هؽالؼمِ اًت ما
ؾدًدّ .ن چٌیي اش دیدگاُ ًظسی گیدًص بِ ػٌَاى چازچَ

ًظسی اغمتفادُ گسدیمدً .تمایذ ًؿماى

هیدّد هیصاى ٍقَع غسقت ٍغیلِی ًقلیِی ؾ صی اش هیاى رسائن ارتواػی اش ّوِ بیؿتس اغمت.
زابؽِی ًاهؿسٍع ًصاع دغتِروؼی کتک خَزدى اش افساد ًاؾٌاظ قاچما ٍ تصمادا اش رولمِ
رسائوی اغت کِ دز زتبِ ّای بؼمدی قمساز دازًمد .ظمسی

ّوبػمت ی بمسای غمِ هتمیمس هیمصاى

ًاٌّزازی هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ هیصاى حعَز پلمیع هؼٌماداز اغمت .زابؽمِ بمیي هتمیسّمای
هرکَز بسای هیصاى حعَز پلمیع ر r; -0/44هیمصاى ًظمازت ارتوماػی ر ٍ r; -0/512هیمصاى
ًاٌّزازی ر r;0/485اغتً .تایذ زگسغیَى چٌدگاًِ ًؿاى هیدّد کِ هیصاى ًظازت ارتوماػی ٍ
ًاٌّزازی ارتواػی ٍ گؿت شًی پلیع ٍازد هؼادلِی زگسغیًَی ؾدُ ٍ تَاًػتٌد  0/50دزصد اش
 -1اغتادیاز راهؼِ ؾٌاغی داًؿ اُ شاد اغالهی ٍاحد اغالم باد غس
 -2دکتسی راهؼِ ؾٌاغی داًؿ اُ زاشی
تارید ٍصَل95/12/11 :

رًَیػٌدُ هػؤٍ
A_moradi88@iau-ea.ac.ir
Darghafari@yahoo.com
تارید پذیزش96/3/22 :
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تمییسات دزًٍی هتمیس ٍابػتِ زا تبییي ًوایٌد .یافتِّا ًؿاى هیدّد کِ گؿتشًی پلیع ٍ ًظمازت
ارتواػی هیصاى رسم زا کاّؽ ٍ افمصایؽ ًاٌّزمازی ّمای ارتوماػی هٌزمس بمِ افمصایؽ رمسائن
ارتواػی هیؾَد.
کلوات کلیسی :پلیع ًظازت پلیع رسم بصّکازی اهٌیت.

هقسهِ
زًٍد تَغؼِی ؾْسًؿیٌی دز کؿَزّای دز حا تَغؼِ ّنشهاى ٍ با غاشٍکازّای یکػاى
تَغؼِی صٌؼتی صَزت ً سفتِ اغت .پدیدُی ؾْسًؿیٌی دز کؿَزّای ه تلف غیا ٍ
فسیقا بِ فسایٌدی اش ػدم اًػزام هداٍم ٍ هکسز هٌتْی ؾدُ اغتًَ .غاشی با ؾیَُّای
شًدگی غٌتی دز کالىؾْسّای کؿَزّای دز حا تَغؼِ تؼازض دازد؛ اش ؼسفی
تَغؼِی صٌؼتی کالىؾْسّای کؿَزّای دز حا تَغؼِ ػودتاً بس پایِی صٌایغ هًَتاض
ؾکل گسفتِ ٍ هَر

تمییس غسیغ ٍ بیٍفقِی کالىؾْسّای کؿَزّای دز حا تَغؼِ

ؾدُ اغت .تمییس غسیغ کالىؾْسّا زا بِ هساکص تحَ فسٌّگ هدزى هبد غاختِ ٍ
غسػت صٌؼتی ؾدى بِ حدی اغت کِ تَغؼِی فسٌّ ی ًویتَاًد با ى ّواٌّگ ؾَد
دز ًتیزِ ؾکاا ػویقی بیي صٌؼتی ؾدى ٍ تَغؼِی فسٌّ ی اتفا هیافتد ٍ دز ًتیزِ
ؾْسًؿیٌی بسای غاکٌاى ًْادیٌِ ًؿَد کِ پیاهد ى اًحسافات ٍ غی ّای ارتواػی اغت
کِ هیتَاى هظْس ى زا دز بسٍش رسم هؿاّدُ ًوَد .بس اغاظ هادُی  2قاًَى هزاشات
اغالهی کؿَز ّس فؼلی یا تسک فؼلی کِ دز قاًَى بسای ى هزاشات تؼییي ؾدُ باؾد
رسم هحػَ

هیؾَد .دزبازُی ؾاخصِّای رسم بِ ؼَز کلی قسىّاغت اػوالی هاًٌد

قتل دشدی ًصاع ت سی

کالّبسدازی تزاٍش غازت ٍحؿیگسی قاچا هَاد ه دز

تؽ افسٍشی ٍ ...بِ ػٌَاى زفتاز هزسهاًِ پریسفتِ ؾدُ اغت ٍ تقسیباً ّوِی رَاهغ بسای
ى تؼسیف هؿ صی دازًد؛ تٌْا تفاٍت هؿَْد دز هیصاى ٍ ًَع تٌبیْی اغت کِ بس اغاظ
قَاًیي حقَقی ى راهؼِ تؼییي هیؾَد .ػالٍُ بس زفتازّای ذکس ؾدُ زفتازّای دی سی
ّن ّػتٌد کِ بس اغاظ ازشؼّا ٍ تمییس دز ازشؼّا یا بس حػ
هحػَ

شهاى ٍ هکاى رسم

هیؾًَد ٍ دز رسمؾٌاغی هَزد تَرِ قساز هیگیسًد کِ البتِ هاّیت ایي رسائن
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با رسائوی کِ دز بار ذکس ؾد هتفاٍت اغت .اکٌَى ًػبت بِ گرؾتِ بین ٍ خؽس ًاؾی اش
رسم ٍ رٌایت ٍ قسباًی ؾدى بِ دغت هزسهاى بػیاز بیؿتس اش گرؾتِ اغت .غاکٌاى
هٌاؼق دزٍىؾْسی دریل بیؿتسی بسای ً ساًی ٍ تسظ اش رسائن دازًد تا کػاًی کِ دز
هٌاؼق دی س شًدگی هیکٌٌدرگیدًص . 321 :1383
یکی اش ًیاشّای اغاغی ؾْسًٍداى احػاظ اهٌیت ٍ زظایت خاؼس اغتً .تایذ
پطٍّؽّا ًؿاى هیدّد کِ دز صَزت بار بَدى رسم غاکٌاى دز یک هحلِ زظایت
کوتسی دزیافت هیکٌٌدردیَیع ٍ فایي دیَیع1981 1؛ داهصً . 1992 2اٌّزازی ٍ
رسم باػج کوسًگ ؾدى پیًَدّای ارتواػیرّیپً ٍ 148 :2010 3قل ٍ اًتقارت
ارتواػی دز قال

هْارست بِ ًَاحی دی س هیؾَد .اش ؼسفی ًظازت ارتواػی

گؿتشًی پلیػی ٍ ارسایی ؾدى قاًَى هیتَاًد بِ کاّؽ زؾد روؼیت اهٌیت بیؿتس
کیفیت شًدگی بْتس ٍ غالنتس اًػزام ارتواػی دز حَشُی زػایت تٌدزغتی ٍ غالهتی
هٌزس ؾَد.
هسٍزی بس هاز دز حَشُی رسم ٍ غی ّای ارتواػی ًؿاى هیدّد کِ زًٍد غی ّا ٍ
ًابػاهاًیّای ارتواػی دز حا افصایؽ بَدُاًد ٍ فقػ دز بسخی رسائن اش غا ّای
 1381الی  1384تٌص هؿاّدُ هیگسدد کِ هزدداً اش غا  1385زًٍد زٍ بِ زؾد بِ خَد
گسفتِ اغتً .ابػاهاًیّایی هاًٌد هیصاى غسقت هیصاى قتل بیکازی زٍ بِ زؾد افصایؽ
غي اشدٍاد هػألِی اػتیاد اختالظ ازتؿا ٍ رؼل صدٍز چک بیهحل ٍ دُّا هَظَع
دی س افصایؽ یافتِ اغت .فؼالیتّای اًزام گسفتِ دز غؽح غی ّای ارتواػی با تَرِ
بِ بػتسّای ؾکلگیسی غی ّا هؿ ص هیکٌد کِ ّس چٌد ًقؽ ًیسٍی اًتظاهی دز
هَارِْ با ایي قبیل هػائل ًقؿی هػتقین ًیػت ٍلی ایي پدیدُّا ًیسٍی اًتظاهی زا ًیص بِ
ًحَی دزگیس هیکٌد چسا کِ زؾد غی ّا باػج گػتسؼ بػتسّا ٍ شهیٌِّای رسم
هیگسدد .دز هزوَع هی تَاى ًقؽ ٍ رای اُ ًیسٍی اًتظاهی زا دز پیؿ یسی اش غی ّای
1- Davis and Fine-Davis
2- Adams
3- Hipp
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ارتواػی بِ ػٌَاى غاهاىدٌّدُ دز زاغتای کوک بِ فسایٌد تصوینگیسی ٍ غیاغتگرازی
قلوداد کسد .دز ایي پطٍّؽ حعَز پلیع بِ ػٌَاى ًَػی ػاهل باشدازًدُی زغوی بسای
رسم دز ًظس گسفتِ ؾدُ اغت .بِ ؼَز کلی ّدا اغاغی ایي پطٍّؽ ًقؽ باشدازًدُّای
زغوی رحعَز پلیع دز ً سؼ افساد بِ رسم اش ًظس ؾْسًٍداى کسهاًؿاُ اغت .دز ایي
زاغتا اّداا رصئیتس ایي پطٍّؽ ػبازتٌد اش:
 -1بسزغی هیصاى ٍ ؾدت ٍرَد باشدازًدُّای زغوی دز ؾْس کسهاًؿاُ
 -2بسزغی ًقؽ باشدازًدُّای زغوی دز ً سؼ افساد بِ رسم
 -3تؼییي احسات غي دز هد َّیت ؼبقاتی ٍ ٍظؼیت ؾملی بس ً سؼ افساد بِ رسم
پیطیٌِی پژٍّص
غساد شادُ ٍ گیالًیر 1389دز پطٍّؿی با ػٌَاى بی غاشهاًی ارتواػی ٍ تسظ اش رسم
دز دٍ هٌؽقِ :هٌؽقِی غِ ربِ ػٌَاى هٌؽقِی کن ؾَ
پس ؾَ

ٍ هٌؽقِی  12ربِ ػٌَاى هٌؽقِی

اش غاکٌاى هٌاؼق  12 ٍ 3ؾْس تْساى هَزد بسغی قساز دادًدًْ .ا ًتیزِ گسفتٌد

کِ احػاظ بیًظوی تٌَع خسدُفسٌّ ی ٍ ً ساًی ارتواػی دز بیي هٌؽقِی  3کوتس اش
هٌؽقِ  12اغت رغساد شادُ ٍ گیالًی . 227 :1389
هلکویاى ٍ ؾسیفیاى ر 1388دز پطٍّؿی با ػٌَاى ػَاهل ارتواػی هؤحس بس رسم شًاى
شًداًی اغتاى گلػتاى ًؿاى دادًد کِ رساین شًاى بیؿتس ؾاهل اػتیاد زٍغپی سی غسقت
ٍ قتل بَدُ کِ ایي رساین دز فقس اقتصادی بیکازی فقداى ٍالدیي ٍالدیي هؼتاد غؽح
تحصیالت غي پاییي اشدٍاد هحیػ ًاهٌاغ

شًدگی خاًَادُی ًابػاهاى ٍ تا حدٍدی

پاییي بَدى هیصاى تؼلقات ارتواػی زیؿِ دازد رهلکویاى ٍ ؾسیفیاى . 165 :1388
ربِ داز ٍ ّوکازاى ر 1387هؽالؼِای با ػٌَاى تأحیس دفتس ًظازت ّو اًی تْساى
بصزگ دز اػتوادغاشی بیي پلیع ٍ هسدم اًزام دادًد .هحققاى بِ ایي ًتیزِ زغیدًد کِ ّس
اًداشُ ظسی
افصایؽ ظسی

اػتواد بِ پلیع بیؿتس باؾد ًقؽ ًظازت دز پاغ
ارتواػی بِ پلیع هؤحس باؾد.

َیی هسدم هیتَاًد دز
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یاهاهَزا 1ر 2009هقالِای با ػٌَاى "ًقؽ باشدازًدُّای زغوی رحعَز پلیع ٍ
غیسزغوی رغسهایِی ارتواػی دز کاّؽ رسم دز ضاپي" اًزام دادًدً .تایذ ًؿاى داد کِ
پلیع ٍ غسهایِی ارتواػی هیصاى رسم زا کاّؽ هیدّدً .تایذ ایي پطٍّؽ ًؿاى هیدّد
کِ تأحیسات غسهایِ ی ارتواػی اش تأحیسات پلیع کوتس اغت اها دز زاغتای زابؽِ بیي ایي
دٍ هَزد قساز هیگیسد.
رک ٍٍد ٍ ّوکازاى 2ر 2014دز هؽالؼِای با ػٌَاى زابؽِ بیي فاصلِی ارتواػی ٍ
فسغایؿی دزهاى ًَرَاًاى بصّکاز دز ؾْس فیالدلفیا بس زٍی ً 5517فس بِ بسزغی بػتسّا
ٍ بافت ّای ارتواػی ٍ تأحیس ى دز بصّکازی ًَرَاًاى پسداختٌدً .تایذ حاصل ًؿاى
هیدّد کِ فاصلِی ارتواػی هبتٌی بس بسداؾت اش قَهیت بِ بصّکازی ًَارَاًاى هٌزس
هیؾَد.
ّیپ ر 2010دز هؽالؼِای با ػٌَاى غاختاز خسد ٍ هحلِی خسد :بِ اًداشُگیسی ًَ
فاصلِی ارتواػی ٍ ا حسات ى بس ادزاک ؾ صی ٍ رسم ٍ اختال ارتواػی کِ دز
کالیفسًیا پسداختٌد ٍ .بِ ایي ًتیزِ زغیدًد کِ بیؿتس غاکٌاًی کِ فاصلِی ارتواػی بیي
ى ّا با ّن بیؿتس اغت هیصاى ًاٌّزازی ٍ اختالرت ارتواػی دز هیاًؿاى بارتس اغت
رّیپ . 152-148 :2010
هؽالؼات پیؿیي ًؿاى هیدّد کِ ػَاهل هتؼددی دز غب ؾٌاغی رسم ٍ ًاٌّزازیّای
ارتواػی هؤحس اغت کِ دز تؼاهل با یکدی س بِ ًاٌّزازی ٍ اًحسافات هٌزس هیؾًَد .دز
هیاى ػَاهل ذکس ؾدُ ًقؽ ػَاهل اقتصادی ٍ ًابػاهاًی خاًَادگی اش ّوِ پسزًگتس بِ
ًظس هیزغدّ .وچٌیي بِ ػَاهل دی س ّوچَى ّوٌؿیٌی با کزسٍاى افصایؽ ًسخ
ؾْسًؿیٌی تحصیالت پاییي ٍ ًطاد اؾازُ ؾدُ اغت دز اکخس ایي هؽالؼات اش فقس بِ ػٌَاى
دزٍاشُ ی ٍزٍد بِ رسم یاد ؾدُ اغت .دز ایي هؽالؼات ػلل رسم دز دٍ غؽح فسدی ٍ
غاختاز تبییي ؾدُ اغت.

1- Yamamura
2- Lockwood et al
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ازتیات ًظزی پژٍّص
الف -زیسگاُّای هزتثط تا جزم ٍ تشّکاری اجتواػی
ًظزیِی هؼزفتّای هحلیً :ظسیِی هؼسفتّای هحلی 1کِ اهسٍشُ اکخس غاشهاىّای
غیسدٍلتی اش ى دفاع هی ًوایٌد بِ دًبا رل

هؿازکت ٍاقؼی هسدم دز شًدگی ارتواػی

ًاى اغت .تحت ایي هؿازکت ػدم توسکصگسایی دز راهؼِ بسای تػْیل فسایٌد
تصوینگیسی اش پاییي بِ بار تقَیت هیگسدد رفَلس . 1992 2اغتفادُ اش هؼسفتّای
هحلی توسکص بس ٍاقؼیتّای ارتواػی دًبا کسدى فسایٌد حسفِای ؾدى ٍ اصالت بِ
ازشؼّای اًػاًی هاّیت زٍابػ غاشهاىّای غیسدٍلتی با هسدم زا تؿکیل هیدّد
رچوبسش . 1983 3دز زّیافت حل هػألِ ًیسٍی پلیع با یک تقػین کاز کوتس پیچیدُای
هَارِ اغت ٍ قَاًیي ٍ غؽَح اقتداز کوتسی ًیص دازد ٍ اش ًَػی خالقیت اغتفادُ هیکٌد
راحودی  . 1377دز ایي زّیافت پلیع با تالؼ دز شهیٌِی حل هػائل ًاؾی اش ٍقَع
حَادث دز رػتزَی کوک بِ هسدم بِ هٌظَز تأهیي ًظن زاهؽ ٍ اهٌیت اغت .پلیع
دز ؾیَُ ی حل هػألِ دز رػتزَی ال َّایی بسای ؾٌاخت ًااهٌیّا ٍ بِ دغت ٍزدى
زاُ حل ّایی بسای ًْا تَغػ خَد هسدم اغت .ایي ؾیَُ ّوکازی ٍ ّوبػت ی هسدم زا
با پلیع گػتسؼ هیدّد.
ًظزیِی تَمضٌاذتی گارتاریٌَ ٍ تلسکی :گازبازیٌَ 4ر ٍ 1977بلػمکی 5ر 1980تمالؼ
کسدًد تا یک ًظسیِی بَمؾٌاختی زا بسای تبییي هػائل ارتواػی ًظیمس رمسم ٍ بصّکمازی
تَغؼِ دٌّدًْ .ا هؼتقدًد کِ هحیػ ؾ ص هیتَاًد بِ ػٌَاى یک هزوَػِ اش هَقؼیتّا
دزک ؾَد؛ بِ گًَِای کِ ّس کدام اش ایي هَقؼیتّا اش هحیػ خسد خاًَادُ تا هحیػ کالى

1- Commonsense
2- Fowler
3- Chambers
4- Garbarino.
5- Belsky.
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راهؼِ دز دزٍى غؽح ٍغیغتمس بؼمدی رمای گسفتمِاًمد رزغمکَ42 :2007 1؛ رمازچَ

2

 . 17 :2004با الْام اش کازّای بلػکی دز هَزد غیػتوْای بَمؾمٌاختی ػمَاهلی کمِ بمِ
رسم ٍ بصّکازی کوک هیکٌد هیتَاًد دز توام غؽَح هحیػ بَمؾٌاختی ًْا ٍاقغ ؾمدُ
باؾد ٍ یا زخ دّد -1 :غیػتن پدید یی فمسدی-2 3غیػمتن خمسد  -3غیػمتن بسًٍمی -4
غیػتن کالى رزغکَ . 68-66 :2007
غیػتن پدید یی فسدی زؾد ٍ تحَ فسدی ٍ تزسبیات دٍزاى کَدکی زا همَزد هالحظمِ
قساز هی دّد ٍ بیاً س هؿاّدُی زفتازّای خؿًَت هیص یا قسباًی خؿمًَت ؾمدى اغمت.
غیػتن خسد بِ غیػتن خاًَادُ ٍ ازتباؼات دزًٍی ى تَرِ دازد .دز صَزتی کِ ٍالمدیي
فسشًداى زا کتک بصًٌد یا ًْا زا هَزد بی هْسی قساز دٌّد با کازکسد هٌفمی کمٌؽ هتقابمل
هیاى اػعای خاًَادُ هَارِ هیگسدًد .غیػتن بسًٍی بِ غاختازّای زغوی ٍ غیسزغموی
راهؼِ اش رولِ هَقؼیت ّای ؾملی گسٍُ دٍغتاى ٍ غایس گسٍُّای ارتواػی اؾمازُ دازد
کِ خاًَادُ زا با هحیػ خازد ازتبماغ همی دٌّمد ٍ دز ًْایمت غیػمتن کمالى ًیمص ؾماهل
ازشؾْای فسٌّ ی ٍ ال َّای اػتقادی هیؾَد راػصاشی . 84-85 :1380
ًظزیِی فضای قاتل زفاع :4بساغاظ ایي ًظسیمِ فقمداى چْماز ػٌصمس اش ػَاهمل ایزماد
فعاّای غیسقابل دفاع رهػتؼد زخداد رسم ّػمتٌد :ایزماد حمع قلومسٍ ٍ هالکیمت دز
فعای قابل دفاع افصایؽ ًظازت ؼبیؼی کِ بِ غاکٌاى اراشُ همیدّمد افمساد زا ؾٌاغمایی
کسدُ ٍ بِ ٍقایغ قلوسٍ خَد گاُ باؾٌد خلق تصَیسی اهي اش هحیػ اؼساا کمِ غماکٌاى
ى زا هیؾٌاغٌد ٍ اش ى هساقبت هیکٌٌد ٍ ایٌکِ ّوػایِّا باید ب ؿی اش ًاحیِی اهمي ٍ
بصزگتسی باؾٌد کِ اش ى دز بسابس خؽسات حفاظت هیکٌد ٍ بالؽبغ هحلمِی خمَد زا ًیمص
حفاظت هیًواید .بساغاظ ًظسیِی فعای قابل دفاع افصایؽ ًظازت ارتواػی بِ کماّؽ
رسائن ٍ افصایؽ گاّی ٍ اهٌیت هسدم هٌزس هیؾَد.

1- Resko
2- Jarchow
1- Ontogenic System
4- Defensible Space

 / 140فصلٌاهِی هطالؼات جاهؼِضٌاذتی ضْزی ،سال ّفتن ،ضوارُ تیست ٍ سَم ،تاتستاى 1396

ًظزیِی پٌجزُی ضکستِ :دز ایي ًظسیِ غِ فسظیِ دز هَزد اً یصُی تسظ ػوَهی
هؽسح ؾدُ اغت .تسظ ػوَهی بِ ٍغیلِی تسظ اش قسباًی رسم ؾدى تسظ اش افساد
هصاحن ٍ تسغی اش بی ًظوی ٍ بی تَرْی بِ یک هحیػ فیصیکی ایزاد هیؾَد .ایي ًظسیِ
با ػٌَاى پٌزسُی ؾکػتِ بِ ًادیدُ گسفتي هحیػ فیصیکی هیپسداشد ٍ بیاى هیکٌد کِ “یک
پٌزسُی تؼویس ًؿدُ ًؿاًِ ای اش ایي اغت کِ ّیچ کع بِ ًزا اّویت ًویدّد بٌابسایي
ؾکػتي پٌزسُّای بیؿتس ّیچ ّصیٌِای ًدازد” ربیکس . 1960 1دز ٍاقغ ًاى فسض
کسدُاًد کِ رسم بِ ایي هؼٌا اغت کِ ّیچکع بِ قلوسٍ خَد اّویتی ًدادُ یا هػؤٍلیتی
دز قبا هحیػ اؼسافؽ قبَ ًکسدُ اغت.
ب -زیسگاُّای هزتثط تا ًظارت اجتواػی
ًظزیِی ًظارت یا کٌتزل اجتوـاػیً :ظسیمِی کٌتمس ارتوماػی کمِ بازّما بمسای تبیمیي
بصّکازی ًَرَاًاى اغتفادُ ؾدُ اغت بس ایي پیؽفسض اغتَاز اغت کِ ازتکما

رمسم

ب ؿی اش ؼبیؼت اًػاًی اغت ٍ افساد اگس بِ حا خَد گراؾتِ ؾًَد ٍ تحت تسبیت قساز
ً یسًممد هستک م

رممسم خَاٌّممد ؾممد .زکلممع 2ر 1973اغممتدر هممیکٌممد کممِ ظممؼف

باشدازًدُ ّای دزًٍی ٍ بسًٍی =ارتواػی< اغت کِ باػج رسم ٍ رٌایت هیؾمَد .اش ًظمس
اٍ باشدازًدُّای دزًٍی ؾاهل کٌتمس ؾ صمی خَدپٌمدازُی هخبمت اػتوماد بمِ ًفمع
ٍرداى ٍ ؾ صیت اخالقی ٍ ...باشدازًدُ ّای بسًٍی ؾاهل شًدگی خاًَادگی ٍ گسٍُّای
حوایتی هؤحس ٍ ّوچٌیي دزبسدازًدُی ػَاهلی ًظیمس ٌّزازّمای قابمل قبمَ ٍ هتؼمازا
ٌّزازّای اخالقی اًتظازات ٍ بمِ ّمن پیَغمت ی ٍ...اغمت .بمِ ػبمازتی ػَاهمل کٌتمس
ارتواػی ؾاهل تقید ٍ تؼْد بِ ًْادّای ارتواػی بٌیادیي هاًٌد خماًَادُ هدزغمِ ٍ دیمي
هیؾَد راحودی . 86-89 :1384
ّیسؾی3ر 1969هؼتقد بَد اؾ اصی کِ بِ گسٍُّای ارتواػی اش قبیل خاًَادُ هدزغمِ ٍ
گسٍُ ّوػارى تؼلق داؾتِ باؾٌد احتوا کوتسی دازد کِ هستک

کمٌؽّمای بصّکازاًمِ
1- Baker
2- Reckless
3- Hirschi
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ؾًَد .اش ًظس اٍ چْاز ػٌصس اغاغی افساد زا دز دزٍى راهؼِ پیًَد هیدٌّد:
 -1تؼلق 1یا حػاغیت ًػبت بِ دی ساى ٍ ًظسات ًْا کِ هْنتسیي ػٌصس ظسٍزی بمسای
دزًٍی کسدى ازشؼّا ٍ ٌّزازّاغت .با داؾمتي ایمي احػماظ افمساد ٍابػمتِ ٍ هحمدٍد
هممیؾممًَد ٍ کوتممس خممَد زا شاد ٍ زّمما هممیبیٌٌممد کممِ ٌّزازّممای ارتومماػی زا ًقممص
کٌٌدرهوتاش  -2 . 121 :1381تؼْد کِ ّواى غمسهایِگمرازی هٌؽقمیٍ 2قمت ٍ اًمسضی دز
راهؼِی قسازدادی فسد اغت ٍ با زفتازّای اًحسافی بِ خؽس هیافتمد .هفْمَم تؼْمد بیماى
هی کٌد کِ غاشهاى راهؼِ بِ هاًٌد هٌافغ اکخس هسدم اغت کِ با کمٌؽ هزسهاًمِ دز هؼمسض
خؽس قساز همی گیمسد رّیسؾمی  -3 . 21-20 :1974ؾموَ کمِ کوتمس ؾمدى احتومارت
فؼالیتْای اًحسافی زا تَصیف هیکٌد .ؾ صی کِ دزگیس فؼالیتّمای زٍشهمسُ اغمت بمِ
ًدزت فسصت کٌؽ اًحسافی پیدا هیکٌدرهوتاش  -4 . 122 :1381اػتقادات ٍ باٍزّا کِ بِ
پریسؼ اػتباز قَاًیي قسازدادی اؾازُ دازدّ .س چِ ایي اػتقماد دز فمسد ظمؼیفتمس باؾمد
بیؿتس احتوا دازد کِ ٌّزازؾکٌی کٌد بٌابسایي اًحساا بِ ػلت فقداى اػتقماد بمِ اػتبماز
ٌّزازّا ٍ قَاًیي ٍاقغ هی ؾَد .فسدی کِ خَد زا تحت تأحیس اػتقادات هؼوَ دز راهؼمِ
ًبیٌد ّیچ ٍظیفِی اخالقی بسای ّوٌَا کسدى خَد ٍ زػایت قمَاًیي دز ًظمس ًومیگیمسد
ربسغاًی ٍ چي . 26 :1988
بِ ؼَز کلی اش ًظس ّیسؾی اغتدر هیؾَد کِ ّسگاُ پیًَد فسد با راهؼِ ظؼیف ؾَد یما
بِ ػبازتی گسٍّی کِ اػعایؽ با ّن اًػزام قَیتسی داؾمتِ باؾمٌد بْتمس همیتَاًٌمد بمِ
اػوا ًظازت ارتواػی زٍی اػعای خَد دغت بصًٌد.
زیسگاُ گیسًش :گیدًص بِ هؽالؼِ دز هَزد تمأحیس تؼماهالت ارتوماػی بمس ؾماخص اػتوماد
ارتواػی با غِ هحَز شیس هیپسداشد :الف -اػتوماد ٍ اهٌیمت ّػمتیؾمٌاختی :هسبمَغ بمِ
دٍزاى کَدکی اغت کِ دز بصزگػالی ًوَد پیدا هیکٌد .دز ایي دٍزاى هساقبتّای هٌظن ٍ
هحبت هیص بسای ایزاد اػتواد دز کَدک ظمسٍزی اغمت.

 -اػتوماد بمِ ًظمام اًتصاػمی:

هسبَغ بِ اػتواد بِ اصَ غیسؾ صی اغت ٍ با پیؿمسفتّمای ػلومی تکٌَلمَضی ػصمس
4- Attachment
1- Rational Investment
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ردید دز ازتباغ اغت ٍ بیاً س زابؽِی ػقلی اًػاىّا با افسادی اغمت کمِ دز ایمي شهیٌمِ
فؼالیت دازًد .د -اػتواد دز زابؽِ بیي ؾ صی :بیاً س زابؽِی احػاغی ٍ ػماؼفی هیماى
اًػاىّاغت رربِ داز ٍ ّوکازاى  . 145 :1387بساغاظ دیدگاُ گیدًص ازتباغ قَی هیماى
افساد یک راهؼِ ٍ ًیسٍّای ًظازت کٌٌدُ هیتَاًد بِ اػتوادغاشی بیي ًْا هٌزمس ؾمَد ٍ
بِ تبغ ى اًحسافات ٍ رسم کاّؽ یابد.
چارچَب ًظزی پژٍّص
چازچَ

ًظسی ایي پطٍّؽ بسگسفتِ اش دیدگاُ بیکمس ٍ گیمدًص اغمت .بساغماظ دیمدگاُ

گیدًص اقبا فصایٌدُی ػوَهی بِ خدهات اهٌیتمی خصَصمی اًمَاع ٍ اقػمام دشدگیسّمای
الکتسًٍیکی غگّای ً ْباى ٍ هحلِ ّای دضهاًٌد حکایت اش ایي دازد کِ بسخی اش همسدم
بِ ایي باٍز زغیدُاًد کِ ها دز راهؼِای شًدگی هیکٌین کِ دز ى ب ؽّایی اش روؼیمت
احػاظ هی کٌٌد کِ ًاچازًد اش خَد دز بسابس دی مساى دفماع کٌٌمد رگیمدًص . 311 :1383
بٌابسایي فؼالیت ّای هدیسیت خؽس هخل گؿتشًی پلیع گسٍُّمای اهٌیمت خصَصمی ٍ
غیػتن ّای ًظازتی ّو ی بِ هٌظَز حفاظت اش ػوَم هسدم دز بسابس خؽسات بالقَُ اًزام
هیپریسد .بسای هخا دز هسکص خسید ازگ ٍ یا دبیس اػظن کسهاًؿاُ ها ؾاّد گؿت ٍ گمراز
فصایٌدُ ی ًیسٍّای پلیع ّػمتین ٍ ایمي حکایمت اش اػتوماد همسدم بمِ ًظمازت ٍ کٌتمس
ًیسٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی دازد .بٌابسایي ایزاد اهاکي اهي ٍ هولَّ اش غالهت زا ّمن بمسای
ٍاحدّای اقتصادی ٍ اش ؼسفی بسای هصساکٌٌدگاى هیتَاًد یک غسهایِ دز ًظس گسفمت
کِ ایي غسهایِ ًَػی غسهایِ ی زغوی اغمت کمِ بما حعمَز ًیسٍّمای ًظمازتی ٍ پلمیع
اهکاىپریس خَاّد ؾد .اش ؼسفی گیدًص اغتدر هیکٌد کِ زٍؼّای پلیػی قابمل زییمت
هخل گؿتشًی دز خیاباىّا هَر

اؼویٌاى خاؼس هسدم هیؾَد .چٌیي فؼالیتّایی با ایي

تلقی غاشگاز ّػتٌد کِ پلیع فؼارًِ هؿمَ کٌتمس رمسم تحقیمق دزبمازُی ت لفمات ٍ
پؿتیباًی اش ًظام ػدالت کیفسی اغتّ .وچٌیي هیتَاى دز کٌاز ًظسیِی گیدًص اش دیمدگاُ
ًظسی بیکس ًیص هػألِ زا کٌدٍکاٍ کسد .بیکس ر 1968اٍلیي ًظسیِ دزبازُی رسم بمس هبٌمای
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زفتازّای ػقالًی زا ازائِ داد رکازًیسٍ ٍ دی ساىً . 2005 1کتِی هْن دز ًظسیمِی بیکمس
ایي اغت کِ رسم با ٍرَد بیؿتس حعَز پلیع کاّؽ هی یابد .اش ؼسفی ٍی هؼتقد اغمت
کِ ّصیٌِی ازتکا

رسم تٌْا بِ رسیومِ ّمای قماًًَی ٍ زغموی بمِ ٍغمیلِی پلمیع بمس

ًوی گسدد بلکِ بِ رسیوِ ّای غیسزغوی هاًٌد ؼسد ارتواػی بس هی گسدد کِ راهؼمِ ى زا
ایزاد هی ًواید رفاًک . 2005 2بِ ؼَز کلی هیتَاى اغتدر کسد کِ رسیوِّای بیسًٍمی
ٍ هزاشاتّایی کِ دز ًتیزِی بیاخالقیّای احتوالی دز راهؼمِ زخ همیدّمد ٍ تَغمػ
پلیع اػوا هی گسدد بِ ػٌَاى یک ػاهل ًظازتی بیسًٍی ًقؽ اغاغی دز کٌتس ٍ کاّؽ
رسم دازد ٍ بِ ػٌَاى ػاهلی باشدازًدُ تأحیسگمراز خَاّمد بمَدً .ومَداز شیمس زٍابمػ بمیي
هتمیسّای ایي پطٍّؽ زا دز قال

هد تزسبی تحقیق ًؿاى هیدّد.

ًوَزار ضوارُی  :1هسل تجزتی پژٍّص
يضعیت شغلی

کىترلکىىدٌَای رسمی

سه افراد

 -1میزان وظارت اجتماعی

میزان درآمد

 -2میزان حضًر پلیس

میزان وگرش
افراد بٍ جرم

ًَیت طبقاتی

فسظیِی اغاغی پطٍّؽ بِ صَزت شیس اغت:
بیي باشدازًدُّای زغوی ٍ ً سؼ افساد بِ رسم زابؽِ ٍرَد دازد.
بیي غي ٍظؼیت ؾملی َّیت ؼبقاتی ٍ دز هد با ً سؼ بِ رسم زابؽِ ٍرَد دازد.
رٍش پژٍّص
زٍؼ پطٍّؽ دز ایي هؽالؼِ تَصیفی اش ًَع پیوایؿی اغت ٍ اش ًزا کِ راهؼِی هَزد
هؽالؼِ بػیاز ٍغیغ اغت ٍ هحقق قادز بِ روغ ٍزی دادُّا بسای کل ایي افساد ًبَد
بٌابسایي اش زٍؼ ًوًَِگیسی اغتفادُ کسد .راهؼِی هازی هَزد هؽالؼِ دز ایي پطٍّؽ
1- Carneiro et al.
2- Funk
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ؾْسًٍداى باری  15غا ؾْس کسهاًؿاُ ّػتٌد .کل روؼیت هرکَز دز ؾْس بس اغاظ
غسؾوازی ػوَهی ًفَظ ٍ هػکي غا  1390بسابس با ً 17182فس ّػتٌد.
تؼدادی اش راهؼِی هازی بسابس با ً 300فس بِ ػٌَاى ًوًَِی هؼسا بِ ؾیَُی تصادفی
غادُ بسای هؽالؼِ اًت ا

ؾدًد .ایي حزن ًوًَِ با اغتفادُ اش فسهَ کَکساى بِ دغت

هدُ اغت .بسای تؼییي زٍایی پسغؿٌاهِّا اش ًظس هت صصاى اغتفادُ ؾد؛ بِ ایي هؼٌا کِ
ابتدا پسغؿٌاهِ دز اختیاز هت صصاى دز حَشُی راهؼِؾٌاغی قساز گسفت ٍ غپع با
اػوا ًظسّای ًْا زٍایی صَزی ى بِ دغت هد .بسای هؽالؼِی هقدهاتی ًیص غؤارت
دز اختیاز ًوًَِای ً 50فسی قساز گسفت .قابل ذکس اغت کِ افسادی کِ دز هؽالؼِی
هقدهاتی بِ کاز گسفتِ ؾدًد دز پسغؿٌاهِی ًْایی ٍازد ًؿدُاًد بٌابسایي تؼییي لفای
ّوػاًی دزًٍی

کسًٍباخ بسای ابصاز غٌزؽ دز هؽالؼِی هقدهاتی بِ دغت هد .ظسی

ر لفای کسًٍباخ ًؿاى هیدّد کِ ؼیفّا اش پایایی بارتس اش  % 75کِ دز پطٍّؽّای
ارتواػی هد ًظس اغت بسخَزدازًد.
جسٍل  :1ضزایة پایایی زرًٍی ٍ تاسآسهایی (پس اس زٍ ّفتًِ 50 ،فز) زر هتغیزّا
ػٌَاى خسدُهقیاظ

پع شهَى

پیؽ شهَى
تؼداد گَیِ

هیصاى لفای کسًٍباخ

تؼداد گَیِ

هیصاى لفای کسًٍباخ

هیصاى حعَز پلیع

 24گَیِ

0/57

 20گَیِ

0/79

هیصاى ًظازت ارتواػی

 19گَیِ

0/66

 13گَیِ

0/82

هیصاى بیٌّزازی ارتواػی

 16گَیِ

0/69

 12گَیِ

0/89

دز ایي پطٍّؽ اش زٍؼ دٍ ًیوِ کسدى شهَى بسای پایایی ًیص اغتفادُ گسدیدُ اغت .اش
ًزا کِ شهَى دز ایي ؾیَُی غٌزؽ بِ دٍ ًیوِ تقػین گسدید ظسی

ّوبػت ی بیي

ًیوِ ّای شهَى بِ دغت هدُ بسای هیصاى ًظازت ارتواػی رفسهَ ؾوازُی  1بسابس
 0/477بسای هیصاى گؿتشًی پلیع رفسهَ ؾوازُی  2بسابس  ٍ 0/704بسای هیصاى
ًاٌّزازی ارتواػی رفسهَ ؾوازُی  3بسابس  0/276اغت .بسای هحاغبِی ظسی
کل شهَى اش ظسی

پیؿٌْادی اغپیسهي -بساٍى اقدام ؾد.

اػتباز
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جسٍل  :2هقازیز تِ زست آهسُ اس رٍش زًٍیوِ کززى تزای اػتثار اتشار سٌجص
گسٍُّا

ًام

هیاً یي

اًحساا

هتمیسّا

ّوبػت ی

هؼیاز

دزًٍی

اغپیسهي-بساٍى

ًظازت

ًیوِی اٍ

46/13

6/55

0/477

0/646

ارتواػی

ًیوِی دٍم

41/52

5/86

گؿتشًی

ًیوِی اٍ

32/170

8/409

پلیع

ًیوِی دٍم

34/692

6/878

هیصاى

ًیوِی اٍ

18/215

5/149

ًاٌّزازی

ًیوِی دٍم

17/072

5/811

0/544

0/704

0/276

0/433

هْنتسیي هفاّین هَزد اغتفادُ دز ایي پطٍّؽ ػبازتٌد اش:
هیشاى ًاٌّجاری :کزسٍی ارتواػی زفتازی کِ ٌّزازّای ارتواػی زا ًقط کسدُ ٍ دز
ًتیزِ اش ًظس تؼداد بػیازی اش هسدم قابل ًکَّؽ اغترغتَدُ  . 31 :1380دز ایي هؽالؼِ
هیصاى ًاٌّزازی با اغتفادُ اش  12گَیِ دز قال

ؼیف لیکست غٌزؽ گسدید.

هیشاى ًظارت اجتواػیً :ظازت ارتواػی ؾاهل تواهی کٌتس ّای اػوالی اش ؼسا
حکَهت غاشهاىّا ٍ ًْادّای غیسزغوی ٍ زغوی بس ارتواع اغترخلف اًی :1387
ً . 51ظازت ارتواػی با  13گَیِ دز قال

ؼیف لیکست غٌزؽ گسدیدُ اغت.

هیشاى ٍ ًَع جزم :دز راهؼِؾٌاغی اًحسافات بِ اػوا غیس قاًًَی کِ افساد شیس غي
قاًًَی هستک

هیؾًَد بصُ ٍ بِ اًزام دٌّدُی ایي زفتاز بصُکاز هیگَیٌدٍ .اضُی رسم

ٍ هزسم زا بسای افساد باری غي قاًًَی دز ًظس هیگیسًد بٌابسایي اػوا غیس قاًًَی کِ بِ
ٍغیلِی رَاًاًی اًزام هیؾَد کِ ٌَّش بِ غي قاًًَی ًسغیدُاًد زفتاز بصّکازاًِ ًاهیدُ
هیؾَد ٍ رَاًاًی زا کِ چٌیي زفتازّایی زا هستک

هیؾًَد رَاًاى بصّکاز هیًاهٌد

راحودی . 14 :1377
ًزخ جزم :اًَاع رسائن صَزت گسفتِ دز ؼَ غا  92دز ؾْس کسهاًؿاُ بِ ًِ دغمتِ

 / 146فصلٌاهِی هطالؼات جاهؼِضٌاذتی ضْزی ،سال ّفتن ،ضوارُ تیست ٍ سَم ،تاتستاى 1396

تقػین گسدیدُاًد کِ بِ ؾسح ذیل ّػتٌد -1 :قتلرگسفتي راى کػی زا ػوداً ٍ بؽَز غیمس
قاًًَی اغت  -2دمزبایی  -3غسقت هػلحاًِ بِ هؼٌای غسقت تصسا غیس قماًًَی دز
ها دی ساى با خؿًَت یا بدٍى خؿمًَت اغمت  -4رؼمل اغمٌاد  -5کالّبمسدازی -6
غص

ػٌاٍیي  -7کیفقاپی  -8غسقتّای ػادی  -9غایس رسائن ررسائن ػادی ؾماهل

غسقت ّای خَدزٍ هَتمَز غمیکلت همماشُ هٌمص اهماکي خصَصمی ٍ دٍلتمی دزٍى
خَدزٍ احؿام ری بسی ٍ کؽ ٍ زٍشًی اغت .
یافتِّای پژٍّص
دادُّای پطٍّؽ حاصل اغت ساد پسغؿٌاهِّایی اغت کِ تَغػ ً 300فس اش ؾمْسًٍداى
هػتقس دز ؾْس کسهاًؿاُ تکویل گسدیدُ ٍ اغماظ تزصیمِ ٍ تحلیمل یافتمِّمای پمطٍّؽ
حاظس قساز گسفتِ اغت .پع اش پایاى یافتي گسداٍزی دادُّا پسغؿٌاهِّا اغمت ساد ٍ ى
گاُ بِ کاهپیَتس اًتقا یافت ٍ غپع با اغتفادُ اش بػمتِی ًمسم افمصاز همازی بمسای ػلمَم
ارتواػی هَزد تزصیِ ٍ تحلیل قساز گسفتِاًد.
ًتایذ ًؿاى هیدّد کِ کِ  31/0دزصد اش پاغ

َیاى دز ؼبقات بار  48/6دزصد ًْا دز

ؼبقات هیاًی ٍ  20/33دزصد ًْا زا ؼبقات پاییي تؿکیل هیدٌّد .هیاً یي هیصاى ٍقَع
رسم دز راهؼِ اش ًظس پاغ

َیاى بسابس  62/25اغت .ایي ًوسُ دز هقایػِ با هیاً یي

هَزد اًتظاز رهیاً یي هَزد اًتظاز بسابس  60اغت دز حد باریی قساز دازد.
ردٍ ؾوازُی  3تَ شیغ هتمیس هػتقلرهیصاى ًاٌّزازی هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ
گؿتشًی پلیع زا بسحػ

ؾاخصّای تَصیفی ًؿاى هیدّدً .تایذ ًؿاى هیدّد کِ

هیاً یي ٍاقؼی هیصاى ًاٌّزازی بسابس  35/288اغت کِ ایي هیاً یي دز هقایػِ با هیاً یي
هَزد اًتظاز ربسابس  36دز حد هتَغؽی قساز دازد .هیاً یي هیصاى گؿتشًی پلیع بسابس
 66/86اغت کِ ایي هیاً یي دز هقایػِ با هیاً یي هَزد اًتظاز رهیاً یي هَزد اًتظاز بسابس
 60اغت دز حد ًػبتاً باریی قساز دازد.
ًتایذ حاصل اش ردٍ ؾوازُی ً 3ؿاى هیدّد کِ هتمیسّای فَ زابؽِی هؼٌادازی با
ً سؼ بِ ٍقَع رسم دازًدً .تایذ ًؿاى هیدٌّد کِ ّس اًداشُ هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ
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هیصاى حعَز پلیع بارتس بسٍد ً سؼ بِ ٍقَع رسم پاییي هی ید .بسػکع ّس اًداشُ
هیصاى ًاٌّزازی افساد بیؿتس هیؾَد باػج افصایؽ هیصاى رسائن ٍ کزسٍی دز هیاى
پاغ

َیاى هییابد .زابؽِ بیي هتمیسّای هرکَز بسای هیصاى حعَز پلیع رr; -0/44

هیصاى ًظازت ارتواػی ر ٍ r; -0/512هیصاى ًاٌّزازی ر r;0/485اغت.
جسٍل  :3تَسیغ ًسثی سایز هتغیزّای هستقل
ًام هتمیس

هقداز ّوبػت ی هؼٌادازی

هیاً یي
ٍاقؼی

هَزد اًتظاز

لفا

هیصاى ًاٌّزازی

35/288

36

0/82

0/485

0/000

هیصاى ًظازت ارتواػی

36/83

39

0/89

-0/512

0/000

گؿتشًی پلیع

66/86

60

0/77

-0/44

0/000

ردٍ ؾوازُی ً 4ؿاىدٌّدُی تَشیغ فساٍاًی ً سؼ پاغ

َیاى بس حػ

ٍظؼیت ٍ

هیصاى ؾیَع رسائن ارتواػی زا ًؿاى هیدّدً .تایذ حاصل ًؿاى هیدّد کِ هیصاى ٍقَع
غسقت ٍغیلِی ًقلیِی ؾ صی اش هیاى رسائن ارتواػی اش ّوِ بیؿتس اغت .بِ ؼَزی کِ
ً 197فس یا بِ ػبازتی  65دزصد پاغ

َیاى ادػا داؾتٌد کِ هیصاى ؾیَع ایي ًَع رسم دز

راهؼِ بیؿتس اغت .زابؽِی ًاهؿسٍع ًصاع دغتِروؼی کتک خَزدى اش افساد ًاؾٌاظ
قاچا ٍ تصادا اش رولِ رسائوی اغت کِ دز زتبِّای بؼدی قساز دازًد.
جسٍل  :4تَسیغ پاسرگَیاى تز حسة ًگزش آًْا ًسثت تِ هیشاى ضیَع جزائن اجتواػی
یتنّا

خیلی کن

کن

هتَغػ

شیاد

خیلی شیاد

غسقت ٍغیلِی ًقلیِی

26ر8/7

12ر4/0

55ر21/7

69ر23/0

128ر42/7

قتل

35ر11/7

39ر13/0

94ر31/3

78ر26/0

54ر18/0

دمزبایی

63ر21/0

56ر18/7

82ر27/3

52ر17/3

47ر15/7

59ر19/7

43ر14/3

80ر26/7

67ر22/3

51ر17/0

زابؽِی ًاهؿسٍع

46ر15/3

64ر21/3

62ر20/7

68ر22/7

60ر20/0

رؼل اغٌاد

57ر19/0

50ر16/7

65ر21/7

68ر22/7

60ر20/0

تَشیغ هَاد ه دز

55ر18/33

64ر21/33

69ر23/0

57ر19/0

55ر18/33

کالّبسدازی

51ر17/0

47ر15/7

82ر27/33

54ر18/0

66ر22/0

غص

ػٌاٍیي
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یتنّا

خیلی کن

کن

هتَغػ

شیاد

خیلی شیاد

ًصاع روؼی

56ر18/7

51ر17/0

57ر19/0

74ر24/7

62ر20/7

ؾاکی خاًَادُ

57ر19/0

65ر21/7

63ر21/0

65ر21/7

50ر16/7

غالح غیسهزاش

52ر17/3

41ر13/7

90ر30/0

60ر20/0

57ر19/0

هَزد تزاٍش قساز گسفتي

57ر19/0

60ر20/0

74ر24/7

54ر18/0

55ر18/33

غسقت هػلحاًِ

63ر21/0

50ر16/7

80ر26/7

54ر18/0

53ر17/7

کیفقاپی ٍ ری بسی

46ر15/3

51ر17/0

81ر27/0

59ر19/7

63ر21/0

غسقت اهَا ٍ اؾیای هٌص

67ر22/33

45ر15/0

70ر23/3

59ر19/7

59ر19/7

هْسیِ

49ر16/33

57ر19/0

72ر24/0

61ر20/33

61ر20/33

کتک خَزدى اش افساد ًاؾٌاظ

58ر19/33

43ر14/3

69ر23/0

63ر21/0

67ر22/33

قاچا

47ر15/7

45ر15/0

81ر27/0

63ر21/0

64ر21/33

تصادا

33ر11/0

65ر21/7

75ر25/0

64ر21/33

63ر21/0

هالی  -اهٌیتی

60ر20/0

50ر16/7

58ر19/33

65ر18/7

76ر25/33

فزضیٍِ :ضؼیت ضغلی تز ًگزش تِ جزم تأثیز هؼٌازاری زارز.
ردٍ ؾوازُی  5شهَى تفاٍت هیاً یي ً سؼ بِ رسم زا بسحػ

ٍظؼیت ؾملی ًؿاى

هیدّدً .تایذ ًؿاى هیدّد کِ بیي گسٍُّا با ّن تفاٍت ٍرَد دازد .ایي تفاٍت بساغاظ
شهَى تی هػتقل با هقدازر t = 4/36قابل پریسؼ ٍ فسظیِ هرکَز هَزد پریسؼ اغت.
جسٍل  :5آسهَى تفاٍت هیاًگیي ًگزش تِ جزم تزحسة ٍضؼیت ضغلی
ً سؼ

ٍظؼیت ؾملی

هیاً یي

اًحساا هؼیاز

هیصاى t

هؼٌادازی

بِ رسم

ؾاغل

59/38

9/38

4/36

0/003

غیسؾاغل

62/89

11/65

آسهَىّای ًاپاراهتزی
ردٍ ؾوازُی  6هحاغبِ شهَىّای ًاپازاهتسی بسای پیَغت ی بیي هیصاى ًاٌّزازی ٍ
ًَع رسم زا ًؿاى هیدّدً .تایذ ًؿاى هیدّد کِ هیصاى کای اغکَئس بیي هیصاى ًاٌّزازی
ٍ ًَع رسم بسای پاغ

َیاى بسابس  38/78اغت .هیتَاى بساغاظ ایي شهَى ًتیزِ زا بِ
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کل راهؼِی هازی تؼوین دادّ .وچٌیي هقداز  dغاهسش بسابس  0/338اغت .ایي ًتیزِ ًیص
ًؿاى هی دّد ّس اًداشُ ًاٌّزازی بیي افساد بیؿتس باؾد تَرِ ًْا بِ ٍقَع رسم کوتس
اغت .قابل ذکس اغت کِ هقادیس  Tuc ٍ Tubکٌدا ًیص بِ تستی

دز ایي را بسابس 0/340

ٍ  0/235هیباؾد کِ هؼٌاداز اغت.
جسٍل  :6هحاسثِی آسهَىّای ًاپاراهتزی تزای پیَستگی تیي هیشاى ًاٌّجاری ٍ ًگزش افزاز تِ جزم
هیصاى ًاٌّزازی

گسٍُّا
غؽح بار

رسم

ً سؼ افساد بِ

Sig =0/000

غؽح هیاًی

غؽح پاییي

روغ کل

غؽح بار

13

145

16

174

غؽح هیاًی

3

70

43

116

غؽح پاییي

0

5

5

10

روغ کل

16

220

64

300

df = 4

Chi-Square = 38/78

= Kendall's tau-b =0/000 Sig =0/338Somers' d
= Gamma = 0/000 Sig =0/235Kendall's tau-c

0/000 Sig =0/340
0/000 Sig =0/650

ردٍ ؾوازُی  7هحاغبِی شهَىّای ًاپازاهتسی بسای پیَغت ی بیي هیصاى ًظازت
ارتواػی ٍ ً سؼ افساد بِ رسم زا ًؿاى هیدّدً .تایذ ًؿاى هیدّد کِ هیصاى کای
اغکَئس بیي هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ ً سؼ افساد بِ رسم پاغ

َیاى بسابس  -8/65اغت

ٍ ایي هقداز دز غؽح حداقل  95دزصد هؼٌاداز اغت .بٌابسایي هیتَاى بساغاظ ایي
شهَى ًتیزِ زا بِ کل راهؼِی هازی تؼوین دادّ .وچٌیي هقداز  dغاهسش بسابس -0/152
اغت .ایي ًتیزِ ًیص ًؿاى هی دّد ّس اًداشُ هیصاى ًظازت ارتواػی بیؿتس باؾد تَرِ ًْا
بِ ٍقَع رسم کوتس اغت .قابل ذکس اغت کِ هقادیس  Tuc ٍ Tubکٌدا ًیص بِ تستی
ایي را بسابس  -0/152 ٍ -0/152هیباؾد کِ هؼٌاداز اغت.

دز
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جسٍل  :7آسهَىّای ًاپاراهتزی تزای پیَستگی تیي هیشاى ًظارت اجتواػی ٍ ًگزش افزاز تِ جزم
هیصاى ًظازت ارتواػی

گسٍُّا

غؽح بار

غؽح هیاًی

غؽح پاییي

روغ کل

رسم

ً سؼ افساد بِ

غؽح بار

64

96

14

174

غؽح هیاًی

28

72

16

116

غؽح پاییي

1

8

1

10

روغ کل

93

176

31

300

df = 4

Sig =0/070

Chi-Square = -8/65

0/004 Sig =-0/152

= Kendall's tau-c = 0/004 Sig =-0/152Somers' d

0/004 Sig =-0/287

= Gamma = 0/004 Sig =-0/152 Kendall's tau-b

ردٍ ؾوازُی  8هحاغبِی شهَىّای ًاپازاهتسی بسای پیَغت ی بیي هیصاى گؿتشًی پلیع
ٍ ٍقَع رسم زا ًؿاى هیدّدً .تایذ ًؿاى هیدّد کِ هیصاى کای اغکَئس بیي هیصاى گؿتشًی
پلیع ٍ ٍقَع رسم پاغ

َیاى بسابس  -13/28اغت ٍ ایي هقداز دز غؽح حداقل  95دزصد

هؼٌاداز اغت .بٌابسایي هیتَاى بساغاظ ایي شهَى ًتیزِ زا بِ کل راهؼِی هازی تؼوین داد.
ّوچٌیي هقداز  dغاهسش بسابس  -0/205اغت .ایي ًتیزِ با تَرِ بِ خؽای  0/06هؼٌاداز
ًیػت .قابل ذکس اغت کِ هقادیس  Tuc ٍ Tubکٌدا ًیص بِ تستی

دز ایٌزا بسابس ٍ -0/088

 -0/600اغت کِ بسای اٍلی هؼٌاداز بَدُ ٍلی بسای گاها هؼٌاداز ًیػت.
جسٍل  :8هحاسثِی آسهَىّای ًاپاراهتزی تزای پیَستگی تیي هیشاى گطتسًی پلیس ٍ ٍقَع جزم
هیصاى گؿتشًی پلیع

گسٍُّا
غؽح بار
هیصاى ى رسم
Sig =0/010

غؽح هیاًی

غؽح پاییي

روغ کل

غؽح بار

13

26

0

39

غؽح هیاًی

30

201

13

242

غؽح پاییي

0

1

0

1

روغ کل

43

229

13

282

df = 4

Chi-Square = -13/28

= Kendall's tau-c = 0/061 Sig =-0/205Somers' d

0/029 Sig =-0/088
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0/114 Sig =-0/600

= Gamma = 0/062 Sig =-0/208 Kendall's tau-b

آسهَى رگزسیَى چٌسگاًِ
دز پطٍّؽ حاظس اش هازُی زگسغیَى چٌدگاًِ بِ ؾیَُی گام بِ گام اغتفادُ بِ ػول
هدً .تیزِی بِ دغت هدُ اش ایي شهَى دز هَزد هیصاى رسائن ارتواػی رهتمیس ٍابػتِ
ًؿاى هیدّد کِ خؽاّا یا باقی هاًدُ ّا بسای ایي هد زگسغیًَی هػتقل اش ّن ّػتٌد؛
دز ایي هؼادلِ هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ هیصاى ًاٌّزازی ٍازد ؾدًد .شهَىً Tؿاى
بتا بسای ایي هتمیسّا دز غؽح هؼٌادازی قساز دازد .هقداز Tبسای هتمیس

هیدّد کِ ظسی

هیصاى ًظازت ارتواػی بسابس ر ٍ T= -5/119ظسی
دز ایٌزا ظسی

هؼٌادازیر Sig.T; 0/000اغت.

تؼییي بسابس با  R 2 ;0/358بِ دغت هد .دز هسحلِ بؼد هیصاى ًاٌّزازی

ارتواػی هقداز Tبسابس ر ٍ T= 2/374ظسی
هسحلِ هیصاى ظسی

هؼٌادازی ر Sig.T; 0/018اغت .دز ایي

تؼییي بسابس با  R 2 ; 0/370بِ دغت هد .ایي دٍ هتمیس زٍی ّن

زفتِ تَاًػتٌد هقداز  0/37اش تمییسات دزًٍی هتمیس ٍابػتِ زا تبییي کٌٌد.
جسٍل  :9تحلیل چٌسگاًِ هتغیزّای هستقل تزای پیصتیٌی هیشاى ٍقَع جزائن اجتواػی
هد

ًام هتمیس

B

Beta

هقداز t

هؼٌادازی

هقدازR

R²

1

هیصاى ًظازت ارتواػی

-0/149

-0/333

-5/514

0/000

0/409

0/407

2

هیصاى ًاٌّزازی ارتواػی

0/343

0/405

7/489

0/000

0/497

0/494

3

هیصاى گؿتشًی پلیع

-0/141

-0/100

-2/116

0/035

0/505

0/500

=21/018 Constant=100/515 F=1/82Method= Stepwise Durbin-Watson
Y  a  bx1  bx2  ....bxn

هیصاى ٍقمَع رمسم ;  -0/33رهیمصاى ًظمازت ارتوماػی
رگؿتشًی پلیع

 0/40رهیمصاى ًاٌّزمازی ارتوماػی

-0/10

ei

هسل ػلّی تحلیل هسیز
هد تزسبی پطٍّؽ اش ًَع تحلیل هػیس اغتً .تایذ حاصل ًؿاى هیدّد کِ دٍ هتمیس
هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ هیصاى ًاٌّزازی بِ صَزت هػتقین بس هیصاى ٍقَع رسم تأحیس
دازًد کِ اش بیي ًْا هیصاى ًظازت ارتواػی بِ صَزت هخبت ٍ هػتقین ٍ هیصاى ًاٌّزازی
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بِ صَزت هٌفی ٍ هػتقین بس هیصاى ٍقَع رسم احسگرازًد .قابل ذکس اغت کِ هتمیس هیصاى
ًظازت ارتواػی دازای بیؿتسیي احس هػتقین اغت .اش ؼسفی هتمیسّایی چَى ٍظؼیت
ؾملی ٍ ؼبقِی ارتواػی بِ صَزت غیسهػتقین بس هیصاى ٍقَع رسم تأحیس دازًد.
هسل ضوارُی  :2هسل تحلیل هسیز
ٍظؼیت ؾملی

ؼبقِی ارتواػی

0/18

ًظازت ارتواػی

0/16

گؿت شًی پلیع

0/22

هیصاى ًاٌّزازی

0/33
0/10

هیشاى ٍقَع
جزم

0/40
e²;0/50

-

تحث ٍ ًتیجِگیزی
بساغاظ ًتایذ حاصل اش ایي پطٍّؽ هی تَاى چٌیي اغتٌباغ کسد کِ دزصد اًدکی اش افساد
ٍ خاًَادُّا دز اهس ًظازت ارتواػی دخالت دازًد .دز بسزغی ایي فعای ارتواػی
هیتَاى ًقؽ هَاًؼی هاًٌد بی قدزتی احػاظ بی اً ی افساد اش ًظام پلیػی ٍ ّوچٌیي
ً سؼ هٌفی هػؤٍرى ٍ هدیساى ًػبت بِ هؿازکت ذکس کسدً .تایذ حاصل اش پطٍّؽ
ًؿاى هیدّد کِ هیاً یي هیصاى ٍقَع رسم دز راهؼِ اش ًظس پاغ

َیاى بسابس 62/25

اغت .ایي ًوسُ دز هقایػِ با هیاً یي هَزد اًتظاز رهیاً یي هَزد اًتظاز بسابس  60اغت دز
حد باریی قساز دازدً .تایذ ًؿاى هیدّد کِ هیاً یي ًظازت ارتواػی پاغ

َیاى بسابس

 36/83هیصاى ًاٌّزازی بسابس  ٍ 35/28هیصاى گؿتشًی پلیع بسابس  66/86هیباؾد .ایي
هیاً یيّا دز هقایػِ با هیاً یي هَزد اًتظاز بسای هؤلفِّای فَ بِ تستی

بسابس 36 39

ٍ  60اغتً .تایذ حاصل ًؿاى هیدّد کِ هیصاى ٍقَع غسقت ٍغیلِی ًقلیِی ؾ صی اش
هیاى رسائن ارتواػی اش ّوِ بیؿتس اغت .بِ ؼَزی کِ ً 197فس یا بِ ػبازتی  65دزصد
پاغ

َیاى ادػا داؾتٌد کِ هیصاى ؾیَع ایي ًَع رسم دز راهؼِ بیؿتس اغت .زابؽِی
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ًاهؿسٍع ًصاع دغتِروؼی کتک خَزدى اش افساد ًاؾٌاظ قاچا ٍ تصادا اش رولِ
رسائوی اغت کِ دز زتبِّای بؼدی قساز دازًد.
ًتایذ حاصل اش فسظیِ " بیي هیصاى ًاٌّزازی ٍ هیصاى ً سؼ بِ رسم زابؽِ ٍرَد
دازد" ًؿاى هیدّد کِ بیي ایي دٍ هتمیس زابؽِ ؾدید ٍ هؼٌادازی ٍرَد دازد .غؽح هؼٌا-
دازی ر ٍ Sig=0/000ظسی

بِ دغت هدُ بسای ایي هتمیس بسابس ر (r = 0/485بیاً س

زابؽِ هخبت ٍ هػتقین بیي ایي دٍ هتمیس اغت .با افصایؽ یا کاّؽ دز هیصاى ًاٌّزازی
ارتواػی دز هیاى ًْا ًی ص بِ هقداز شیادی افصایؽ یا کاّؽ هییابد .با تَرِ بِ ایي هازّا
هیتَاى چٌیي اغتدر کسد کِ فسظیِی هرکَز دز غؽح حداقل  95دزصد هؼٌاداز بَدُ ٍ
هَزد تأیید قساز هیگیسدً .تیزِی هرکَز با هؽالؼات غساد شادُ رّ ٍ 1389ن چٌیي با
هؽالؼِ هلکویاىرّ 1388وػَ اغت.
ّوچٌیي " بیي هیصاى ًظازت ارتواػی ٍ هیصاى ً سؼ بِ رسم زابؽِ ٍرَد دازد".
ظسی

ّوبػت ی بِ دغت هدُ بسای ایي هتمیس بسابس  -0/512با غؽح هؼٌا-

دازیر Sig=0/000بیاً س زابؽِی هؼٌاداز ٍ هؼکَظ بیي دٍ هتمیس هرکَز اغت .دز
بسزغی فسظیِی "بیي هیصاى حعَز پلیع ٍ هیصاى ً سؼ بِ رسم زابؽِ ٍرَد دازد"
ًتایذ ًؿاى هی دّد کِ بیي هیصاى حعَز ًیسٍّای ًظاهی ٍ هیصاى ً سؼ بِ ٍقَع رسم
زابؽِی هؼٌادازی ٍرَد دازد .ظسی

ّوبػت ی بِدغت هدُ بسای ایي هتمیس بسابس

 -0/44با غؽح هؼٌادازی ر Sig=0/000بیاً س زابؽِی هٌفی ٍ هؼکَظ بیي دٍ هتمیس
هرکَز اغت .هیتَاى اغتدر کسد کِ ًظازت پلیع بِ ػٌَاى یک باشدازًدُ تا حدی رسم
زا کاّؽ هی دّد ٍلی ًباید اش تأحیسات بسػکع ایي هتمیس ًیص غافل هاًد .خیلی راّا
هؿاّدات حاکی اش ایي اغت کِ رسائن ارتواػی بِ غوت هٌاؼقی کؿیدُ هیؾَد کِ
حعَز ًیسٍّای ًظاهی قَیتس اغت ٍ ایي ّواى هحل اهي ٍ بی ؾک بسای زؾد رسائن
ارتواػی خفتِ اغت .ایي ًتیزِ با هؽالؼِی ّیپرّ ٍ 2010وچٌیي هؽالؼِ یاهاهَزا
ر ٍ 2009ربِ داز ٍ ّوکازاى رّ 1387وػَ اغت.
زابؽِی بیي رسم ٍ حعَز پلیع یک زابؽِی دٍؼسفِ اغت ٍ گاّی اٍقات ًَػی
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اًحساا ایزاد هیکٌد .بِ ػبازت دقیقتس اگس راهؼِ اش باشدازًدُّای زغوی ٍ غیسزغوی
بسای رلَگیسی رسم ٌّ ام افصایؽ ى اغتفادُ کٌد ًظازت ٍ گؿتشًی پلیع دز کٌاز
ػَاهل غیسزغوی هاًٌد غسهایِی ارتواػی بِ ػٌَاى یکی اش ػَاهل هَزد اغتفادُ قساز
هی گیسد .اش ًزا کِ غاشهاًدّی بِ تسافیک یکی اش ٍظایف اصلی پلیع اغت ٍ هیصاى
تَشیغ ًیسٍی پلیع بػت ی بِ ؾسایػ تسافیک دازد .هتؼاقباً ؾسایػ تسافیک بِ گًَِای
اغت کِ باید اش ًیسٍی پلیع بیؿتسی اغتفادُ ؾَد .تؼداد ٍ راّا بػت ی بِ تؼداد پلیع
دازد.
یافتِّای ػودُ بِ دغت هدُ اش تحلیلّای ایي پطٍّؽ ًؿاى هیدّد کِ پلیع ٍ
غسهایِی ارتواػی هی تَاًٌد رسم زا کاّؽ دٌّد .ایي دٍ هَزد دز زاغتای ّن تا حد
شیادی اش رسم هیکاٌّد .دز ؾسایػ راهؼِی هدزى کِ تَأم با پیچیدگی ٍ زیػکپریسی
اغت دزچٌیي ؾسایؽی غسهایِ ًقؽ هْوی دز تبییي ٍ حفظ ًظن ارتواػی باش هیکٌد دز
ٍاقغ غسهایِی ارتواػی اغت کِ بِ افساد اراشُ هیدّد بِ زاحتی با یکدی س ازتباغ
بسقساز کٌٌد ٍ بِ ٍاغؽِی ایي تػْیل کٌؽ اغت کِ غسهایِی ارتواػی یاد هیؾَد.
رَاهؼی کِ بِ ّس ؼسیقی غسهایِی ارتواػی کاّؽ یابد دچاز ؾکاا ٍ هؿکل خَاّد
ؾد ٍ با افصایؽ اًحسافات هَارِ خَاّد ؾد ّصیٌِّای ًاؾی اش ازتکا

رسم تابغ

غسهایِی ارتواػی اغت بٌابسایي ًظازت کاهل بِ خیاباىّا غاختواىّا ٍ خاًِّا ّن
تَغػ ًیسٍّای هسدهی بِ صَزت غیسزغوی ٍ ّن تَغػ ًیسٍّای گؿتشًی پلیػی
هی تَاًد دز کاّؽ ٍقَع رسائن ارتواػی احسگراز باؾد ٍ احػاظ اهٌیت ٍ غایؽ زا
بسای هسدم بِ ٍرَد ٍزًد.
ػَاهل زغوی ًظیس تَاى پلیػی ٍ قعایی احتوا دغت یسی هیصاى هزاشاتّا ٍ هَازدی
هؿابِ هی تَاًد تحت ػٌَاى ػاهل باشدازًدگی بیاى ؾَد .ؼبیؼی اغت کِ ّس چِ تَاى
اهٌیتی ٍ قعایی دز راهؼِ ای بیؿتس باؾد اػوا کازّای هزسهاًِ ًیص کاّؽ خَاّد
یافتٍ .رَد ًیسٍّای پلیع هَشؼ دیدُ ٍ خبسُ ٍ ّویي ؼَز ایزاد ٍ اػوا قاًَىّای
زٍش هد هتٌاغ

با رسائن هی تَاًد تأحیسی هٌفی بس ازتکا

رسم داؾتِ باؾد .اگس دز ًظس

تزرسی راتطِ تیي کٌتزل کٌٌسُّای رسوی ٍ ًگزش افزاز تِ جزم 155 /

ب یسین کِ ّصیٌِی رسم ؾاهل احتوا دغت یسی ٍ هیصاى هزاشات اغت پع دز ٍاقغ
ػاهلی اغت کِ هیتَاى ى زا ػاهل «باشدازًدگی» ًام بسد .بٌابسایي کاّؽ رساین حعَز
پلیع ٍ هزاشات ٍ تؼقی

بِ تٌْایی هَحس ًیػت بلکِ ٌّزازّای دی سی تحت ػَاهل

باشدازًدُ ٍرَد دازد کِ هوکي اغت بِ ٍغیلِی دٍلت هَشؼ ٍ پسٍزؼ خاًَادُ ٍ
هرّ

بِ ؼَز هؤحس ًیاش ّای ارتواػی زا هحدٍد ًوَدُ بْتسیي کٌتس ٍ هدافغ دز بسابس

رساین بِ ؾواز یٌد.کِ باید هَزد تَرِ ردی بسًاهِزیصاى کؿَز قساز گیسد.
بس ایي اغاظ ًتایذ ایي پطٍّؽ بِ صَزت ًظسی هیتَاى اغتدر کسد کِ دز شهیٌِی
کاّؽ رسائن ؾْسی ٍ افصایؽ اهٌیت ارتواػی ٍ بسقسازی هحیؽی زام ٍ هٌاغ

بسای

ؾْسًٍداى هیتَاى هَازد شیس زا دز راهؼِ ػولی ًوَد:
 -1اػتوادغاشی ٍ اػتوادپسٍزی با تَرِ بِ ؾسایػ فؼلی تٌْا دز صَزتی اهکاى پریس اغت
کِ شهیٌِ ّای اػتواد بٌیادی دز خاًَادُ هدزغِ ٍ ّوػارى هَزد تقَیت قساز گیسد تا
گام ّای بؼدی دز غؽَح بارتس شًدگی بسداؾتِ ؾَد ًقصاى دز ایي فسایٌد هاًغ ایزاد
بػتسّای اػتواد خَاّد بَد.
 -2اش ًزایی کِ هؽابق هؽالؼات صَزت گسفتِ تَاى اهٌیتی ٍ قعایی دازای تمأحیس هخبتمی
بس کاّؽ ٍقَع رسائن اغت؛ بٌابسایي بِ پطٍّؿم ساى ایمي حمَشُ پیؿمٌْاد همیؾمَد تما
هؽالؼات گػتسدُای زا بسای ازتقای تَاى اهٌیتی ٍ قعایی کؿَز غاش کمسدُ ٍ ًتمایذ ى زا
ارسایی کٌٌد.
 -3رل

ٍ رر

ّواٌّ ی هسدهی دز ؾٌاغایی ٍ هؼسفی ایي افساد بِ پلیع زاُاًداشی

گؿتّای اًتظاهی بسای هقابلِ با ازاذ ٍ اٍباؼ.
 -4پلیع کازکسد ه تلفی دازد کِ هْوتسیي ى حفظ ٍ ً ْدازی ًظن اغت بٌابسایي بسای
پلیع ؾدى ٍیطگیّای خاصی رشم اغت کِ باید دز اغت دام ًیسٍّای پلیع هدًظس قساز
گیسًد ّواًٌد َّؼ بار ؾزاػت فیصیکی هْازت دز قعاٍت ػادرًِ تَاًوٌدی
هدیسیتی رشم ٍ خالقیت ٍ ًَ ٍزی.
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