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چکيده:
اجزای ريیکزد پلیس جامعٍ محًر ،ویاسمىذ کارکىاوی است کٍ چهٍ در سهغف دهزدی ي چهٍ در سهغف
تیمی اس ريیکزدَای حل مسألٍ ي مُارت َای بزقزاری ارتباعات اجتماعی بزخًردار باشهىذ اس ایهه ري در
درجات ابتذایی ویاس بٍ کارکىاوی تحصیلکزدٌ احساس میشًد يلی ساسمانَای پلیس با تقسیم ادزاد بٍ
درجٍ داران ي ادسهزان هَماوىهذ الیهًی ویهامیع ،معمهً خ در خهظ مقهذ  ،اس قشهز درجهٍداران -کهٍ داقهذ
تحصیالت داوشیاَی َستىذ -استفادٌ میکىىذَ .مچىیه مذویز قزار دادن مذت سابقٍی خذمت در یک
درجٍ بزای تزدیع باعث می شًد کٍ ادزاد بٍ صًرت خًدکار ي بذين در ویز گزدته شایستیی ي یا ویاسَای
ساسماوی بٍ درجات با تز ارتقاء یابىذ ایه امز خًد معضالت بیشماری را بٍ َمزاٌ دارد .در ایه مقالٍ بها
ريش مزيری بٍ دوبال بزرسی راٌ کارَای حل ایه مشهکالت بها مغالعهٍ ي بزرسهی ویها تزدیعهات پلهیس
اویلستان ي امزیکا َستیم .در پایان پىج وکتٍ ی کلیذی ي حیاتی در ویا شایسهتٍسها ری پلهیس ارا هٍ
می گزدد ایه وکات عبارتىذ اس :شزيع خذمت اس درجٍی ايل بزای َمٍی کارکىهان پلهیس تزدیهع رقهابتی
ارتباط تىیاتىگ جاییاٌَای شغلی با درجات پزداخهت حقهً بهز اسهاس سهابقٍ خهذمت ،تحصهیالت ي
ومزٌی کارایی تًجٍ بٍ وخبیان داوشیاَی در عزح ارتقای سزیع.

كليد واژهها:
پلیس اویلستان ،پلیس امزیکا ،تزدیع ،درجٍ ،تحصیالت ،پلیس شایستٍ.
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مقدمه:
پٔیس أِٛستب ٝ ٙاٗطیٌب ثب اضائ ٠آِٞی پٔیس ٗحٔی  ٝپٔیس خبٗؼٗ٠حٞض تٞاٛست٠اٛس ذوٞز
ضا ث ٠ػٜٞا ٙآِٞی تـییطات پٔیس زض سطاسط خ٢بٗ ٙؼطكی ٘ٛبیٜس.
زض ای ٚثی ٚپٔیس أِٛستب ٙث ٠ز ٝزٓیْ ثب پٔیس سبیط ًطٞض١بی زٛیب ٗتلبٝت است؛ پٔیس
أِٛستب ٙزض ٠ٔ١ٝی ا ّٝثط پبی٠ی كٔسل٠ی تٞاكن ػ٘ٗٞی ،اٛدبٕ ٝظیلٗ ٠یًٜوس؛ یؼٜوی ٝخوٞز
پٔیس ث ٠ذبعط تٞاكن  ٝضضبیت ثیطتط اكطاز خبٗؼ ٠است .ای ٚاٗط ٗٞخت ٌ٘١بضی خبٗؼو ٠ثوب
پٔیس ضس ٟاست .ثط اسبس ایِٛ ٚطشً ،بضًٜوب ٙپٔویس ثبیوس زاضای قوساهْ هوسضت ثبضوٜس
) ،(Long, 2005ث ٠عٞضیً ٠پٔیس أِٛستب ٙقتی ث ٠سالح ُطٕ ٗسٔح ٛیسوت؛ آجتو ٠اٗوطٝظٟ
اكطب٠ٛی ُبظ سی .اس ٝ .ثبع ٕٞزض ٗیبً ٙبضًٜب ٙپٔیس تٞظیغ ضس ٟاست؛ آجت ٠شًط ایٌٛ ٚت٠
ضطٝضی است ً ٠ایٞٗ ٚاضز اُط ث ٠زضستی استلبز ٟضٛٞس ث١ ٠یچ ػٜٞاً ٙطٜس٘ٛ ٟی ثبضٜس .ث٠
عووٞض ًٔووی زض أِٛسووتب ،ٙاظ ایدووبز پٔوویس ضووجٛ٠ظووبٗی ٛیووع ذووٞززاضی ضووس ٟاسووت
) .(Jason-Lioyd, 2005تلبٝت زیِط پٔیس أِٛستب ٙثب اًثط پٔیس١وبی ًطوٞض١بی خ٢وب ٙزض
ای ٚاست ً ٠زض أِٛستب ٙپٔیس ٗٔی ٝخٞز ٛساضت ٝ ٠اذتیبضات ٗ ٝسئٓٞیت ١ب ثی 43 ٚازاضٟی
ٗستوْ توسیٖ ضس ٟاست؛ زض قبٓی ً ٠ثیطتط ًطٞض١بی اضٝپبیی ث٠عٞض ٗت٘طًع ازاضٗ ٟیضٛٞس
)ٗ .(Jason-Lioyd, 2005عیت پٔیس ٗحٔی زض ای ٚاست ً ٠ای ٠ُٛٞٚازاضات پٔیسٛ ،سجت ث٠
اهساٗبت كطزی ذٞز  ٝزض اضتجبط ثب آٙچ ٠زض قٞظٟی استحلبظی آٛب ٙضخ ٗی ز١س ٗسوئٓٞیت
زاضٛس .ای ٚاٗط ٛطبٗ ٙیز١س ً ٠پٔیس أِٛستب ،ٙپٔیس خبٗؼوٗ٠حوٞض اسوت ).(Weber,2001
هبثْ شًط است ً ٠سبذتبض كطٗبٛس١ی ١ط یي اظ ٛیط١ٝبی پٔیس ،اظ ٛبقی ٠ای ثٛ ٠بقی٠ی زیِط
ٗتلبٝت ثٞزٟ؛ اُط چ ٠ثبكت اغٔی آ ٙزض ت٘بٕ ٛیط ٝیٌی است ).(Jason-Lioyd, 2005
پٔیس اٗطیٌب ٛیع ثب اٛتربة ضٝیٌطز خسیس ذٞز  ٠ً-ثب ػٜٞا ٙپٔیس خبٗؼٗ٠حوٞض ضوٜبذت٠
ٗیضٞز ٝ -عطح ٗجبقث ػٔ٘ی ٗطتجظ ثب آ ٙتٞاٛست ٠ذٞز ضا ث ٠ػٜوٞا ٙآِوٞی پٔویس سوبیط
ًطٞض١ب ٗؼطكی ٘ٛبیس .اٗطیٌب اظ ضایحتطی ٚآِٞی پٔیس ؿیط ٗت٘طًع زض خ٢ب ٙثطذٞضزاض است؛
ث ٠عٞضی ًٛ ٠ظبٕ یيپبضچ ٠ای ٝخٞز ٛساضز ً ٠ػٜبٝی ٚذوسٗت ،زضخوٛ ٝ ٠طوب ٙضا پٞضوص
ز١سٖ١ .چٜیٛ ٚظبٕ ٗطتطًی ثطای استرسإ ،آٗٞظش ،تحػیْ ،قووٞم  ٝهوٞاٛی ٚثبظٛطسوتِی
ٗٞخٞز ٛیست .زض سبّ  2000زض ایً ٚطٞض قوسٝز ٛوٞظز١ ٟوعاض سوبظٗب ٙپٔویس ٝخوٞز زاضوت
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) .(Sadykiewicz, 2005سبذتبض پٔیس اٗطیٌب ثب سبیط ًطٞض١بی زٛیب ثسیبض ٗتلبٝت است١ .وط ضو٢ط
چ ٠ثعضٍ  ٝچًٞ ٠چي-زاضای ازاضٟی پٔیس ٗرتع ث ٠ذٞز است ًو ٠تٞسوظ ضئویس آ ٙازاضٟٗیضٞز .ای ٚسجي ازاضٞٗ ٟس ٕٞث« ٠سبذتبض هب ٙٞٛزاذٔی»1است١ .ط ازاضٟی پٔویس اظ ٛظوط ٗوبٓی،
تٞسظ خبٗؼ ٠ای ً ٠ث ٠آ ،ٙذسٗبت اضائٗ ٠ی ز١س ،تأٗیٗ ٚیضٞز .ازاضات ٗحٔی اظ ٓحبػ ذوسٗبتی
ً ٠ث ٠سبًٜی - ،ٚاظ ٛظط پیصُیطی اظ خطٕ  ٝاضتوبی اٜٗیت -اضائوٗ ٠ویزٜ١وسٜٗ ،حػوط ثو ٠كوطز
١ستٜس .پٔیس خبٗؼٗ٠حٞض اغغالقی است ً ٠ثب تٞخ ٠ثٞٛ ٠ع ذبظ ػٌ٘ٔوطز پٔویس ،زض سطاسوط
خبٗؼ٠ی اٗطیٌب ُستطز ٟضس ٟاست ) ٝ (Das, Marenin, 2009تٞاٛست ٠آِٞیی ٜٗبسجی ثطای پٔویس
زض سطتبسط خ٢ب ٙثبضس.
اظ ای ٚضٗ ٝغبٓؼ٠ی اهساٗبت ای ٚزً ٝطٞض زض ظٗی٠ٜی ٗٞضٞع١بی ٗرتٔق ٗیتٞاٛس قساهْ ثو٠
ٗثبث ٠یي ٗغبٓؼ٠ی ٗوسٗبتیٗ ٝ ،وسٗ٠ای ثطای تـییطات زض پٔیس سبیط ًطٞض١ب ٗوسٛظط ثبضوس .زض
ایٗ ٚوبٓ ٠ثب ١سف ث٢ی٠ٜسبظی ًبضًٜب ٙپٔیس ،ثب ضٜبذت  ٝثطضسی ضیٟٞی تطكیغ پٔیس زض ایو ٚزٝ
ًطٞض ،ث ٠زٛجبّ استرطاج ٌٛبت ًٔیسی ثطای زاضت ٚپٔیس ضبیست١ ٠ستیٖ.
شروع به كار در پليس انگلستان
ت٘بٕ ًسبٛی ً ٠ث ٠استرسإ پٔیس أِٛسوتب ٙزض ٗویآیٜوس ثوس ٙٝتٞخو ٠ثو ٠تحػویالت  ٝیوب
ًیلیت١بی زیِط ،اظ زضخ٠ی ا( ّٝپبسجبٛی) ضطٝع ٗیًٜٜس؛ ای ٚزضخ٠ای است ً ٠ت٘بٕ اكطاز -چو٠
ظ ٙیب ٗطزٝ -هتی ًٝ ٠اضز ضـْ پٔیس ٗیضٛٞس اظ آ ٙضطٝع ٗیًٜٜس .آجت ٠ایٞٗ ٚاضز (تحػویالت
 )... ٝزض ظٗب ٙتطكیغ ٗیتٞاٛس ثطای آ١ٙب ث٘طثرص ثبضس .ای ٚاٗط یٌی اظ ت٘بیعات ثسیبض ثبضظ پٔیس
أِٛستب ٙثب سیستٖ ٛظبٗی است .آجتً ٠بضًٜب ٙپٔیس ث ٠زٓیْ تأًیس ثط ُطوت پویصُیطاٛو ٠ثبیوس
یٛٞیلطٕپٞش ثبضٜس ) .(Long,2005ضطٝع ذسٗت اظ زضخ٠ی ا ّٝثبػث ٗیضٞز ًو ٠ت٘وبٕ اكسوطاٙ
اضضس پٔیس ً ٠ث ٠پست١بی ٗسیطیتی ٗیضسٜس ث ٠غٞضت پٌٔوبٛی اظ زضخو٠ی ا ّٝضوطٝع ًوطزٟ
ثبضٜس .ثطای ٗثبّ آٝیً٘ ٚیسط پٔیس ٗتطٝپٔتی ٚیؼٜی خٞظف سیپس ٠ً2ٙٞزض سبّ ً٘ 1958یسوط
ضس زض ت٘بٕ زضخبت ذسٗت ًطز ٟثٞز .ای ٚیي ضٝی٠ی ٗؼ٘و ّٞاسوت ًو ٠ت٘وبٕ ض سوبی پٔویس
أِٛستب ٙآ ٙضا عی ٗیًٜٜس .آجت ٠عطح اضتوبی سطیغٛ 3یع ٝخٞز زاضز؛ ثسیٗ ٚؼٜی ً ٠ت٘بٕ ًسوبٛی
1. Home Rule
2. Sir Joseph Simpson
3. Fast- Stream Promotion Scheme
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ً ٠تٞاٛبیی١بی ٝیژٟای زاضٛس ٗٞضز تٞخ ٠زاٛطٌسٟی پٔیس هطاض ٗیُیطٛس .زض ای ٚضاستب ایو ٚاكوطاز
ٗیتٞاٜٛس زٝض١ٟبی ٗسیطیت پیططكت٢ٗ ٝ ٠بضت١بی ض١جطی ضا عی ًٜٜس ).(Jason-Lioyd, 2005
زٝضٟی زٝسبٓ٠ی آٝی ٠ً ٠ث ٠زٝضٟی آظٗبیطی-آٗٞظضی ٛیع ٗؼوطٝف اسوت ضوبْٗ ٗطقٔو٠ی
اسٌب ٙزض ٗطًع آٗٞظضی ٛبقی ٠است؛ زض ای ٚزٝض ٟث ٠اكطاز ٗ٢بضت١بی اغٔی پٔیس آٗوٞظش زازٟ
ٗیضٞز .ای ٚزٝض ٟث ٠غٞضت ضجب٠ٛضٝظی است .پس اظ زٝضٟی آٗٞظش آٝی ٠اكطاز ًبض ذوٞز ضا ثو٠
غٞضت ًبضٝضظی تحت ٛظبضت ٗطثی پبسجبٛب ٙضطٝع ٗیًٜٜس؛ ١سف ایً ٚبض اٛتوبّ تدطث٠ی ػ٘ٔوی
ٗطثی ثً ٠بضآٗٞظا ٙاست١ .سف اظ ایٗ ٚطقٔ ٠تٞاٜ٘ٛسسبظی ًبضآٗٞظ  ٝاضتوبی اػت٘بز ثٛ ٠لوس ٝی
ثطای اٛدبٕ ٗستوْ ُطتظٛی است ) .(Long, 2005ػال ٟٝثوط آ ٙاكوطاز زض ًوالس١وبیی ًو ٠ثو٠
غٞضت پطاًٜس ٟثطُعاض ٗیضٞز ٛیع ضوطًت ٗویًٜٜوس) (Jason-Lioyd, 2005پوس اظ آٗوٞظش ٝ
اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ،اٛتػبة ًبضآٗٞظ ثً ٠بزض ضس٘ی پس اظ ز ٝسبّ غبزض ٗیضٞز.
ٝهتی ً ٠ای ٚزٝض ٟپبیب ٙپصیطكت ًبضًٜب ٙپٔیس ٗیتٞاٜٛس  ٖ١چٜب ٙثب یٛٞیلطٕ زض ایستِب١ٟوبی
پٔیس ٗحٔی كؼبٓیت ًٜٜس یب ایٝ ٠ًٚاضز ٝاقس١بی ترػػی پٔیس ٗبٜٛس ازاضٟی ثطضسی١بی خٜبیی
ضٛٞس .آجت ٠ثسیبضی اظ اكطاز تطخیح ٗی زٜ١س ً ٠ث ٠غٞضت یٛٞیلطٕپٞش زض ٝاقس كطٗبٛس١ی اغٔی
زض ثرص١بی ٗحٔی پٔیس ازاٗ٠ی ذسٗت زٜ١س )(Jason-Lioyd,2005؛ ٖ١چٜی ٚقووٞم ًبضًٜوبٙ
پٔیس زض ثطیتبٛیب زض ١ط زضخ ،٠عجن یي ثطٛبٗ٠ی ثبثت  ٝثوب اكوعایص ٗؼوی ٚپطزاذوت ٗویضوٞز
).(Weber, 2001
ترفيع در پليس انگلستان
١ط ٝهت ٗتوبضیب ٙضـْ پٔیس زٝضٟی آظٗبیطی-آٗٞظضی ز ٝسبٓ ٠ضا سپطی ًطزٛسٗ ،یتٞاٜٛوس
زض آظٗ ٙٞتطكیغ ُط١ٝجبٛی (ًٛ ٠بظطا ٙسغح یي ١ستٜس) ،ضطًت ًٜٜس .پس اظ ُط١ٝجبٛی زضخبت
ثبظضس  ٝسطثبظضس است ً ٠ث ٠آ١ٙب زضخبت كسضاّ 1اعالم ٗویُوطزز؛ ظیوطا ایو ٚزضخوبت ثو٠
كسضاسی ٙٞپٔیس  ٠ٛ ٝاتحبزیٗ ٠طتجظ ١ستٜس .پس اظ آ ٙاكطاز ثو ٠زضخوبت سطپطسوت یوب ضئویس
سطپطست تطكیغ ٗییبثٜس .اكطاز ضبؿْ زض ای ٚزضخ ٠زاضای اتحبزی٠ی ٗرػٞظ ذٞز ١سوتٜس .ایوٚ
اكطاز ،ضیبست قٞظ١ٟبی پٔیس ٞٛاقی ضا ثط ػ٢س ٟذٞاٜ١س زاضت؛ ث٘١ ٠وی ٚزٓیوْ ایو ٚزضخوبت اظ
1. Federated Ranks
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خبیِب١ٟبی كطٗبٛس١ی پبیٗ ٠حسٞة ٗیضٛٞس .ثبالتط اظ زضخ٠ی سطپطست ،زضخبت ضئیس ٗ ٝؼوبٙٝ
ضئیس پٔیس است ً١ ٠سایت ٛیط١ٝب  ٝتسٝی ٚضا١جوطز ضا ثوط ػ٢وس ٟزاضٛوس .ایو ٚاكوطاز ًبضًٜوبٙ
ػبٓیضتج٠ی پٔیس ١ستٜس ً ٠زض ٗؤسس٠ی ض سبی پٔیس 1ػضٞیت زاضٛس ).(Long, 2005
خس ّٝض٘بضٟی ( )1تطتیت زضخبت زض پٔیس أِٛستبٓٝ ٝ ٙع ضا ٛطوبٗ ٙوی ز١وس .هبثوْ شًوط
است ً ٠ث ٠ؿیط اظ زضخ٠ی ُط١ٝجبٛی ،ػٜبٝی ٚزضخبت ٛ ٝطب١٠ٛوبی پٔویس أِٛسوتب ٙثوب زضخوبت
ٛظبٗی ٗتلبٝت است .ای ٚاٗط ث ٠ای ٚزٓیْ غٞضت ُطكت ٠است ً ٠آُب١بٗ ٠ٛیذٞاٜ١وس پٔویس ضا اظ
سبیط ٛیط١ٝبی ٛظبٗی ٗت٘بیع ًٜٜس؛ زیِط ای ٠ًٚایًٚبض ث ٠ذٞثی ٛطبٙزٜ١سٟی ای ٚاٗط است ً ٠زض
ثیٛظ٘ی١بی ض٢طیٛ ،ظبٗیب ٙزذبٓت ٗیًٜٜس.
جذيل شمارٌی ( :)1ترتیب درجات در پلیس اوگلستان ي يلس از درجٍی ايل (پاسبان) تا درجات باال
).(en.wikipedia.org, 2010a
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تستیب دزجات دز سایس وًاحی پلیس اوگلستان ي يلص

پبسجبى
گزٍّجبى
ثبسرس
سزثبسرس
سزپزست
رئیس سزپزست
هؼبٍى رئیس پلیس
جبًطیي رئیس پلیس
رئیس پلیس

پبسجبى
گزٍّجبى
ثبسرس
سزثبسرس
سزپزست
رئیس سزپزست
فزهبًذُ
جبًطیي هؼبٍى وویسز
هؼبٍى وویسز
جبًطیي وویسز
وویسز
ٓصا ثط عجن هٞاٛیٞٗ ٚخٞز ٗی توٞاُ ٙلوت یوي پبسوجب ٙظٗوبٛی غوالقیت زاضز ًو ٠ثو٠
ُط١ٝجبٛی اضتوبء یبثس ً:٠
 . 2دا ا ونا ب یتنٌگن انختنا داجن

ون ائگس ا

1. Association of Chief Police Officers
ات یکسني اات َل دا داجن بنال ،انختنا وتىنیز و سُد .قنبل ذش

اات شّ شىگس َ ائگس مگس ْه داجّ وهسُب و سٌُ .
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 ٘ٛطٟی هجٓٞی اظ اٗتحبٛبت ٝضٝز ث ٠زضخ٠ی ُط١ٝجبٛی ضا ث ٠زست آٝضز ٟثبضس؛ ز ٝسبّ زض زضخ٠ی پبسجب ٙذسٗت ًطز ٟثبضس ).(Police England & Wales, 2003ثطای ُط١ٝجب ٙضس ٝ ٙپس اظ ٗٞكویت زض اٗتحب١ٙب ،كطز ثبیس زض زٝضٟی آٗٞظضی ٗطثٞع٠

ًٗ 18 ٠ب ٟعٗ ّٞی ًطس -ضطًت ًٜس ).(Police-Recruitment, 2010aیي ُط١ٝجبٛ ٙیع ظٗبٛی ث ٠زضخ٠ی ثبظضس اضتوب ٗییبثس ً:٠
 ٘ٛطٟی هجٓٞی اظ اٗتحبٛبت ٝضٝز ث ٠زضخ٠ی ثبظضس ضا ث ٠زست آٝضز ٟثبضس؛ ز ٝسووووبّ ذووووسٗت ذووووٞز ضا زض زضخوووو٠ی ُط١ٝجووووبٛی ُصضاٛووووس ٟثبضووووس).(Police England & Wales, 2003
ٌٛت ٠ای ً ٠زض ای ٚخب هبثْ شًط است ای ٚاست ً ٠زضخبت ثب خبیِب١ٟبی ضـٔی ٗرػٞغبً
زض زضخبت ثبال اضتجبط تِٜبتِٜی زاضز؛ ث ٠عٞضی ً ٠ػٜٞا ٙزضخ ٠ثب ػٜٞا ٙخبیِب ٟیٌوی اسوت؛
ٓصا زض غٞضتی كطز ٗی تٞاٛس ث ٠زضخبت ثبالتط تطكیغ یبثس ً ٠خبیِب ٟضـٔی زض زضخ٠ی ثوبالتط،
ذبٓی ضس ٟثبضس؛ زض ؿیط ای ٚغٞضت ٖ١چٜب ٙزض زضخ٠ی كؼٔی ذٞز ازاٗ ٠ذسٗت ذٞا١س زاز.
زیِط ای ٠ً ٚضطط ٗٞكویت زض اٗتحب ٙاظ ضوطٝضیبت اضتوبسوت؛ اكوطازی ًو٘ٛ ٠ویتٞاٜٛوس زض
اٗتحب١ٙبی تطكیغ هج ّٞضٛٞس ٖ١چٜب ٙزض زضخ٠ی كؼٔی ذٞز ازاٗو٠ی ذوسٗت ذٞاٜ١وس زاز.
آجت ٠ت٘٢یساتی زض ٛظبٕ پٔیس اٛسیطیس ٟضس ٠ً ٟتٞهق زض یي زضخوٛ ،٠طوبٙزٜ١وسٟی ػوسٕ
ًبضایی كطز تٔوی ٛرٞا١س ضس .ای ٚت٘٢یسات ػجبضتٜس اظ:
 -1ثؼس اظ پبیب ٙپبی١٠بی قوٞهی ًٗ ٠تٜبست ثب سبثو٠ی ذسٗت ث ٠غٞضت سبٓیب ٠ٛاكعایص
ٗییبثس ،اضبك ٠پطزاذتی ثب ػٜٞاً ٙبضایی ث ٠كطز پطزاذوت ٗویضوٞز .ثوطای ٛٞ٘ٛو ٠زض
زضخ٠ی پبسجب ،ٙاُط كطزی ث ٠پبی٠ی قوٞم ز ٖ١ثطسس ث ٠ای ٚزٓیوْ ًو ٠ایو ٚپبیو٠ی
قوٞم ،ث ٠ػٜٞا ٙپبی٠ی قوٞهی آذط ای ٚزضخٗ ٠حسٞة ٗیضٞز( ،زض خس ّٝضو٘بضٟی
( )2تؼساز پبی١ ٠بی قوٞهی زضخبت ٗرتٔق ٗغطح ضس ٟاست) ثؼس اظ یي سبّ ،اضبك٠
قوٞهی ثب ػٜٞاً ٙبضایی ث ٠ای ٚكطز پطزاذت ٗی ضٞز .ثطای اذص چٜی ٚاضوبك ٠قووٞهی،
كطز ٗتوبضی ثبیس زضذٞاست ذٞز ضا ث٘١ ٠طا ٟاهساٗبتص زض ز ٝسبّ ُصضوت ٠ضا ً-و٠
ٛطب ٙاظ ضبیستِی ٝی عجن استبٛساضز١بست -اضائ ٠ز١س .ای ٚزضذٞاست تٞسظ ٗأٗٞض
اضظیبة ثطضسی ٗیضٞز .زض ای ٚثطضسی ث ٠ایٞٗ ٚضز تٞخٗ ٠یضٞز ً ٠آیب ٛٞ٘ٛو١٠وبی
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شًط ضس ٟتٞسظ ٗتوبضیٛ ،طب ٙاظ ضبیستِی١بی قطك٠ای كطز ،ثط عجن چ٢بض استبٛساضز
ًبضایی است یب ذیط.
چ٢بض استبٛساضز ًبضایی ػجبضتٜس اظ):(Police England & Wales, 2003
 ثبظز ٝ ٟضبیستِی قطك٠ای؛ تؼ٢س ث ٠ضـْ؛ اضتجبط ثب خبٗؼًٖ١ ٝ ٠بضاٙ؛ ت٘بیْ ث ٠یبزُیطی  ٝاٛؼغبفپصیطی زض اٝضبع  ٝاقٞاّ ُٛٞبُ.ٙٞجذيل شمارٌی ( :)2تعذاد پایٍَای حقًقی در َر درجٍ )(Police- Information, 2010c

درجِ
پبسجبى
گزٍّجبى
ثبسرس
سزثبسرس
سزپزست
رئیس سزپزست
2
سزپزست (گزٍُ دٍم)
هؼبٍى رئیس پلیس

تؼذاد پبیِّبی حمَق
1
10
4
3
3
5
3
4
6

پس اظ ٗأٗٞض اضظیبة ،كطز زیِطی ٛیع ای ٚكطٕ ٛ ٝظط اضظیبة ضا ثطضسی ٗیًٜوس ،ثطضسوی
ز ٕٝثسیٜٗ ٚظٞض اٛدبٕ ٗیضٞز ً ٠آیب اضبك ٠قوٞم ٗصًٞض ثب ػٜٞاً ٙبضایی ، 3ث ٠كطز ٗتوبضی
تؼٔن ٗیُیطز یب ذیط). (Police England & Wales, 2003
 -2اكطاز ٌٗ٘ ٚاست ً ٠اظ خبیِب١ٟبی ضـٔی ًٗ ٠طتجظ ثب زضخ٠ی كؼٔی ثطای آ١ٙب ثو٠
ٝخٞز آٗس ٟاست ضاضی ثبضٜس؛ ٓصا كوظ ثطای ای ٠ًٚزض ٘١ی ٚزضخ ٠ازاٗ٠ی ذوسٗت
زٜ١س ًبكی است ً ٠زض آظٗ١ٙٞبی اضتوب ضطًت ٌٜٜٛس .زض أِٛستب ٙثسیبضی اظ اكطاز
 .1ایً اوبّْني ققُق دا داجّي نابني ،س ام دَاِي آوُمس آمونی
 .2اف ادي شّ ٌتُاٌستّاٌ بّ داجّي ائگس ا

(دَ انل اَل خ وت) ا ىنل و سُد.

ات ب اٍ .
3. Competence
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ٗبیْ ١ستٜس ً ٠زض زضخ٠ی اٗ ّٝبٛس ٝ ٟث ٠زضخ٠ی ثبالتط اضتوبء پیسا ٌٜٜٛس؛ چطا ًو٠
تـییط زضخ ٠ثٗ ٠ؼٜبی تـییط خبیِبٗ ٝ ٟتٜبست ثب آ ٙتـییوط ٝظوبیق ٗ ٝسوئٓٞیت١وب
ذٞا١س ثٞز ).(Police-Recruitment, 2010a
 -3اٗتحب١ٙبی تطكیغ ٛطبٙزٜ١سٟی تٞاٜ٘ٛسی ثبٓو ٟٞكطز ثطای ذسٗت زض زضخ٠ی ثبالتط
است؛ ث ٠ای ٚزٓیْ ،ای ٚآظٗ١ ٙٞب اضتجبعی ثوب ٘ٛوطً ٟوبضایی كوطز زض زضخو٠ی كؼٔوی
ٛساضٛس؛ چطا ً ٠ثب تـییط زضخ ٝ ٠خبیِبٗ ،ٟسئٓٞیت ١ب ٝ ٝظوبیق كوطز تـییوط ذٞا١وس
ًطز؛ چ ٠ثسب كطزی ً ٠زض زضخ٠ی پبسجبً ٙوبضایی ثوبالیی زاضز ٛتٞاٛوس زض زضخو٠ی
ُط١ٝجبٛ ٠ً ٙبظطا ٙسغح یي ٗحسٞة ٗیضٛٞس ث ٠ذٞثی ث ٠ایلوبی ٛووص ٝ ٝظیلو٠
ثپطزاظز .ثطای ٘١ی ٚاست ً ٠زض تطكیؼبت ثً ٠وبضایی  ٝاثطثرطوی كوطز زض زضخو٠ی
كؼٔی تٞخ٘ٛ ٠یضٞز .پس ٗیتٞاُ ٙلت اُط چ ٠ثط عجن هب ،ٙٞٛاكطاز ٗیتٞاٜٛس پس اظ
ُصضت ز ٝسبّ زض اٗتحب١ ٙبی تطكیغ ضطًت ًٜٜس اٗب ضوطط قوساهْ ٗوست ظٗوبٙ
تٞهق زض یي زضخ ،٠غطكبً ث ٠ػٜٞا ٙپیصضطط ضطًت كطز زض آظٗو١ٙٞوبی تطكیوغ
است  ٝػ٘الً كطز ٌٗ٘ ٚاست ً ٠ت٘بٕ ػ٘ط ًبضی ذٞز ضا -ثطای  -٠ٛٞ٘ٛزض زضخو٠ی
پبسجب ٙذسٗت ًٜس.

آزمونهای ترفيع پليس انگلستان
اٗتحب ٙثطای تطكیؼبت ثطای ٗثبّ ثطای تطكیغ ث ٠زضخو٠ی ُط١ٝجوبٛی ،ضوبْٗ ز ٝهسو٘ت
است .اٗتحبً ٙتجی ً ٠زاٛص كطز ضا زض ذػٞظ ضٝش١بی پٔیسی  ٝهٞاٛی ٚخٜبیی ٗیسوٜدس
 ٝاٗتحب٢ٗ ٙبضت١بی ػ٘ٔی ً ٠ثب استلبز ٟاظ ثبظی ٛوص است.
اٗتحبً ٙتجی س ٠سبػت عٗ ّٞیًطس؛  150سؤاّ ثٜٗ ٠ظوٞض اضظیوبثی زاٛوص كوطزی زض
ذػٞظ سیستٖ هبٛٞٛی پطسیسٗ ٟی ضٞز .زض ای ٚاٗتحبً ٙسی ً ٠ثتٞاٛوس ٘ٛوطٟی  55ثِیوطز
ٗیتٞاٛس زض اٗتحب ٙز ٕٝضطًت ًٜس ).(Police-Recruitment, 2010a
اٗتحب ٙز ٕٝث ٠زٛجبّ ای ٚاست ً ٠آیب كطز هبثٔیت زاضز ً- ٠ثوطای ٛٞ٘ٛو -٠زض زضخو٠ی
ُط١ٝجبٛی  ٠ً-الظٕ است ٗ٢بضت١بی ٛظبضتی ٗ ٝسیطیتی زاضوت ٠ثبضوس -ذوسٗت ًٜوس .ایوٚ
اٗتحب ٙزض قسٝز یي سبػت ٛ ٝیٖ عً ّٞطیس ٝ ٟثب ثبظی ٛوص زض ٗٞهؼیت١بی ٗتوسا ّٝثو٠
زٛجبّ اضظیبثی زاٝعٔت است.
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١ط اٗتحب ٙث ٠ز ٝهس٘ت پٜح زهیوو ٠ای توسویٖ ٗویضوٞز؛ پوٜح زهیوو٠ی اٗ ،ّٝطقٔو٠ی
آٗبزٟسبظی است؛ ٗطقٔ٠ی ز ٕٝایلبی ٛوص زض ٗوبثْ ثبظیِط است .ای ٚاٗتحب ٙضوبْٗ چ٢وبض
ثبظی ٛوص است ً١ ٠ط ًسإ پٜح زهیو ٠عٗ ّٞی ًطس ٓٝی ثطای ١وط ٛووص ٗؼ٘وٞالً ثیسوت
زهیو ٠ظٗب ٙزض ٛظط ُطكتٗ ٠ی ضٞز .زض ع ّٞثبظی ٛوصٗ ،توبضی زض یي ٗٞهؼیوت ذیوبٓی ثوب
یي ٛلط ًٛ ٠وص ٗوبثْ ضا زاضز ضٝث ٠ضٗ ٝیضٞز ثطای  ٠ٛٞ٘ٛثوبظیِطٛ ،ووص یوي كوطز ثسویبض
ػػجبٛی ضا ثبظی ٗی ًٜس .زض ای ٚثیٗ ٚتوبضی الظٕ ٛیست هٞاٛی ٝ ٚضٝش١وبی ًوبض پٔویس ضا
ثساٛس ثٌٔ٘ٛ ٠ط ٟاضظیبثب ٙث ٠ضی ٟٞتؼبْٗ  ٝثطذٞضز زازٗ ٟیضٞز.
زض پٜح زهیو٠ی اٗ ٠ً ّٝطقٔ ٠آٗبزٟسبظی است ثط ضٝی ًبضت یب ثطُی سٜبضیٞی ٗطثٞع٠
ثٛ ٠وص ٗتوبضی ثٝ ٠ی زازٗ ٟیضٞز ً ٠تب قسٝزی ٗٞهؼیت ،سبثو ٝ ٠ث ٠عٞض ًٔی ضٛٝوس ًوبض
ثطای ا ٝتٞضیح زازٗ ٟیضٞزً .سوی ًوٛ ٠ووص ٗوبثوْ ضا ثوبظی ٗویًٜوس كوطزی اسوت ًو٠
آٗٞظش١بی الظٕ ضا زیسٟاست؛ ای ٚثبظیِط ٗیتٞاٛس كطزی اظ ًبضًٜب ٙپٔیس یب یٌی اظ اػضبی
خبٗؼ ٠ثبضسٛ .وص ٗوبثْ ٗتوبضی (ثبظیِط) ١یچُب ٟاظ ٗیب ٙسبیط ٗتوبضیب ٙاٛتربة ٘ٛویضوٞز.
٘ٛطٟی كطز اظ زضخ٠ی Aتب  Dاست٘ٛ .طٟی ثبال  Aاست؛ ًسی ًٛ ٠تٞاٛست ٠ثوب ٗٞكویوت ایوٚ
اٗتحب ٙضا پطت سط ثِصاضز ٘ٛطٟیٗ Dی ُیطز ).(Police- Recruitment, 2010b
تسفیع مًقت
ثط اسبس زالیْ ظیط ٌٗ٘ ٚاست الظٕ ثبضس كطزی اظ زضخ٠ی پبییٝ ،ٚظبیق یي زضخو٠ی
ثبالتط اظ ذٞزش ضا اٛدبٕ ز١س:
 زض غٞضتی ً ٠الظٕ است خبیِب ٟثس ٙٝتػسی ،تػ٘ی٘بت آٛی ثِیطز؛ زض غٞضتی ً ٠الظٕ است خبیِب ٟثس ٙٝتػسی ،ثط ًبضًٜب ٙظیط زست ٛظوبضت زاضوت٠ثبضس؛
 زض غٞضتی ًٗ ٠سئٓٞیت خبیِب ٟثس ٙٝتػسی ثٛ ٠حٞی است ً ٠قت٘بً ثبیس یوي ٛلوطاٗٞضات آ ٙخبیِب ٟضا اٛدبٕ ز١س ).(South Yorkshire, 2010
ث ٠ز ٝغٞضت كطز ٗی تٞاٛس ٝظبیق خبیِب ٟثبالتط ضا اٛدبٕ ز١س؛ ضٝش ا ّٝای ٠ًٚكوطز ثوب
ػٜٞا ٙپست ٗٞهت 1ث ٠غٞضت ًٞتبٗ ٟست ٝظبیق خبیِب١ی ً ٠ث ٠غٞضت ٗٞهت ثالتػوسی
1. Acting Rank
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است ضا اٛدبٕ ٗی ز١س .اٗب ثب تٞخ ٠ثٗ ٠ست اضتـبّ كطزٜٗ ،ػجی ًٗ ٠یتٞاٛوس ایو ٚاخوبظ ٟضا
غبزض ًٜس ٗتلبٝت است .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛاٛدبٕ ٝظبیق خبیِب ٟسطثبظضس ضا -اُط ً٘تط اظ س ٠ضٝظ
ثبضس -كطزی زض خبیِب ٟسطپطست ٗیتٞاٛس اخبظٟی آ ٙضا غبزض ًٜس؛ اٗب اُط ثیص اظ س ٠ضٝظ
ثبضس ثبیس ٗؼب ٙٝضئیس پٔیس اخبظٟی آ ٙضا غبزض ًٜس .ضٝش ز ٕٝث ٠ای ٚغٞضت اسوت ًو٠
اُط ظٗب ٙتػسی زض پست ٗٞهت ،ثیطتط اظ زٗ ٝب ٟع ّٞثٌطس ،كطز ػٜٞا ٙاضتووبی ٗٞهوت 1ضا
اذص ٗیًٜس .هبثْ شًط است ً ٠زض ١ط ز ٝغٞضت ،كطز ٗٞظق ثٛ ٠ػت زضخ٠ای است ً ٠زض
قبّ قبضط ث ٠غٞضت ٗٞهت ٝظبیق آ ٙخبیِب ٟضا اٛدبٕ ٗی ز١سٖ١ .چٜی ٚكطز زض ایٗ ٚست
قوٞم خبیِبٗ ٟصًٞض ضا زضیبكت ذٞا١س ًطز .زیِط ایً ٠ًٚسبٛی ًو ٠ثو٠عوٞض ٗٞهوت زضخو٠
ُطكت٠اٛس ثؼس اظ ثطعطف ضس ٙضطٝضت ،ث ٠زضخ ٝ ٠خبیِوب ٟهجٔیطوب ٙثبظُطزاٛوسٗ ٟویضوٛٞس
).(South Yorkshire, 2010
طسح ازتقای سسیع پلیس اوگلستان
عطح اضتوبی سطیغ ثطای كبضؽ آتحػیال 2ٙثب ای١ ٚسف ایدبز ضس ٟاست ًو ٠اكوطاز ٛرجو٠
ثتٞاٜٛس سطیغتط ث ٠خبیِب١ ٟبی ٗسیطیتی زض سبظٗب ٙزسوت یبثٜوس؛ چوطا ًو ٠سوبظٗب ٙپٔویس،
سبظٗبٛی پٞیبست؛ پس ثبیس ثٜٗ ٠ظٞض پبسد ُٞیی ث ٠توبضب١ب  ٝاٛتظوبضات ضٝظاكوع ،ٙٝذوٞز ضا
ث٢جٞز  ٝضضس زٜ١س .ثب ای ٚعطح اٛتظبض ٗیضٝز اكطاز خٞا ٝ ٙتٞاٜ٘ٛوس ثتٞاٜٛوس ثوب ضسویس ٙثو٠
خبیِب١ٟبی اثطُصاض ،ثب ضٝش١بی ٞٛآٝضا ،٠ٛتـییطات ضطٝضی الظٕ ضا غٞضت زٜ١س.
آجت ٠ت٘بٕ كبضؽ آتحػیال ٙزاٛطِب٘ٛ ٟی تٞاٜٛس ثب ای ٚعوطح ذوٞز ضا تغجیون زاز ٝ ٟثوسیٚ
تطتیت ث ٠غٞضت ٗؼ٘ٓٞی ث ٠استرسإ پٔیس زض ٗیآیٜس .زیِط ای١ ٠ًٚط كطزی كوظ یي ثوبض
ٗیتٞاٛس توبضبی استرسإ زض هبٓت ای ٚعطح ضا زاضت ٠ثبضس؛ زض غٞضت ٝخٞز سبثو٠ی چٜویٚ
زضذٞاستی ،كطز ٗصًٞض ثبیس ث ٠ضٝش ٗؼ٘ ،ّٞث ٠استرسإ پٔیس زضآیس.
ٗؼیبض١بیی ً ٠زض ای ٚعطح ٗسٛظط ُعیٜص اكطاز است ػجبضتٜس اظ:
 ثطذٞضزاضی اظ ذػٞغیبت ضرػیتی ٗغٔٞة زض قس ثبال؛ اٛضجبط كطزی؛ تؼ٢س  ٝاِٛیعٟ؛1. Temporally Promotion
2. the Accelerated Promotion Scheme for Graduates
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 تٞاٛبیی زض زضى ٗغبٓت پیچیسٟ؛ قْ ٗطٌالت خسیس  ٝیبزُیطی اظ تدبضة ٗحسٝز؛ ٗ٢بضت١بی اضتجبط ُلتبضی ٞٛ ٝضتبضی ٜٗبست؛ اضاز ٝ ٟخسیت؛ اٛؼغبفپصیطی؛ ًٜدٌبٝی  ٝآٗبزُی ثطای یبزُیطی؛ هٟٞی تریْ؛ استحٌبٕ ٗ ٝوبٗٝت زضٛٝی.هبثْ شًط است تحػیًْطزُبٛی ً ٠ث ٠عٞض ػبزی استرسإ ضسٟاٛس  ٝتبً ٜٙٞزض ای ٚعطح
ضطًت ٛساضت٠اٛس  ٝقتی اكطاز كبهس تحػیالت ،پس اظ عی ز ٝسبّ ذسٗت آٝی- ٠ثو ٠ضوطط
ای ٠ًٚزض اٗتحب ٙاضتوبء ث ٠زضخ ٠ی ُط١ٝجبٛی زض ٘١ب ٙثبض ا ّٝهج ّٞضٛٞسٗ -یتٞاٜٛوس ثوطای
یي ثبض ٝاضز كطایٜس اضتوبی سطیغ ضٛٞس.
٘١ب ٙعٞض ً ٠زض هس٘ت١بی هجٔی ُلت ٠ضس ت٘بٕ ًسبٛی ً ٠پٔیس ٗیضٛٞس ثس ٙٝاستثٜبء
ثبیس قساهْ ز ٝسبّ زض زضخ٠ی ا - ّٝاؿٔت  ٖ١ث ٠غوٞضت ُطوتظٛوی ذیبثوبٛی  -ذوسٗت
ًٜٜس؛ اظ ای ٚض ٝاكطازی ً ٠زض هبٓت ای ٚعطح استرسإ ضسٟاٛس ٛیع ثبیوس ایو ٚز ٝسوبّ ضا زض
زضخ ٠ی ا ّٝسپطی ٘ٛبیٜس .ای ٚزٝض ،ٟثطای ای ٚاكطاز ً ٠ثب ای ٚعطح ٝاضز پٔیس ضسٟاٛس ،قتی
ٗ ٖ٢تط تٔوی ٗیضٞز؛ ظیطا ثبیس ثساٜٛسً :بض پٔیس زهیوبً چیست؟ اًثطیت ًبضًٜب ٙپٔویس چو٠
اقسبسی زاضٛس؟ چِ ٠ٛٞكٌط ٗیًٜٜس؟ ٛ ٝیبظٜٗسی آٛب ٙچیست؟
ای ٚزٝضٟی ز ٝسبٓ ٠یي زٝضٟی آٗٞظضی ٗ ٖ١حسٞة ٗیضٞز.
٘١بٙعٞض ً ٠زض هس٘ت هجْ ُلت ٠ضس ١یچًس اظ زضخ٠ی ا ّٝث ٠زضخ٠ی ز٘ٛ ٕٝویضٝز؛
ِٗط ای ٠ً ٚزض اٗتحبٛبت تطكیغ ٗٞكن ضٞز .ای ٚاكطاز ٛیع ،اظ ای ٚهبػسٗ ٟستثٜی ٛیستٜس؛ ثب ایٚ
تلبٝتً ،سبٛی ً ٠اظ عطین ای ٚعطح زض قبّ ذسٗت ١ستٜس ثبیس ٘١ب ٙثبض ا ٖ١ ّٝزض اٗتحبٙ
ًتجی  ٖ١ ٝزض اٗتحب ٙػ٘ٔی تطكیغ هج ّٞضٛٞس.
پس اظ ٗٞكویت زض اٗتحب ٙتطكیغ ،اكطاز ثٗ ٠وست ضوص ٗوب ٟثو ٠زاٛطوٌسٟی پٔویس زض
ثطٗطیْ 1كطستبزٗ ٟیضٛٞس .زض ای ٚزٝض٢ٗ ٟبضت١بی ٗسیطیتی  ٝض١جطی ث ٠كوطز آٗوٞظش زازٟ
1. Bramshill
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ٗیضٞز .ای ٚزٝضٟی عٞالٛی ،ثطای آٗبزًٟطز ٙكطز ثطای خبیِب١ٟبی اضضس ٗوسیطیتی اسوت .اٗوب
١سف ًٞتبٗ ٟست آ ٙای ٚاست ًٝ ٠هتی اكوطاز زض زضخو٠ی ُط١ٝجوبٛی  ٝیوب زضخو٠ی ثوبظضس
ٗطـ ّٞثً ٠بض ضسٛس ،هبزض ثبضٜس ٝظبیق ذٞز ضا ث ٠ذٞثی اٛدبٕ زٜ١وس .زض پبیوب ٙایو ٚزٝض ٟثوب
آٗٞظش١بی زاز ٟضس ٟكوطز زض ذػوٞظ ٗ٢وبضت١وبی ًوبض تی٘وی ،قوْ ٗسوأٓ ٝ ٠اضتجبعوبت،
تٞاٜ٘ٛسی١بی الظٕ ضا ث٠زست آٝضز ٝ ٟاظ ٛظط ضٝقی چبثي ٝ ٝضظیسٗ ٟیضٛٞس؛ ثؼس اظ ضص ٗوبٟ
كطز ث ٠ازاضٟی ذٞز كطستبزٗ ٟیضٞز.
پس اظ ای ٠ًٚای ٚزٝض ٟت٘بٕ ضس  ٝكطز ٝاضز ازاضٟی ذٞز ضس ثٗ ٠ست  22 ،10یب ٗ 34وب- ٟ
آجتٗ ٠ؼ٘ ّٞآٗ 22 ٙب ٟاست -ذسٗت ٗیًٜس؛ اظ ای ٚضٗ ٝیتٞاُ ٙلت پس اظ یوي سوبّ كوطز
ٗیتٞاٛس زض اٗتحب ٙتطكیغ ث ٠زضخ٠ی ثبظضس ضطًت ًٜس .آجت١ ٠یوأت تأییوس 1ثبیوس اظ ضویٟٞی
پیططكت كطز هجْ اظ ٝضٝز ث ٠زضخ٠ی س ٕٞضضبیت زاضت ٠ثبضس .زض اثتوسای زضخو٠ی ثوبظضس،
كطز ثطای ز١ ٝلت ٠آٗٞظش ث ٠ثطٗطیْ كطستبزٗ ٟیضٞز .زضخ٠ی ثبظضس ضا زض قویوت ٗیتوٞاٙ
ٝضٝز كطز ث ٠خبیِب١ٟبی ٗسیطیت ٗیبٛی زض سبظٗبٗ ٙحسٞة ًطز). (Home Office, 1997
ٗیتٞا ٙایٛ ٠ُٛٞٚتیدُ ٠طكت ً ٠عطح اضتوبی سطیغ ،عطقی است ً ٠اكطاز تٞاٜ٘ٛس ٛ ٝرجو٠
ضا زض هبٓت ٛظبٕ ذبغی  ٠ً-آٗٞظش ٗحٞض است -استرسإ ٗیًٜس .آجت ٠ای ٚاكطاز ٛیع ٘١بٜٛوس
ثوی٠ی ًبضًٜب ٙثبیس اظ زضخ٠ی ا ّٝضطٝع ًطز ٝ ٟثطای اضتوبی زضخو ،٠زض اٗتحوب١ٙوبی تطكیوغ
ضطًت ًٜٜس .زیِط ای ٠ًٚاُطچ ٠زض هب ٙٞٛأِٛستبٓٝ ٝ ٙع قساهْ ٗست تٞهق زض زضخبت ًٞتبٟ
ٗی ثبضس ٓٝی ثب تٞخ ٠ث ٠سرتُیطی١بی ً ٠زض ذػٞظ آظٗ١ٙٞبی تطكیغ غٞضت ٗی ُیطز ٝ
ایٓ ٠ًٚعٗٝبً زض غٞضت ٝخٞز خبیِب ٟذبٓی ،تطكیغ اٛدبٕ ٗیضٞز ،ػ٘الً ٌٗ٘ ٚاست كطزی ثوطای
ٗستی عٞالٛی زض یي زضخ ٠ث٘بٛس .اٗب زض عطح اضتوبی سطیغ اكطاز ٛرج ٠ای ً ٠خصة ضسٟاٛس ثب
١سف زض اذتیبض هطاض زاز ٙخبیِب١ٟبی ٗسیطیتی ،آٗٞظش١بی ذبغی ثطای آ١ٙب زض ٛظط ُطكتو٠
ضس ٝ ٟاٛتظبض ٗیضٝز ً ٠آ١ٙب ثتٞاٜٛس ث ٠ضاقتی اظ ػ٢سٟی اٗتحب١ٙوبی تطكیوغ ثطآٗوس ٝ ٟثو٠
سطػت هبزض ثبضٜس ث ٠خبیِب١ٟبی ٗسیطیتی زض سبظٗب ٙثطسٜسٗ .بیٌْ ًالضى ( )2001اضوبضٟ
ٗیًٜس ً ٠زض ػْ٘  ٝث ٠عٞض ٗؼ٘ ،ّٞثیست سوبّ عوٗ ّٞویًطوس توب كوطزی ثو ٠زضخو٠ی
سطپطست ثطسس؛ ٓٝی اكطاز ٗط٘ ّٞای ٚعطح ،هبزض ١ستٜس ظطف ٗست پٜح سبّ ثو ٠زضخو٠ی
سطپطست ثطسٜس.
1. Confirmation Board
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ترتيب درجات و شيوهی معمول ترفيع پليس در امریکا
ثؼس اظ پبیب ٙثطٛبٗ١٠بی آٗٞظضی زض زاٛطٌس١ٟبی پٔیس ،اكطاز تبظ ٟاسترسإ ضس ٠ً ،ٟثبیس
اظ زضخ ٠ی ا ّٝیؼٜی آكیسط ضطٝع ث ٠ذسٗت ًٜٜس ،ثطای ٗستی ث ٠غٞضت آظٗبیطی ٗطوـّٞ
ثً ٠بض ٗیضٛٞس ،زض ایٗ ٚست آ١ٙب ثب یٌی اظ ًبضًٜب ٙثب تدطث ،٠یي تیٖ ضا تطٌیْ ٗی زٜ١س،
ثسی ٚغٞضت  ٝزض هبٓت ًبضٝضظی ،آ١ٙب زض اٗٞضات پٔیس ٝضظیسٗ ٟیضٛٞس.
ًبضًٜب ٙپٔیس ٗؼ٘ٞالً ثؼس اظ عی ایٗ ٚستٗ ،یتٞاٜٛس ث ٠زضخبت ثبالتط تطكیوغ یبثٜوس یوب
ای ٠ً ٚزض ٝاقس١بی ترػػی پٔیسٗ ،بٜٛس ٝاقوس ثطضسوی ًبضآُوب١ی ،پوس اظ عوی ُوعیٜص
ٗطـ ّٞثً ٠بض ضٛٞس. ( Institute for Career Research, 2010).
ثب تٞخ ٠ثٝ ٠خٞز ازاضات ٗرتٔق پٔیس زض اٗطیٌبٗ ،بٜٛوس پٔویس كوسضاّ ،پٔویس ایبٓوت ٝ
پٔیس ض٢طی  ٝق ،٠ٗٞػٜبٝی ٝ ٚزضخبت ٗرتٔلی ٛیع ٗٞضز استلبز ٟهطاض ٗویُیوطز .اٗوب ٗوسّ
ػ٘ٗٞی ػٜبٝی ٝ ٚزضخبت اظ ثبال ث ٠پبیی ٚث ٠ضطح خس ّٝض٘بضٟی ( )3است.
جذيل شمارٌی ( :)3ترتیب معمًل درجات پلیس در امریکا )(en.wikipedia.org, 2010b

آفیسز/1سزجَخِ
گزٍّجبى
ستَاى
سزٍاى
سزگزد /جبًطیي ثبسرس
ثبسرس /فزهبًذُ /سزٌّگ
هؼبٍى رئیس /هؼبٍى وویسز /هؼبٍى سزپزست /هؼبٍى والًتز
رئیس پلیس /وویسیز پلیس /سزپزست یب والًتز

ثطضسی زضخبت  ٝخبیِب١ٟبی پٔیس زض اٗطیٌبٛ ،طبٗ ٙی ز١س ً ٠اضتجبط زضخبت ثب خبیِبٟ
ثسیبض ثبالست ،ث ٠عٞضی ً ٠ػٜبٝی ٚزضخبت زض ضز١ٟبی ثبال ثب ػٜبٝی ٚخبیِب١ٟوب ًوبٗالً یٌوی
استٓ .صا ثط عجن اضتجبط ٗٞخٞز خبیِب ٟثب زضخ ،٠ظٗبٛی كطز ٗیتٞاٛس ث ٠زضخ٠ی ثبالتط تطكیوغ
یبثس ً ٠خبیِب١ی ثس ٙٝتػسی ثبهی ٗبٛس ٝ- ٟث ٠اغغالح ذبٓی -ثبضس .ثب تٞخ ٠ث ٠تٞضویحبت
شًط ضسٗ ،ٟی تٞاُ ٙلت ضهبثت ضسیسی ثطای چٜس خبیِبٗ ٟحسٝز ٝخٞز زاضز؛ ث ٠ایو ٚزٓیوْ
آفیسز در درجبت پلیس آهزیىب ثِ ػٌَاى درجِ اٍل هحسَة هيضَد ٍ ثز خالف هؼٌبی رایج آى در فبرسي ،ثِ هؼٌبی افسز ًیست.
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ٗؼ٘ٞالً اٗتحب١ٙبی تطكیغ ضهبثتی  ٝثسیبض ٗ ٖ٢تٔوی ٗیضٞز .اظ زالیْ زیِط ایدبز اٗتحب١ٙوبی
ضهبثتی ،ای ٚاست ً ٠تػ٘یٖ ُیطٛسُب ،ٙثبیس ث ٠ای ٚآُب١ی ثطسٜس ً ٠الینتطی ٚاكطاز ثتٞاٜٛس ث٠
زضخبت ثبالتط تطكیغ یبكت ٝ ٠یب ثطای ازاٗ ٠ذسٗت ثٝ ٠اقس١بی ترػػی اػعإ ضٛٞس؛ چطا ً٠
اثطثرطی ً ٝبضایی ازاض ٟزض آیٜس ٟث ٠آ ٙثستِی زاضز ).(Gaines, 2007
ثطای تطكیغ ث ٠زضخبت ثبالتط ،ػال ٟٝثط اٗتحب١ٙبی ضهبثتی ،ضطایظ  ٝپیصٛیبظ١بی زیِطی
ٛیع ٝخٞز زاضز؛ آجت ٠ای ٚضطایظ زض ٠٘١ی سبظٗب١ٙبی پٔیس اٗطیٌب یٌسبٛ ٙیست (Taylor,
) 2007؛ ثسیبضی اظ ازاضات ،تطًیجی اظ ذبٓی ثٞز ٙخبیِب ٟضـٔیُ ،صضاٛس ٙقساهْ ٗست ٗؼویٚ
زض زضخ٠ی كؼٔی ٖ١ ٝچٜی ٚزاضت ٚتحػیالت تٌ٘یٔی ضا ث ٠ػٜٞا ٙپویص ٛیوبظ تطكیوغ یوب زض
ٗٞاضزی ث ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ ٗٞاضز زاضای اٗتیبظٗ ،سٛظط زاضٛس .هبثْ شًط است ً ٠قساهْ ٗوست
تٞهق زض ١ط زضخ ٠زض اٗطیٌب اظ ض٢طی ث ٠ض٢طی زیِط ٗتلبٝت است .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزض ازاضٟی
پٔیس ض٢ط اس٘یث كبّ 1قساهْ ٗست تٞهق زض زضخ٠ی آكیسط ،چ٢بض سبّ است.
زض خس ّٝض٘بضٟی ( ،)4ثط اسبس ٠ٛٞ٘ٛی شًط ضس ٟزض ًتوبة خوت ٗوٞض(ٗ)1999یوعاٙ
٘ٛطات  ٝاٗتیبظات اٗتحب١ٙبی تطكیغ اظ زضخ٠ی آكیسط ثُ ٠ط١ٝجب– ٙآجت ٠ض٢ط١بی ُٛٞوبُٙٞ
ٗتلبٝتٜس -زضج ضس ٟاست.
جذيل شمارٌی ( :)4میسان ومرات ي امتیاز امتحانَای ترفیع )(Jetmore, 1999

عىًان

امتیاش

حداقل ومسٌ بسای قبًلی

شُس اسمیث فال

اهتحبى وتجي
اهتحبى ضفبّي
هذت سبثمِی وبر در درجِی فؼلي
ًوزُی ارسیبثي ػولىزد در درجِی فؼلي

%55
%30
%5
%10

70
70
--------------------

%49
%51
--------------

زض ثطذی اظ ازاضات ٘ٛطٟی ضلب١ی تب ثبالی پٜدب ٟزضغس  ٖ١اكعایص ٗییبثسٖ١ .چٜوی ٚزض
ثطذی اظ ازاضات ،اٗتیبظی ثطای تحػیالت هبئْ ٗیضٛٞس .زض ثطذی ازاضات زیِط ٛیع ،كطز ٗٔعٕ
است ٗسضًی زاّ ثط ُصضاٛس ٙزٝض١ ٟبیی ً ٠ثطای اضتوبء ث ٠زضخ٠ی ثؼوسی ضوطٝضی اسوت،
هجْ اظ ضطًت زض اٗتحوب ٙتطكیوغ اضائو ٠زٜ١وس (City of Lawton Oklahama, 2008) .زیِوط
ایٗ ٠ًٚؼ٘ٞالً ٘ٛطٟی اضظیبثی اكطاز زض زضخ٠ی كؼٔی زض تطكیغ یب ٗحبسجٛ ٠طس ٝ ٟیب ای ٠ًٚزض
1. Smith Falls
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ٗد٘ٞع اٗتیبظات اظ ٝظ ٝ ٙاٗتیوبظ ً٘وی ثطذوٞضزاض اسوت؛ ثو ٠اسوتثٜبی تطكیوغ زض زضخوبت
ًبضآُب١ی؛ زض ای ٚزضخبت ،اضظیبثی ػٌ٘ٔطز تأثیط ث٠سعایی زض تطكیغ زضخ ٠زاضز؛ ث ٠عٞضی ً٠
قتی زض ٗٞاضزی ،ث ٠زٓیْ ث ٠سطاٛدبٕ ضسبٛس ٙثطذی پطٛٝس١ٟبی ٗ ،ٖ٢ث ٠ػٜٞا ٙتطٞین ،تطكیغ
زازٗ ٟیضٞز ).(McCarthy, 2005
اٗب زٓیْ ٛپصیطكت٘ٛ ٚطٟی اضظیبثی ضـٔی زض تطكیغ آكیسط ثُ ٠ط١ٝجب ٙیوب زضخوبت ثوبالتط،
ٝخٞز اضتجبط ثی ٚخبیِب ٝ ٟزضخ ٠است .ث ٠ػجبضت زیِط ٌٗ٘ ٚاست كطزی زض زضخ٠ی آكیسط
 ٝزض خبیِبٗ ٟأٗٞض ُطتظٛی ،اظ ًبضایی  ٝاثطثرطی ثبالیی ثطذٞضزاض ثبضس ،اٗب ٘١وی ٚضورع
ٛتٞاٛس اظ ٝظبیق ٗطتجظ ثب خبیِبُ ٟط١ٝجبٛی ث ٠ذٞثی ثطآیس )(Jetmore, 1999؛ ٓصا ٌٗ٘ ٚاست
كطزی سبّ١ب زض یي زضخ - ٠ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزضخ٠ی آكیسط ،-تٞهق ًوطزٞٗ ٝ ٟكون ثو ٠تطكیوغ
ٛطٞزٖ١ .چٜیً ٚسی ًٗ ٠بیْ ث ٠تطكیغ ٛیست كوظ ًبكی است ًو ٠زض اٗتحوب١ٙوبی تطكیوغ
ضطًت ٌٜٛس .ثطذی اظ زالیْ ذٞززاضی تطكیغ ٌٗ٘ ٚاست ضرػی ،قطك٠ای یب سبظٗبٛی ثبضس.
ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزض تحویوی چٜی ٚثیبُ ٙطزیس ً ٠یٌی اظ زالیْ ذٞززاضی ثطای اضتوبء ث ٠زضخوبت
ثبالتط ای ٚاست ً ٠ثیطتط ًبضًٜب ٙثب زضخ ٠ی آكیسطٗ ،بیْ ٛیستٜس ًٗ ٠سئٓٞیت ٛظوبضت ثوط
ٌ٘١بض ذٞیص زض ذیبثب ٙضا ثط ػ٢س ٟزاضت ٠ثبضٜس؛ ٖ١چٜی٘ٛ ٚیذٞاٜ١س ً ٠ثرطی اظ سیسوتٖ
ٗسیطیت تٔوی ضٛٞس؛ ٓصا ثطای اضتوبء ث ٠زضخ٠ی ُط١ٝجبٛی اهسإ ٘ٛیًٜٜس ).(Whetstone,2001
ازاضات پٔیس ٛیع ثطای ای ٠ًٚاقسبس یأس  ٝسطذٞضزُی -ث ٠ػٔوت تٞهوق عوٞالٛی زض
یي زضخ -٠ث ٠كطز زست ٛس١س ز ٝاٌٗبٗ ٙرتٔق ضا ایدبز ًطزٟاٛوس؛ یٌوی اظ آ١ٙوب زض ٛظوط
ُطكتٗ ٚست سبثو ٠زض اكعایص قوٞم زضیبكتی كطز است.
ثطای  ٠ٛٞ٘ٛپٔیس ٛیٞاٝضٓئب ،ٙثؼس اظ یي سوبّ ذوسٗت زض زضخو٠ی آكیسوط ،ثوٗ ٠یوعاٙ
21/2زضغس ث ٠ػٜٞا ٙسبثو ٠ی ذسٗت ث ٠قوٞم كطز استرسإ ضس ،ٟاضبكٗ ٠یًٜس1؛ ایٗ ٚجٔؾ
١ط پٜح سبّ یيثبض ثٗ ٠یعا21/2ٙزضغس ٗدسزاً ث ٠قوٞم كطز اضبكٗ ٠یضوٞز

(City of New

).Orleans, 2009
ٖ١چٜی ٚسبذتبض قوٞهی پٔیس -ثطای  -٠ٛٞ٘ٛزض پٔیس ٞ١ست٘١ ٙٞبٙعٞض ًو ٠زض خوسّٝ
ض٘بضٟی (ٛ )5طب ٙزاز ٟضس ٟاست ،ثٛ ٠حٞی است ًو ٠سوبثو٠ی ذوسٗت زض زضخو ،٠ثبػوث
اكعایص قوٞم ٗیضٞز.
1. Longevity Paid
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جذيل شمارٌی ( :)5ساختار حقًقی پلیس ًَستًن )(University of Houston – Downtown, 2010

جایگاٌ
آفیسز
استَار
ستَاى

حقًق پایٍ

40,863
50,370
62,163

سابقٍ خدمت دز دزجٍ
الف
الف
الف

تحصیالت
ة
ة
ة

جمع وُایی
----------

تًضیحات جذيل:
الف)  4سبل سبثمِ  2,250دالر 8 ،سبل سبثمِ  4,000دالر 12 ،سبل سبثمِ  5,750دالر 16 ،سبل سبثمِ7,000
دالر 20 ،سبل سبثمِ  8,250دالر.
ة) فَق دیپلن  1,200دالر ،لیسبًس 2,400دالر ،فَق لیسبًس  3,000دالر.

اٌٗب ٙزیِطی ً ٠ث ٠عٞض ٗؼ٘ ّٞزض ازاضات پٔیس ٗرتٔق اٗطیٌب ٗسٛظط ٗی ثبضوس ،هوطاض
زاز ٙپبی١ ٠بی ٗرتٔق قوٞهی زض یي سغح زضخ ٠است .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزض پٔیس ٓسآٛدٔس ،اظ
ٓحبػ پطزاذت قوٞم ثطای ١ط سغح زضخ ،٠پبی١٠ب  ٝزض ثطذی اظ ٗوٞاضز ،ضتجو١٠وبی ٗتلوبٝتی
ٝخٞز زاضز ً ٠زض خس ّٝض٘بضٟی ( )6شًط ضس ٟاست.
جذيل شمارٌی ( :)6تعذاد پایٍَای حقًقی در درجات مختلف پلیس لسآوجلس
)(The Los Angeles Police Department, 2008

دزجٍ
آفیسز
وبراگبُ
استَار
ستَاى
سزٍاى

تعداد پایٍَای حقًقی
3
3
2
2
3

فرایند معمول ترفيع در پليس امریکا
زض اثتسا الظٕ است كطز قساهْ ٘ٛطٟی اٗتحبً ٙتجی ضا اذص ٘ٛبیس توب ثتٞاٛوس ٝاضز اٗتحوبٙ
ضلب١ی ضٞز) (Jetmore, 1999؛ پس اظ اٗتحب ٙضلب١ی ،اٗتیبظ اكطاز ٗحبسوج ٝ ٠ثوط اسوبس آ،ٙ
اكطاز زض ٓیست ٝاخسی ٚضطایظ اضتوب ،ضتج٠ثٜسی ٗیضٛٞس .ثطای  ،٠ٛٞ٘ٛزض خس ّٝض٘بضٟی (،)7
ٓیست ٝاخسی ٚضطایظ اضتوبء ث ٠زضخ٠ی ُط١ٝجبٛی آٝضز ٟضس ٟاست.
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جذيل شمارٌی ( :)7لیست ياجذیه شرایط برای ترفیع )(Jetmore, 1999

لیست ياجدیه شسایط بسای تسفیع بٍ دزجٍی گسيَباوی
ومسٌ وُایی
امتحان شفاَی
امتحان کتبی
وام ي وام خاوًادگی
95/57
95
96
ریچبرد ثزاٍى
92/0
90
94
جفزی استَى
89/50
88
91
اًزیه گًَشالس
89/0
88
90
پبئَل جبًسَى
88/5
90
87
پبهال استَى
82/0
74
90
فیلیپ جًَش

ایٓ ٚیست ٗی تٞاٛس ثطای س ٠سبّ اػتجبض زاضت ٠ثبضس .اظ ای ٚض ٝزض ای ٚسو ٠سوبّٝ ،هتوی
خبی ذبٓی زض خبیِبُ ٟط١ٝجبٛی پیسا ضسٗ ،وثالً ُط١ٝجوبٛی ثو ٠زضخو٠ی ثوبالتط تطكیوغ یبكوت،
ثبظٛطست ٠ضس  ٝیب استؼلبء زاز ،ز ٝضٝش ٝخٞز زاضز ً ٠اكوطاز ضا اظ ٓیسوت ٝاخوسی ٚضوطایظ
تطكیغ اٛتربة ًٜٜس:
ثطذی اظ ازاضات اظ ٛلطات ثبال ث ٠تطتیت تب پبیی ٚضا ٗتٜبست ثب خب١وبی ذوبٓی تطكیوغ ٗوی
زٜ١س؛ یؼٜی اُط چ٢بض خبی ذبٓی ثبظ ضوس چ٢وبض ٛلوطی ًو ٠ثوبالی ٓیسوت ١سوتٜس ضا اضتووبء
ٗیزٜ١س .اٗب ثطذی اظ ازاضات ثط اسبس هب ٙٞٛس 1٠ػْ٘ ٗی ًٜٜس؛ ثسی ٚتطتیت ًٝ ٠هتوی ًو٠
خبی ذبٓی ایدبز ضس ،هس٘ت ٛیطٝی اٛسبٛی ازاض ٟثوطای ١وط خوبی ذوبٓی ،سوٛ ٠لوطی ضا ًو٠
ثبالتطی٘ٛ ٚط ٟضا آٝضز ٟاٛس  ٝزض ٓیست ،زض غسض ٗی ثبضٜس ث ٠ضئیس پٔیس ٗؼطكی ٗویًٜوس.
زض ازاٗ ٠ضئیس پٔیس اذتیبض زاضز ً١ ٠ط ًسإ اظ اكطاز ٗؼطكی ضوس ٟضا ،ثو ٠تطوریع ذوٞز
اٛتربة ًٜسٗ .ؼ٘ٞالً ضئیس پٔیس ،ثب ٗغبٓؼ٠ی پطٛٝسٟی اكطاز ،آ١ٙب ضا اٛتربة ٗیًٜوس؛ ٗوثالً
زاضت ٚسبثو ٠ی ضٌبیت ض٢طٛٝسی اظ كطز یب ػٌ٘ٔطز ضؼیق ًوبضی  ...ٝثبػوث ٗویضوٞز ًو٠
كطزی ًٗ ٠ثالً زض ٓیست ٝاخسی ٚضطایظ اضتوبء ٛلط ا ّٝضس ٟاست تٞسظ ضئیس پٔیس اٛتربة
ٛطس ٝ ٟث ٠خبی آٛ ٙلط زٓ ٕٝیست ،اٛتربة ضٞز .ختٗٞض (ٛٞ٘ٛ )1999و٠ای اظ ایو ٚضٝش ضا
زض ًتبة ذٞز شًط ًطز ٟاستٛ .لطات ثطتط ً ٠زض خس ّٝض٘بضٟی (ٗ )7طرع ضس ٟثٞزٛوس،
ثطای تٌ٘یْ چ٢بض خبی ذبٓی زض زضخ٠ی ُط١ٝجبٛی ،ثط عجن خس ّٝضو٘بضٟی ( )8ثو ٠ضئویس
1. Rule of Three
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پٔیس ٗؼطكی ضسٛس .زض سٞٗ ٠ضز ،ضئیس پٔیس ٛلطات ا ّٝضا اٛتربة ًطز؛ ٓٝی زض خبی ذبٓی
چ٢بضٕ ،استٛ ٠ً ٙٞلط زٗ ٕٝحسٞة ٗی ضس ،ضا اٛتربة ٞ٘ٛز ).(Jetmore, 1999
جذيل شمارٌی ( :)8افراد پیشىُادی بر اساس رتبٍ ،برای چُار جایگاٌ خالی شذٌ

جایگاٌ خالی ايل
ًوزُی فزد اس 100
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
90/5
ریچبرد ثزاٍى
92
جفزی استَى
89/5
اًزیىَ گًَشالش

جایگاٌ خالی ديم
ًوزُی فزد اس 100
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
92
جفزی استَى
89/5
اًزیىَ گًَشالش
89
پبٍل جبًسَى

جایگاٌ خالی سًم
ًوزُی فزد اس 100
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
89/5
اًزیىَ گًَشالش
98
پبٍل جبًسَى
88/5
پبهال استَى

جایگاٌ خالی چُازم
ًوزُی فزد اس 100
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
89
پبٍل جبًسَى
88/5
پبلوب استَى
82
آًتًَي لَرًشتي

تحویوبت ٗرتٔلی ثطای ث٢جٞز اٗتحب١ ٙبی تطكیغ ٗ ٝست ظٗب ٙكبغؤ٠ی ثوی ٚاٗتحوب١ٙوب
اٛدبٕ ضس ٟاست .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزض تحویوی ً ٠ث ٠عٞض اذتػبغی ثطای پٔیس ٛیٞاٝضٓئوب ٙاٛدوبٕ
ضس ،پیط٢ٜبز ضس ً ٠اٗتحب ٙتطكیغ ١ط زٝاظز ٟیب ١یدسٗ ٟب ٟیي ثبض ثطُعاض ضٞز  ٝغوطكبً ثوط
اسبس پیصثیٜی خبیِب١ٟبی ذبٓی ،سوق هجٓٞی زض ١ط زٝض ٟاظ اٗتحب١ٙب ٗطورع ُوطزز .ثو٠
ػجبضت زیِط اُط اٗتحب ٙثطای زضخ٠ی ُط١ٝجبٛی١ ،ط سبّ یي ثبض ثطُعاض ٗویضوٞز  ٝاٛتظوبض
ٗیضٝز ً ٠خبیِب ٟذبٓی ای ٚزضخ ٠زض ع ّٞیٌسبّ ٛ 20لط ثبضس .زض ١ط ٞٛثوت اٗتحوب ،ٙكووظ
ٛ 20لط ً ٠ثبالتطی٘ٛ ٚط ٟضا اذص ًطزٟاٛس هج ٝ ّٞزض ٓیست ٝاخسی ٚضطایظ تطكیوغ ،هوطاض زازٟ
ضٛٞس .ای ٚاٗط ٗٞخت ٗیضٞز ً ٠غطكبً اكطاز ثب استؼساز ثتٞاٜٛس تطكیغ یبثٜسٖ١ .چٜی ٚای ٚاٗط،
ثً ٠بضًٜبً٘ ٙي ٗیًٜس ً ٠ثطای آٗبزٟسبظی زض اٗتحب١ٙوب ،تٞاٛوبیی ذوٞز ضا ثوبالثطز ٝ ٟزض
پبیب ٙزض ػٌ٘ٔطز ًبضی كؼٔی آ١ٙب ٛیع ٗؤثط است .اكطازی ًو ٠هجوٗ ّٞویضوٛٞس ٓٝوی تطكیوغ
٘ٛیُیطٛس ،ثطای اٗتحب١ٙبی ثؼسی تالش ٗیًٜٜس  ٝایٗ ٚغبٓؼ ٝ ٠تالش ،تٞاٜ٘ٛوسی آ١ٙوب ضا
اكعایص ٗی ز١س ).(Rostker et al., 2007
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شیًٌی اَمیت بٍ میصان تحصیالت دز پلیس امسیکا
زض اٗطیٌب ٘١بٜٛس پٔیس أِٛستب ٠٘١ ،ٙی اكطازی ًٝ ٠اضز سیستٖ پٔیس ٗیضوٛٞس ثوسٙٝ
تٞخ ٠ثٗ ٠یعا ٙتحػیالت ،اظ زضخ٠ی ا ّٝیؼٜی زضخ٠ی آكیسط ،1ضطٝع ث ٠ذسٗت ٗیًٜٜوس.
زض اثتسا تٞاٛبیی١بی ذٞاٛسٞٛ ٝ ٙضتً ٚبكی ثٞز تب كطزی آكیسط پٔویس ضوٞز .ثؼوس اظ خٜوَ
خ٢بٛی ز ٕٝزاضت ٚتحػیالت ٗتٞسغ ٠یي اٗط ٗؼ٘ٓٞی ثٞز؛ اٗوطٝظ ٟزض ت٘وبٕ ازاضات پٔویس
اٗطیٌب زاضت ٚتحػیالت ٗتٞسغ ٠یٌی اظ پیصضطط١بی ٝضٝز ث ٠كطایٜس ُوعیٜص  ٝاسوترسإ
پٔیس است .ثب ای ٚقبّ ،ثطذی اظ ازاضات پب ضا اظ ای ٚكطاتط ٢ٛبز ٝ ٟزاضتٗ ٚوسضى زاٛطوِب١ی
ضا پیصضطط ٝضٝز ث ٠كطایٜس ُعیٜص  ٝاسترسإ پٔیس ٗویزاٜٛوس )(Mastrofski, 2005؛ پوس
اُطچ ٠تحػیالت ٘ٛی تٞاٛس ثبػث تلبٝت زض زضخ ٠ضٞز ٓٝی ث ٠ػٜٞا ٙپیص ضطط خ٢ت ٝضٝز
ث ٠كطایٜس ُعیٜص  ٝاسترسإ ثب ا٘١یت تٔوی ٗیضٞز.
ٖ١چٜی ٚثطای اضتوبء ث ٠زضخبت ثبالتط ،زض ثطذی اظ ازاضات زض ًٜبض اٗتحوب١ٙوبی تطكیوغ،
اٗتیبظی ضا ٛیع ثطای تحػیالت زض ٛظط ٗی ُیطٛس؛ ث ٠عٞضی ًو ٠زض ضتجو٠ثٜوسی ًو ٠پوس اظ
ٗد٘ٞع ٘ٛطات ًتجی  ٝضلب١ی اٛدبٕ ٗیضٞز ،اُط زٛ ٝلط ضتج٠ی یٌسوبٛی زاضوت ٠ثبضوٜس -ثو٠
زٓیْ اٗتیبظ تحػیالتً -سی ً ٠اظ تحػیالت ثیطتطی ثطذٞضزاض است زض ضتجو٠ی ثوبالتطی،
زض ٓیست ٝاخسی ٚضطایظ تطكیغ هطاض ٗی ُیطٛسٖ١ .چٜی ٚزض ثطذی اظ ازاضات  ٝثطای ثطذی اظ
زضخبت ،زاضت ٚتحػیالت تٌ٘یٔی ،پیص ٛیبظ تطكیغ ثٞز ،ٟزض ؿیط ایو ٚغوٞضت كوطز اخوبظٟی
ضطًت زض اٗتحب١ٙبی تطكیغ ضا ٛرٞا١س زاضت .زض تحویوی ٛطب ٙزاز ٟضس ً ٠زض سبّ 1998
زض ض٢ط١بی ٗتٞسظ  ٝثعضٍ  87زضغس ض سبی پٔیس ،زاضای ٗسضى ٓیسبٛس ١ستٜس ٛ ٝی٘ی
اظ آ١ ٙب زاضای ٗسضى كٞم ٓیسبٛس ،زًتطا یب زاضای تحػیالت زض ضضت١٠بی زاٛطِب١ی ٗبٜٛس
قوٞم ١ستٜس .ثب ٗوبیس ٠ی ای ٚآٗبض ثب آٗبض سبّ  ٠ً ،1975پبٛعز ٟزضغوس زاضای تحػویالت
ٓیسبٛس  4/3 ٝزضغس زاضای تحػیالت تٌ٘یٔی ثٞزٛسٗ ،ی تٞا ٙث ٠ضضس تحػیالت  ٝا٘١یت
آ ٙآُب ٟضس ).(Sullivan, 2005
٘١چٜی ٚزض ثسیبضی اظ ازاضات زاضت ٚتحػیالت ثبالتط ثبػث ٗویضوٞز ًو ٠كوطز ثوٛ ٠سوجت
ًٖ١بضاٖ١ ٙضتج٠ی ذٞز ،قوٞم ثیطتطی زضیبكت زاضز .ثطای ٗثبّ زض پٔویس ٛیٞاٝضٓئوب ،ٙثو ٠عوٞض
سبٓیبٗ ٠ٛجبٓـی ثطای زاضٛسُبٗ ٙساضى زاٛطِب١ی ث ٠ػٜوٞا ٙاضوبك ٠ثوط قووٞم ٗؼ٘و ّٞپطزاذوت
 .1دا او یکن فناغ ام داجّ ،شمگّ شناشٍني مگس بن ٍُاي آفگس خطنب و سٌُ .
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ٗیضٞز .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزض سبّ  ،2009ث ٠زاضٛسُبٓ ٙیسبٛس ز١ ٝعاض زالض  ٝكٞم ٓیسبٛس سو١ ٠وعاض
زالض  ٝزاضٛسُبٗ ٙسضى زًتطی چ٢بض ١عاض زالض پطزاذت ٗی ضوس)(City of New Orleans, 2009
ٖ١چٜی ٚزض ازاضٟی پٔیس ٞ١ست 1ٙٞپطزاذت اضبك٠ی سبٓیب ٠ٛثطای تحػیًْٜٜوسُبٝ ٙخوٞز زاضز.
ثطای ً ٠ٛٞ٘ٛبضًٜب ٙپٔیس ثب زضخ٠ی آكیسط زض سبّ  ،2007ثب تحػیالت ٓیسبٛس سبٓیب3,640 ٠ٛ
زالض اضبك ٠زضیبكت ٗی ًطز  ٝكطزی ثب تحػیالت كٞم ٓیسبٛس  6,240زالض  ٝثب ٗسضى زًتوطی
 8,840زالض زضیبكت ٗی ًطز)(Rostker et al., 2007
١یٌ٘ ٝ ٚضیٞضظ ( ،)2003زض ٗغبٓؼ ٠ای ً ٠زض ذػٞظ پٔیس ض٢طی  ٝق ٠ٗٞاٛدبٕ زازٛس ثو٠
ایٛ ٚتید ٠ضسیسٛس ً ٠زض ای ٚازاضات كوظ یي زضغس ،زاضت ٚتحػیالت ٓیسبٛس ضا ثطای ٝضٝز ثو٠
ازاض ٟضطٝضی ٗیزاٛستٜس؛ ٓٝی ث١ ٠ط قبّ ثطای اضتوبء ٖ١ ٝچٜی ٚاكعایص قوٞم ،زاضت ٚتحػیالت
زاٛطِب١ی ضطٝضی است .ث ٠عٞض ًٔی  49زضغس اكطازی ً ٠زض ای ٚازاضات ًوبض ٗویًٜٜوس ،ثبثوت
تحػیالت ،قوٞم ثیطتطی زضیبكت ٗی٘ٛبیٜس).(Hickman &Reaves, 2003
آشمًنَای تسفیع
 -1امتحان کتبی
٘١بٙعٞضی ًُ ٠لت ٠ضس اٗتحب١ٙب ثب زضخ ٝ ٠خبیِبٞٗ ٟضز ضهبثت اضتجوبط تِٜوبتِٜی زاضز؛ ٓوصا
ثطای  ٠ٛٞ٘ٛزض اضتوبء ثُ ٠ط١ٝجبٛیٗ ،حتٞای ٛظبضت ثبیس زض اٗتحبً ٙتجی ٗٞضز ٛظط هطاض ُیطز .یي
تؼبزّ ٜٗغوی ضبْٗ ای ٚاست ً40٠زضغس ٗحتٞای اٗتحب ،ٙثب تٞخو ٠ثوٝ ٠ظوبیق ُط١ٝجوبٛی ًو٠
ٛظبضت است ثبیس زض ذػٞظ ٗٞاضز ٛظبضتی ثبضس20،زضغس اٗوٞض اخطایوی10 ،زضغوس ضٝش١وبی
ازاضی 10ٝزضغس ٗوطضات  ٝهٞاٛی ٚخعایی). (Jetmore, 1999
 -2امتحان ضفاهی
زض قویوت اٗتحب ٙضلب١ی ث ٠ایٜٗ ٚظٞض پیصثیٜی ضس ٟاست ًٛ ٠طب ٙز١س آیب زض آیٜس ٟایوٚ
كطز تٞاٛبیی زاضز اظ ػ٢سٟی ٝظبیق ،خبیِب ٝ ٟزضخ٠ی خسیس ثطآیس یب ذیط.
اٗتحب ٙضلب١ی ث ٠زٛجبّ ثطضسی ًیلیت١وبی شاتوی كوطز اسوتٗ .بٜٛوس تٞاٜ٘ٛوسی ض١جوطی یوب
ُٖ١طایی سبظٗبٛی .اٗتحبً ٙتجی ٘ٛیتٞاٛس ٗ٢بضت١بی اضتجبعی ً ٝالٗی كطز ضا اضظیبثی ًٜوس .چوٙٞ
اٗتحبً ٙتجی هبزض ث ٠اضظیبثی ایٞٗ ٚاضز ٛیست .زض اٗتحب ٙضلب١ی ٗوٞاضزی ًو ٠زض اٗتحوبً ٙتجوی
1. Houston
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پطسیس ٟضسٗ ٟدسزاً تٌطاض ٘ٛیضٞز؛ ثٌٔ ٠اٗتحب ٙضلب١ی چِِٛٞی ضكتوبض زاٝعٔوت ضا ٗوی ذٞاٜ١وس
اضظیبةی ًٜٜس؛ ٝاًٜص ١بی ًالٗی ،ظثب ٙثسٗ( ٙؼوبٛی ذبغوی ًو ٠زض قطًوبت ثوسٛی هبثوْ
ثطزاضت است) ،سی٘ب ٝ ٝضؼیت ظب١طی ً ٠هبثْ ٗطب١س١ ٟستٜس ،اضظیبثی ذٞا١سضس.
اٗتحب ٙضلب١ی ث ٠زٛجبّ ٗٞاضز ظیط است:
 سؤاالتی پطسیسٗ ٟیضٞز تب ٗحتٞا ٜٗ ٝغن پبسد١بی زاٝعٔت ثطضسی ضٞز؛ یي ٗالهبت چ٢ط ٟث ٠چ٢ط ٟاست ًٞٗ ٠هؼیت١بی اضتجبط ثی ٚكطزی ثب پطسوص١وبیتططیحی ضا كطاٗ ٖ١یآٝضز؛
 ُطایص١ب ،ت٘بیالت  ٝػوبیس زاٝعٔت ًبٗالً ٗطرع ٗیضٞز؛ ٗٞضٞػبتی ً ٠زض آٗ ،ٙتوبضی كبهس زاٛص  ٝیب زچبض ُٖ ُطتِی است ًبٗالً ٗطرعٗیضٞز؛
 ای ٚاٗط هبثْ ٗطب١س ٟاست ً ٠آیب زض ٗد٘ٞع زاٝعٔت ًیلیت الظٕ ضا زاضز یب ذیط.اٗتحب ٙضلب١ی ثٞٛ ٠ػی اضظیبثی  ٝضتج ٠ثٜسی اكطاز ثط اسبس تٞاٜ٘ٛسی ١بیطب ٙاسوت ًو٠
ثطای ٗٞكویت ضـٔی آ١ٙب ٛوص ث٠سعایی زاضز .ثطای خُٔٞیطی اظ تؼػت كطزیً ،بضضٜبسوبٙ
ذبضج اظ ازاض ٠ً ٟزض ض٢ط زیِط ذسٗت ٗی ًٜٜس ثوطای اٗتحوب ٙضولب١ی اٛتروبة ٗویضوٛٞس
).(Jetmore, 1999
اوًاع امتحان شفاَی
زض ازاضات ٗرتٔق پٔیس اظ ضٝش١بی ٗرتٔلی ثطای ،اٗتحب ٙضلب١ی اسوتلبزٗ ٟویضوٞز ًو٠
خت ٗٞض( )1999زض ًتبة ذٞز ثٗ ٠ؼطكی  ٝتططیح آ١ٙب پطزاذت ٠است .ثط اسبس ایوً ٚتوبة
اٞٛاع اٗتحب١ٙبی ضلب١ی ً ٠زض ازاضات پٔیس اٗطیٌب ثطای تطكیغ استلبزٗ ٟیضٛٞس؛ ػجبضتٜس اظ:
 -1امتحان ضفاهی سنتی
ٗؼ٘ٞالً ١یأت اضظیبثی اٗتحب ٙضلب١ی سٛ ٠لط ٟاست؛ ای١ ٚیوأت اظ زضخوبت ثوبالتط اظ آٙ
زضخ٠ای ً ٠اٗتحب ٙثطُعاض ٗیضٞز ،اٛتربة ٗیضٛٞس .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛاػضبء ثطای اٗتحب ٙضلب١ی
سٜتی تطكیغ اظ زضخ٠ی آكیسط ث ٠زضخ ٠ی ُط١ٝجبٗ ،ٙؼ٘ٞالً اكطازی ثب زضخبت سطٝا ٝ ٙیب زض
ٗٞاهؼی سط َٜ١اٛتربة ٗی ضٛٞس .ای ٚاكطاز ثط اسبس كطٕ اضظیوبثی ضو٘بضٟی ( – )1پیٞسوت
ض٘بضٟی ( -)1ثٗ ٠ػبقج ٠ثب كطز ٗتوبضی تطكیغٗ ،ی پطزاظٛس.

32

دوماهناهمی توسعوی انساني پلیس ،سال هفتم ،شمارهی ،32آرذ و دی 1389

ٝهتی ٗػبقج ٠ثب ٗتوبضی ث ٠پبیب ٙضسیس  ٝپس اظ ذطٝج زاٝعٔت ،اضظیبثب ٙث٘ٛ ٠وط ٟزازٙ
ث ٠ا ٝث ٠غٞضت كطزی اهسإ  ٝپس اظ اضظیبثی  ٝثٜٗ ٠ظٞض زضج ٘ٛطٟی ٢ٛبیی كطز ،ث ٠ثحوث ٝ
ثطضسی ٘ٛطات یٌسیِط  ٝضسیس ٙث ٠اخ٘بع اهسإ ٗی٘ٛبیٜس). (Jetmore, 1999
 -2امتحان ضفاهی فنی
زض اٗتحب١ ٙبی ضلب١ی ؿیط سٜتی (كٜی) ،چٜسی ٚاٗتحب ٙضلب١ی ث ٠غٞضت خساُبُ ٠ٛطكت٠
ٗی ضٞز .زض ای ٚكطایٜس ١ط كطز ،زض س ٠اٗتحب ٙضلب١ی ضطًت ٗیًٜس ً ٌٚ٘ٗ ٠است زض یي
ضٝظ یب زض ظطف چٜس ضٝظ ،ای ٚس ٠اٗتحب ٙثطُوعاض ضوٞز١ .وط اٗتحوب ٙهسو٘تی اظ زاٛوص زض
ٗٞضٞػبت ٗتلبٝت پٔیسی ضا اضظیبثی ٗیًٜسٗ ،ؼ٘ٞالً زض ای ٚاٗتحب١ٙب ٗسبئْ ثسیبض خعئیتوط
اظ اٗتحب ٙضلب١ی سٜتی ثطضسی ٗیضٛٞس.
ٗػبقج ٠ی كٜی ث ٠زٛجبّ ثطضسی ث٢تط ًیلیت زضٛٝی ٗتوبضی تطكیوغ اسوت١ .وسف آٝیو٠
اٗتحب ٙضلب١ی ،اضظیبثی زاٛص ٗتوبضی است .ثطای ٘١ی ٚذیٔی ضجی ٠ث ٠اٗتحبً ٙتجوی اسوت،
ِٗط سؤاالتی ً ٠اظ ٝسؼت ثیطتطی ثطذٞضزاض ثبضٜس یب آ١ٙوبیی ًو ٠ثبیوس كووظ ثو ٠غوٞضت
ضلب١ی پطسیس ٟضٛٞس .ای ٚضٝش ٘١بٜٛس اٗتحب ٙضلب١ی سٜتی ثطُعاض ٗیضٞز ثب ای ٚتلبٝت ً٠
ز ٝیب س١ ٠یأت ث ٠عٞض خساُبٝ ٠ٛخٞز زاضز ١ ٝط ١یأت یٌی اظ اثؼبز زاٛص ٢ٗ ٝبضت كوطز ضا
اضظیبثی ٗیًٜس ).(Jetmore, 1999
ثطای  ٠ٛٞ٘ٛثطای تطكیغ ثو ٠زضخو٠ی ُط١ٝجوبٛی ١یوأت١وب ٗویتٞاٜٛوس ٗوٞاضز ظیوط ضا زض
ٗػبقج١٠ب ٗٞضز تٞخ ٠هطاض زٜ١س:
١یووأت ا :ّٝاضظیووبثی زاٛووص ٗتوبضووی ،زض ذػووٞظ ٗیووعا ٙآُووب١ی ٝی اظ ٗ٢ووبضت١ووب ٝ
كؼبٓیت١بی ٛظبضتی؛
١یأت ز :ٕٝاضظیبثی زاٛص ٗتوبضی ،زض ذػٞظ ٗیعا ٙآُب١ی ٝی اظ ضٝش١ب ،آٗٞظش١وب،
زستٞضآؼْ٘١بی ضاٜ٘١ب یب زیِط ٜٗبثغ كٜی ٛظبضتی؛
١یأت س :ٕٞاضظیبثی زاٛص ٗتوبضی زض ذػٞظ آُب١ی ٝی اظ هوٞاٛی ٚزٓٝتوی ٗ ٝووطضات
ض٢طزاضی ...ٝ
كطٕ١بی اضظیبثی اٗتحب١ٙبی ضلب١ی كٜی ،زض ازاضات ٗرتٔق ٗتلبٝت است ًوٛٞ٘ٛ ٠و١ ٠وبیی اظ
آ ،ٙزض هبٓت كطٕ ض٘بضٟی ( – )2پیٞست ض٘بضٟی ( ٝ -)2كطٕ ضو٘بضٟی ( -)3پیٞسوت ضو٘بضٟی
( ،)4( ٝ -)3آٝضز ٟضس ٟاست.
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امتحانَای عملی
ضٌُْیطی اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔیٛ ،طبٙزٜ١سٟی ای ٚاست ً ٠اػت٘بز ث ٠ضٛٝس اٗتحوب١ٙوبی كؼٔوی
زچبض ذسض ٠ضس ٟاست (یؼٜی اٗتحب١ٙبی ًتجی  ٝضلب١یٗ ،ست سبثو ٠زض زضخ٠ی كؼٔوی ،اضظیوبثی
ػٌ٘ٔطز .)...ٝ
اٗتحب ٙسٜتی ثطای تطكیغ زض سبّ١بی اذیط ثسیبض ٗٞضز ٛوس هطاض ُطكت ٠اسوت ثو ٠عوٞضی ًو٠
اًثط ٗحووب ،ٙاٗتحب١ٙبی تطكیغ ضا تجؼیضآٗیعٛ ،بٗؼتجط ،ؿیط ٜٗػولب ٠ٛزاٛسوت ٝ ٠اضتجوبط آ ٙضا زض
ضسیس ٙث ٠ا١ساف ٗٞضز ٛظط ًٖ زاٛست٠اٛس.
زض اٗتحب١ٙبی تطكیغ سٜتی كوظ ثطُعاضًٜٜسُب ٙث ٠زٛجبّ تطكیغ ثٞزٛس زض قوبٓی ًو ٠ثوب ضٝش
اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔیٛ ،وبط ضؼق  ٝهٞت اكطاز ث ٠ذٞثی اقػبء ٗیضوٞز  ٝثوطای ضكوغ آ١ٙوب ،كوطز ٝ
سبظٗبٗ ٙیتٞاٜٛس ثطٛبٗ٠ضیعی ًٜٜس .زض ای ٚاٗتحب ٙاكطاز ٝاضز یي سوطی كؼبٓیوت١وبی ٛظوبٕٜٗوس
ٗیضٛٞس ً ٠ثب ضـْ آ١ٙب زض زضخ٠ی خسیس اضتجبط  ٝثب ضطایظ ٝاهؼی آ ٙتغجیون ٗویًٜوس .ثوطای
ثطُعاضی چٜی ٚاٗتحب١ٙبیی اكطاز اضظیبة ،آٗٞظش الظٕ ضا زیسٟاٛوس؛ ایوًٚو ٠چِٛٞو ٠اكوطاز ضا ثو٠
غٞضت كطزی  ٝزض هبٓت ُط ٟٝاضظیبثی ًٜٜس  ٝچِ ٠ٛٞت٘طیٜبت ضا اخطا ٘ٛبیٜوس ًو ٠ضوجی ٠ضوطایظ
ًبضی ٝاهؼی ثبضس ).(Jetmore, 1999
اوًاع امتحانَای عملی تسفیع
اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ٘١بٙعٞض ًُ ٠لت ٠ضس ،ضبْٗ اٞٛاع ُٛٞبُٞٗ ٙٞاضز اٗتحبٛی است ًو ٠ضوـْ
ضا ضجی٠سبظی ًطز ٟاست ) .(Joiner,2002تؼسازی اظ اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ،ضبْٗ اٗتحب١ٙوبیی اسوت
ً ٠ث ٠زٛجبّ ٗحي ظز ٙزاٛص  ٝآُب١ی ٗتوبضیب ٙاست .ایٞٛ ٚع اظ اٗتحب١ٙب ثبػث ٗویضوٞز ًو٠
ٗیعا ٙاػتجبض كطایٜس ،اكعایص یبثس).(Dayan& Fox, 2002
اُطچ ٠ای ٚاٗتحب١ٙب ،ثطای تطكیغ ٗٞضز استلبز ٟهطاض ٗیُیطٛس ٓٝی ثطذی اظ ازاضات اٗتحب١ٙوبی
ػ٘ٔی ضا ٛیع زض كطایٜس ُعیٜص  ٝاسترسإ پٔیس ٗٞضز استلبز ٟهطاض ٗی زٜ١س ).(Gaines, 2007
ُٜیع  ٝزیِطا )2003(1ٙچٜس ٗ ٠ٛٞ٘ٛتلبٝت اظ اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ضا اقػبء ًطز ٟاٛس؛ زض ازاٗو٠
ثٗ ٠ؼطكی آ١ٙب ٗی پطزاظیٖ.
1. Gaines et al., 2003
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 -1مذاکزات گزوهی بذون رهبز

1

ای ٚاٗتحب ،ٙضجی٠سبظی یي خٔس ٠است ،ث ٠ضطًتًٜٜسُب ٙزض ای ٚاٗتحب ،ٙیي ٗٞضٞع زازٟ
ٗیضٞز ًٗ ٠ؼ٘ٞالً یي ٗسأٓ ٝ ٠یب ٗطٌْ ذبغی است ،ضطًتًٜٜسُبٛ ٙیوع الظٕ اسوت ضٝی آٙ
ثحث ٘ٛبیٜس  ٝضا ٟقٔی ضا ثطای ضكغ آ ٙاضائ٘ٛ ٠بیٜس .زض ای ٚاٗتحب ،ٙكطایٜوس اضتجوبط ثوی ٚكوطزی ٝ
تؼبٗالت ٖٗ٢تط اظ اضائ ٠ضاٟقْ ٗسأٓ ٠است).(Gaines, 2007
 -2باسی نقص

2

كطز ٗتوبضی تطكیغ زض اٗتحب ٙثب یي ٛلط ثبظیِط ًٛ ٠وص ذبغوی ضا ثوبظی ٗویًٜوس ،ضٝثو٠ضٝ
ٗیضٞز .تؼبْٗ  ٝثطذٞضز ٗتوبضی ثب ثبظیِط ،تٞسظ اضظیبثبٛ ٙظبضت ٗویضوٞز .ثوبظیِطٛ ،ووص یوي
ض٢طٛٝسً ،بضُط ،اكسط ٗبز ٙٝیب ٗبكٞم ،یب ضرػی اظ یي سبظٗب ٙزٓٝتی ضا ثبظی ٗیًٜس .هبثْ شًوط
است زض ای ٚاٗتحب ٙث ٠خ٢ت آٗبزُی ثبظیِط  ٝزض پبیب ٙاضظیبثی ث٢تط ٗتوبضیب ٙتطكیغ ،یوي ٗتٜوی
ث ٠ثبظیِط زازٗ ٟیضٞز ً ٠ضطایظ ٞٗ ٝهؼیت ٛوص  ٝای ٠ًٚچِ ٠ٛٞثبیوس زض ثطاثوط اػ٘وبّ ُ ٝلتوبض
ٗرتٔق كطز ٗتوبضیٝ ،اًٜص ٛطب ٙز١س زض آ ٙزضج ضس ٟاست ).(Gaines, 2007
 -3سخنزانی

3

زض ای ٚاٗتحب ،ٙضطًتًٜٜس ٟث ٠ایطاز سورٜطاٛی ٗویپوطزاظز .ایو ٚسورٜطاٛی تٞسوظ اضظیبثوبٙ
ٗطب١سٗ ٟیضٞز .ثطای ث٢تطضس ٙاضظیبثی ،اٞٛاع ٗٞهؼیت١بی سرٜطاٛی ٗرتٔق اثساع ٗیضٞز؛ ثوطای
 ٠ٛٞ٘ٛسرٜطاٛی ثطای ٘ٛبیٜسُب ٙزٓٝت ،آٗٞظش آًبزٗیي ،سرٜطاٛی ثوطای ُط١ٝوی اظ ضو٢طٛٝسا.ٙ
زض پبیب ٙسرٜطاٛی ،اضظیبثب ٙاظ كطز ضطًتًٜٜس ،ٟسؤاالتی ٗی پطسٜس ).(Gaines, 2007
 -4امتحان انجام امورات جاری

4

ای ٚت٘طی ٚضبْٗ اٞٛاع ٗرتٔق ًبض١بی ٞٛضتٜی است ً ٠اظ ٗتوبضی اٛتظوبض ٗویضٝز زض ضوـْ
ذٞز اٛدبٕ ز١س .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛاٛتػبثبت ،زضذٞاست ثطای تؼغیالت یب ٗطذػی اسوتحوبهی ،تـییوطات
ثطٛبٗ١٠بی ًبضیٛ ،بٗ١٠ب  ٝاضتجبعبت ض٢طٛٝساٗ ،ٙطٌالت اٛضجبعی ،توبضب ثطای سورٜطاٛی ،تٌ٘یوْ
1. Leaderless Discussion Group
2. Role-Play Exercise
3. Presentation Exercise
4. In- Basket Exercise
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ُعاضش١ب ٗ . ... ٝتوبضی زض ای ٚاٗتحبً ،ٙبض١بی ٞٛضتٜی ضا اٛدبٕ زاز ٝ ٟاضظیبثب ٙثط اسوبس ٗیوعاٙ
ًبْٗ ثٞز ٝ ٙتغبثن زاضت ٚثب سیبست١بی ازاض ،ٟثٝ ٠ی ٘ٛطٗ ٟی زٜ١س ).(Gaines, 2007
 -5امتحان عملی تکنیک و رویکزدهای حل مسأله

1

ثطای ضطًتًٜٜسُبٗ ،ٙسأٓ ٠ای تؼطیق ضس ٝ ٟاظ آ١ٙب ذٞاستٗ ٠یضوٞز توب اهوساٗبت الظٕ ضا
ثطای قْ آ ٙاضائ ٠زٜ١س .كطز الظٕ است ث ٠اٗتیبظزٜ١سُبٛ ٙطب ٙز١س ً ٠ثط اسوبس چو ٠تطتیجوی،
اٗٞض ضا سط  ٝسبٗبٗ ٙیز١س؛ ٗسأٓ ٠ضا ثب چً ٠سبٛی زض ٗیبٗ ٙی ُصاضز؛ یب ای ٠ًٚثوب ًوسإیوي اظ
ٝاقس١بی پٔیس یوب ازاضات زٓٝتوی ثوطای قوْ ٗطوٌْ ت٘وبس ثطهوطاض ٗویًٜوسٛٞ٘ٛ .و١ ٠وبیی اظ
تبًتیي١بی قْ ٗسأٓ ٠ػجبضتٜس اظٞٗ :هؼیت ُطُٝبُ ٙیطی ،زضُیطی زض یي كطٝضِب ،ٟاكسطی ًو٠
ٝاضز یي ٛعاع ذبٞٛازُی ضس ٟاستٗ ،سبئْ خٜبیی ،تػبزكبت ضاٜٛسُی ذبظ ًو ٠ثوطای ٛٞ٘ٛو ٠زض
یٌی اظ ذٞزض١ٝبً ،بال  ٝیب ٗٞاز ٗربعطٟآٗیع ٝخٞز زاضز ).(Gaines, 2007
 -6امتحان عملی نظارت بز گشارشها

2

زض ای ٚت٘طی ٚضطًتًٜٜسُب ٙچٜس ُعاضش ٗرتٔق ضا تٌ٘یْ ٗیًٜٜس .زض ای ٚت٘وطیٗ ٚوالى
٘ٛطٟز١ی اضظیبثب ،ٙاٛدبٕ ٜٗبست ٝظبیق ػ٘ٗٞی است ًٗ ٠ؼ٘ٞالً تٞسوظ ٛوبظطا ٙاٛدوبٕ ٗویضوٞز
).(Gaines, 2007
امتحانَای عملی چگًوٍ بسگصاز میشًود؟
زض قویوت ثطای ًبْٗ ثٞز ٙتأثیط اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ،الظٕ است تطًیجی اظ اٗتحب١ٙبی ٗرتٔق
ثطُعاض ضٞز تب تٞاٛبیی ٗتوبضیب ٙتطكیغ ضا زض ذػٞظ زاٛص٢ٗ ،بضت  ٝتٞاٛبیی١بی آٛب ٙثو ٠ذوٞثی
ثسٜدٜس .ثطذالف سبیط ضٝش١ب ،ای ٚاٗتحب ،ٙیي اٗتحوب ٙخوبٗغ اسوت .اٛتروبة اٛوٞاع ُٛٞوبُٙٞ
اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ٛیع ،ثط اسبس زضخ ٝ ٠خبیِب١ی اسوت ًوٗ ٠توبضویب ٙتطكیوغ ثوطای آ ٙتوالش
ٗیًٜٜس .ثطای  ٠ٛٞ٘ٛاٗتحب ٙػ٘ٔی ُعاضشٞٛیسی ثطای زضخبت ُط١ٝجب ٙاٛدبٕ ٗیضوٞز؛ زض قوبٓی
ً ٠اٗتحب ٙػ٘ٔی ٗصاًطات ُط١ٝی ثس ٙٝض١جط  ٝیب اٗتحب ٙػ٘ٔی اٛدبٕ اٗٞضات خبضی ،اٗتحب١ٙوبی
اضتوبء ث ٠زضخبت ثبالتط است.
1. Tactical or Problem- Solving Exercise
2. Report Checking Exercise
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یٌی اظ ٗطٌالت اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔیٗ ،وسیطیت تؼوساز ظیوبزی اظ ٗتوبضویب ٙاسوت .اظ ایو ٚضٝ
اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ١عیٝ ٝ ٠ٜهتُیطتط اظ اٗتحب١ٙبی سٜتی استٗ .توبضیب ٙزض ُط١ٟٝبی چ٢وبض توب
١طت ٛلط ٟتوسیٖ ٗیضٛٞس؛ زض ١ط ُط ،ٟٝقساهْ ز ٝاضظیبة ثطای اضظیبثی اكطاز ٝخٞز زاضز.
ٗؼ٘ٞالً ثطای ای ٠ًٚتؼساز ً٘تطی ٗتوبضی ثطای ای ٚهسو٘ت ثوبهی ث٘بٛوس٘١ ،چٜوب١ ٙوط ازاضٟ
اٗتحب١ٙبی ًتجی ،ضلب١ی  ٝؿیط ٟضا ثطُعاض ٗیًٜس تب ٗتوبضیبً٘ ٙتوطی ثوطای ایوٗ ٚطقٔو ٠ثوبهی
ث٘بٜٛس.
ثطُعاضی اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ٗیتٞاٛس ز ٝضٝظ ًبْٗ ع ّٞثٌطس١ .وٖچٜوی ٚزاٝعٔجوب ٙزض ظٗوبٙ
اٗتحب ٙػ٘ٔی ثبیس زض ذػٞظ ٌٗب ٝ ٙظٗب ٙاٗتحب١ٙب ث ٠ذٞثی ٗغٔغ ضٛٞس ).(Jetmore, 1999
ًبٓسًٖ١ ٝ ٙٝبضا )2003( 1ٙتؼسازی اظ ٗٞاضزی ً ٠زض اخطای ٜٗبست اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ثبیوس
ث ٠آ ٙتٞخ ٠ضٞز ضا ضٜبسبیی ًطزٛس ٠ً ،ث ٠ػٜٞا ٙخ٘غثٜسی ای ٚهس٘ت ٗغطح ٗیضٞز:
 -1ثبیس ثطٛبٗ٠ضیعی ٌ٘١ ٝبضی زهیووی ٝخوٞز زاضوت ٠ثبضوس .اؿٔوت ثطٛبٗو١٠وبی ثطُوعاضی
اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ،ثطای چٜسی ٚضٝظ اٛدبٕ ٗیضٞز  ٝاضظیبثبٗ ،ٙتوبضیب ٙظیبزی ضا اضظیوبثی
ٗیًٜٜس.
 -2ثبیس ثط تدعی ٝ ٠تحٔیْ ضـْ تأًیس ضٞز تب ث ٠عٞض زهین اثؼبز ٝ ٝظوبیق ضوـْ تؼطیوق ٝ
تجییُ ٚطزز.
 -3ت٘طیٜبت ثبیس ضجی٠سبظی ضس ٟثبضٜس تب ثب ٛیبظٜٗسی ضـْ ٘١ب َٜ١ثٞزٝ ٝ ٟیژُی١بیی ًو٠
ثطای ضـْ ا٘١یت زاضز اضظیبثی ضٛٞس.
 -4اضظیبثیًٜٜسُب ٙثبیس ٝاخس ضطایظ  ٝزض ثطُعاضی اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی  ٝضٜبذت ٗالى١وبی
اضظیبثی ،آٗٞظش الظٕ ضا زیس ٟثبضٜس.
ٗ -5توبضیب ٙثبیس زض ذػٞظ ظٗبٙثٜسی ٛ ٝیع ای ٠ًٚچ ٠اٛتظبضاتی اظ آٛب ٙزض اٗتحوب١ٙوبی
ػ٘ٔی ٝخٞز زاضز ،آُب١ی زاضت ٠ثبضٜس.
 -6زض اٗتحب١ٙبی ػ٘ٔی ثبیس ٗطرع ضس ٟثبضس ً ٠چِ٘ٛ ٠ٛٞوط ٟثو ٠اكوطاز زازٗ ٟویضوٞز؛
ضیٟٞی زاٝضی اضظیبثب ٝ ٙیب ضیٟٞی اضظیبثی اثؼبز ضـْ  ٝیب اخوطای ٝظیلو ٠چِٛٞو ٠اٛدوبٕ
ٗیضٞز؛ زیِط ایٓ ٠ًٚیست ٗتوبضیب ٙهج ّٞضس ٟزض كطایٜس تطكیغ چِ ٠ٛٞتٜظیٖ ٗیُطزز.
ٗ -7توبضی ثبیس ثبظذٞضزی اظ ػٌ٘ٔطز ذٞز اذص ٘ٛبیس.
1. Caldwell et al., 2003
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جمعبندی
زض خ٘غثٜسی ٗغبٓت ٗیتٞاٌٛ ٙبتی ضا ً ٠زض ضٌْ ض٘بضٟی (ٗ )1غطح ضس ٟاسوت ثوٗ ٠ثبثو٠
ٌٛبت ًٔیسی ثطای زاضت ٚپٔیس ضبیست ٠اظ ٗغبٓؼ ٝ ٠ثطضسی ضویٟٞی تطكیوغ ًبضًٜوب ٙزض پٔویس
أِٛستب ٝ ٙاٗطیٌب استرطاج ًطز.
ضزٍع خذهت اس درجِ اٍل ثذٍى تَجِ ثِ تحصیالت
تزفیغ رلبثتي ثز اسبس اهتحبىّبی هتٌبست ثب جبیگبُ جذیذ
اًجبم تزفیغ ثب تَجِ ثِ ًیبس سبسهبًي ثز پبیِ ارتجبط تٌگبتٌگ جبیگبُّب ثب درجبت
پزداخت حمَق ثز اسبس سبثمِ ،تحصیالت ٍ وبرایي
تَجِ ثِ ًخجگبى داًطگبّي ٍ استخذام ٍ تزفیغ آًبى در لبلت عزح ارتمبی سزیغ
شکل شمارٌی ( :)1وکات کلیذی برای داشته پلیس شایستٍ

زض تٞضیح ضٌْ ض٘بضٟی(ٗ )1یتٞاُ ٙلت ً ٠ضطٝع ذسٗت اظ زضخ٠ی ا ّٝثبػوث ٗویضوٞز
ً ٠ثتٞا ٙاظ اكطاز تحػیْ ًطز ٟزض زضخبت اثتسایی استلبزً ٟطز .ای ٚزضخبت ًوٗ ٠ؼ٘وٞالً ٝظوبیق
اغٔی پٔیس زض ثطذٞضز ٞٗ ٝاخ ٠٢ثب ٗطزٕ ضا ػ٢سٟزاض ١ستٜس ٗیتٞاٛس یي ُبٕ ث ٠خٔ ،ٞزض ضویٟٞی
ث٢ی٠ٜسبظی تؼبْٗ پٔیس ثب ٗطزٕ ٛ ٝیع اكعایص اثطثرطی پٔیس ثوب تٞاٜ٘ٛوسی  ٝهبثٔیوت١وبی قوْ
ٗسأٓ٠ی ًبضًٜب ٙتحػیْ ًطز ٟهٔ٘ساز ضٞز .زض ای ٚثی ٚثطای ای ٠ًٚاكطاز زاضای تحػیالت ثوبالتط
اظ اِٛیعٟی الظٕ ثطای اٛدبٕ ذسٗت زض زضخبت اثتسایی ثطذٞضزاض ثبضٜس زض پطزاذت قوٞمٗ ،یوعاٙ
تحػیالت اكطاز ٗسٛظط هطاض ٗیُیطز.
زیِط ای ٠ًٚزض تطكیغ زضخبت غطكبً ثط اسبس ٛیبظ سبظٗبٛی ػ٘وْ ٗویضوٞز؛ ٓوصا زض غوٞضت
ٝخٞز خبی ذبٓی زض خبیِب١ٟب ،تطكیغ غٞضت ٗیُیطز .ای ٚتطكیغ ٛیبظٜٗوس ثطُوعاضی اٗتحوب١ٙوبی
ضهبثتی است٘١ .چٜی ٚثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ًٚتـییط زضخ ٠ث ٠تـییط خبیِب ٝ ٟثو ٠تجوغ آ ٙتـییوط ٝظوبیق
ٜٗدط ٗیضٞز الظٕ است اٗتحب١ٙبی تطكیغ ٗتٜبست ثب ٝظبیق خسیس عطاقی  ٝاخطا ضوٛٞس .زیِوط
ای٘ٛ ٠ًٚطٟی ًبضایی اكطاز زض زضخ ٝ ٠خبیِب ٟكؼٔی اٗتیبظ ثبالیی زض تطكیغ ٛساضت ٠یب اغالً ٗحبسوج٠
٘ٛیضٞز؛ چطا ً ٠كطزی ٌٗ٘ ٚاست ث ٠ػٜٞا ٙیٌوی اظ ًبضًٜوب ٙثروص ُطوت اظ ًوبضایی ثوبالیی
ثطذٞضزاض ثبضس ٓٝی زض زضخبتی ً ٠الظٕ است ٝظبیق ٗسیطیتی اٛدبٕ ز١س ضبیسوتِی  ٝتوٞا ٙالظٕ ضا
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ٛساضت ٠ثبضسٓ .صا سبثو ٝ ٠یب ًبضایی زض زضخ٠ی كؼٔی ٗالى تطكیغ ٛیست .ای ٚاٗط ٗویتٞاٛوس اِٛیوعٟی
اكطاز ثب سبثو ٝ ٠اكطازی ً ٠اظ ًبضایی ثبالیی ثطذٞضزاض ١ستٜس ضا ًب١ص ز١س؛ ٓصا ثطای ضكغ ایٗ ٚسوأٓ٠
زض پطزاذت قوٞم اكطازٗ ،ست سبثوٛ ٝ ٠یع ٘ٛطٟی ًبضایی كطزٗ ،الى١بی اكعایص قووٞم اسوتٓ .وصا
اُط كطزی ٛتٞاٛس ثطای سبّ١بی عٞالٛی یب ثطای ٘١یط ٠ث ٠زضخبت ثبالتط ثطٝز ٓٝی ٗیتٞاٛس ثط اسوبس
اكعایص سبثو٠ی ذسٗت ،اكعایص ٘ٛطٟی ًبضایی ٛ ٝیع اكعایص ٗسضى تحػیٔیٗ ،جٔؾ قووٞم زضیوبكتی
ذٞز ضا اكعایص ز١س .زیِط ای ٠ًٚثطای خصة اكطاز ٛرج٠ی زاٛطِب١ی ،الظٕ است عطح اضتوبی سوطیغ
زض ازاضت پٔیس اخطا ضٞز .زض ای ٚعطح ،اكطاز ٝاخس ضطایظ اظ ٘١وب ٙآؿوبظ اسوترسإ ،آٗوٞظش١وبی
ذبغی ضا ٗیثیٜٜس؛ ث٠ُٛٞ ٠ای ً ٠ثتٞاٜٛس اظ ػ٢سٟی اٗتحب١ٙبی تطكیغ ث ٠ذٞثی ثطآٗس ٝ ٟثو ٠سوطػت
ث ٠خبیِب١ٟبی ٗسیطتی اضتوب یبثٜس .هبثْ شًط است ً ٠ای ٚاكطاز ٗ ٖ١بٜٛوس سوبیط ًبضًٜوب ٙاظ زضخو٠ی
ا ّٝضطٝع ث ٠ذسٗت ٗیًٜٜس؛ ثب ای ٚتلبٝت ً ٠ضطط قساهْ ظٗب ٙتٞهق زض یي زضخ ٠ثوطای آ١ٙوب
ثٛ ٠سجت سبیط اكطاز ً٘تط است؛ زیِط ای ٠ًٚآٗٞظش١بیی ً ٠ثطای تػسی ٜٗبغت ٗوسیطیتی پٔویس
الظٕ است اظ ٘١ب ٙاثتسا زض ثطٛبٗ١٠بی آٗٞظضی آ١ٙب هطاض زاضز .اٛتظبض ٗیضٝز ً ٠ای ٚاكطاز ثوب تٞخو٠
ث ٠غالقیت١ب  ٝتٞاٜ٘ٛسی١بی ثبٓو ٝ ٟٞاهساٗبتی ًو ٠ثوٜٗ ٠ظوٞض ثو ٠غوح٠ٜی ػ٘وْ زضآٝضز ٙایوٚ
تٞاٜ٘ٛسی١ب اٛدبٕ ٗیضٞز ،ثتٞاٜٛس اظ ػ٢سٟی ٝظبیق ٗسیطیتی سبظٗب ٙپٔیس زض ػػطی ًو ٠تـییوط ٝ
تحٞالت زض خبٗؼ ٠ث ٠سطػت زض قبّ ٝهٞع است ثطآیٜس.
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پیًست شمارٌی ( -)1فرم شمارٌی ( :)1فرم ارزیابی مصاحبٍ شفاَی سىتی
شاخصَای ومسٌ دَی
ً -1ظزیِ ولي:
ظبّز ػوَهيً ،حَُ صحجت وزدىً ،حَُ ادای ولوبتً ،حَُ رفتبر ،هْبرتّبی ارتجبعي ٍ...
 -2سیزن ثَدى ٍ اػتوبد ثِ ًفس:
آهبدگي در درن هؼبًي سئَاالت ٍ اعویٌبى ثِ جَاةّبیي وِ هيدّذ
 -3ػاللوٌذی ٍ ًگزش:
ػاللوٌذی خبلص ثِ جبیگبّي وِ ثزای آى اهتحبى هيدّدذً ،گدزش فدزد ثدِ وبروزدّدبی
ضغل جذیذ
 -4حل هسألِ/لضبٍت/چگًَگي ارائِ ًظز ٍ ػمیذُ
تَاًبیي در لضبٍت هٌبست ،تصوین گیزی ،استفبدُ اس هٌغك در ریطِ یدبثي لضدیِ ،چگدًَگي
ثزرسي گشیٌِّبی هختلف ،تجشیِ ٍ تحلیل هَلؼیتً ،تیجِ گیزی وزدى
 -5هسئَلیت ٍ پختگي:
پختگي السم را ثزای ضغل جذیذ ثزخَردار ثبضذ ٍ ثتَاًذ ارتجبطّدبی ػودَهي را ثدب تَجدِ ثدِ
جبیگبّص ثزلزار ًوبیذ
 -6داًص ضغلي:
ٍظبیف ،رٍشّب ٍ فؼبلیتّبیي وِ هزتجظ ثب جبیگبُ جذیذ است را درن وٌذ ٍ تَاًدبیي ثدزای
استفبدُ اس هْبرتّب در اجزای ٍظبیف را داضتِ ثبضذ

100،90،80،70،60،50،40
100،90،80،70،60،50،40
100،90،80،70،60،50،40

100،90،80،70،60،50،40
100،90،80،70،60،50،40
100،90،80،70،60،50،40

پیًست شمارٌی ( -)2فرم شمارٌ ( :)2فرم ارزیابی امتحان شفاَی فىی
فسم ومسٌ دَی امتحان شفاَی فىی
داًص ضغلي ----------------- ------------------- ------------------
هیشاى درن ٍ سیزوي ----------------- ----------------- ---------------
تَاًبیي تصوین گیزی ------------------- ----------------- -------------
وبرداًي ----------------- ------------------ ----------------------
لضبٍت ------------------ ----------------- ----------------------
رفتبر --------------------- ---------------- ----------------------
ٍضؼیت ظبّزی ------------------------- ------------ ---------------
پختگي --------------- ------------------------------------------
ًحَُ والم ---------------- ---------------------------------------
اثتىبر ٍ ػاللِ هٌذی --------------- ----------------------------------

()10 ،20 ،30
()6 ،8 ،10
()6 ،8 ،10
()6 ،8 ،10
()4 ،5 ،6
()4 ،5 ،6
()4 ،5 ،6
()4 ،5 ،6
()4 ،5 ،6
()4 ،5 ،6

ووتزیي ٍ ثیطتزیي اػذاد در پزاًتش در فزم ضوبرُی ( ، )2ثِ هؼٌي حذالل ٍ حذاوثز ًوزُ ثزای هؼیبر هذوَر است .در
پبیبى جوغ ًوزاتً ،وزُ ًْبیي ّز فزد را تؼییي هيوٌذ). (Jetmore, 1999
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پیًست شمارٌی ( -)3فرم شمارٌی ( :)3-1ومًوٍ فرم ارزیابی مصاحبٍ شفاَی فىی (َیات شمارٌ یک)
امتحان شفاَی -بسای اخر دزجٍ گسيَباوی دز شُس ویًبسگ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگيّ ..................... ................. .:یبتً............................ :وزُ..................:تبریخ...........................:سهبى..............:
بعد یک :ارتباطات گفتاری
دز چٍ حدی دايطلب اش مًازد ذیل بسخًزداز است:
صحجت وزدى ثب ػجبرات وَتبُ ٍ ضفبف
ثزلزار وزدى ارتجبط چطوي هٌبست
رسبًذى هفَْم اس عزیك هَارد هٌبست غیز گفتبری
پزسیذى سئَال ثزای رٍضيتز وزدى هَضَع
اس رٍی دلت گَش دادى
استفبدُ اس سثبى ٍ گفتبر هتٌبست ثب هَضَع
بعد یک :ارتباطات گفتاری
خَة
لبثل لجَل ًیست لبثل لجَل
ضؼیف
4
3
2
1

قابل قبًل

مىاسب

وامىاسب

خیلي خَة
5

پیًست شمارٌی ( -)4فرم شمارٌی ( :)3-2ومًوٍ فرم ارزیابی مصاحبٍ شفاَی فىی (َیات شمارٌ دي)
امتحان شفاَی -بسای اخر دزجٍ گسيَباوی دز شُس ویًبسگ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگيّ .......................................... .:یبتً ............................ :وزُ ..................:تبریخ.......................:سهبى.............:
بعد دوم :نظارتي
دز چٍ حدی دايطلب اش مًازد شیس بسخًزداز است:
ًوبیص ایي هْبرتّبیي وِ ثِ سیز دست ثگَیذ در چِ هَالؼي ػولىزد ضدغلي
ٍ رفتبر ضغلي فزد هٌبست ًیست
ًوبیص هْبرتّبی ثزًبهِ ریشی ثزای اًجبم یه سلسلِ فؼبلیتّب ثدزای حدل
هطىل افزاد
ارجبع فزد ثِ هزاوش هطبٍرُ یب دیگز هزاودش در صدَرت ًیدبس ثدب ثیدبى ٍ رفتدبر
هبّزاًِ
ًوبیص هْبرت در ثِ وبر ثزدى اًؼغبف پذیزی ٍ ثصیزت در ثزخَرد ثب ضىبیت
فزد
اًجبم فؼبلیتي وِ ًطبى اس پطتیجبًي ٍ تمَیدت اسدتبًذاردّب ،اّدذاف ٍ اخدالق
سبسهبى است
بعد دوم :بعد نظارتي
ضؼیف
1

لبثل لجَل ًیست
2

لبثل لجَل
3

خَة
4

مىاسب

خیلي خَة
5

قابل قبًل

وامىاسب

