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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ،تبیین و اعتبارسنجی شاخصهای آموزش شايستهمحور پلیس انجام گرفت .روش
مورد استفاده به صورت ،کیفی -کمی بود .در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله
ای استقرايی به واکاوی اسناد باالدستی شامل ( :بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العاالی ،،رارر راهباردی
ناجا ،سند تربیت و آموزش ناجا ،نظام جامع تربیت و آموزش ناجاا ،ااانوا اساتمدامی ناجاا ،ااانوا اساسای،
دستورالعملها و بمشنامه ها ،تدابیر فرماندهی محترم ناجا ،پرداخته شد .روش نمونه گیری در بمش کیفی به
شیوه هدفمند ،مبتنی بر حوزه پژوهش بود .روش تجزيه و تحلیل ارالعات در مرحله اول کد گذاری موضوعی
شامل سه حوزه باز ،محوری و گزينشی بود .براساس يافتههای تحقیق در مرحلاه اول پاژوهش ،در نهايات از
دسته بندی کردا کد مفهوم ها 7 ،مقوله اصلی و 27مقوله فرعی شامل ،شايستگیهای نگرشی وارزشی با سه
مولفه ،شايستگیهای ادراکی با 2مولفه ،شايستگیهای مديريت خويشتن باا  4مولفاه ،شايساتگیهای تعاالی
رفتار ساازمانی باا  8مولفاه ،شايساتگیهای شمصایتی باا  4مولفاه ،شايساتگیهای ارتبااری ،باا 2مولفاه،
شايستگیهای تمصصی ،با  8مولفه ،استمراج شد .در مرحله دوم جهت اعتبار سنجی از روش ضريب نسابی
روايی محتوا( ،،CVRاستفاده شد .مولفهها و شاخصهای استمراج شده در مرحله اول در االب پرسشانامه ای
در اختیار تعداد  98نفر از متمصصاا و خبرگاا ارار داده شد و شاخصهای باالتر از  /41با توجاه باه جادول
ضريب نسبی روايی محتوای الوشه ،استمراج گرديد .براين اسااس از مجماو  232شااخص اساتمراجی در
مرحله نمست در نهايت  921شاخص ،به عنواا شاخصهای آموزش پلیس شايسته محور معرفی گرديد.
کلید واژهها :اعتبار سنجی ،آموزش ،پلیس شايسته محور

دانشجوی دکتری برنامه ريزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد اصفهاا (خوراسگاا ،،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهاا ،ايراا.
دانشیار گروه برنامه ريزی درسی ،واحد اصفهاا(خوراسگاا ،،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهاا ،ايراا( .نويسنده مسئولzo.saadatmand@yahoo.com .،
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مقدمه
مفهوم آموزش 9در سالهای اخیر مورد توجه هماه دسات انادرکاراا اماور ساازما اهاا باوده و
محققاا همواره آموزش بمشهای عمومی و تمصصی خود به کار گرفته اند .شرت وگرر 2نیز اعتقااد
دارند که آموزش ،فرصتهايی است که به افراد خود ممتاری ،انتماب ،مسئولیت پاذيری و مشاارکت
در تصمیم گیریهای سازمانی را میدهد .در دوراا حاضر ،آموزش مانند ابزاری شناخته شده است که
مديراا با آا اادر خواهند بود ،سازمااهای امروزی را که دارای ويژگیهايی چاوا تناو شابهههای
نفوذ ،رشد اتها به ساختارهای افقی و شبهه ای ،حداال شدا فاصله کارکناا از مديراا ،کاهش تعلق
سااازمانی و بااه کااارگیری فناااوری ارالعااات ماایباشااند ،بااه رااور کارآمااد اداره کننااد (عصااار و
همهاراا.،9312،
سازمااهای پلیسی نیز از اين ااعاده مساتننی نیساتند اماروزه حرفاهای شادا و رسایدا باه
شايستگیهای خدمتی ،غالباً برای حل تعارض بین نقشها و وظايف ماممورين پلایس باه کارگرفتاه
میشود .بسیار بعید به نظر میرسد که بتواا با استناد به شواهد و اراين مورد ابول مدعی شد کاه در
چند دهة گذشته ،پلیس در راستای حرفهای شدا پیشرفتی نداشته است .حداال يك پرسش اساسای
بايد پاسخ داده شود ،اگر اادامات و انجام امور پلیسی يك حرفه است ،آياا ماممورين پلایس از دامناة
گستردة مهارتهای الزم برای انجام وظیفه در جوامع مردم سااالر اماروزی برخوردارناد( (حساینیاا
وارمانی.،9312 ،
بیشتر پژوهشهای انجام شده در کشاور روی ياك جنباه از شايساتگیها و ويژگیهاای پلایس
متمرکز بوده و کمتر به ابعاد ،مولفهها وشاخصهای آموزش پلیس شايسته محور ،اشاره شده است .باا
بررسیهای انجام شده ،مشمص شد در کشور الگوی نظام مند از برنامه آموزشی شايسته محوری که
دارای جامعیت باشد ،در دسترس نیست .فقداا چنین الگويی جامع در زمینه فوق سابب مایشاود تاا
متاثر از فرايند جهانی شدا و راابتی بودا مساله آماوزش در عصار حاضار ،رراحای مادل آماوزش
شايسته محور يك مزيت راابتی برای آموزش پلیس باشد .به لحاظ اهمیتی کاه آماوزش در توساعه
پلیس حرفهای و شايسته دارد ،ضارورت انجاام چناین پژوهشای بایش از پایش احسااس مایشاود.
تحقیقاتی که در اين زمینه صورت گرفته هر چند از زوايای گوناگوا به اين موضاو پرداختاه و هار
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يك جنبههای جديدی را روشن ساخته اند ،با اين همه ،در اين مقاله موضو آموزش شايسته محاور
پلیس و واکاوی شايستگیهای مورد نظر ،از منظری تازه مورد کاوش ارار گرفته .يهی ديگر از داليل
اهمیت و ضرورت انجام اين تحقیق ،رهنمودها و تدابیر مستقیم مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ،به
فرماندهی محترم ناجاست .مقام معظم فرماندهی کل اوا در بازديدی که درهفته ناجا درسال  9383از
دانشگاه علوم انتظامی به عمل آوردند ،رهنمودهای بسیار مهمی در زمینه آموزش نیروهاای انتظاامی
ارائه فرمودند که فصل المطاب همگاا است .ايشاا بر موارد زير تمکید نمودند:
 ،9ضرورت آموزش در ناجا به لحاظ ايفای نقش مهم و کارساز باا ماهیات تمصصای ،2شاناخت
چالشهای پیش روی ناجا (چالشها ی دروا سازمانی و بروا سازمانی ،،توجه بیشاتر باه ظرفیتهاا
واستعدادهای دروا سازمانی ،3 .برای نیل به تواعات سازمانی بايد نگاهی درسات باه مقولاه نظام و
امنیت داشت نظم و امنیتی که بايد مبتنای برجامعاه محاوری و ماردم محاوری باشاد و ناه تهدياد
محوری .همچنین عالئق و نیازهای مردم را بايستی باه حسااب آورد ،و ايان عالئاق و نیازهاا را باا
مديريت اوی ،برنامه ريزی علمی و کار بی وافه ،تحقق عینی بمشید ،4 .در برنامه ريزی علمی باياد
از حقیقتهای علمی و تجربههای دانش جهانی استفاده نمود .اما در عین حال ابتهار عمل با خود ماا
باشد و دانش را بومی کنیم ،8 .بايد شاخصهای کیفی برنامه ريازی علمای و کاار بای وافاه را باه
شاخصهای کمی تبديل نمود ،و برآيند آاها را در االب احساس امنیت در مردم ،وجود پلیس مقتادر،
هوشمند ،پیچیده و سالم و امین ،سريع و به هنگام ،مؤدب و اهل تفاهم ديد ،2 .توجه به ابعاد معناوی
و اعتقادی در امر آموزش از رريق تقويت مناعت ربع و تقويات ابعااد روحای و جسامانی کارکنااا،
تغذيه فهری و بازسازی مامموريتی کاه در معارض آسایبهای اجتمااعی هساتند  ،7تقويات نقاش
آفرينیهای فرمانده به عنواا جوهرة مهم سازماا که بايد نقشهاای پادر ،معلام ،رئایس و رهبار را
همزماا ايفا نمايد .بنابراين سوال اصلی اين است  -9مولفهها و شاخصهای آموزش پلیس شايساته
محور کدام است(  -2اعتبار شاخصهای استمراج شده تاچه میزانی است( با توجه به موارد بیاا شده
و همچنین با تاکید بر شايستگیهای محوری پلیس و لزوم توجه به سه حوزه دانش ،نگرش وتاوانش
و همچنین با اولويت اارار دادا صاالحیتهای حرفاه ای وتوانشای کارکنااا باه عناواا پژوهشای
کاربردی مد نظر ارار گرفته است .شايستگی در زباا التین به معناای صاالحیت در اضااوت و هام
چنین حق اظهار نظر است .در لغتنامه دهمدا شايستگى به معنای حالت و کیفیت ،شايسته ،سزاواری،
لیاات واستحقاق معنا شده اسات .شايساتگی :مجموعاهای از توانايهاا ،داناش ،مهاارت ،ويژگیهاا
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شمصى و شمصیتى و عاليق فرد يا هوشمند و استعداد که بعضى اابل يادگیر و برخى نیز کمتر
اابل يادگیر است(بوزنجانی و همهاراا.،9319،
در سالهای اخیر ،شايستگی 1از موضوعات اصلی مديريت بوده است(استیونسوا .،2999،2ديدگاه
مبتنی بر شايستگی ،به عنواا ابزاری ،برای ارتباط دادا فرآيندهای مديريت منابع انسانی باا راهبارد
کسب وکار اهمیت زيادی پیداکرده است .شايستگی از رريق تحلیل شغل حمايت مایشاود و نقاش
حمايتی برای سازماا دارد (بادنر .،9111 ،3عموما فرض براين است که شناسايی شايستگیها با بهبود
عملهرد منابع انسانی ،جهت دساتیابی باه مزاياای رااابتی وهمچناین حفا مزيات رااابتی ارتبااط
دارد(ساندبرگ ،2999،4بروفی وکیلی ،9112 ،8الدوويلسان ،9112 2بالنسارو ،براوساهیوداير.،9112 ،7
اين شايستگیها کارکناا را به صورت بالقوه برای انجام دادا شغل خاص آمااده مایکنناد ،و شاايد
باعث شناسايی نیازهای آموزش وتوسعه ای آاها شاوند (هیناز ،8روز کاويری وآلسان ،2999،از دياد
همفرمن وفالد ،2999( 1شايستگیها را میتواا به منظور ارتباط فرآيندهای منابع انسانی ساازماا از
ابیل ( استمدام ،آموزش وتوسعه ،مديريت عملهرد و پاداش ها ،باا راهبارد کساب وکاار باه منظاور
تقويت دو جانبه مورد استفاده ارار داد .در تحقیقات مربوط به شايستگی ،مفاهیمی از ابیل ،مهاارت (
در بر گیرنده دانش ،توانايی وتجربه توام با عمل وتوانايی انجام بهتر امور( بوياتیس وکولاب،2998،99
ويژگیهايی که اابلیت آموختن وتوسعه دارند (ساندبرگ ،2999،عملهرد (شایوه انجاام کاار ،،داناش
(عامل توسعه شايستگی( ،انسور ،2999،99صفات وويژگیهای شمصی ( ويژگیهای توفیق در شغل
يا عملهرد برتر( ،اسپنسر واسپنسر ،9113،92وجود دارند ،که از آاها به جای شايستگی ياا در تعرياف
شايستگی استفاده شده است (به نقل از عارف وهمهاراا.،9312 ،
يافتههای علیزاده( ،9317درخصوص مهارتها و شايستگیهای کارکناا پلیس راه ،حااکی از آا
است که مشاغل دارای وظايف مديريتی وسرپرستی ،بیشتر نیازمند مهارتهای محتوايی وماديريتی و
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Bodner
Sandberge
5. Brophy&Kiely
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م شاغل تمصصی تر مانند کارشناس ارشد تصادفات وکارشناس تصادفات بیشتر نیازمناد مهارتهاای
سیستمی ومهارتهای اجتماعی اسات .نتاايت تحقیقاات محبای و محمادياا ( ،9312نشااا داد ،در
رراحی مدل شايستگی مديراا وکارشناساا آموزش فرماندهی انتظامی شرق استاا تهراا "چهار بعد
 -9شايستگیهای بین فاردی  -2شايساتگیهای فاردی  -3شايساتگیهای فنای و تمصصای-4،
شايستگیهای سازمانی حائز اهمیت است.
امیر نژاد و رشیدی راد ( ،9312در تحقیقی با عناواا" بررسای رابطاه باین شايساته سااالری و
نظارت و بازرسی در ناجای اهواز" به اين نتیجه رسید که باین نظاارت وبازرسای در ناجاای اهاواز و
مهارتهای ادراکی ،کارگروهی ،مديريت افراد ،شمصیت روناد محیطای ،رابطاه مساتقیم و معنااداری
است .يافتههای حسین پور و همهاراا ( ،9318نشاا داد در رراحی الگوی سازماا شايسته محور باا
تاکید بر مديريت راهبردی شايستگی راهبرد کارايی وسرمايه مادی ،درشهل گیری رويهرد شايستگی
شغل محور ،راهبرد اثربمشی وسرمايه تجاری درشهل گیری رويهرد آيناده محاور ،راهبارد انعطااف
پذيری وسرمايه اجتماعی بررويهرد دانش محور وترکیب راهبرد خالایت وسرمايه هوشای بررويهارد
شايستگی فرد محور تاثیر گذارند.
محمدی وهمهاراا ( ،9318در پژوهشی با عنواا "شناسايی وتعیاین شايساتگیهای ماورد نیااز
برنامههای درسی وآموزشی مديراا ناجا وارائه الگو .به اين نتیجه رسید کاه ابعااد اصالی شايساتگی
مديراا در 4بعد فراشايستگی شامل ( شايستگیهای اخالای ،اعتقادی ،شمصی ،کارآفرينی وبهداشت
رواناای ،،شايسااتگیهای شااناختی شااامل (شايسااتگیهای حرفااه ای ،شايسااتگیهای اجتماااعی،،
شايستگیهای اجتماعی ،شاامل( شايساتگیهای رفتااری ،سیاسای-اجتمااعی وفرهنگای-ارتبااری،
وشايستگیهای وظیفه ای (شامل شايستگیهای مديريتی و رهبری ،میباشد .نتايت تحقیقات بنیادی
نايینی وهمهاراا ( ،9313حاکی از اين است که از بین شاخصهای تاثیر گاذار وتااثیر پاذير درالگاوی
تجمیعاای نظااام شايسااتگیهای مااديراا وفرماناادهاا ناجااا" سااالمت اعتقااادی بیشااترين تاااثیر و
شايستگیهای نظامی تاثیر پذيرترين مقولههای شايستگیهای نظامی است.
نتايت تحقیقات عامری ( ،9313نشاا داد "ويژگیهای مورد نیاز ماديراا ناجاا باه منظاور تعاالی
سازمانی شامل ويژگیهای شمصیتی ،مديريتی ،رفتاری ،ارزشی وبینشای اسات .جزينای و همهااراا
( ،9313در پژوهشی با عنواا " بررسی تاثیر انساا محوری برعملهرد پلیس" به اين نتیجه رسایدند،
که از مولفههای انساا محوری ،مراابت ،آموزش ،سبك رهبری وانگیازش بار روی عملهارد پلایس
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تمثیر معنادار و اابل توجهی دارد .نتايت پژوهشهای ابراهیمی ااوام وهمهااراا ( ،9313نشااا داد در
تدوين مدلی برای ارزشیابی شايستگیهای فارغ التحصیالا دانشگاه علاوم انتظاامی شايساتگیهای
فردی ،عمومی ،حرفه ای ،عملیاتی ،دانش فنی و تمصصی و مديريتی از اهمیات وياژه ای برخاوردار
است .خورشیدی( ،9312در مقاله ای با عنواا" تشمیص عوامل سازنده رهبری و مديريت فرماندهاا
نیروی انتظامی درافق  "9494هفت عامل ساالمت معناوی ،تواناايی وياژه ،ساالمت روانی،تواناايی
تمصصی ،توانايی رهبری ،توانايی بلوغی ،توانايی عماومی ،ماوثر اسات (باه نقال از بنیاادی.،9319،
برربااق نتااايت تحقیقااات بوزنجااانی وهمهاااراا ( ،9319شايسااتگیهای مااديراا و فرماناادهاا در
سازمااهای نظامی متاثر از سه دسته عوامل شايستگیهای عملهردی ،مهتبای ،و شمصایتی اسات.
محمدی ( ،9319در پژوهشی با عنواا " اولويت شايستگیهای فرماندهاا ،مديراا وکارکناا ناجاا از
ديدگاه امام خمینی (ره ،و مقام معظم رهبری(مدظلاه العاالی ،،شايساتگیهای ماورد نظار را شاامل
شايستگیهای فردی ،شايستگیهای بین فاردی ،شايساتگیهای ساازمانی وشايساتگیهای بینشای
میداند .کردنائیچ( ،9319در مقاله ای با عنواا"گامی در مسیر رراحی الگوی شايساتگی فرمانادهاا
ومديراا ناجا ،به اين نتیجه رسید که مهارتهای عملهردی وشايستگیهای فرعی ،بايد ماورد توجاه
برنامه ريزاا ارار گیرد.
باك ،والس وپدياب ( ،2997در تحقیقی با عنواا" شیوههای مصاحبه با مجرماا توسط پلیس به
اين نتیجه رسیدند ،پلیسهايی که با توجه به وظايف شغلی خودشاا میبايسات باا شااهداا جارم و
جنايت يا مجرماا يا افراد آسیب ديده و شااکی مصااحبه کنناد ،مایبايسات از شايساتگی مصااحبة
حرفهای بهره مند باشند.
(دفرويت ،باکستل ،تريس ووا هیل ،2992 ،اسپناو ،توراباايوا و ارمولاويچ (،2992در تحقیقای باا
عنواا" شايستگیهای مورد نیاز کارکناا کالنتریها " شايستگیهای مورد نیاز شاامل :مهارتهاای
ارتبارات مؤثر ،مهارت مديريت وضعیت روانی هنگام ارارگرفتن در مواعیتهاای بحرانای ياا پیچیاده،
مهارتهای پژوهش و مهارت تشامیص دادههاای نادرسات نیااز اسات.نتايت تحقیقاات دشارايور و
مايسچالك ( ، 2998نشاا میدهد ،آگاهی محیطی از اجتما پیرامونی و حساس باودا باه نیازهاای
مردم و احترام گذاشتن به آزاديهای مدنی شهرونداا ،ازجمله شايستگیهای اختصاصی حرفاة پلایس
به شمار میآيد .والش ( ،2992نیز درپژوهشی با عنواا" آموزش حرفه ها ،اينجاا نقشای بارای ياك
رويهرد مبتنی برشايستگی وجود دارد("تاکیدش بر مهارتهای تفهر انتقادی وحل مساله میباشد.
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روش شناسی
پژوهش حاضر که به شیوه کیفی–کمی (آمیمته ،انجاام شاد .در مرحلاه اول باه واکااوی اساناد
باالدستی شامل ( :بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العاالی ،،رارر راهباردی ناجاا ،ساند تربیات و
آموزش ناجا ،نظام جامع تربیت و آموزش ناجا ،اانوا استمدامی ناجا ،اانوا اساسی ،دساتورالعملها و
بمشنامه ها ،تدابیر فرماندهی محترم ناجا ،به صورت تحلیل محتوای کیفی -نظاام مقولاه اساتقرايی
پرداخته ،و در مرحله دوم اعتبار سنجی مولفهها وشاخصهای استمراج شده از مرحلاه نمسات را باه
شیوه ضريب نسبی روايی محتوا ( ،،CVRمورد توجه ارار داده است .روش نمونه گیری درمرحله اول
به شیوه هدفمند ،مبتنی بر حوزه پژوهش بود .روش تجزياه و تحلیال ارالعاات در مرحلاه اول کاد
گذاری موضوعی شامل سه حوزه باز ،محاوری و گزينشای باود .در مرحلاه دوم پاژوهش مولفاهها و
شاخصهای استمراج شده مرحله نمست ،جهت تعیین اعتبار سانجی ،دراالاب پرسشانامه دراختیاار
تعداد  98نفر از متمصصاا وخبرگاا سازمانی ارار داده شد ،و با استفاده از روش ضريب نسبی روايای
محتوا ( ،CVRوجدول ضريب توافق الوشه ،شاخصهای باالتر از 9/41تايید گرديد .نتايت حاصال از
اين پژوهش میتواند برای آموزش وبهسازی حرفه ای کارکناا پلیس استفاده شود.
یافته ها
 .9ابعاد ،مولفهها و شاخصهای آموزش شايسته محور پلیس شامل چه ماواردی اسات( .2اعتباار
شاخصهای استمراج شده ازديدگاه خبرگاا ومتمصصاا به چه میزانی است( براساس يافتههای اين
پژوهش برای پاسخ به سوال اول ،پس از کاد گاذاری و دساته بنادی ،مفااهیم ومقولاههای اصالی
استمراج شد .که شامل  27مقوله فرعی (مولفه ،و  7مقوله اصلی (بعد ،،و 232شااخص باود .و بارای
پاسخ به سوال دوم ،شاخصهای استمراج شده حاصل از مرحله اول در االب پرسشنامه در اختیار 98
نفر از خبرگاا و متمصصاا سازمانی ارار داده شد .براساس يافتاههای پاژوهش ابعااد آماوزش شايساته
محااور در پلاایس عبارتنااد از -،9 :شايسااتگیهای نگرشاای و ارزشاای -،2شايسااتگیهای ادراکاای -،3
شايستگیهای مديريت خويشتن  -،4شايستگیهای تعالی رفتارساازمانی -،8شايساتگیهای شمصایتی
 -،2شايستگیهای ارتباری  - ،7شايستگیهای تمصصی که درادامه تبیین و تشريح میگردد.

شايستگیهای نگرشای وارزشای :منظاور از تام اول ظهاور يافتاه از ماتن ،بیشاتر معطاوف باه
ويژگیهای نگرشی وارزشی پلیس میباشد .از تجزيه وتحلیل ماتن اساناد باالدساتی در ماورد جنباه

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 88

39

ويژگیهای نگرشی وارزشی 2مولفه ( اخالق مداری ،واليت مداری ،ظهور کردند که مفاهیم اصالی و
زير مقولهها ی تم اول درجدول(،9ارائه شده است.
بعد

مولفه

جدول  .9فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی اول
زيرمقوله (شاخص،

اخاااالق
مداری

تاکید برصفات اخالای ،تاکید براصول اخالای ،تهاذيب نفاس واخاالق ،توجاه باه تحلیلهاای
اسالمی وارآنی ،انس با ارا ا ودعا ،رعايت آداب اسالمی ،برخورداری از وجداا کاری ،دوری از
تبعیض ،حرکت بر صراط مستقیم ،پرهیز از اشارافی گاری ،آماوزش گذشات ،اجتنااب از ساهل
انگاری.

واليااات
مداری

تقويت روحیه جهادی ،اهتمام به امر به معروف ونهی از منهر.

شايساااااتگیهای
نگرشی وارزشی

شايستگیهای ادراکی :منظور از تم دوم ظهور يافته از متن ،بیشتر معطاوف باه ويژگیهاای ادراکای
وتفهر پلیس ،رويهرد خالاانه ،مایباشاد .از تجزياه وتحلیال ماتن اساناد باالدساتی در ماورد جنباه
ويژگیهای ادراکی پلیس2 ،مولفه( ،تفهر راهبردی و تفهر سیستمی  ،ظهور کردند که مفاهیم اصالی
وزير مقولهها ی تم دوم درجدول( ،2ارائه شده است.
بعد

مولفه
تفهاااااار
راهبردی

شايسااتگیهای
ادراکی

تفهاااااار
سیستمی

جدول  .2فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی دوم
زيرمقوله (شاخص،
پويايی فهری ،استفاده از ديدگاههای کارشناسانه انسااهای متفهر دروا سازمانی ،برخاورداری از
هوش هیجانی ،برخورداری از هوش فرهنگی ،تجزيه و تحلیل محیط درونی و بیرونای ،داراباودا
هوش و دانش ارالعاتی ،دانش مبتنی برتجزيه وتحلیل راهباردی ،داشاتن واااع نگاری ،تعمیاق
فرهنگ خودباوری ،داشتن تفهر انتقادی ،توانايی شناختن ارزش ها.
تفهر مواجه با مشهالت سازمانی ،دارا بودا رويهرد خالاانه برای حال مشاهالت ،تواناايی درك
منطقی پديده ها ،انتماب درست مالكهای تصمیم گیری ،توانايی شناخت راه حلهای مناساب،
آزاد انديشی و پذيرش افهار ممالف ،ادرت واکنش منطقی در مواجه با مشهالت ،انتماب آگاهانه
يك راه صحیح ،برانگیمتن افهار.

شايستگیهای مديريت خويشتن :منظور از تم سوم ظهور يافته از متن ،بیشتر معطوف به ويژگیهای
مديريت فردی واجتماعی در پلیس میباشد .از تجزيه وتحلیل متن اساناد باالدساتی در ماورد جنباه
ويژگیهای مديريت خويشتن  4مولفه ،انضباط رفتاری ،خود کنترلی ،بصیرت مداری ،سالمت فاردی،
ظهور کردند که مفاهیم اصلی وزير مقولهها ی تم سوم درجدول (،3ارائه شده است.
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جدول  .3فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی سوم
زيرمقوله (شاخص،
مولفه
انضاااااباط نظم وانضباط ظاهری ،نظم وانضباط معنوی ،توجه باه نظام وانضاباط رفتااری ،رسایدا باه
نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسالمی ايراا ،اعمال اارعیات باا اخاالق خاوب ،صاداات
رفتاری
درگفتار وعمل ،بهبود رفتارهای فردی ،بهباود رفتارهاای اجتمااعی ،عادم تجااوز باه حقاوق
ديگراا ،ايجاد توازا بین ماموريت و رفتار.

بعد

شايساااااتگیهای
مديريت خويشتن

خودکنترلی
بصااااایرت
مداری

ساااااالمت
فردی

آگاهی از نقاط اوت وضعف ،باالبردا ظرفیات درونای ،تواناايی کنتارل احساساات ،تواناايی
درتمرين خوب شنیدا ،نهادينه کردا فرهنگ صیانت از خود ،ترويت مهارت خود کنترلی
توجه به تهديدات امنیت اخالای ،اعتقاد باه موفقیتهاای داخلای ،اعتقااد باه اادرت کشاور
برآينده سازی ،شناخت مواعیت کشور در جهاا ،توجه به ااتادار معناوی ،آموزشهاای آياین
زندگی ،آموزش مهارتهای تربیت خانواده ،آشنايی باا سابكهای ماديريت اساالمی ،تاکیاد
برسبك زندگی اسالمی ،توجه به نهاد مستحهم خانواده
توجه به سالمت جسمی ،توجه به سالمت روحی وفهری.

شايستگیهای تعالی رفتار سازمانی :منظور از تم چهاارم ظهاور يافتاه از ماتن ،بیشاتر معطاوف باه
شايستگیهای هويتی ،اجتماعی ،ارتباری وکارگروهی در پلیس میباشد .از تجزيه وتحلیل متن اساناد
باالدستی در مورد جنبه ويژگیهای تعالی رفتار سازمانی پلایس  8مولفاه  ،توانمندساازی تمصصای،
توانمندسازی هاويتی ،توانمندساازی ی فرهنگای –اجتمااعی ،توانمندساازی مهارتهاای ارتبااری،
توانمندسازی کارگروهی ،ظهور کردند که مفاهیم اصلی وزير مقولهها ی تم چهارم درجدول ( ،4ارائاه
شده است.
بعد

شايستگیهای تعالی رفتار سازمانی

مولفه
توانمندسااااااازی
تمصصی
توانمندسااااااازی
هويتی
توانمناااد ساااازی
فرهنگاااااااای -
اجتماعی
توانمندسااااااازی
مهارتهاااااااای
ارتباری
توانمندسااااااازی
کارگروهی

جدول  .4فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی چهارم
زيرمقوله (شاخص،
توجه به اخالص کارکناا ،توجه به کفايت کارکناا ،تربیت افسرانی متمصص محور ،جاواا گرايای
در سازماا ،توجه به نیروی انسانی کارآمد ،شريف و زحمت کش ،تقويت روحیه کارکناا.
پرورش هويت ملی ،پرورش هويت دينی ،پرورش هويت انسانی ،تربیت افسرانی متدين.
دمیدا رور هويت درجواناا ،يافتن راه کارهای انسانی برای نظم وامنیت ،معلام وهاادی اجتمااعی،
دارا بودا اابلیتهای اجتماعی ،حفاظت از ارزشهای مردمای ،تربیات فرهنگای ،میازاا اساتفاده از
ظرفیتهای بسیت مردمی ،مديريت فرهنگی نسلهای آتی.
توجه به عوارف واحساسات ديگراا ،مهارت در چگونگی ارتباط خاود باا ديگاراا ،برااراری رواباط
حمايتی با ديگراا ،توانايی تحمل باورهای ممالف ،توانايی در ارتبارات شفاهی ماوثر ،آموزشهاای
تعاملی ،تقويت مهارتهای ارتباری ،تقويت مهارتهای ارتباری کالمی و غیر کالمی ،به کاارگیری
واستفاده از تجربیات ابلی.
استفاده از مهارتهای درونگروهی ،انجاام کارهاای گروهای ،تشاهیل گروههاای تمصصای ،تعیاین
گروههای تحقیق ،ارجا مشهالت به گروههای پژوهشی ،برخورداری از روحیه تعاوا.
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شايستگیهای شمصیتی :منظور از تم پنجم ظهور يافتاه از ماتن ،بیشاتر معطاوف باه ويزگیهاايی
شمصیتی در پلیس میباشد.از تجزياه وتحلیال ماتن اساناد باالدساتی در ماورد جنباه ويژگیهاای
شمصیتی در پلیس مولفههای سازگاری فردی ،سازگاری اجتماعی ،عزت مداری ،اانونمداری ،ظهاور
کردند که مفاهیم اصلی وزير مقولهها ی تم پنجم درجدول( ،8ارائه شده است.
بعد

شايستگیهای شمصیتی

مولفه
ساااااازگاری
فردی
ساااااازگاری
اجتماعی
عزت مداری
اانونمداری

جدول  .8فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی پنجم
زيرمقوله (شاخص،
تحمل شنیدا صدای ممالف ،بااالبردا اادرت تحمال دربرابار رفتارهاای غیراانونی،واات شناسای در
مديريت زماا ،توجه به خود شناسی ،توجه به اابلیت تغییر ،حل درگیریها واختالف با سازماا ،اساتقبال
از انتقاد ،توجه به کتنرل خود ،خوداتهايی ،پويايی وانعطاف.
داشتن احساس مسئولیت ،سازگاری با ارزشها وهنجارهای سازمانی ،سازگاری اجتماعی ،شاناخت ودرك
مواعیت خود در جهت تحقق اهداف سازمانی ،ايستادگی در برابر فشاارهای سیاسای ،ايساتادگی دربرابار
فشارهای اجتماعی.
عطوفت وکمك به مردم ،عزيز بودا در چشم ماردم ،مشااهده پارساايی درکاار توساط ماردم ،مشااهده
پاکدامنی درکار توسط مردم.
رعايت حقوق و آزادیهای فردی ،درايت ودلیری برای اجرای اانوا ،جلوگیری از اهانت باه حینیتهاای
دينی ،پلیس به عنواا نمادمبارزه با ظلم.

شايستگیهای ارتباری :منظور از تم ششم ظهاور يافتاه از ماتن ،بیشاتر معطاوف باه ويزگیهاايی
ارتباری در پلیس میباشد .از تجزيه وتحلیل متن اسناد باالدستی در مورد جنبه ويژگیهای ارتبااری
در پلیس 2مولفه تهريم ارباب رجو  ،سواد رسانه ای ،ظهور کردند که مفاهیم اصلی وزير مقولاهها ی
تم ششم درجدول( ،2ارائه شده است.
بعد

شايستگیهای ارتباری

مولفه
تهاااااريم
ارباااااااب
رجو
سااااااواد
رسانه ای

جدول  .2فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی ششم
زيرمقوله (شاخص،
حف کرامت انسانها ،تمرکز بر ظرفیتهای مردمی ،به رسمیت شناختن تعادد آراء وعقاياد ،پاذيرش نظارات
منطقی ديگراا ،ارتباط عارفی عمیق با جامعه ،دست يافتن به مقبولیت اجتماعی ،تارحم نسابت باه ماردم،
داشتن نیت الهی درخدمت به مردم  ،نداشتن تهبر نسبت به مردم،
استفاده از نظريات وانتقادات ،پلیس فرهنگ ساز ،براراری ارتباط اوی ونزديك با رساانه هاا ،دسترسای باه
هرکسی درهرکجا ،هرمهاا وهرزماا ،توانايی درمتقاعد سازی ،مهارت درايفاء نقش ،ايجااد محیطای بارای
شهوفايی استعدادها ،غنی سازی وتقويت فرهنگ سازمانی

شايستگیهای تمصصی :منظور از تم هفتم ظهور يافتاه از ماتن ،بیشاتر معطاوف باه ويزگیهاايی
تمصصی ومهارتی در پلیس میباشد.از تجزيه وتحلیل متن اسناد باالدستی در مورد جنبه ويژگیهای
تمصصی ومهارتی در پلایس 8 ،مولفاه پدافناد غیرعامال ،ارزش ماداری ،ماديريت بحاراا ،پلایس
هوشمند ،مديريت دانش ،آشنايی با اوانین حقوای ،گفتماا ناوين اساالمی ،امنیات محاوری ،ظهاور
کردند که مفاهیم اصلی وزير مقولهها ی تم هفتم درجدول( ،7ارائه شده است.

تبیین و اعتبار سنجی شاخص های آموزش شايسته محور پلیس
بعد

شايستگیهای تمصصی

مولفه
پدافنااااااد
غیرعامل

ارزش
مداری
مااااديريت
بحراا

پلاااااایس
هوشمند

مااااديريت
دانش

آشانايی باا
ااااااوانین
حقوای
گفتماااااا
ناااااااوين
اسالمی
امنیاااااات
محوری
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جدول  .7فرايند دسته بندی مقوالت وزيرمقولههای تم اصلی هفتم
زيرمقوله (شاخص،
ارال از امهانات دشمن ،ارال از تهديدات دشمن ،توجه بردفا از راه دور ،توجه برادرت دفاعی از ررياق
آموزشهای نظامی عمومی ،افزايش آمادگیها وبه روز رسانی توانايی ها ،باز دارندگی هماه جانباه ،اشاراف
ارالعاتی ،توجه به جنگ سمت ،توجه به جنگ نرم ،توجه به تنشهای چند بعدی دشمن ،دشمن شناسای،
دشمن ستیزی ،شناخت ترفندهای دشمن ،دفا همگانی.
ايجاد محیط مساعد برای رشد فضايل اخالای ،نگهداری از دستاوردهای انقالب اساالمی ،چناگ زدا باه
ريسماا الهی ،جهاد فی سبیل اهلل ،بهره گیری از تجربیات دفا مقدس ،اعتقااد باه اادرت کشاور برآيناده
سازی.
حضور بهنگام و سريع ،میزاا تطبیق منافع ملی باا هويات ملای ،آماادگی بارای ماموريتهاای خطرنااك،
مهارت در مديريت محیط تعاملی ،ااتدار توام باا ماروت وتارحم ،افازايش تاواا عملیااتی ،بهاره منادی از
تجهیزات پیشرفته ،اابلیت نقش آفرينی در مواجه با وضعیتهای غیر مترابه ،مديريت بحرااهای اجتماعی،
توانايی در ارائه راه حلهای مناسب و بمواع در شرايط پیش بینی نشده ،پیش بینی تهديادات ،دارا باودا
حس مديريت بحراا ،توانايی تصمیم گیری در فضای ابهام آمیز ،بررسی چرايی پديادههای نااامنی ،تاامین
امنیت کشور از بعد تحقیقی ،ايجاد آمادگی برای مديريت فردا ،باالبردا آگاهی عمومی ،توجاه باه ضاربهها
وآسیبهای درونی ،داشتن جامعه نگری ،تقويت مهارتهای رهبری.
تاکید برجنبش نرم افزاری وتولید علم ،تبادل ارالعاتی جهات هام افزايای ،شابهه ساازی توانمنادیهای
ارالعاتی ،يهپارچه سازی سامانههای هوشمند ،مقابله با تملفات فضای مجازی ،اهمیت به فضای مجاازی
مجرماا ،آشنايی فنی در شناسايی مجارمین ،آماوزش تفهار ،شاناخت پیچیادگیهای ساازماا ،توجاه باه
شايستگیهای حرفه ای.
توانايی در تولید علوم امنیتی ،توجه به توساعه ياافتگی علمای ،تاامین اابلیتهاای دانشای ،توساعه داناش
تمصصی ،اتهاء به علم وابتهارات علمی ،توسعه زيرسااخت ماديريت داناش انتظاامی ،تاامین اابلیتهاای
مهارتی وحرفه ای ،توجه به پرمضموا باودا کارهاا ،باومی کاردا علاوم وفناوا انتظاامی ،ايجااد داناش
درفراگیراا ،ايجاد نگرش درفراگیراا ،تناسب باین آموزشهاا والگوهاای رفتااری ،توجاه باه آموزشهاای
اثربمش ،آشنايی با اصول مصاحبه وبازجويی ،هماهنگی وانعطاف با محیط خدمت ،اهتمام به آماوزش تاوام
با عمل ،کسب مهارت درحوزه تمصصی
تامین آزادیهای سیاسی درحد اانوا ،تامین آزادیهای اجتماعی درحد اانوا ،رعايات حقاوق وآزادیهاای
متهماا و مجرماا ،رعايت حقوق وآزادیهای فردی ،ايجاد تعادل و توازا بین حقوق وآزادیهاای فاردی،
جلوگیری از احتمال انحراف اخالای جواناا درجامعه ،آشنايی با اوانین داخلی ،آشنايی با اوانین بین المللی،
رعايت اخالق درعدالت اجتماعی
تعامل سازنده با جهاا اسالم و روابط بین الملل ،تعامل سازنده با جهاا براساس عازت ،تعامال ساازنده باا
جهاا براساس حهمت ،تعامل سازنده با جهاا براساس مصلحت ،شناخت مواعیت کشور درجهاا.
تامین امنیت فردی ،تامین امنیت عمومی ،تامین آرامش روانی فردی ،استقرار امنیت داخلای ،تاامین امنیات
انتظامی ،تامین آرامش عمومی اجتماعی ،تامین امنیت پايدار ،مراابت از امینت پايدار ،ايجاد امنیت اخالاای،
تامین امنیت ايجابی ،تامین امنیت بدست مردم ،جلوگیری از ناامنی اخالای ،جلوگیری از تملفاات زيساتی،
جلوگیری از تملفات شهری وروستايی ،ايجاد بسترهای امن.
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اعتبار سنجی مولفهها و شاخصهای آموزش پلیس شايسته محور ،استمراج شده از مرحله نمست ،در
االب پرسشنامه ای به  98نفر از خبرگاا و متمصصاا حاوزه برناماه درسای وآموزشای در دانشاگاه
پلیس و معاونتهای تمصصی درحوزه تربیت وآموزش ارائه شد .و در نهايات از مجماو 232شااخص
921شاخص به عنواا شاخصهای آموزش پلیس شايسته محور براساس جدول ضريب نسبی روايای
محتوای الوشه( ،،CVRانتماب ،و شاخصهای ديگر علی رغام اهمیات آنهاا ،بادلیل اينهاه از آنهاا
براساس نظر متمصصاا نمره کمتر از  /41حاصل شد .از مجمو شاخصها حذف شدند ماورد تايیاد
خبرگاا ومتمصصاا ارار نگرفت .نتايت حاصل از مرحلاه دوم پاژوهش درجادول ( ،8-9ارائاه شاده
است .براساس يافتههای حاصل از جدول ( 921 ،8-9شاخص به عنواا شاخصهای مورد نیاز جهات
آموزشهای تمصصی و صاالحیتی ماورد نظار جهات برناماههای تربیتای وآموزشای درحوزههاای
شايسااتگیهای نگرشاای وارزشاای ،شايسااتگیهای ادراکاای ،شايسااتگیهای مااديريت خويشااتن،
شايستگیهای ارتباری ،شايستگیهای تعالی رفتارسازمانی ،شايستگیهای شمصیتی ،شايساتگیهای
تمصصی ،انتماب ودر راستای تدوين برنامه درسی آموزش شايسته محور پلیس ماورد اساتفاده اارار
گرفت .براساس نتايت حاصل از جدول ( ،8-9شاخصهای که ضريب آنها باالتر از /41بود به عناواا
شايستگیهای آموزش شايسته محور پلیس انتماب شد.
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تبیین و اعتبار سنجی شاخص های آموزش شايسته محور پلیس
جدول  -8زير مولفهها و مفاهیم مولفههای شناسايی شده جهت بستر سازی آموزشی

ضروری

شايستگیهای نگرشی وارزشی

( ،9اخالق مداری
(،2واليت
مداری

شايستگیهای ادراکی

(،3تفهر راهبردی

پويايی فهری
استفاده از ديدگاههای کارشناسانه انسااهای
متفهر دروا سازمانی
برخورداری از هوش هیجانی
تجزيه وتحلیل محیط درونی وبیرونی

(،4تفهر
سیستمی
(،8انضباط رفتاری

دارابودا هوش ودانش ارالعاتی
دانش مبتنی برتجزيه وتحلیل راهبردی
انتماب درست مالكهای تصمیم گیری
توانايی شناخت راه حلهای مناسب
ادرت واکنش منطقی در مواجه با مشهالت
نظم وانضباط ظاهری
نظم وانضباط معنوی
نظم وانضباط رفتاری
رسیدا به نیروی انتظامی در تاراز جمهاوری
اسالمی ايراا
اعمال اارعیت با اخالق خوب
صداات درگفتار وعمل
بهبود رفتارهای فردی
بهبود رفتارهای اجتماعی
عدم تجاوز به حقوق ديگراا

مفیاااااد اماااااا
غیرضروری

تاکید برصفات اخالای
تاکید براصول اخالای
تهذيب نفس واخالق
انس با ارا ا ودعا
رعايت آداب اسالمی
برخورداری از وجداا کاری
دوری از تبعیض
اجتناب از سهل انگاری
تقويت روحیه جهادی
اهتمام به امر به معروف ونهی از منهر

غیرضروری

ابعاد

زيرمولفه (شاخص ها،

CVR

مولفه

مالك<9/41

94
94
93
92
92
94
94
92
92

9
9
9
3
3
9
9
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
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شايستگیهای مديريت خويشتن

( ،2خودکنترلی
(،7بصیرت مداری
( ،8سالمت
فردی

آگاهی از نقاط اوت وضعف
باالبردا ظرفیت درونی
توانايی درتمرين خوب شنیدا
نهادينه کردا فرهنگ صیانت از خود
ترويت مهارت خود کنترلی
توجه به تهديدات امنیت اخالای
اعتقاد به ادرت کشور برآينده سازی
توجه به ااتدار معنوی
آشنايی با سبكهای مديريت اسالمی
تاکید برسبك زندگی اسالمی
توجه به نهاد مستحهم خانواده
توجه به سالمت جسمی
توجه به سالمت روحی وفهری

(، 99
توانمندسازی
(،1توانمندسازی تمصصی
هويتی
شايستگیهای تعالی رفتار سازمانی

توجه به اخالص کارکناا
توجه به کفايت کارکناا
تربیت افسرانی متمصص محور
توجااه بااه نیااروی انسااانی کارآمااد ،شااريف
وزحمت کش
تقويت روحیه کارکناا
پرورش هويت ملی
پرورش هويت دينی
تربیت افسرانی متدين

(،99توانمندسازی مهارتهای
ارتباری

مهارت درچگونگی ارتباط خود با ديگراا
آموزشهای تعاملی
تقويت مهارتهای ارتباری
تقويت مهارتهاای ارتبااری کالمای وغیار
کالمی
بهارگیری واستفاده از تجربیات ابلی

( ،92توانمندسازی
کارگروهی

استفاده از مهارتهای درونگروهی
تشهیل گروههای تمصصی
ارجامع مشهالت به گروههای پژوهشی
برخورداری از روحیه تعاوا

(
93
،
سا
ز
گار
ی
اج
تما
ع
ی

داشتن احساس مسئولیت
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سازگاری اجتماعی
ايستادگی دربرابر فشارهای اجتماعی

شايستگیهای شمصیتی

(،94سازگاری فردی
( ،98اانونمداری

تحمل شنیدا صدای ممالف
باااالبردا ااادرت تحماال دربراباار رفتارهااای
غیراانونی
توجه به کتنرل خود
خوداتهايی
درايت ودلیری برای اجرای اانوا
جلوگیری از اهانت به حینیتهای دينی
پلیس به عنواا نمادمبارزه با ظلم

شايستگیهای ارتباری

(،92تهريم ارباب رجو

حف کرامت انسانها
به رسمیت شناختن تعدد آراء وعقايد
پذيرش نظرات منطقی ديگراا
ارتباط عارفی عمیق با جامعه
داشتن نیت الهی درخدمت به مردم به
نداشتن تهبر نسبت به مردم
مهارت درايفاء نقش
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 ، 97سواد رسانه ای

غنی سازی وتقويت فرهنگ سازمانی

شايستگیهای تمصصی

(،98پدافند غیر عامل

مدا
ر
ی

ارال از امهانات دشمن
ارال از تهديدات دشمن
توجه برادرت دفاعی از ررياق آموزشهاای
نظامی عمومی

92
92

3
3

9
9

9/29
9/29




93

2

9

9/73



افزايش آمادگیها وبه روز رسانی توانايیها

93

2

9

9/73



بازدارندگی همه جانبه
اشراف ارالعاتی
توجه به جنگ نرم
دشمن شناسی
ايجاااد محاایط مساااعد باارای رشااد فضااايل

98
94
98
93
93

9
9
9
2
2

9
9
9
9
9

9/99
9/87
9/99
9/73
9/73
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( ،29مديريت بحراا

اخالای
نگهداری از دستاوردهای انقالب اسالمی
چنگ زدا به ريسماا الهی
جهاد فی سبیل اهلل
بهره گیری از تجربیات دفا مقدس
اعتقاد به ادرت کشور برآينده سازی
حضور بهنگام وسريع
آمادگی برای ماموريتهای خطرناك
ااتدار توام با مروت وترحم
افزايش تواا عملیاتی
بهره مندی از تجهیزات پیشرفته
اابلیت نقش آفرينی درمواجه با وضاعیتهای
غیر مترابه
مديريت بحرااهای اجتماعی
توانايی در ارائه راه حلهای مناساب وبموااع
درشرايط پیش بینی نشده
پیش بینی تهديدات
دارا بودا حس مديريت بحراا
توانايی تصمیم گیری درفضای ابهام آمیز
بررسی چرايی پديدههای ناامنی
باالبردا آگاهی عمومی
توجه به ضربهها وآسیبهای درونی

(،29پلیس هوشمند

شبهه سازی توانمندیهای ارالعاتی
اهمیت به فضای مجازی مجرماا
آموزش تفهر

( ،22مديريت دانش

توجه به شايستگیهای حرفه ای
توجهبهتوسعهيافتگیعلمی 92
توسعه دانش تمصصی
اتهاء به علم وابتهارات علمی
توسعه زيرساخت مديريت دانش انتظامی
توجه به پرمضموا بودا کارها
بومی کردا علوم وفنوا انتظامی
ايجاد دانش درفراگیراا
ايجاد نگرش درفراگیراا
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اوانین حقوای

(،23آشنايی با

توجه به آموزشهای اثربمش
اهتمام به آموزش توام با عمل
کسب مهارت درحوزه تمصصی
تامین آزادیهای اجتماعی درحداانوا
رعايت حقوق وآزادیهای متهماا مجرماا
رعايت اخالق درعدالت اجتماعی

(،24امنیت محوری

تامین امنیت عمومی
تامین آرامش روانی فردی
استقرار امنیت داخلی
تامین امنیت انتظامی
تامین آرامش عمومی اجتماعی
ايجاد امنیت اخالای
جلوگیری از ناامنی اخالای
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بحث و نتیجه گیری
هدف از اين پژوهش تعیین واعتبار سنجی شاخصهای آموزش شايسته محور پلیس باود .وبارای
پاسخ به سواالت اين پژوهش .9ابعاد ،مولفهها وشاخصهای آموزش شايسته محور پلیس کدام است(
.2اعتبار شاخصهای استمراج شده براساس نظر خبرگاا به چه میزانی است .به بررسی پرداخته شاد.
درنهايت بابررسی منابع واسناد باالدستی ،شايستگیهای آموزش پلیس شامل 7مقوله اصلی27 ،مقوله
فرعی و 232شاخص بود .وبرای پاسخ به سوال دوم نتايت بدست آماده از مجماو 232شااخص921 ،
شاخص مورد تايید خبرگاا و متمصصاا ارار گرفت .دربعد شايساتگیهای تمصصای کاه  8مولفاه
اصلی پدافند غیرعامل ،ارزش مداری ،مديريت بحراا ،پلیس هوشامند ،ماديريت داناش ،آشانايی باا
اوانین حقوای،گفتماا نوين اسالمی،امنیت محوری ،داشت درمولفه مديريت دانش ،شااخص توساعه
دانش تمصصی ،تناسب بین آموزشها والگوهای رفتاری ،تامین اابلیتهاای مهاارتی وحرفاه ای باا
يافتههای السوا وبولتوا( ،،2999ابراهیمی اوام وهمهاراا( ،،9313اسپناوماتوزا بايوا مولاويچ(،،2992
علیزاده( ،9317هممواا بود .در بعد ارزش مداری در شاخص ايجاد محیط مساعد برای رشد فضاائل
اخالای ،با يافتههای محمدی و همهاراا( ،،9318بنیادی نائینی ( ،9313عاامری ( ،،9313بوزنجاانی
وهمهاراا ( ،،9319هممواا بود.
در بعد شايستگیهای ارتباری در شاخص حف کرامت انساا ها ،به رسامیت شاناختن تعادد آراء
وعقائد ،توجه به مردم ساالری دينی ،نداشتن تهبر نسبت به مردم ،دست يافتن به مقبولیت اجتماعی،
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بايافتههای علیزاده ( ،،9317محمدی وهمهاراا ( ،،9318حساین پاور و همهااراا ( ،،9318دشارايور
ومايسچالك( ،،2998همموانی دارد .در بعد تعالی رفتار سازمانی که  8مولفه توانمندسازی تمصصای،
توانمندسازی هويتی ،توانمندسازی فرهنگی-اجتماعی ،توانمندساازی مهارتهاای ارتبااری ،توانمناد
سازی کارگروهی داشت درمولفه توانمند ساازی مهارتهاای ارتبااری درشااخصهای آموزشهاای
تعاملی ،ارتبارات شفاهی موثر ،مهارت در چگاونگی ارتبااط خاود بااديگراا ،باا يافتاههای علیازاده
( ،،9317اسپنا بايوا وارمولويچ ( ،،2992السوا وبولتوا( ،،2999محمدی وهمهاراا ( ،،9318همموانی
دارد .درمولفه توانمندسازی فرهنگی –اجتماعی درشاخص دارابودا اابلیتهاای اجتمااعی ،توجاه باه
تقويت مهارتهاای فرهنگی،تربیات فرهنگای ،باا يافتاههای محمادی وهمهااراا( ،،9318امیرناژاد
ورشیدی راد( ،،9312السوا وبولتوا ( ،،2999عامری ( ،،9313همموانی دارد .در مولفه توانمند سازی
هويتی در شاخصهای پروش هويت ملای ،پارورش هويات دينای و انساانی باا يافتاههای علیازاده
( ،،9317بوزنجانی وهمهاراا(،،9319محمدی وهمهاراا( ،9318هممواا بود .در مولفه توانمندساازی
تمصصی در شاخص توجه به اخالص کارکناا ،توجه به کفايت کارکناا ،تقويت روحیه کارکنااا ،باا
يافتههای علیزاده ( ،،9317محمادی وهمهااراا ( ،،9318بنیاادی ناايینی ( ،،9313عاامری (،،9313
جزينی( ،9313همموانی دارد.
در بعد شايستگیهای شمصیتی که  4مولفه سازگاری اجتماعی،سازگاری فاردی ،عازت ماداری،
اانونمداری داشت در مولفه ساازگاری اجتمااعی درشااخص ساازگاری باا ارزشهاای و هنجارهاای
سازمانی،سازگاری اجتماعی،تحمل شانیدا صادای مماالف ،رعايات حقاوق وآزادیهاای فاردی باا
يافتههای امیر نژاد و رشیدی ( ،،9312محبی و محمدياا( ،،9312علیزاده ( ،9317همماواا باود .در
بعد شايستگیهای شمصایتی کاه 4مولفاه ساازگاری اجتمااعی ،ساازگاری فاردی ،عازت ماداری،
اانونمندی ،داشت درمولفه سازگاری اجتماعی ،شاخص سازگاری با ارزشها وهنجارها ،رعايت حقاوق
وآزادیهای فردی ،با يافتههای محمدی وهمهااراا ( ،،9318علیازاده ( ،،9317محبای و محمادياا
( ،،9312امیر نژاد و رشیدی ( ،،9312الساوا وبولتاوا ( ،،2999هام خاوانی دارد .و در مولفاه عازت
مداری در شاخص عطوفت وکمك به مردم ،عزيز بودا در چشم ماردم ،تارحم نسابت باه ماردم باا
يافتااههای اسااپنا وماتوزابااايوا وارمولااويچ ( ،،2992بوزنجااانی وهمهاااراا ( ،،9319علیاازاده (،،9317
همموانی دارد.
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با توجه به يافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد :توجه به شايستگیهای شمصایتی پلایس
بايد درهمه ابعاد ،اخالای ،رفتاری ،اجتماعی ،سالمت فهری وسازمانی وهمچنین تربیت هويتی،تربیت
انسانی،حف کرامت انساا ها ،خودشناسی ،رعايت اخالق در عدالت در برنامههای آموزشهاای ناجاا
ديده شود-.برگزاری دورههای بصیرت افزايی کارکناا وخانوادههای آناا ولزوم توجاه باه مولفاههای
دفا راهبردی ،ارزشهای جهادی وبسیجی ،تقويت روحیه بسیجی درکارکناا ،توجاه باه ارزشهاای
ملی واسالمی ،دشمن شناسی و دشمن ستیزی ،التزام عملی به واليت فقیه ،نگهداری از دستاوردهای
انقالب اسالمی ،تعامل سازنده با جهاا براساس عزت ،حائز اهمیت است .ارائه آموزشهای عملای در
جهت تامین عدالت اجتماعی ،اجرای درست وصحیح اانوا ،تامین امنیت اخالای ،ااتصادی ،سیاسای،
رعايت حقوق وآزادیهای فردی در دساتور برناماههای اجرايای آماوزش اارار داده شاود .برگازاری
کارگاههای مهارت آموزی در کارکناا پلیس و توجه به شاخصهای همچوا مديريت بحراا ،صیانت
از خود ،توجه به سرمايههای اجتماعی پلیس علمی ،بهباود رفتارهاای فاردی واجتمااعی،پیش بینای
تهديدات ،براراری ارتباط اوی وسازنده با رسانهها در رسیدا به پلیسی درتراز دولت ونظاام اساالمی
حائز اهمیت است-.در شايستگیهای مديريتی عالوه بر توجاه باه مولفاه هاای( دانشای ،حرفاه ای،
ادراکاای ،توجااه بااه عوارااف واحساسااات ديگااراا ،توانااايی سااازگاری بااا محاایط ،انجااام کارهااای
گروهی،تقوياات مهارتهااای ارتباااری(کالمی وغیرکالماای ،،انتماااب آگاهانااه يااك راه صااحیح .در
شايستگیهای مديريتی کارکناا ،فرماندهاا ناجا حائز اهمیت است .از آنجائیهه يهی از مهمترين راه
کارها در خصوص فضای مجازی رصد سامانهها وشبهههای ارتباری مجرماا است بنابراين براسااس
يافتههای اين پژوهش در صورت ارار دادا سرفصلهايی با عنواا شناسايی فضای مجازی مجرمااا
وتبههاراا به کارکناا در ردوههای تمصصی گامی بسیار موثر در جلوگیری از اادامات تبههارانه ايان
افراد میباشد .بنابراين موضو فوق میتواند باه عناواا سرفصال يهای از دروس تمصصای توساط
معاونت محترم تربیت وآموزش ناجا لحاظ شود .با توجه به جادول ( ،2-9ولازوم توجاه کارکنااا باه
انضباط در سه حوزه ( انضباط ظاهری ،انضباط معنوی وانضباط رفتاری ،از آنجائیهه کارکناا پلیس به
عنواا يك نیروی اجتماعی در تعامل مستقیم با مردم هستند وبا توجاه باه فرمايشاات مقاام معظام
رهبری نیروی انتظامی حاف آبروی نظام اسالمی است .توجه به سه شايستگی مورد اشاره در پیشبرد
اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ايراا از سوی پلیس بسیار حائز اهمیت است ولزوم توجه
جدی مسئوالا را دراين خصوص میرلبد.

42
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