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مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی ناجا
اسماعیل احمدی مقدم ،1علی محمد ساالری
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تاريخ پذيرش1396/10/04 :

چکیده
در محیط بسیار متغیر امروزه نیاز به ايجاد و توسعه سازمانهايی استت کته اابتو و حرفتهای بتوده و
حساسیت بااليی نسبت به تغییرات داشته باشند .بترای اابتو و حرفتهایستازی ستازمان ،نیتروی انستانی
بايستی نقشهايی را ايفا نمايد و بترای ايت امتر ،الزم استت از شايستت یهتايی برختوردار باشتد ،بنتابراي
پژوهش حاضر با هدف ارائه «ال وی راهبردی تربیت نیروی انستانی متناست بتا اابتو و حرفتهایستازی
ناجا» انجام گرديد .اي پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و توسعهای و از نظر روش از نوع آمیخته متیباشتد.
گردآوری دادهها کتابخآنهای و میدانی و حجم نمونه براساس جدول مورگان به تعداد  123نفتر متیباشتد.
برای تعیی روايی و اعتبار ابزار ،از ضري الوشه 3و آلفای کرونبتا و بترای آزمتون ال تو از نترمافزارهتای
 SPSSو  Smart PLSاستفاده شد .براساس يافتههای پتژوهش ،ال توی راهبتردی تربیتت نیتروی انستانی
متناس با اابو و حرفهایسازی ناجا از  5بعد و  32مؤلفه به شتر زيتر تیت یل متیشتود -1 :اصتول و
ارزشهای حاکم ،شامل :خدامحوری ،واليتمداری ،هم اری و هماهن ی ،تف ر و عمل انقالبتی وج تادی،
مسئولیتپذيری وپاسخگويی ،قانونمداری و انطباقبخیی ،هوشمندی ،روزآمدی و نوشتوندگی و پويتايی و
انعطاف؛  -2عوامل تأثیرگذار(ورودیها) ،شامل :منابع انسانی ،منابع فیزي ی ،منتابع متالی ،فرهنت

ستازمانی،

ساختار سازمانی ،بستر فناوری اطالعات ،روي رد تربیتت و آمتوزش و متديريت دانتش؛  -3فراينتد تربیتت
نیروی انسانی شايستهمحور ،شامل :نیازسنجی شايست یمحور ،طراحی ،اجرا و ارزيتابی؛  -4عوامتل محیطتی
تأثیرگذار ،شامل :محیطهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهن ی ،اجتماعی ،فنتاوری ،قتانونی و علمتی-حرفتهای؛ -5
دستاوردها(خروجیها) ،شامل :نیروی انسانی متناس با اابو و حرفهایسازی ناجا ،نیرویانتظتامی اابتو
و حرفهای ،ارتقاء سرعت و دقت در مأموريتهای ناجا و ارتقاء نظم و امنیت جامعه.
کلیدواژهها :ال وی راهبردی ،تربیت نیروی انسانی ،ااب ی ،حرفهایسازی

 - 1دانییار دانی اه علوم انتظامی امی
 - 2دانیجوی دکترای مديريت راهبردی دانش ،نويسنده مسئولsalari49@yahoo.com :
- Lawshe
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مقدمه
در محیط رقابتی ،پیچیده و متغیر دفاعی و امنیتی ،نیاز مبرمی به توستعه و ب بتود انعطتافپتذيری و نیتز
پاسخ ويی سريع و مؤثر به ت ديدات وجود دارد .امروزه سازمانهای نظامی همانند بستیاری از ستازمانهتا،
به واسطه نوآوری های متعدد در ابعاد مختلف با تغییرات فزاينده روبترو هستتند .بته عبتارتی راهحتلهتای
گذشته ،دي ر قابلیت و توانايی خود برای رويارويی با االشهای درونسازمانی و برونستازمانی را ازدستت
دادهاند و نیاز است روي ردها و ديدگاههای جديدی جاي زي آنها شوند .تغییرات بوجود آمتده در محتیط
امنیتی ،سازمانهای نظامی را با شرايط پیچیدهای مواجه نموده است .و بته دلیتل کتاهش قابلیتت اعتمتاد بته
روشهتتای موجتتود بتترای مقابلتته بتتا ايت شتترايط بحرانتتی ،الزم استتت ستتازمانهتتای نیروهتتای مستتل از
انعطافپذيری و انطباقپذيری بییتری برخوردار باشند( آقامحمدی.)7-8 ،1394،
ي ی از راههای پاسخگويی به اي تغییرات سريع و فراوان در ابعتاد مختلتف و بتا توجته بته تتراکم و تنتوع
مأموريتهای ناجا ،تربیت نیروی انسانی موجتود در راستتای اابتو و حرفتهای ستازی ستازمان استت.
بنابراي در مجموع ،میتوان گفت که -1 :اابو و حرفهایسازی ،از ضرورتهای سازمان استت  -2بترای
اابو و حرفهای شدن سازمان ،نیروی انسانی تربیت شده از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است  -3بترای
تربیت نیروی انسانی ،نیاز به يو ال وی مدون و منسجم متیباشتد کته ضتم کمتو بته بستین ام انتات
سازمانی در راستای تربیت نیروی انسانی ،سرعت و دقت دستيابی سازمان به اهداف متورد نظر(اتاب ی و
حرفهایسازی) را افزايش بدهد ،که درحال حاضر انی ال تويی وجتود نتدارد ،لتذا مسئلله اصئلی ا ئن
پژوهش ،نبود ک الگوی راهبردی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسئازی ناائا
میباشد.
اهمیت علمی انجام ايت تحقیت عبتارت استت از -1 :بستط علمتی ادبیتات موجتود در زمینته اتاب ی و
حرفهایسازی سازمان و همچنی تربیت نیروی انسانی متناس با اي م م  -2ايجتاد زمینته رشتد و تعتالی
نیروی انسانی ناجا به طور حرفهای و تخصصی  -3بسترسازی ج ت تحق رستالت تربیتت و آمتوزش بتا
روي رد ب رهمندی از نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهای سازی ناجا.

و اهمیت انجام اي پژوهش از ن اه کاربردی عبارت است از  -1 :ايجاد بستر مناس ج ت تربیتت نیتروی
انسانی متناس با اابو و حرفهایسازی ناجا  -2ايجاد فرصت الزم برای مديران آموزش به منظور تتالش
در راستای تربیت نیروی انسانی متناس با اابو و حرفتهایستازی ناجتا  -3کمتو بته ارتقتاء عمل ترد
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اابو و حرفهای ناجا از طري تربیت هدفمند نیروی انسانی.

اابو و حرفهایسازی ستازمان ،ناجتا نخواهتد توانستت برختورد الزم و بتههن تام را در برابتر مستائل و
می الت متنوع اجتماعی داشته باشد و اي امر ضم اين ه فرصت انجتام جترائم و تخلفتات را در اختیتار
مجرمی و متخلفی قرار خواهد داد ،بر امنیت و آرامش مردم شريف کیور استالمی ايتران نیتز تتأثیر منفتی
خواهد داشت.
پژوهش حاضر با هدف اصلی ارائه ال وی تربیت نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی ناجا،

انجام شدهاست که اهداف جزئی آن عبارتاند از -1 :شناسايی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تربیت نیروی
انسانی متناس

با اابو و حرفه ای سازی ناجا؛ بنابراي  ،سئوال اصلی پژوهش به اي ش ل بیان میشود که:

ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی ناجا ا ونه است؟ و سئواالت

جزئی پژوهش نیز اي دو سئوال میباشد که -1 :ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تربیت نیروی انسانی
متناس با اابو و حرفه ای سازی ناجا کداماند؟ و  -2روابط بی متغیرهای تربیت نیروی انسانی متناس
با اابو و حرفه ایسازی ناجا ا ونه است؟

با اابو و حرفهای سازی ناجا

متناس

با اابو و حرفه ای سازی ناجا؛  -2تعیی روابط بی متغیرهای تربیت نیروی انسانی

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

بنابراي  ،درصورت عدم تدوي و ب رهبرداری از يو ال وی راهبردی برای تربیت نیروی انسانی متناست بتا

مبانی نظری تحقیق
پیشفرضهای تربیت از منظر قرآن کریم
در قرآن کريم ،نیانههايی میتوان يافت که همه مؤيد تربیتپذيری انسان هستند ،مانند:
 -1انسان تربیتپذير است :انسان در ج انبینی اسالم موجودی است که میتواند در میدانهتای علتم و
دانش و کیف رموز خلقت تا بین ايت پیش برود .وجود اصل ت لیتف و مستئولیت در استالم نیتز
نمايان ر اصل تربیتپذيری انسان است ،زيرا اگر انسان تربیتپتذير نبتود ،ت لیتف و مستئولیت از او
ساقط میشد .عالوه بر اي  ،اصل ارسال رسل برای هدايت بیر و دستورات ال ی بته انستان و تأکیتد
بر هدايتگری قران کريم ،هم ی داللت بر تربیتپذيری انسان دارند.
 -2انسان مختار است :انسان اختیار رفتار ،حرکات و س نات خود را دارد و بر همتی استاس در برابتر
آنها مسئول است.
-3انسان کمال و نقص دارد :بر حس آيات ال ی ،انسان خلیفه و جانیتی خداستت ،رو ال تی دارد
و در ب تري شرايط آفريده شده است .وی از خدا موجوديت گرفته و دارای قتدرت انتختاا استت.
همۀ اي ويژگیها نیان ر جنبه های مثبت و کمتال انستان استت .از طترف دي تر موجتودی استت
ضعیف و ناتوان ،اهل خصومت ،مالدوست و ...که نیان ر جنبههای منفی و نقتص انستان استت .از
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اي رو بر اثر تربیت میخواهد کاستتیهتای ختود را جبتران کنتد و بته ستوی کمتالپتذيری پتیش
برود(قوام.)1386 ،
اگر در هر يو از اي سه فرض ترديد کنیم ،تعلیم و تربیت امتر نتامعقولی خواهتد شتد .انانچته آدمتی را
تربیتپذير و او را اسیر محیط و وراثت بدانیم و تصور کنیم که نمیتوانتد بته ارادۀ ختود عملتی را انجتام و
کاری را سامان دهد يا اگر از تعلیم و تربیت هدفی نداشته باشیم ،تعلیم و تربیت کاری بی وده خواهد بود.
ابعاد مثبت و منفی انسان از نظر تربیت
همانطور که در قرآن ،طبیعت و ويژگیهای انسان از جنبۀ مثبت و منفی ذکر شدهاند ،شناخت اي جنبتههتا
در مورد تربیت انسان ضروری به نظر میرسد.
-1انبههای مثبت
• انسان خلیفه و جانیی خدا در زمی است ( انی جاعل فی االرض خلیفه)1
• دارای رو ال ی است (و نفخت فیه م روحی.)2
• به ب تري صورت آفريده شده است (لقدخلقنا االنسان فی احس تقويم.)3
• از خدا موجوديت گرفته است و به سوی او برمیگردد ( اناهلل وانا الیه راجعون.)4
• دارای اختیار و قدرت انتخاا است (فم شاء فلیؤم وم شاء فلی فر.)5
-2انبههای منفی
• ضعیف و ناتوان آفريده شده است (خل االنسان ضعیفا.)6
• بسیار ستم ر و نادان است (انه کان ظلوما ج وال.)7
• شتاب ار و عجول است (وکان االنسان عجوال.)8
• بسیار بیتاا است ( اذا مسه الیر جزوعا .)1

 .1بقره :آیه .30
 .2حجر :آیه .29
 .1تین :آیه .4
 .2بقره :آیه .156
 .3کهف :آیه .29
 .4نساء :آیه .28
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 .5احزاب :آیه .72
 .6اسراء :آیه .11

با نظر به جنبههای فوق مم

است برخی تصورکنند انسان موجتودی قابتل تربیتت و اصتال نیستت .در

حالی که عوامل و مؤيداتی در انسان وجود دارند که هم ی ام ان تربیتپتذيری او را نیتان متیدهنتد؛ از
جمله :غرايز ،فطرت ،استعدادها ،ال امپذيری ،کنج اوی ،سعادتطلبی ،ق رماندوستی ،عبرتآمتوزی ،تعقتل
و تف ر و آيندهن ری ،پندپذيری و حساسیت و تاثیرپذيری ،نقدپذيری و نقشپذيری( قائمی.)76 :1383 ،
چابکی
تاريخچه ااب ی به دوره رکود اقتصادی امري ا و از دست دادن رقابت در صنايع ايت کیتور در
طول دهه  80مربوط میشود(رمضانیان و هم اران .)2013 ،ااب ی مف ومی است که متیتوانتد بته عتاملی
اطمینان تبديل شود و سازمانها کمو کند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیی شده خود دست يابنتد( آقتايی،
 .)1393واژه اابو در فرهن

لغات ،به معنی حرکت ستريع ،اتاال  ،فعتال و توانتايی حرکتت ستريع و

آسان و قادر بودن به تف ر سريع بتا يتو روش هوشتمندانه بتهکتار رفتته استت( معتی  .) 350 : 1372،در
فرهن

لغت ان لیسی «اجیل »3بته عنتوان صتفت و بته معنتی اابتو و قتادر بته حرکتت کتردن ستريع و

«اجیلیتی »4بهعنوان اسم« ،ااب ی» معنی میشود (الن

با اابو و حرفهای سازی ناجا

اساسی در راستای برخورد و مديريت محیطهای سازمانی با ويژگیهای تغییرات پیوستته و همتراه بتا عتدم

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

• حريص و آزمند است (ان االنسان خل هلوعا.)2

م  .) 8 :2006 ،5اگراه تعاريف موجود از اتاب ی

متفاوت هستند ،اما همه آنها در سرعت و انعطافپذيری به عنوان عوامل کلیدی برای دستتیابی بته اتاب ی
تأکید دارند(آذر و پییدار .)2013،قابلیت های ااب ی توانايیهايی هستند کته بايتد در يتو ستازمان ايجتاد
شوند تا سازمان ،قدرت مورد نیاز برای پاسخ مناس به تغییرات را بته دستت آورد( گیالنیتان و هم تاران،
 .)2012اي قابلیتها عبارتاند از:
 -1پاسخ ويی :6توانايی شناسايی و پاسخ سريع به تغییرات است .ايت شتامل متوارد زيتر استت- :
احساس ،در و پیش بینی تغییرات  -واکنش فوری به تغییترات  -ايجتاد ،ويترايش و تتروين
تغییرات؛

 .7معارج :آیه .20
 .8معارج :آیه .19
3Agile
4Agility

dictionary

5Longman

- Responsiveness

6
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 -2شايست ی :1اي قابلیت ،طیف گستردهای از توانايیها را ايجاد میکند و شامل متوارد زيتر استت:
داشت يو ایمانداز راهبردی  -فناوری سخت افزار و نرم افزار مناست  -کیفیتت محصتوالت -
اثربخیی هزينه  -معرفی پی در پی محصوالت جديد  -تغییتر در نحتوه متديريت  -ارتقتاءدانش و
شايست یهای افراد  -اثربخیی و کارايی اقدامات
 .3انعطافپذيری :2عبارت است از توانايی تولید و ارائته محصتوالت مختلتف و رستیدن بته اهتداف
مختلف با منابع و تج یزات ي سان است .انعطافپذيری را میتوان در ا تار حتوزه زيتر در نظتر گرفتت:
انعطافپذيری در اندازه محصول – انعطافپذيری در تنوع محصول – انعطافپذيری ستازمان – انعطتاف-
پذيری افراد
 -4سرعت :3عبارت است از توانايی انجام عملیات در کوتاه تري زمان مم

 ،از جمله:

 سرعت عرضه محصوالت جديد به بازار  -تحويل سريع و به موقع محصوالت  -سترعت در زمتانب ره برداری
و در ن ايت عوامل ااب ی عبارتاند از :سازمان ،نیتروی انستانی ،فنتاوری و نتوآوری کته در واقتع بته
عنوان ايجاد کنندگان ااب ی سازمانی بهحساا میآيند(شتعی زاده .)2007،در دنیتای رقتابتی امتروزی کته
تغییر ي ی از م متري ويژگیهای آن میباشد ،ضرورت دارد سازمانها برای حفظ و بقاء حیتات ختود بته
دنبال ااب ی باشند تا بتوانند در کوتاهتري زمان و با کمتري هزينه بته ب بتود کیفیتت و ايجتاد نتوآوری در
محصوالت و خدمات خود بپردازند( علیرضايی و پاشتايی .)1395 ،ستازمان نمتیتوانتد در جامعته حیتاتی
پايدار داشته باشد م ر اين ه تغییرات را قبول و مطاب با تغییرات داخلی و خارجی حرکتت نمايتد .اتاب ی
ي ی از راه های جديد برای پاسخ به تغییر و توسعه عوامل سازمانی است .سازمان اابو يتو کست وکتار
با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سريع در واکتنش بته تحتوالت و وقتايع غیرمنتظتره
پتتیشبینتتی نیتتده ،فرصتتت ای بتتازار و نیازمنتتدي ای میتتتری را دارد .در انتتی کست وکتتاری فراينتتدها و
ساختارهايی يافت میشود که سرعت ،انطباق و استح ام را تس یل کرده دارای سازمان هماهنت

و منظمتی

است که توانايی نیل به عمل رد رقابتی در محیط تجاری کامال پويا و غیرقابل پیشبینتی را دارد و البتته ايت
محیط با کارکردهای کنونی سازمان بیتناس

نیست (کنعانی.)1395 ،

توانايی تغییر ي ی از ويژگیهايی است که نقش بهسزايی در پییرفت سازمانهتا ايفتا می نتد .اصتطال
ااب ی سازمانی پارادايم جديدی به مف وم توانايی واکنش بههن ام و موفقیت آمیز دربرابر تغییترات محیطتی
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1

- Competency
- Flexibility
3- Quickness
2

لذا ي ی از الزاماتی که امروزه برای سازمانها حیاتی به نظر میرسد ااب ی ستازمانی استت ،کته ايت م تم
میتواند در پرتوی اخالق حرفهای و توانمندسازی شناختی توسعه يابد(نصیری ولیو بنی.)1395 ،
حرفهگرایی و حرفهای سازی
حرفهگرايی ي ی از موضوعات و مفاهیم م م مديريت دولتی است .فرهن

حرفتهگرايتی از دهتههتای

پايانی قرن نوزدهم ،به ويژه در آمري ا ،رشد و توسعه يافت .در اوايل قرن بیستم ،مراکز دانی اهی با توستعه
برنامههای تخصصی و آموزشی خود حرفهگرايی را رواج دادند .حرفهگرايی به مف توم ،پییته و کتارگرايی،
کردهاند ،ي ی شايست ی و م ارتی که برای فرد حرفهای تصور میشود و دي تری بته انجتام کارهتا توستط
افراد حرفهای نه به واسطه افراد غیر حرفهای اطالق میشود (شتاهحمتزهای .)1390 ،نیتروی انتظتامی بترای
برقراری نظم و امنیت در جامعه و ايجاد احساس امنیت در بی آحاد جامعه بايستی بتواند جرايمتی کته هتم
از نظر میتزان و هتم از نظتر تنتوع در حتال افتزايش هستتند را کنتترل نمايتد .بنتابراي پلتی

در اجترای

با اابو و حرفهای سازی ناجا

استخدام حرفهای ،م ارت ،تجربه ،دانش حرفهای و تبحر متیباشتد .واژه حرفتهگرايتی را دو گونته معرفتی

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

است که از سال  1991در عرصه رقابت بی سازمانها مطر شده است(.عزيزی اصل و هم تاران.)1394 ،

عملیاتهای مختلف بويژه در مواقع اضطراری و بحرانی به تخصصهتا و م تارتهتای فراوانتی نیتاز دارد.
بدي ی است که برای انجام مأموريتهای مختلف و حستاس پلتی  ،تربیتت و آمتوزش نیتروی انستانی از
جاي اه و اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به می الت ومسائل جديدی کته نیروهتای پلتی

اته

در کیورهای توسعهيافته و اه در حال توسعه با آن روبرو هستند ،راهبردهای آموزشی متناس بتا اهتداف
فعلی در حال طراحی و بازسازی مجدد هستند .آنچه در تعريتف آمتده استت بیتان متیکنتد کته تربیتت و
آموزش ،عملی کامالً آگاهانه و ساختاری است که با هدف انتقال ،ب بود و ارتقای دانتش ،م تارت ،ت نیتو،
در  ،و ن رش يو فرد در راستای مطلوا صورت میگیرد .لذا تربیت و آموزش ،فرايند توستعۀ کتارايی و
اثربخیی کارکنان پلی

از طري روشهای انتخابی بهوسیلۀ مربیان زبده در يو شترايط آموزشتی مناست

است (ماتور.)1993 ،
تربیت و آموزش پلیس حرفهای
از آنجا که در میان عوامل تولید ،عامل نیروی انسانی بر خالف ساير منابع سازمانی به عنوان ذیشعور
و هماهن کننتتده ستتتتاير عوامت تل شت تناخته متتیشت تود (خلیلیت تان و رحمت تانی .)2008، 1و همچنت تی
م متري اهرم اصلی در افزايش و کاهش ب رهوری سازمان میباشد  .از اي رو ،ازجاي تتتت تاه ويتتتتتتتژهای
and Rahmani1

- Khalilian
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برخوردار بوده و بايد توجه خاصی به آن مبتذول داشتتت (مل ی 1و هم اران ،) 2005 ،ارا کتته اگتتر اي
انسان با ان یزه و توانمند و ب رهور باشتد میتواند ساير منابع را به نحو احس و مطلتوا بتتهکتتار گیتترد و
انواع ب رهوری را محق سازد و در ن ايت سازمان را ب رهور کنتد در غیر اي صتورت رکود و عق ماندگی
ارمغان نیروی انستانی منفعتل و بتی ان یزه متیباشتد (ستلطانی .)2005 ،2امتا اين تتته ا ونتتته نیتتتروی
انسانی ب رهور میشود و يتتا ب تتترهوری وی افتتتزايش میيابتتتد؟ سؤالی است که پاسخ آن در مؤسسات و
سازمانهای مختلتتف بتته تناس رسالت آن ا و نیازهای کارکنان گونتتاگون استتت .اگراتته مم

است

اي نیازها و عوامل ،شبیه ب م باشتند امتا مطمئنتا شتدت و اولويتت تأثیر آن تتا بتتتر ب تتترهوری کارکنتتان
ي ستان نیست(نظری .)2008 ،3بدي ترتی نظر به اين ه االش ادارۀ امور نیتروی انتظتامی بتا ايت شت ل
همواره در حال تغییر و پیچیدهتر شدن است ،لتذا ب ترهگیتری از نیتروی انستانی تربیتت شتده ،حرفتهای و
آموزش ديدۀ همسو با تحوالت ،میتواند سط کارآمدی و کارايی نیروی انتظامی جم وری استالمی ايتران
را بیش از پیش افزايش دهد.
آل میلت 4برای حرفه ،شش عنصر را مطر میکند:
 -1حرفه يو کارتمام وقت و ثابت است؛  -2متخصصانی که خود را بتا خترده فرهنت

حرفتۀ ختود

میخص میکنند ،يو رسالت مادامالعمر را در نظردارنتد؛  -3حرفته بترای کنتترل عمل ترد ستازماندهتی
میشود؛  -4حرفه ،آموزش نظری و عملی میطلبتد؛  -5حرفته دارای هتدف و بترای ختدمتی استت؛ -6
حرفه آزادی عمل را به گروه متخصص اعطا میکند .میلت اضافه میکند که جاي تاه «تخصصتی» دارنتدگان
اي حرفه را ترغی میکند که از لحاظ اجتماعی مسئوالنهتر رفتار کنند و به آنها آزادی عمتل و مستئولیت
زيادی اعطا میشود .وی معتقد است« :پلی

حرفهای قوانی اخالقتی ختود را ايجتاد متیکنتد ،نظتامهتای

آموزشی خاص خود را دارد ،اعضای مورد نیاز خود را استخدام میکند ،فرهن

شغلی خاص ختود را دارد

و رفتارهای آنان هنجارهای حرفهای آنها را میخص میسازد» (میلت.)2 :1977 ،
در همتی راستتتا ،ستتاموئل ، .هتتانتین تون ( ،)1999م تتارت حرفتتهای پلتی

را برپايتتۀ ستته ويژگتتی

میخصکننده تعريف میکند :میارکت ،مسئولیت و م ارت .در زير به اختصار به آنها اشاره میشود.

- Maleki1
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- Soltani2
- Nazari3
Allen Millett.1.

حسی میتر وجدا از افراد غیرحرفهای هستند .سرایتمهی ايت حت

گروهتی در انضتباط و آمتوزش

طوالنی است که برای شايست ی حرفهای ،تع د کار میتر و اشترا در مستئولیت اجتمتاعی ختاص الزم
است.
مسلولیت :فرد متخصص يو کارشناس عامل استت کته در يتو موقعیتت اجتمتاعی کتار متیکنتد و
خدمتی از قبیل ارتقای ب داشت ،آموزش يا عدالت ارائه میدهد که بترای کتارکرد جامعته ضتروری استت.
مراجعهکنندۀ هرحرفۀ جامعه ،بهصورت انفرادی يا گروهی است .حرفۀ تخصصی يو بخش اخالقی استت
که ارزشها وآرمانهای معینی را پیین اد و اعضای آن را در معاشرت و رفتار با افراد غیرحرفتهای راهنمتايی
نظام آموزش حرفهای منتقل میشود.
مهارت :فرد متخصص کسی است که دارای دانش تخصصی و م ارت درحوزۀ خاصی از فعالیتهتای
انسانی باشد .م ارت او فقط از طري آموزش و تجربهی طتوالنی حاصتل متیشتود و پايتۀ استتانداردهای
عینی ،شايست ی حرفهای اوست.
بنابراي طب اي نظريه ،پلی

با اابو و حرفهای سازی ناجا

میکند .اي راهنمايی مم

است مجموعهای ازهنجارهای نانوشته و فرهنت

ستازمان باشتد کته از طريت

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

مشارکت :اعضای يو حرفه به عنوان يتو گتروه در وحتدت ستازمانی و آگتاهی از ي تدي ر ،دارای

بايد مف ومی از م ارت حرفهای پلیسی را اتخاذ کند که اصول میتارکت،

مسئولیت و م ارت را به عنوان سازوکاری برای راهنمايی ،توسعه و اجرای آموزش و تربیت حرفتهای ختود
در برگیرد ،همانطورکه درش ل شماره  1نیان داده شده است.

مهارت

مشارکت

مسلولیت

-تن اواجدي شرايط اجازه دارند وارد

-افسران به جامعه خدمت میکنند.

-افسران بايد در م ارت های فنی

اي حرفه شوند.

-جامعه متنوع است .آموزش بايد به

و روابط خود ماهر باشند.

-متخصصان وظیفه دارندي دي ر را

گونه ای باشدکه طرز برخورد باهمۀ

-توسعه وحفظ م ارت ،يو

کنترل کنند.

اعضای جامعه رادر نظر ب یرد و

مسئولیت انفرادی وسازمانی

-همه بايد استانداردهای عمل رد و

ازتنوع الزم برخوردار باشد.

است.

ان یزۀ خدمت را دارا باشند.

شکل شماره  -1آموزش ادارۀ پلیس( نعمتی)418 :1387،
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حفظ م ارت پلی

حرفهای فرايند پیوسته و دائمی است .در بسیاری از حرفههتا از اعضتا متیخواهنتد

که برنامههای آموزش مستمر را برای حفظ موقعیتت ختود ت میتل کننتد .در غیتر ايت صتورت ،دانتش و
اطالعات اعضا راکد خواهد ماند و م ارت افراد سیر نزولی را طی خواهدکرد يا اعضتای آن حرفته در ارائتۀ
خدمت به جامعه ش ست خواهند خورد .سازمانهای پلیسی به طورکلی ،کیف و آمتوزش مطالت جديتد
را به ن ادآموزشی و تجربه در محل کار واگذار میکنند .بترای تتروين انتقتال راه ارهتای درستت در میتان
حوزۀ انتظامی و س یم شدن در مفاهیم نو و پرورش نوآوریهای افسران پلتی

حرفتهای ،برنامتهريتزی و

سازماندهی در امر آموزش و تربیت الزامی استت .در ب تتري حالتت ،برنامتۀ آموزشتی و تربیتتی مناست
مستلزم شیوههای آموزشی و تربیتی مناس در سط عقالنی استت کته بتا مقتضتیات منطقتهای همختوانی
داشته باشند ،به همی دلیل ب تتري شتیوه بترای ادارۀ آمتوزش و تربیتت پلتی
عنصراساسی است .اي سه عنصر اساسی برای ش لگیری پلی

حرفتهای پايتهريتزی سته

حرفهای عبتارتانتد از :فلستفۀ آمتوزش،

ساختارسازمانی و ساختار عملیاتی (اکیفی.)45-44 :1387 ،
در مجموع برای تربیت پلی

حرفهای دو بعد محتوا و فرايند به ترتی در بعد محتوا با مؤلفتههتای-1 :

ایمانداز ،مأموريت و اهداف ستازمان  -2فرهنت

وجتو ستازمان  -3قتوانی و مقتررات  -4متديريت و

راهبردها ،و در بعد فرايند -1 :نیاز سنجی  -2طراحی  -3اجرا  -4ارزشیابی و  -5کتاربرد متیباشتد(حاجی
عمو عصار.)1391،
شایستگیهای نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی ناجا
بايد توجه داشت که سازمان اابو و حرفهای يو کس وکار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که
قابلیت سازگاری سريع در واکنش به تحوالت و وقايع غیرمنتظره پیشبینی نیده ،فرصتهای بازار و
نیازمندیهای میتری را دارد و در انی کس وکاری ،فرايندها و ساختارهايی يافت میشود که سرعت،
انطباق و استح ام را تس یل کرده و دارای سازمان هماهن

و منظمی است که توانايی نیل به عمل رد

رقابتی در محیط کامال پويا و غیرقابل پیشبینی را دارد و البته اي محیط با کارکردهای کنونی سازمان
بیتناس

نیست (کنعانی .)1395 ،سازمان اابو و حرفهای ،سازمانی با ن رش وسیع به نظم جديد دنیای

کس وکار و با دستی پر از توانايیها ،م ارتها و قابلیتها برای مواج ه با آشفت یها و تالطمها و استفاده
از جنبه مزيتی اوضاعِ در حال تغییر است(جعفرنژاد و زارعی .)1384 ،اي تعريفها ،سازمان را پويا،
موقعیتگرا ،تغییرپذير و رشد محور تجسم میکنند .علت تمايل به پو ا ی در اي است که شرايطی که
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امروزه از تأثیر آنها ،يو سازمان اابو و حرفهای میشود ،مم

است فردا مؤثر و اثربخش نباشند.

علت موقعیتگرا ی نیز آن است که محیط بر ا ون ی و سط مورد نیاز اابو و حرفهای شدن سازمان

سازگاری و تطاب است .آخري مورد ،اابو و حرفهای شدن سازمان به صورت رشدمحور است که از
و تصدي مجدد ایمانداز ،بازسازی راهبردها ،و نوآوری در فنون و

راه توانايی سازمان برای ادرا

ت نیوها مصداق میيابد .در مجموع میتوان گفت که سازمان اابو و حرفهای ،سازمانی مقتدر ،منعطف،
نوآور ،پويا ،منسجم و جامعهمحور است.
عوامل محیطی و تربیت پلیس چابک و حرفهای
براساس نظريات و تحقیقات انجام شده ،عوامل محیطی تأثیرگذار بر تربیت نیروی انسانی متناس

با

اابو و حرفهایسازی ناجا را میتوان برابر جدول شماره  1درنظر گرفت(حاجی عمو عصار.)1391،
عوامل
محیطی

ابعاد و مؤلفههای تشکیل دهنده
-1سط

نظر هها و تحقیقات انجام شده

آگاهی سیاسی جامعه

(ناآرامیها واغتیاشات سیاسی)
محیط سیاسی

فريدم 1962 ،؛گوري 1973 ،؛ الیتاي 1981 ،؛

-2رقابت شديد بر سرمنافع سیاسی
-1منزلت اجتماعی پلی (توجه به
پاي اه اجتماعی شغل پلیسی).
-2بزه اري ای اجتماعی نوپديد
(جامعه مردم ساالر دينی در اي تحقی ).
-1انواع ت ديدات فرهن ی

محیط فرهن ی

حفظ فرهن
-1رشد

درحفظ و

ملی -اسالمی).
اقتصادی

1976؛ کري 1979 ،؛ لرنز1980 ،؛ برم 1981 ،؛سلطانی1384 ،؛
پارسونز1985 ،؛ کالر 1990 ،؛ دورک یم1933 ،؛همیلتون1980 ،؛
کلم 1982 ،؛ والرز1983 ،؛ واکسل ورد1984 ،؛ فرهی.1389،

ناشی

ازگسترش ش رنیینی
محیط اقتصادی

2002؛

مورگان1991 ،؛ سلطانی1384 ،؛لو وی1945 ،؛ میر1972 ،؛ بلو،

جامعه (در اي تحقی
جرايم

واکسل رد1984 ،؛ دريو1991 ،؛ پارسونز1985 ،؛سری استاوا،

می  ،و اورتماير1385 ،؛ دواناو هم اران1984 ،؛ ژان،

-2وضعیت جاي اه فرهن ی پلی
 -3نقش فرهن ی پلی

دوانا و هم اران1984 ،؛ دريو1991 ،؛ پارسونز1385 ،؛
دورک یم1933 ،؛ همیلتون1980 ،؛ کلم 1982 ،؛ والرز1983 ،؛

-3قط بندی مبتنی بر عامل اجتماعی

صیانت از فرهن

دي وترا1983 ،؛ سلطانی1384 ،؛ پارسونز1985 ،؛ فت الل ی،
1388؛گلی 2007 ،؛ اائوراسیا2007 ،؛

-3جاي اه سیاسی پلی

محیط اجتماعی

گلداشتاي 2009 ،؛ دوانا و هم اران1984،؛ پارسونز1385،؛

با اابو و حرفهای سازی ناجا

ادول شماره  -1عوامل محیطی براساس نظر ات و تحقیقات انجام شده(حاای عمو عصار)1391،

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

تأثیر میگذارد .دلیل تغییرپذ ری نیز اي است که اابو و حرفهای شدن سازمان در گرو حرکت به سمت

-2وضعیت پاي اه اقتصادی (اجرای
عدالت در نظام پرداختها)
-3وجودشب ههای اقتصادی پیچیده

دواناو هم اران1984 ،؛ پارسونز1385 ،؛ مارکورات و اين ل،
1993؛ شريفیان1386 ،؛ ارمستران 2004 ،؛ کالر  ،1990 ،اسمیت،
1937؛ مارک 1967 ،؛لوری1969 ،؛ بورنف  ،برنر1971 ،؛ کالر
وگیتی 1978 ،؛ هاري 1978 ،؛ ورکی 1980 ،؛ ورلند1983 ،؛گلی ،
2007؛
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در خصوص عوامل اصلی محیطی ،مدلهای مختلفی وجود دارد که با ابعادی تقريباً میابه و با اندکی
تفاوت در برخی موارد ،اي عوامل را معرفی نمودهاند ،و تحت عناوي مدلهای ،PESTE ،PEST
 PESTEL ،SLEPT ،STEPTو  ...به ایم میخورند ،برای اولی بار استاد دانی اه هاروارد ،پروفسور
فرانسی

آگیالر ،ابزار تجزيه و تحلیل محیطی  PESTرا معرفی کرد و سپ

دانی اه پسوند  ELبه آن اضافه شد و به اي ترتی

در سال  2005در همان

ابزار  PESTELبوجود آمد ،که بییتري عوامل

محیطی در اي مدل ديده شدهاست و عبارتاند از عوامل :سیاسی ،1اقتصادی ،2اجتماعی ،3فناوری ،4محیط
زيست 5و قانونی ،بنابراي نیروی انتظامی جم وری اسالمی ايران و يا هر سازمان دي ری که با جامعه و
محیط پیرامونی داخلی و بی المللی ارتباط مستقیم و تن اتن ی دارد بايستی به مؤلفههای محیطی تأثیرگذار
در سط ملی و فراملی ،از جمله موارد فوق توجه ويژهای مبذول نمايد ،و تأثیر اي عوامل محیطی را بر
کلیه اقدامات ،ازجمله تربیت نیروی انسانی مد نظر داشته باشد.
برای شناسايی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ال وی راهبردی تربیتت نیتروی انستانی متناست بتا اابتو و
حرفهایسازی ناجا ،ادبیات موجود در زمینه ااب ی ستازمانی ،ستازمان حرفتهای و تربیتت نیتروی انستانی
مورد مداقه قرار گرفت و با خبرگان هر حوزه نیز مصاحبههايی انجام شد ،که در مجموع و به طورخالصته،
با توجه به ادبیات تحقی  ،مبانی نظری ،اطالعات حاصل از مطالعات اکتیافی و مصاحبه هتای انجتام شتده،
موارد زير در طراحی مدل مف ومی تحقی  ،مد نظر قرار گرفته است:
در ابتدا اصول و ارزشهای حاکم بر تربیت نیروی انسانی در ناجا ،به استناد سند راهبردی تربیت و
آموزش ناجا( ،)1396در قال

هیت مؤلفه بهاي شر درنظر گرفته شد-1 :خدامحوری  -2واليتمداری

 -3هم اری و هماهن ی  -4تف ر و عمل انقالبی وج ادی -5مسئولیت پذيری وپاسخ گويی  -6قانون
مداری وانطباق بخیی  -7هوشمند  ،روزآمدی ونوشوندگی  -8پويايی وانعطاف.
ساير ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تربیت نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی ناجا ،نیز به

شر جداول زير ارائه گرديدهاست:
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- Political1
- Economic2
- Societal3
- Technological4
- Environmental5

شاخص

مؤلفه

برخورداری از دانش تخصصی( نعمتی ( ،)418 :1387،آقا محمدی ( ،)1390،باقرزاده  ،بالوئی  ،معافی مدنی ،
( ،)1389يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
شايست یهای
علمی

برخورداری از م ارتهای فنی( نعمتی( ،)418 :1387،ملیت( ،)2006 ،شريفی و ژان ( ،)1999،خوش
سیما( ،)1382،حاجی عمو عصار( ،)1391،يوسفیان و فیروزجايی)1393،338 ،
میارکت در فرايندهای دانیی( آقا محمدی( ،)1390،هانتین تون)1999،
يادگیری مستمر(جاديت( ،)2007 ،يوسفیان و فیروزجايی ( ،)1393،338 ،آقا محمدی( ،)1390،مط ری( ،)1371،90 ،هاکت،
( ،)55 ،2003واگ ( ،)31 ،2005 ،هوگان و دانل( ،)38 ،2006 ،فتحی واجارگاه)21 ،1395 ،

رعايت سلسله مرات

و اطاعت از فرماندهی( يوسفیان و فیروزجايی( ،)21-19 ،1393 ،سخنرانی فرماندهی

انتظامی در سرار کیور)1370/11/2 ،
رعايت اصول امنیتی و انتظامی(سند ایمانداز ناجا)( ،يوسفیان و فیروزجايی)1393،338 ،
ت لیفگرايی و مسئولیت پذيری(سند ایمانداز ناجا)( ،قائمی( ،)76 :1383 ،قوام( ،)1386 ،يوسفیان و
فیروزجايی( ،)1393،338 ،وفادار و ريیسی وانانی( ،)1390 ،کنعانی)1395،

با اابو و حرفهای سازی ناجا

معظم کل قوا مدظله العالی در ديدار با فرماندهان و مسئوالن سازمان عقیدتی – سیاسی نواحی مختلف نیروی

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

ادول شماره  -2شا ستگیهای نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی نااا

وجدان کاری(سیاستهای کلی نظام اداری)( ،وفادار و ريیسی وانانی( ،)1390 ،يوسفیان و فیروزجايی،
( ،)1393،338صالحی و دي ران)98 :1388 ،
اهتمام به حفظ بیتالمال(سیاستهای کلی نظام اداری)( ،يوسفیان و فیروزجايی)1393،338 ،
پايبندی به قوانی ( میلت( ،)2 :1977 ،حاجی عمو عصار( ،)1391،يوسفیان و فیروزجايی،)1393،338 ،
شايست یهای

(سیاستهای کلی نظام اداری)( ،سند راهبردی آموزش و تربیت در ناجا)1386 ،

حرفهای

عدالت ورزی(سیاستهای کلی نظام اداری)( ،وفادار و ريیسی وانانی( ،)1390 ،مل ی( ،)55-56 :1384 ،يوسفیان
و فیروزجايی( ،)1393،338 ،سند راهبردی آموزش و تربیت در ناجا)1386 ،
ت ريم ارباا رجوع(سیاستهای کلی نظام اداری) ( ،بیانات فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی در ديدار
فرماندهان نیروی انتظامی ت ران به همراه فرمانده کل نیروی انتظامی جم وری اسالمی ايران؛ ،)1370/9/13
(يوسفیان و فیروزجايی)1393،338 ،
برخورداری از م ارتهای علمی ،حرفهای ،ادراکی و انسانی(میلت ( ،)2 :1977 ،نعمتی ( ،)418 :1387،آقا
محمدی ( ،)1390،باقرزاده  ،بالوئی  ،معافی مدنی ( ،)1389 ،يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
توانايی فرماندهی و رهبری( آقا محمدی)1390،
داشت آگاهی و اشراف اطالعاتی(هدايتی)1390،
اند م ارته بودن( آقا محمدی)1390،
انعطافپذيری( آقا محمدی ( ،)1390،باقرزاده  ،بالوئی  ،معافی مدنی )1389 ،
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ابت ار و خالقیت( اعظمی ( ،)1392 ،مال وترا)1998 ،
انجام فرائض دينی و رعايت شئونات اسالمی( يوسفیان و فیروزجايی( ،)21-19 ،1393 ،حاجی عمو عصار)1391،
اعتقاد و التزام عملی به واليت فقیه( سند راهبردی آموزش و تربیت ناجا ( ،)1386يوسفیان و فیروزجايی)1393،234 ،

شايست یهای
اسالمی

و

پايبندی به ارزشهای انقالبی( خوش سیما( ،)1382،يوسفیان و فیروزجايی)1393،234 ،
تقوا( يوسفیان و فیروزجايی)1393،234 ،
توکل(بیانات فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی در ديدار جمعی از معلمان سراسر کیور)1390/2/14

انقالبی

بصیرت سیاسی(يوسفیان و فیروزجايی)1393،234 ،
پرهیز از گروهگرايی(يوسفیان و فیروزجايی)1393،234 ،
تواضع( يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
اخالص( يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
وقار و متانت(يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
شايست یهای
اخالقی

و

برخورداری از نظم و انضباط( يوسفیان و فیروزجايی ( ،)1393،338 ،وفادار و ريیسی وانانی)1390 ،
ان یزه و روحیه خدمتی(حاجی عمو عصار( ،)1391 ،باقری ( ،)1380 ،فتحی واجارگاه)21 ،1395 ،
مناعت طبع و بینیازی از مردم( 1390/2/14بیانات فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی در دانی اه علوم انتظامی امی )

رفتاری

ايثار و فداکاری(وفادار و ريیسی وانانی ( ،)1390 ،يوسفیان و فیروزجايی ( ،)1393،125 ،حاجی عمو عصار)1391 ،

سادهزيستی(يوسفیان و فیروزجايی ( ،)1393،125 ،سیاستهای کلی نظام اداری)
تالش و جديت و روحیه ج ادی(يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
ورزيده و قوی بودن( آقا محمدی)1390،
برخورداری از ويژگیهای جسمانی متناس با مأموريتهای محوله( آقا محمدی)1390،
شايست یهای
جسمی
روحی

و

خودکنترل بودن( آقا محمدی)1390،
جوانمردی(يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
شر صدر(يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
عزت نف (يوسفیان و فیروزجايی)53-50 ،1393 ،
اعتماد به نف

باال( آقا محمدی)1390،

شجاعت(يوسفیان و فیروزجايی)1393،125 ،
ادول  -3عوامل تعیینکننده(ورودیهای) تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی نااا
مؤلفه

شاخص
نیروی انسانی مستعد جسمی و روحی( آقا محمدی)1390،
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منابع انسانی

فرماندهان و مديران توانمند و دلسوز ( خوش سیما)1382،
اساتید و مربیان شايسته و مجرا( سند راهبردی آموزش ناجا)1386 ،
منابع انسانی معتقد و متع د و بصیر( آقا محمدی ( ،)1390،ایمانداز نظام تربیت و آموزش ناجا)

فضای آموزشی مناس (طباطبايی يزدی و هم اران ( ،)1396،334،ایمانداز نظام تربیت و آموزش ناجا)
کتااها ،منابع و متون آموزشی مناس ( سند راهبردی آموزش ناجا)1386 ،
منابع فیزي ی

تج یزات آموزشی و کمو آموزشی بهروز( سند راهبردی آموزش و تربیت در ناجا( ،)1386 ،حاجی عمو
عصار ( ،)1391 ،ایمانداز نظام تربیت و آموزش ناجا)
بستر فناوی اطالعات( آقا محمدی( ،)1390،الفت)1388،
ام انات رفاهی و پیتیبانی کافی(روست و شفر( ،)2007 ،ق رمانی)107 :1388 ،
پیش بینی بودجه کافی (سند راهبردی آموزش ناجا ( ،)1386 ،آقا محمدی)1390،
واگذاری صددرصد اعتبارات آموزشی(حاجی عمو عصار( ،)1391،سند راهبردی آموزش ناجا)1386 ،

منابع مالی

نظام اداری)( ،سند راهبردی آموزش ناجا)1386 ،
واگذاری هزينههای تأمی و ن داری فضا ،ام انات و تج یزات آموزشی( سیاستهای کلی نظام اداری)( ،سند
راهبردی آموزش ناجا)1386 ،
واگذاری هزينههای تأمی منابع و متون (سیاستهای کلی نظام اداری)( ،سند راهبردی آموزش ناجا)1386 ،
پذيرش و حمايت از اقدامات تربیتی(سیاستهای کلی نظام اداری)،

فرهن

سازمان

فرهن

با اابو و حرفهای سازی ناجا

پرداخت بهموقع ح الزحمههای آموزشی(آموزانه ،اياا و ذهاا ،مأموريت آموزشی و ()...سیاستهای کلی
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فضای آموزشی کافی( طباطبايی يزدی و هم اران ( ،)1396،334،ایمانداز نظام تربیت و آموزش ناجا)

مجاهدت و تالش(حاجی عمو عصار( ،)1391،دای پیتر( ،)2007،میلت( ،)2 :1977 ،سیاستهای کلی نظام اداری)،

پويايی و پذيرش تغییر( تدابیر سردار فرمانده محترم ناجا در دهمی همايش سراسری و اولی همايش مجازی
معاونت تربیت و آموزش ناجا مور ) 95/4/29
دسترسی نیروی انسانی سازمان به فناوری و رايانه( آقا محمدی ( ،)1390،الفت  ،زنجیرای )1388 ،

فناوری
اطالعات

وجود بسترهای الزم برای انجام فعالیتهای تربیتی و آموزشی از طري فناوری اطالعات( آقا محمدی،)1390،
( الفت  ،زنجیرای ( ،)1388 ،حاجی عمو عصار)1391 ،
دسترسی نیروی انسانی سازمان به اينترانت و سیستمهای آموزشی( آقا محمدی ( ،)1390،الفت  ،زنجیرای ،
( ،)1388حاجی عمو عصار)1391 ،
انعطافپذير(آقامحمدی( ،)1390،باقرزاده ،بالويی ،معافی مدنی( ،)1389،کنعانی )1395،و ...

ساختار سازمانی

تطاب پذير(آقامحمدی( ،)1390،باقرزاده ،بالويی ،معافی مدنی( ،)1389،کنعانی )1395،و ...
واکنش سريع(آقامحمدی( ،)1390،باقرزاده ،بالويی ،معافی مدنی( ،)1389،کنعانی )1395،و ...

روي رد تربیت
و آموزش

سنتی(کالسیو) :ايستا ،منفعل ،تو رسآنهای ،همزمان ،يوسويه ،مبتنی بر م ان ،واقعی(سیتارام و ساينی)2013،

نوي  :پويا ،حمايتکننده ،اندرسآنهای ،غیرهمزمان ،تعاملی ،شب های ،مجازی(سیتارام و ساينی)2013،
ترکیبی :بر مبنای شرايط بصورت اقتضايی(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)

ن ادينه سازی

شناسايی دانش (دال ر )43 :2005،

مديريت دانش

خل دانش(دال ر )43 :2005،
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ن داری دانش(دال ر )43 :2005،
انتیار دانش(دال ر )43 :2005،
ب ارگیری دانش(دال ر )43 :2005،
ادول  -4مؤلفهها و شاخصهای فرا ند تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی نااا
شاخص

مؤلفه

شناسايی و درنظرگرفت شايست یهای نیروی انسانی متناس
فرايند تربیت نیروی
انسانی

با

متناس

اابو و حرفهایسازی
ناجا

با اابو و حرفهایسازی ناجا (بهشر

جدول شماره )2
نیازسنجی شايست ی محور و قابلیت پرور(سند راهبردی آموزش ناجا( ،)1386 ،استون( ،)2002 ،
گاراوان ،هوگان و دانل( ،)2006 ،ق رمانی( ،)107 :1388 ،حاجی عمو عصار)1391،
طراحی و برنامه ريزی(حاجی عمو عصار)1391،
اجرا(استون( ،)2002 ،حاجی عمو عصار)1391،
ارزيابی و بازخوردگیری(استون( ،)2002 ،حاجی عمو عصار)1391،

ادول  -5عوامل محیطی مؤثر بر تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی نااا
مؤلفه

شاخص
م اجرتهای گسترده به ش رهای کالن و حاشیهنیینی و بهطورکلی ،رشد جرائم اقتصادی ناشی از
م اجرت (گلی  )2007 ،در دو سط ملی و بی المللی

محیط اقتصادی

قاااق مواد مخدر (گلی ( ، )2007 ،براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
قاااق کاال و ارز(گلی ( ، )2007 ،براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
جرائم اقتصادی سازمان يافته (گلی ( ، )2007 ،براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
شناسايی عناصر و بازي ران سیاسی(گلی  )2007،در سطو ملی و فراملی
آشنايی با ا ون ی برخورد با تجمعات و تنشهای سیاسی ،با توجه به سط آگاهی سیاسی و اعتمادبهنف

محیط سیاسی

و جسارت

اقیار مختلف در تنشهای سیاسی(اائوراسیا2007 ،؛ ترجمۀ زندی و رضازاده)20 :1387 ،

مداخلههای سیاسی کیورهای بی انه(اائوراسیا2007 ،؛ ترجمۀ زندی و رضازاده)20 :1387 ،
تأثیر پذيری محیط داخلی از اتفاقات سیاسی بی المللی(اائوراسیا2007 ،؛ ترجمۀ زندی و رضازاده)20 :1387 ،

ت اجم فرهن ی(حاجی عمو عصار( )1391،براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
محیط فرهن ی

آشنايی با محیط فرهن ی کیور به منظور ايفای نقش نظارتی و بازدارندگی در برابر هنجارش نان و مجرمان
فرهن ی (حاجی عمو عصار 1391 ،و براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
تأثیر پذيری فرهن ی اتباع ايرانی در خارج از کیور(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
آشنايی با مسائل اجتماعی روز کیور و موضوعاتی که از طرق مختلف از جمله رايانش اجتماعی ،اف ار
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محیط اجتماعی

عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
م اجرتهای بی المللی و تأثیر شرايط اجتماعی ساير کیورها بر اتباع ايرانی(بر اساس مصاحبه با خبرگان

تأثیر تبلیغات هدفمند کیورهای بی انه بر شرايط اجتماعی کیور(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام
روش دلفی)
آشنايی با ا ون ی استفاده مجرمان و بزه اران از فضای مجازی و راه ارهای مقابله با آن(براساس
مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
محیط فناوری

نقش و ا ون ی تس یل محیط فناوری در ب رهبرداری دشمنان داخلی و بی المللی از اطالعات
کیور(ش ستهای حفاظتی) (بر اساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
آشنايی با تج یزات و فناوریهای نوي تأثیرگذار بر مأموريتهای پلیسی(براساس مصاحبه با خبرگان و
انجام روش دلفی)
آشنايی با قوانی حمايت کننده از مأموريتهای ناجا(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)

محیط قانونی

آشنايی با قوانی و مقررات مرتبط با ا ون ی انجام مأموريتهای پلیسی در سط ملی و بی المللی
(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
تأثیر پییرفتهای علمی بر تنوع جرائم(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)

علمی-

محیط
حرفهای

ام ان استفاده از پییرفتهای علمی-حرفهای ساير سازمانها ،ارگآنها و کیورها(براساس مصاحبه با

با اابو و حرفهای سازی ناجا

آشنايی با قوانی محدود کننده(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

و انجام روش دلفی)

خبرگان و انجام روش دلفی)
فرصت ارائه پییرفتهای تربیت و آموزش پلی

به ساير سازمانهای داخلی و همچنی کیورهای

دوست(براساس مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
ادول  -6دستاوردها(خروایهای) تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی نااا
شاخص

مؤلفه

نیروی انسانی متناس با اابو و حرفهایسازی ناجا (مدل  ،EFQM1مصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)

دستاوردها(خروجیها)

نیروی انتظامی اابو و حرفهای( مدل  ،EFQMمصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
ارتقاء سرعت و دقت در مأموريتهای ناجا(مدل  ،EFQMمصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)
ارتقاء نظم و امنیت جامعه(مدل  ،EFQMمصاحبه با خبرگان و انجام روش دلفی)

روششناسی تحقیق

اي پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و توسعهای است و از نظر روش پژوهش ،از نوع تحقیقات
آمیخته میباشد .در واقع در اي پژوهش ،محق با ترکی

جنبههای مثبت تحقیقات کیفی و کمی

 - 1مدل ( EFQMمدل تعالی سازمانی) مخفف عنوان  European Foundation for Quality Managementاست که در بخش
خروجیهای مدل به مواردی از قبیل :نتاين کارکنان -نتاين کس وکار -نتاين میتری و نتاين جامعه پرداخته است.

295

فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،شماره  37زمستان 1398

موضوع مورد نظر را مورد مطالعه قرارداده است .در بخش کیفی از طري روشهای اسنادی و
تحلیل محتوا و در بخش کمی از طري

روشهای پیمايیی ،خبرگی و همبست ی استفاده

شدهاست .از اي رو ،توالی روشهای انجام پژوهش آمیخته از روش کیفی به کمی بوده است.
روش گردآوری اطالعات اي تحقی  ،کتابخآنهای و میدانی و ابزار گردآوری دادههای پژوهش،
فیشبرداری ،پرسشنامه و مصاحبه میباشد .برای تعیی روايی پرسینامه از ضري

الشه و برای

محاسبه پايايی ابزار از روش آلفای کرونبا استفادهشد .و برای آزمون ال وی پیین ادی از روش
آمار پییرفته ال وی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی ،استفادهمیشود .برای
تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSو برای روش آماری معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزئی از نرمافزار اسمارت پیالاس استفاده میشود .جامعه آماری اي پژوهش شامل
اساتید دانی اه علوم انتظامی امی

از سط

استاديار به باال ،مديران سطو

راهبردی( جاي اه

سرتیپی به باال) حوزه مديريت منابع انسانی و تربیت و آموزش ناجا و ستاد کل نیروهای مسل
جم وری اسالمی ايران میباشد و روش نمونهگیری روش تصادفی طبقهای است که با عنايت به
اين ه حجم جامعه آماری  180نفر است ،براساس جدول مورگان حجم نمونه به تعداد  123نفر
میباشد .با توجه به اين ه که  143نفر از جامعه آماری در ناجا و  37نفر خارج از مجموعه ناجا
میباشند ،از اي تعداد براساس درصد به ترتی

 97پرسینامه در ناجا و  26پرسینامه در خارج

از مجموعه ناجا در بی طبقات جامعه آماری تقسیم و بر همی اساس پرسینامه توزيع گرديد که
از تعداد  123پرسینامه ،تعداد  112مورد ،به ترتی

 90پرسینامه از ناجا و  22پرسینامه خارج از

ناجا ت میل و عودت شد و اي تعداد ،در تحلیلهای آماری مدنظر قرار گرفتهاست.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :یافته های تحقیق

نتاين حاصله از ويژگیهای توصیفی و جمعیتی پاسخ ويان مبی اي مطل

است که از تعتداد

 112نفر گروه نمونه ،تعداد  18نفر (16/1درصد) زير 40ساله ،تعداد  53نفر (47/3درصتد)  40تتا
 50ساله ،تعداد  41نفر ( 36/6درصد) باالی  50ساله هستند ،از نظر میتزان تحصتیالت ،تعتداد 91
نفر( 81/3درصد) دارای مدر

تحصتیلی کارشناستیارشتد  ،تعتداد 21نفتر ( 18/8درصتد) دارای

مدر تحصیلی دکتری و درواقع تمامی پاسخ دهندگان باالتر از مدر کارشناسی هستتند ،از نظتر
سابقه مديريت ،تعداد  28نفر (25درصد) دارای سنوات مديريتی زير  10سال ،تعداد  53نفر (47/3
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درصد) بی  10تا  15سال ،تعداد 31نفر ( 27/7درصتد) بتاالی  15ستال هستتند ،از نظتر جاي تاه

جاي اه  18مديريتی و تعداد21نفر ( 18/8درصد) دارای جاي اه متديريتی  19و بتاالتر هستتند ،از
نظر محل خدمت ،تعداد  90نفر ( 80/4درصد) از بخشهای مختلف ناجا و تعداد  22نفتر (19/6
درصد) از ساير نیروهای مسل به پرسینامه پاسخ دادهاند که اي نتاين در مجموع بیتانگتر توزيتع
مناس

پاسخدهندگان در گروه نمونه میباشد ،لذا گروه نمونه از تجربه الزم در حوزههای مختلتف

ج ت در ب تر سؤاالت و پاسخ ويی مناس

به آنها برخوردارند.

ب :تجزیه و تحلیل یافتهها

برای پاسخ به سؤال اول پژوهش ،مبانی دينی ،فرمايیات فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی)،
مؤلفهها و شاخصهای تربیت نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی ناجا ،استخراج

گرديد و با استفاده از روش دلفی و با ب رهمندی از نظرات خبرگان امر ،عناصر تی یل دهنده ال و،
در قال

 5بُعد 32 ،مؤلفه و  92شاخص ،مورد تأيید قرار گرفت .سپ

بررسی ن ايی با استفاده از

آزمون ناپارامتريو دوجملهای باينومیال 1انجام شد و با توجه به اين ه برابر پاسخهای دريافتی،

با اابو و حرفهای سازی ناجا

اسناد باالدستی ،مبانی نظری و ادبیات موضوع بصورت جدی مورد مداقه قرارگرفت و ابعاد،

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

شغلی ،تعداد  28نفر (25درصد) دارای جاي اه  17مديريتی ،تعداد  63نفتر ( 56/3درصتد) بتدارای

پاسخ دهندگان تمامی شاخصهای شناسايی شده را با بیش از  50درصد موافقت ،تأيید نمودند،
نیاندهنده تأيید ن ايی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شناسايی شده برای ال وی راهبردی تربیت
نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی ناجا میباشد .در ادامه برای بررسی روابط عوامل

و تايید ن ايی ال و ،از مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMدر نرمافزار  Smart PLSاستفاده
شد .که خروجیهای نرمافزار مذکور برابر ش لهای زير حاصل گرديد:
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شکل شماره  -3ضرا ب مسیر و بارهای عاملی مدل تحقیق

شکل شماره  -4نما ش مقاد ر  T-valuesمدل تحقیق
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مدل  PLSبر خالف مدل ای مبتنی بر کوواريان

فاقد شاخصهای برازش متعدد می باشد .اما به

اعتقاد آماتو و هم اران ( ،)2004شاخص  GOFدر  PLSمی تواند همانند شاخصهای برازش
کلی مدل عمل کند و از آن برای بررسی اعتبار يا کیفیت مدل  PLSبه طور کلی استفاده کرد .اي
شاخص بی يو تا صفر قرار دارد ،که مقدارهای نزديو به يو نیان ر کیفیت مناس
(وينزی و هم اران GOF .)2010 ،برابر است با میان ی
متوسط ضري

مدل است

هندسی متوسط شاخص افزون ی و

تعیی ( )R2که با استفاده از فرمول زير محاسبه میگردد( :به نقل از داوری و

رضازاده.)1393 ،

ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نموده اند (داوری و رضازاده .)98 :1392 ،مقدارGOF

محاسبه شده برای مدل پژوهش حاضر برابر  0/62است که نیان دهنده برازش کامالً خوا مدل

با اابو و حرفهای سازی ناجا

وتزل

و هم اران ( ،)187 :2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به ترتی

به عنوان مقادير

مقاله پژوهیی :ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

برازش کلی مدل

میباشد 0/506 .میان ی مقادير  Communalityاست و  0/774میان ی مقادير . R2
الگوی تحقیق

براساس موارد فوق ،ال وی تحقی بهصورت فرايندی ،در سط ابعاد و مؤلفتههتا برابتر شت ل
شماره  2ارائه گرديده است.
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شکل شماره  -2الگوی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی نااا

نتیجهگیری و پیشنهاد

پژوهش حاضر با هدف ارائهی ال وی تربیت نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی

ناجا انجام گرديد ،و در تجزيه و تحلیل استنباطی ،نخست روابط متغیرهتای تحقیت در نترم افتزار
 Smart PLSمدلسازی شد و سپ
آلفای کرونبا  ،مقدار ضري

مدل مذکور با استتفاده از انتدي شتاخص(مقدار ضتري

قابلیت اطمینان ساختاری ،بارهتای عتاملی ،اعتبتار هم رايتی ،اعتبتار

تیخیصی و معیار فرونل و الرکر) ارزيابی شد .همچنی مدل توسط شتاخصهتای ضتري

تعیتی

 Communality2 ، Redundancy1 ، R2و ارزيابی مسیر در سط ساختاری نیز ارزيابی شد و
300

1
2

شاخص بررسی اعتبار حیو يا افزون ی است که کیفیت مدل ساختاری را نیان می دهد
شاخص بررسی اعتبار اشترا يا روايی متقاطع

مصاحبهها ،و گردآوری دادهها از طري پرسینامه ،نیان داد که ال وی مذکور از  5بعد و  32مؤلفه به شتر
زير تی یل میشتود -1 :اصتول و ارزشهتای حتاکم ،شتامل :ختدامحوری ،واليتتمتداری ،هم تاری و
هماهن ی ،تف ر و عمل انقالبی وج ادی ،مسئولیت پذيری وپاسخ گويی ،قتانون متداری وانطبتاق بخیتی،
هوشمند  ،روزآمدی ونوشوندگی و پويايی وانعطاف  -2عوامل تأثیرگذار(ورودیها) ،شتامل :منتابع انستانی،
منابع فیزي ی ،منابع مالی ،فرهن

سازمانی ،ساختار ستازمانی ،بستتر فنتاوری اطالعتات ،روي ترد تربیتت و

آموزش و مديريت دانش  -3فرايند تربیت نیروی انسانی شايستت ی محتور ،شتامل :نیازستنجی شايستت ی
محور ،طراحی ،اجرا و ارزيابی  -4عوامل محیطی تأثیرگذار ،شتامل :محتیط سیاستی ،اقتصتادی ،اجتمتاعی،
اابو و حرفهایسازی ناجا ،نیروی انتظامی اابو و حرفهای ،ارتقتاء سترعت و دقتت در مأموريتتهتای
ناجا و ارتقاء نظم و امنیت جامعه.
در مقايسه پژوهش حاضر با پییینه پژوهش ،میتوان گفت گراه تاکنون تحقیقات بسیاری در موضتوع
تربیت نیروی انسانی و اتاب ی و حرفتهایستازی ستازمانی بتا روي ردهتا و ديتدگاههتای مختلتف انجتام

با اابو و حرفهای سازی ناجا

فناوری ،قانونی و محیط علمی-حرفهای  -5دستتاوردها(خروجیهتا) ،شتامل :نیتروی انستانی متناست بتا
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در پايان توسط شاخص  GOF1برازش کلی مدل به دست آمد .در مجموع ،نتتاين مطالعتات اکتیتافی،

پذيرفتهاست که هر يو از آنها میتوانند بهنوبه خود و در جاي اه خود بسیار مفید باشند امتا پتژوهشهتای
مذکور هريو به بعدی از ابعاد و موضوعی از موضوعات مرتبط با حوزه تربیت نیتروی انستانی ،اتاب ی و
حرفهایسازی سازمان پرداختهاند و در هیچ يو از پژوهشهای مذکور به طور میتخص و شتفاف ،رابطته
بی تربیت نیروی انسانی با اابو و حرفهایسازی سازمانها مورد بررسی قرار ن رفتتهاستت و هیچیتو از
ال وهای ارائه شده در اي حوزه ،به موضوع تربیت نیروی انسانی متناس با اابو و حرفتهایستازی ناجتا
نپرداختهاند .بنابراي و براساس يافتههای اي پژوهش ،به منظور اابو و حرفهایسازی ستازمان الزم استت
تربیت نیروی انسانی بهصورت هدفمند و با درنظر گرفت شايست یهتای متورد نیتاز نیتروی انستانی بترای
تحق اابو و حرفهای شدن سازمان و بر اساس ال وی ن ايی اي پژوهش صتورتپتذيرد .بتراي استاس،
پیین ادهای پژوهش به شر زير بیان میگردد.
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پیشنهادهای پژوهش

 -1نیازسنجی و ام انسنجی اجرای ال وی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

با اابتو و

حرفهایسازی ناجا انجام و سازوکارهای اجرايی الزم فراهمگردد.
 -2طر راهبردی تربیت نیروی انسانی متناس

با اابو و حرفهایسازی ناجا ت یه شود.

 -3مدل ن ايی اي پژوهش در ناجا پیادهسازی شود.
 -4شتتورای راهبتتردی الزم بتته منظتتور تحقت تربیتت نیتروی انستتانی متناست

بتتا اابتتو و

حرفهایسازی در ناجا تی یل و راهبردهای دستیابی به وضع مطلوا ،طراحی و تتدوي
گردد.
 -5کمیته راهبری برای اجرايی سازی راهبردها و کنترل مداوم نتتاين و بازخوردهتای مربوطته
تی یل گردد.
 -6دبیرخانه تربیتت نیتروی انستانی متناست

بتا اابتو و حرفتهایستازی ناجتا ،تیت یل و

پی یریهای الزم را برای استمرار و ب بود مستمر به انجام برساند.
 -7در گزينشها ،شايست یهتای متورد نیتاز بترای اابتو و حرفتهایستازی ناجتا ،در نظتر
گرفتهشود.
 -8ال وی حاضر در ساير نیروهای مسل بومیسازی و مورد استفاده قرارگیرد.
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