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Abstract
The purpose of this research was to design and
validate Curriculume for merit-based training of
police based on upstream documents, and for
designing complementary (promotional) and
special training courses for NAJA staff. The
used method was combined qualitativequantitative. The used instrument was a snapshot
of the upstream documents In the first stage the
subject coding method including the three
“open”, “axial” and “selective” areas was used
and in the quantitative section the CVR method
(content validity ratio) was used to validate
indexes extracted in the first stage. In the first
stage of the research, data was collected using
analysis, qualitative content of references and
upstream documents including statements of
supreme leader of I.R. Iran, constitution law of
I.R. Iran, recruitment laws of NAJA, strategic
planning of NAJA (2016), training script of
NAJA, instructions and circulars and measures
made by the NAJA chief. Data extracted from
first stage was given to 15 specialists and experts
in the format of a questionnaire and based on
Lawshe table It was put as a statistical sample.
The statistical population of the study consisted
of 65 non-teaching faculty members and
educational planners., indexes higher than 0.49
were chosen.Therefore, out of 267 indexes and
34 subcategories extracted from first stage, 31
subcategories and 153 indexes were approved.
The suggested pattern was approved after
validation and improvements by experts and
specialists. The Which included 16 Courses
education courses and 7 specialized courses The
primary pattern of merit-based study program
was designed based on the 4 Tyler elements of
study program (Purpose, Content, Methods of
learning and Evaluation).
Keywords: Pattern, Merit-based study program,
curriculum base Merite, NAJA staff.
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مقدمه
مفهو دمو ش ،در سوال هوای اختور موورد روجوه هموه
متصدیان امور سا مان ها بوده و محققان همواره دموو ش
کارکنان را در بخشهای عمومی و رخصصی خود به کوار
گرفتهاند .شور و گورر ( )Shert & Gareirنتوز اعتقواد
دارنود کوه دموو ش ،فرصو هوایی اسو کوه بوه افووراد،
خودمختاری ،انتخاب ،مسووویت پوذیری و مشوارک در
رصمتمگتریهای سا مانی را میدهود .در دوران حاضور،
دمو ش مانند ابزاری شناخته شده اس که مدیران با دن
قادر خواهنود بوود ،سوا مان هوای امورو ی را کوه دارای
ویژگیهایی چون رنوع شبکههوای نفوو ،،رشود ارکوا بوه
سوواختارهای افق وی و شووبکهای ،حووداق شوودن فاصووله
کارکنان ا مدیران ،کاهش رعلق سا مانی و بوهکوارگتری
فناوری اطالعا می باشند ،بوه طوور کاردمود اداره کننود
()Asar et al,2013؛ بنابراین سا مانهای پلتسوی نتوز ا
این قاعوده مسوتننا نتسوتند ،امورو ه حرفوه ای شودن و
رستدن به شایست ی های خدمتی غایباً برای ح رعارض
بتن نقش ها و وظوایف موممورین پلوتس بوه کوار گرفتوه
می شود .حداق یک پرسش حتاری باید پاسخ داده شود،
اگر اقداما و انجا امور پلتسوی یوک حرفوه اسو  ،دیوا
مممورین پلتس ا دامنة گستردة مهار هوای ال بورای
انجا وظتفه در جوامع مرد ساالر امورو ی برخوردارنود
ردوینکنندگان برناموههوای درسوی در دموو ش عوایی و
بهویژه دمو ش کارکنان نتروهای مسلح در عصر حاضور و
در دغا قرن بتس و یکم ،باید به این نکته روجه داشوته
باشند که برنامه درسی بایستی بهگونهای ردوین شود که
شایست یهای ال را جه موفقت دانشدموخت ان در
موقعت های شغلی و ندگیشان در دنها ایجاد و رقویو
نموده ( .)Hosseinan et al, 2013محوت یوادگتری در
برنامه درسی مبتنی بر شایست ی ،بور رشود شایسوت ی
رمکتد دارد .محتوای دیستپلتنی بهرنهایی برای سوا مان
دادن به برنامه درسی کافی نتس  ،بلکه شایست یهوای
ضروری ،باید مورد روجه خاص باشند ( Kirschner et al,
 )1997برنامه درسی مبتنوی بور شایسوت ی بور مبنوای
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رشختص و رعتتن شایست یها ،صور میگترد .دانش و
مهار های مورد نتا نتز بوا روجوه بوه شایسوت یهوای
رعتتنشده مشخص میشووندDochy & Nickmans, ( .
 .)2005بر این اسوا دموو ش پلوتس هموواره یکوی ا
مهم ررین رویکردهای ناجا بوده؛ اما با وجود روالش هوای
صور گرفته در این خصوص هنو شواهد ایون مسووله
هستتم که بسوتاری ا کارکنوان هنوو نتوانسوته انود در
ممموری های اجرایی خوود نقوش موثرر داشوته و حتوی
برخی ا دمو ش های ارائه شده با نتا جامعوه هماهنو
نبوده و نتوانسته اس رضوای منودی را در بوتن مورد
ایجواد کنود .همچنوتن یکووی دی ور ا دالیو اهمتو و
ضرور انجا این رحقتق ،رهنمودها و رودابتر مسوتقتم
مقا معظم رهبری (مدظله ایعایی) به فرماندهی ناجاس .
مقا معظم فرماندهی ک قوا در با دیدی کوه در هفتوة
ناجا در سال  1383ا دانش اه علو انتظوامی بوه عمو
دوردنوود ،رهنمودهووای بس وتار مهم وی در متن وة دمووو ش
نتروهای انتظامی ارائه فرمودند که فص ایخطاب هم وان
اس  .ایشان بر مووارد یور رمکتود نمودنود .1 :ضورور
دمو ش در ناجا به یحاظ ایفوای نقشوی مهوم بوا ماهتو
رخصصووی  .2شووناخ چووایشهووای پووتش روی ناجووا
(درون سا مانی و برون سا مانی)  .3ن اه درس به مقویوه
نظووم و امنت و  ،نظووم و امنتتووی ک وه بای ود مبتن وی بوور
جامعه محوری و مرد محوری باشد و نه رهدید محوری.
 .4استفاده ا حقتق هوای علموی و رجربوههوای دانوش
جهانی و روجه به دانش بوومی  .5ربودی شواخص هوای
کتفی بوه کموی ،در جهو رسوتدن بوه پلوتس مقتودر،
هوشمند ،پتچتده و سوایم و اموتن ،سوریع و بوه هن وا ،
مثدب و اه رفاهم  .6روجه به ابعاد معنووی و اعتقوادی
در امر دمو ش ا طریق رقویو مناعو طبوع و رقویو
ابعاد روحی و جسمانی کارکنان ،رغذیه فکری و با سا ی
ممموریتی که در معرض دستب های اجتماعی هسوتند .7
رقوی نقشدفرینیهای فرمانده بوهعنووان جووهرة مهوم
سا مان که باید نقش های پدر ،معلوم ،رئوتس و رهبور را
همزمان ایفا نماید .ا طرفی دی ر در خصوص برنامه های
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درسی شایستهمحور پلتس پژوهشی مستق با مشوخص
کردن ابعاد ،مثیفه هوا و شواخص هوای دمو شوی صوور
ن رفته اس .
با بررسی ادبتا شایسوت ی ،اویوتن چتوزی کوه بوه
خوبی مشخص می شود ،فقودان رعریوف واحود در موورد
شایسووت ی و مفهووو دن اسوو ()Wesselink, 2010
بااین حال ،بوا مقایسوه مجموعوه ای ا ایون رعواریف کوه
به وستلة محققان مختلف ارائه شده اس  ،می رووان پون
گروه ا رعاریف را مشخص کرد .1 :شایست ی بوه عنووان
روانایی عم کردن در سوطحی مطلووب یوا بوه افوزایش
باشود (Field & Drysdale, ( )Dilmor et al, 2011
 )1991اشوواره دارنوود کووه برنامووه درسووی مبتنووی بوور
شایست ی ،یادگترندهمحور بووده و فراینود یوادگتری در
هستة دن قرار دارد که در دن مواد دمو شی فردی ،موان
یادگتری منعطف و بوا خورد موداو بوه یادگترنودگان ا
ویژگی های بار به شمار موی رونود .همچنوتن در برناموه
درسی مبتنی بر شایست ی معلم نقش راهنمای شناختی
دارد در جهوو یووک اسووتاندارد معووتن ( & Field
 .2 )Drysdale, 1991شایسووت ی بووهعنوووان روانووایی در
انتخوواب و اسووتفاده ا (ویژگوویهووا ،دانووش ،مهووار هووا و
ن رشها که مستلز عملکرد در سوطحی مطلووب اسو
( .3 )Kirschner et al, 1997شایست ی به معنای رسل
پتدا کردن بر ویژگویهوای معوتن (دانوش ،مهوار هوا و
ن رش ها ( ،)AAPA,1996شایست ی بهعنووان روصوتفی
محض ا دنچه یک فرد میرواند انجوا دهود ( Garavan
 )& McGuire, 2001برنامه درسی مبتنی بر شایسوت ی
ا حتث ویژگی های منحصوربهفورد خوود ،در سوالهوای
اختر مورد روجه خاص اغلب نظا های دمو شوی جهوان،
به ویژه در حو ة دمو ش عایی قرار گرفتوه اسو بوه عوم
صاحب نظران ،نقاط قو این رویکرد موجب شوده اسو
که متزان اسوتفاده ا دن معلوم یادگترنودگان را ررغتوب
میکند را فعاالنوه بوه کسوب دانوش بپردا نود ( Kerka,
 )1997محووت یووادگتری در برنامووه درسووی مبتنووی بوور
شایسووت ی ،بوور رشوود شایسووت ی رمکتوود دارد .محتوووای

دیستپلتنی به رنهایی برای سا مان دادن به برنامه درسی
کافی نتس  ،بلکه شایست ی هوای ضوروری ،بایود موورد
روجوه خواص باشوند ( )Kirschnt aler et al, 1997و
( )Hedayaty, 2016برنامه درسی مبتنی بور شایسوت ی
بوور مبنووای رشووختص و رعتووتن شایسووت یهووا ،صووور
می گترد .دانش و مهار های مورد نتا نتز بوا روجوه بوه
شایست یهای رعتتن شده مشخص مویشووند ( Dochy
 )& Nickmans, 2005و ار شوتابی در ایون رویکورد بوا
رمکتد به ار شتابی ،رکوینی انجا میشوودEverwinj ( .
 )et al, 1993بتان میکنند که برنامه درسی مبتنوی بور
شایسووت ی سووه هوود عمووده را دنبووال موویکنوود :اول،
یادگتری دیستپلتن هوا و موضووعا درسوی؛ دو  ،رشود
مهار های عموومی و رخصصوی و سوو  ،رشود ظرفتو
یادگتری برای یادگتری .در ادبتوا موضووع شایسوت ی
چه در داخ کشور و چه در سطح جهانی ،پژوهش هوای
ان ش شماری در متنوة طراحوی ای ووی برناموه درسوی
مبتنی بر شایست ی بورای رشوته هوای مختلوف صوور
گرفته اس و قریب به ارفاق این پژوهش ها در رابطوه بوا
طراحی ای وی شایست ی بوده ،بنابراین ،پوژوهش حاضور
با هد طراحی و اعتبوار یوابی برناموه درسوی شایسوته
محور پلتس مبتنی بر اسناد باالدستی به منظور طراحوی
دورههووای دمو شووی رخصصووی ،رکمتلووی (ررفتعوواری) -
مطایعه موردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ،رالش
دارد رووا ا ایوون طریووق بتوانوود بووه خألهووای موجووود در
برنامه های درسوی رسوتده و برناموه درسوی مبتنوی بور
شایست ی محوری طراحی و ارائه کند .به عبارری سوثال
اساسی در پژوهش حاضر مبتنی بر دن اسو کوه مودل
برنامه درسی دمو ش شایسته محوری پلتس بور اسوا
اسناد باالدستی و منابع مطرح در این قسم دارای چوه
ویژگی هایی اس  .با روجه به موضوع پوژوهش ،ابتودا بوه
رعوودادی ا رحقتووقهووای مشووابه در متنووة ویژگوویهووای
دمو ش شایسته محوور در پلوتس در داخو و خوار ا
کشور اشاره و در پایان ،جنبوة نوو دوری پوژوهش حاضور
ارائه خواهد شد.
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جدول  8پیشیده محقیقات داخلی و خارجی
محقق  /سال

عدوان محقیق

دمو ش حرفوههوا ،اینجوا نقشوی بورای یوک
)(Walsh, 2002
رویکرد مبتنی بر شایست ی وجود دارد
برخورداری ا پلتس شایسته با مطایعة شتوة
)(Karimi, 2010
ررفتع کارکنان پلتس در ان لستان و دمریکا
گامی در مسوتر طراحوی ای ووی شایسوت ی
)(Kordnaech, 2011
فرماندهان و مدیران ناجا
) (Bozanjani et al, 2011ررا شایست ی مدیران و فرماندهان در یوک
سا مان نظامی

) (Caninigam et al, 2011رعتتن شایست یهای حرفهای رئتس پلتس

اویوی فرماندهان ،مدیران و کارکنان ناجا ا
) (Mohamadi, 2012دیوودگاه امووا خمتنووی (ره) و مقووا معظووم
رهبری
بررسی رمرتر دانش محوری بر عملکرد نتروی
)(jazini et al, 2013
انتظامی
رشختص عوام سا نده رهبوری و مودیری
)(Khorshidi,2013
فرماندهان نتروی انتظامی در افق 1404
& Higginse, G,
 (Mishel,J.دمو ش نتروهای پلتس
)2014

)(Mohamadi et al, 2016

(Mohebi & Mohamadian,
)2017

(Smith,S & Amodut, M,
)2017

یافتهها

رمکتد بر مهار های رفکر انتقادی و ح مسوله.
روجه به رویکردهای ح مسوله و مهار هوای برقوراری
اررباطا اجتماعی ،رحصتال و نمرة کارایی ،روجوه بوه
نخب ان ا ویژگیهای پلتس شایسته اس .
در طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایسوت ی روجوه بوه
مهار های عملکردی و شایست ی های فرعی باید موورد
روجه برنامهریزان قرار گترد.
شایست ی مدیران و فرماندهان در سوا مانهوای نظوامی
متمرر ا سه دسوته عوامو شایسوت ی هوای عملکوردی،
مکتبی و شخصتتی اس .
روانایی هد گذاری ،برنامهریزی مایی ،رصمتمگتری ،کارِ
گروهوی ،اررباطوا  ،سوا گاری بوا وضوعت اضوطراری،
خودروسعهای ،رشد کارکنان و روانایی هماهن شدن بوا
واحدهای سا مانی نتا داشته و مهوار هوای مودیریتی،
مهار های محتوای ،برای یوک رئوتس پلوتس اهمتو
یادی دارد.
نتووای شووام مقویووههووای شایسووت یهووای فووردی،
شایست ی های بتن فوردی ،شایسوت ی هوای سوا مانی و
شایست یهای بتنشی بودند.
دانش محوری رمرتر معنادار و قابو رووجهی بور عملکورد
پلتس به ویژه بر بعد انسوانی دارد و ا بوتن مثیفوههوای
دانشمحوری ،دگاهسا ی عام مهمرری اس .
عوام مثرر در رهبری و مودیری و فرمانودهان نتوروی
انتظامی مشتم بر هف عام سالم معنوی ،روانوایی
ویژه ،سالم روانی ،روانایی رخصصوی ،روانوایی رهبوری،
روانایی بلوغی ،روانایی عمومی ،اس .
دمو ش رابطه معناداری با ربحر و چترگوی مهوار هوای
نوشتاری ،مهوار هوای ارربواطی داشوته اموا بوا مسوائ
انضباطی یا عملکرد کلی رابطهای ندارد.

ابعاد اصلی شایسوت ی مودیران در  4بعود فراشایسوت ی
(شووام شایسووت یهووای اخالقووی ،اعتقووادی ،شخصووی،
شناسایی و رعتتن شایست ی های مورد نتوا کاردفرینی و بهداش روانی) ،شایسوت ی هوای شوناختی
برنامههای درسی و دمو شی مودیران ناجوا و شام (شایست ی های حرفه ای ،شایست ی های اجتماعی
شووام (شایسووت یهووای رفتوواری ،ستاسووی-اجتموواعی
ارائة ای و
وفرهن ی-اررباطی) و شایست یهوای وظتفوهای (شوام
شایست یهای مدیریتی و رهبری) اس .
چهار بعد  .1شایست ی های بتن فردی  .2شایست ی های
طراحوووی مووودل شایسوووت ی مووودیران و فوووردی .3 ،شایسوووت یهوووای فنوووی و رخصصوووی.4 ،
کارشناسان دمو ش فرماندهی انتظامی شرق شایست ی های سا مانی را به عنوان شایست ی های موورد
نتا مدیران و کارشناسوان دموو ش فرمانودهی انتظوامی
استان رهران
شرق استان رهران معرفی کردند
رابطة معناداری بتن سطح دموو ش و عملکورد نتروهوای
پلتس وجود دارد .2 .عملکرد نتروهای پلتس دانشو اهی
رابطه بتن دمو ش و رجربه و عملکرد پلتس
با کسب رجربه افزایش خواهد یاف  .نتای حاص ا ایون
رحقتق ،فرضتهها را به اربا رساند.
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با روجه به اینکوه بتشوتر پوژوهشهوای یادشوده بور

معاون رربت و دمو ش ناجا) ا طریق ابزار فتشبرداری

غربی در حوو ة مهوار هوا و

و بووا روش رحلتو محتوووای کتفووی بررسووی و ا طریووق

اسا

دمو ش های فرهن

صالحت های پلتس بوه دسو دموده اسو  ،ال اسو

کدگذاری موضوعی با سه حو ة با  ،محوری و گزینشوی،

پژوهشی با رویکرد پلتس در ررا جامعة اسالمی و قردنی

مفاهتم در قایب 16دوره دمو شهوای عموومی و  7دوره

صووور گتوورد؛ بنووابراین هوود اصوولی ا ایوون پووژوهش

دمو ش های رخصصی ،شام اهدا  ،محتوا و روش هوای

طراحی ای وی برنامه درسی دمو ش شایسوته محوور بور

یوواددهی-یووادگتری ،دمووو ش شایسووتهمحووور پلووتس

اسناد باالدستی برگرفتوه ا منوابع اسوالمی بووده

دسته بندی شد .در مرحله دو مفاهتم اسوتخرا شوده،

اسا
اس .

در قایب پرسشنامه بهعنوان ابزار بخش کموی در اختتوار
رعداد  15نفر ا خبرگان و متخصصان ناجا قورار گرفو ،

روش پژوهش

همچنتن جامعة دماری پوژوهش شوام هموة اسوارتد و

در این رحقتق ا روش دمتخته 1کتفی  -کمی مرحلوهای

برنامهریزان حو ة رربت و دمو ش ناجا به رعداد  65نفور

استفاده شد که شام دو مرحلة :ایف :کتفوی ،ب :کموی

بود؛ و با استفاده ا روش ضوریب نسوبی روایوی ()CVR

اس  .ا حتوث هود ا نووع رحقتوق کواربردی اسو ؛

اعتباریابی و درنهای رمیتد گردید .در پایان با استفاده ا

چراکه محقق با روجه به نظریا و ای وهایی که در متنة

مدل رایلر برنامه درسوی طراحوی گردیود؛ کوه در اداموه

دمو ش کارکنوان وجوود دارد بوه دنبوال بوه کوارگتری و

دورده شد.

ک واربردی نظری وا در یووک موقعت و سووا مانی (پل وتس
جمهوری اسوالمی ایوران) و رودوین ای ووی پتشونهادی

یافتهها

می باشند .ا طر دی ر با روجه به اینکه مطایعوة حاضور

پرسووش اول پووژوهش :ای وووی مطلوووب برنامووه درسووی

در خصوص یک مورد خاص (ناجا) به انجا رستد .روش

دمو ش شایسته محور پلتس بورای دورههوای عموومی و

نمونهگتوری در مرحلوة اول هدفمنود مبتنوی بور حوو ة

رخصصووی ،رکمتلووی (ررفتعوواری) کارکنووان ناجووا چ ونووه

پژوهش بود .حجم نمونه در پژوهشهای کتفی همچوون

اس

این مطایعه ا قب نامعلو بوده ،ا اینرو در بخش کتفی

در جه

نمونهگتری را سرحد اشباع نظری پتش رف  .در مرحلوه

کتفی ،استفاده شد؛ و درنهای

اول بووا بررسووی کلتووه اسووناد باالدسووتی شووام (قووانون

16دوره دمووو شهووای عمووومی در جوودول  2و  7دوره

استخدامی ناجا ،قانون اساسی ،طرح راهبردی ناجا ،سند

دمو ش های رخصصی شایسته محور پلتس در جودول 3

رربت و دمو ش ناجا ،نظا جامع رربت و دمو ش ناجوا،

ارائه شد.

پاسخ گویی به ایون سوثال ا رحلتو محتووای
ای وی مورد نظر در قایب

بتانا مقا معظم رهبری ،ردابتر و بخشنامههای ابالغوی

1. Mixed-method Walsh
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جدول  .8دورههای عنومی آموزش شایسته محور پلی
عدوان

اهداف

محتوا

روشهای یاددهی -یادسیری

آموزش اخالقمداری
آموزش والیتمداری
آموزش مفکر سیستنی
آموزش مفکر راهبردی

دشنایی با شایست یهوای
اخالقمداری در پلتس

انس با قرا ن و دعا ،روجه به رحلت های استفاده ا روش های ردریس کارگاهی و ای وی پرسش و
پاسخ ،با رمرکز بر دمو ش های نظری و عملی بوه صوور
اسووالمی و قردنووی ،رمکتوود بوور صووفا
اخالقی ،رمکتد بر اصول اخالقی ،رهذیب همزمان ،دموو ش پوژوهش محوور ،دموو ش ا راه دور و
نفس و اخوالق ،رعایو دداب اسوالمی ،دمو ش های عملکردی عالوه بر این روش های می روان ا
روش ردریس رفکر استقرایی ،در جهو بهبوود ظرفتو
برخورداری ا وجودان کواری ،دوری ا
رفکر گرددوری اطالعا مفاهتم استفاده کرد.
ربعتض ،اجتناب ا سه ان اری.

دشنایی با شایست یهوای
والی مداری

راهکارهووای رقویوو روحتووة جهووادی ،استفاده ا روش ردریس سخنرانی به همراه دمو شهوای
راه کارهای اررقا متزان اهتموا و روجوه متدانی ،دمو ش های رفتواری ،دموو ش رجوارب موفوق و
به امربهمعرو و نهیا منکر در جامعه .ناموفق .دمو ش کارگاهی ،همچنتن در جه رقوی بنته
علمی و مهارری می روان ا روش ای وی کاوش ری علوو
اجتماعی نتز بهره جسو کوه باعوث فرهنو شناسوی،
جامعهشناسی و مهار های عقلی میشود.

دشنایی با شایست یهوای
رفکر ستستمی

انتخاب درس مالک های رصمتمگتری ،استفاده ا روش ردریس سخنرانی بوه هموراه پرسوش و
روانایی شوناخ راهحو هوای مناسوب ،پاسخ ،دموو ش رجوارب موفوق و نواموفق ،دموو ش هوای
مشووکال  .قوودر واکوونش منطقووی در متدانی ،پوژوهش محوور ،دموو ش کارگواهی ،همچنوتن
می رووان ا ای ووی دریافو مفهوو در جهو رسول و
مواجه با مشکال .
دگوواهی بووه چشوومانوودا ها ،نحوووة فکوور کووردن و نحوووة
طبقهبندی در این دوره نتز استفاده کرد.

دشنایی با شایست یهوای
رفکر راهبردی

رقویوو پویووایی فکووری ،اسووتفاده ا اسووتفاده ا روش روودریس نمایشووی دمووو ش همزمووان
دیوودگاههووای کارشناسووانه انسووانهووای مباحث نظری و عملی ،دمو ش پوژوهش محوور ،کوار در
متفکوور درونسووا مانی ،رقوی و هوووش عرصه ،کارگاهی .در کنار این روشهوا مویرووان ا روش
هتجانی ،رجزیه ورحلت محت درونوی و ای وی رفکر استقرایی استفاده کرد که هود دن بهبوود
بترونی سا مانی ،دانش بومی مبتنی بور ظرفت رفکر ،گرددوری ،سا مان دهی و کنترل اطالعوا
رجزیهورحلت راهبردی ،اررقوا هووش و و نا گذاری مفاهتم اس .
دانش اطالعاری

آموزش بصیرت مداری

روجه به رهدیدا امنت اخالقی ،،روجه
به اقتدار معنوی ،دشنایی با سبک هوای
مدیری اسالمی ،رمکتد بر سبک ندگی
اسووالمی ،روجووه بووه نهوواد مسووتحکم
دشنایی با شایست یهوای
خووانواده ،اعتقوواد بووه قوودر کشووور بوور
بصتر مداری
دیندهسا ی.

اسووتفاده ا روشهووای روودریس نمایشووی ،سووخنرانی و
پرسووش و پاسووخ ،پووژوهش محووور ،دمووو ش ا راه دور و
رفتاری به همراه رمکتد بر دمو ش در حتن کوار ،رجوارب
موفق و ناموفق ،دموو شهوای در حوتن کوار ،یوادگرفتن
همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی ،دمووو شهووای
کارگاهی ،در این دوره میروان ا روش رفکر اسوتقرایی،
ای وی کاوش ری مسائ اجتماعی ،مسائ رو و رقویو
کار دستهجمعی در هم افزایی نتروهوا و اسوتعداد ی وانی
استفاده کرد.
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آموزش مدیریت خویشتن

دشنایی با شایست یهوای
مدیری خویشتن
(سالم فردی)

روجووه بووهسووالم جسوومی ،روجووه بووه اسووتفاده ا روشهووای روودریس کارگوواهی بووا رمکتوود بوور
یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی
سالم روحی و فکری.
دمو ش هوای کارگواهی ،رایون دوره مویرووان ا ای ووی
دموختن کنترل خود در راستای ایجاد یک فضای منبو
در جه اصالح رفتار و ایجاد رغتترا مطلووب اسوتفاده
کرد .همچنتن ا ای وی رودریس دگواهییوابی در جهو
افزایش رواب بتن فردی استفاده کرد.

آموزش سازساری اجتناعی

داشووتن احسووا مسوووویت در برابوور دمو ش رجارب موفق و ناموفق ،دمو شهای در حتن کار،
مشکال و ممموری های محویوه ،رووان یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
برقراری سا گاری اجتماعی ،ایسوتادگی دمو شهای کارگاهی ،دمو ش کار در عرصه ،دمو شهای
دشنایی با شایست یهوای در برابر فشارهای اجتمواعی و ستاسوی متدانی ،ا ای وی دموختن کنترل خود در جهو ایجواد
یک فضای منب در جه اصالح رفتار و ایجاد رغتتورا
سووا گاری اجتموواعی در موجود در جامعه
مطلوب در فراگتران ،ای وی ایفا نقش در شناختن مسائ
کارکنان
خوب و بد اجتماعی و یا رفتارهای خوب و بد ،همچنوتن
ا ای وی کاوش ری علو اجتماعی در راسوتای فرهنو
شناسی ،جامعهشناسی و مهار های عقلی.

آموزش سازساری فردی

روانایی رحم شنتدن صودای مخوایف ،دمو ش های کارگاهی ،یادگرفتن همزموان دموو شهوای
بوواال بووردن قوودر رحموو در برابوور نظری و عملی ،استفاده ا ای وی دموختن کنترل خود در
دشنایی با شایست یهوای رفتارهای غترقانونی ،روجه به روش های جه و ایجوواد رغتتوورا مطلوووب در فراگتووران ،ای وووی
سووووا گاری فووووردی در کنتوورل خووود ،راهکارهووای رسووتدن بووه کاوش ری علو اجتمواعی در راسوتای فرهنو شناسوی،
جامعهشناسی .ای ووی دریافو مفهوو در جهو نحووه
خودارکایی و ارکا به نفس
کارکنان
طبقهبندی مسائ  ،نحوة فکر کردن و واکنش مناسب بوه
موضوعا در این دوره حائز اهمت اس .

آموزش قانوننددی در کارکدان

درایو و دیتووری بورای اجوورای قووانون ،دمو ش با استفاده ا شبته سا ها ،دمو ش پژوهش محور،
جلوووگتری ا اهان و بووه حتنت و هووای دمو ش ا راه دور ،دموو شهوای رفتواری ،دموو شهوای
دینی ،رسوتد ن بوه راهکارهوای عملوی کارگاهی .استفاده ا ای وی کاوش ری به شوتوة حقووقی
دشنایی با شایست ی هوای
در جه شناخ مسائ اجتماعی ،مسائ رو و رقویو
مبار ه با ظلم.
قانونمداری در کارکنان
کار دستهجمعی ،ای وی ایفوا نقوش در جهو شناسوایی
مسائ خووب و بود و یوا رفتارهوای غترقوانونی و نحووة
برخورد قانونی با مسائ موجود.

آموزش قوانین حقوقی

رووممتن د ادیهووای اجتموواعی در حوود یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
قووانون ،رعایوو حقوووق و د ادیهووای دمووو شهووای متوودانی ،دمووو شهووای رفتوواری ،ای وووی
متهمان و مجرموان ،رعایو اخوالق در کاوش ری علو اجتمواعی در راسوتای فرهنو شناسوی،
جامعهشناسی .ای ووی دریافو مفهوو در جهو نحووة
عدای اجتماعی
طبقهبندی مسائ  ،نحوة فکر کردن و واکنش مناسب بوه
موضوعا در این دوره حائز اهمت اس .

دشنایی با قوانتن حقوقی
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آموزش مکریم اربابرجوع

دمووو ش رجووارب موفووق و نوواموفق ،یووادگرفتن همزمووان
حفو کرامو انسووانهووا ،بووه رسوومت
شووناختن رعوودد دراء و عقایوود ،پووذیرش دمو شهای نظری و عملی ،همچنتن در راستای افزایش
نظرا منطقی دی ران ،اررباط عواطفی دانوووش و بصوووتر کارکنوووان در فرهنووو شناسوووی،
عمتق با جامعه ،داشوتن نتو ایهوی در جامعهشناسی و مهار محوری در این دوره مویرووان ا
خدم به مرد  ،نداشتن رکبر نسب به روش کاوش ری علو اجتماعی ،در راستای ایجاد جووی
دشنایی با شایست ی هوای
صمتمی روأ بوا همکواری و داشوتن انعطوا ا ای ووی
مرد .
رکووریم اربووابرجوووع در
کاوش و ری علمووی ،در راسووتای بهبووود ظرفت و رفکوور،
کارکنان
سا مان دهی و کنترل اطالعا و نوا گوذاری مفواهتم ا
روش ای وی رفکر اسوتقرایی اسوتفاده کورد .اسوتفاده ا
روش ایفای نقش در راستای ایجاد رغتتورا مطلووب در
رفتار کارکنان و به نمایش گذاشته شدن مسائ خووب و
بد روس فراگتران.

آموزش پدافدد غیرعامل

اطووالع ا امکانووا دشوومن ،اطووالع ا دمو ش رجارب موفق و ناموفق ،دمو شهای در حتن کار،
رهدیدا دشمن ،روجه بر قدر دفاعی یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
ا طریق دمو شهوای نظوامی عموومی ،دمو شهای کارگاهی ،دمو ش کار در عرصه ،دموو ش بوا
دشووونایی بوووا پدافنووود افووزایش دمووادگیهووا و بووهرو رسووانی اسووتفاده ا شووبتهسووا ها .همچنووتن در راسووتای بهبووود
ظرفت رفکر ،سا ماندهی و کنترل اطالعوا ا ای ووی
غترعام روس کارکنان رواناییها ،با دارندگی همه جانبه ،اشرا
اطالعوواری ،روجووه بووه جنوو نوور  ،رفکر استقرایی و در جه مسائ اجتماعی ،مسائ ر و
رقوی کار دستهجمعی استفاده ا ای وی کاوشو ری بوه
دشمنشناسی.
شتوی حقوقی میرواند نقش مثرری داشته باشد.

آموزش ارزشمداری

ایجاد محت مساعد برای رشود فضوای
اخالقی ،،چن دن به ریسومان ایهوی،
جهوواد فووی سووبت اهلل ،بهوورهگتووری ا
رجربتووا دفوواع مقوود  ،ن هووداری ا
دستاوردهای انقالب اسالمی ،اعتقاد بوه
دشنایی با شایست ی هوای
قدر کشور بر دیندهسا ی
ار شمداری در کارکنان

دمو ش های رفتاری ،دموو ش رجوارب موفوق و نواموفق،
یادگرفتن همزمان دمو شهای نظری و عملی ،همچنتن
در راستای بهبود ظرفت رفکر ،سوا ماندهوی و کنتورل
اطالعا ا ای وی رفکور اسوتقرایی و در جهو مسوائ
اجتماعی ،مسائ رو و رقوی کار دسته جمعی اسوتفاده
ا ای وی کاوش ری بوه شوتوة حقووقی مویروانود نقوش
مثرری داشته باشد .ای وی کاوش ری علو اجتمواعی در
راستای فرهن شناسی ،جامعه شناسوی .ای ووی دریافو
مفهو در جه نحوه طبقوه بنودی مسوائ  ،نحووه فکور
کردن و واکنش مناسب به موضوعا در این دوره حوائز
اهمت اس .

آموزش پلی
هوشندد

شبکه سا ی روانمنودی هوای اطالعواری ،دمو ش رجارب موفق و نواموفق ،دموو ش بوا اسوتفاده ا
اهمت و بووه فضووای مجووا ی مجرمووان ،شبته سا ها ،دمو ش پوژوهشمحوور ،دموو ش ا راه دور،
دمو ش رفکر ،روجه به شایسوت ی هوای دمو شهای رفتاری ،ای وی کاوش ری علو اجتماعی در
دشنایی با شایست ی هوای
راستای فرهن شناسی ،جامعهشناسوی .ای ووی دریافو
حرفهای
پلتس هوشمند
مفهو در جه نحوة طبقوهبنودی مسوائ  ،نحووة فکور
کردن و واکنش مناسب به موضوعا در این دوره حوائز
اهمت اس .
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آموزش مدیریت دانش

روجه بوه روسوعه یوافت ی علموی ،روسوعه دمو ش رجارب موفق و ناموفق ،دمو شهای در حتن کار،
یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
دانش رخصصی ،ارکا بوه علوم و ابتکوارا
علمی ،روسعه یرساخ مودیری دانوش دمو شهای کارگاهی ،دمو ش کار در عرصه ،دموو ش بوا
انتظامی .روجه به پرمضمون بودن کارهوا ،استفاده ا شبتهسا ها دمو ش پژوهشمحور ،دموو ش ا
بومی کردن علو و فنون انتظوامی ،ایجواد راه دور ،دمو ش هوای رفتواری ای ووی کاوشو ری علوو
دشنایی با شایست ی هوای دانووش در فراگتووران ،ایجوواد ن وورش در اجتماعی در راسوتای فرهنو شناسوی ،جامعوهشناسوی.
موووودیری دانووووش در فراگتران ،روجه به دمو ش هوای اروربخش ،ای وی دریاف مفهو در جه نحوة طبقهبندی مسوائ ،
اهتما به دمو ش رووأ بوا عمو  ،کسوب نحوة فکر کردن و واکنش مناسب به موضووعا در ایون
کارکنان
دوره حائز اهمت اس  .ای وی کاوش ری علو اجتماعی
مهار در حو ة رخصصی
در راستای فرهن شناسی ،جامعهشناسی .ای وی دریاف
مفهو در جه نحوة طبقوهبنودی مسوائ  ،نحووه فکور
کردن و واکنش مناسب به موضوعا در این دوره حوائز
اهمت اس .

آموزش امدیت محوری

رممتن امنت عموومی ،روممتن دراموش
روانی فوردی ،اسوتقرار امنتو داخلوی،
رممتن امنت انتظوامی ،روممتن دراموش
عمومی اجتماعی ،ایجاد امنت اخالقی،
جلوگتری ا ناامنی اخالقی

دشنایی با امنت محوری
پلتس

یادگرفتن همزمان دمو شهای نظری و عملوی ،دموو ش
کار در عرصه ،دمو ش رجارب موفوق و نواموفق .در ایون
دوره میروان ا روش رفکر استقرایی ،ای وی کاوشو ری
مسائ اجتماعی ،مسائ رو و رقوی کار دسوتهجمعوی
در همافزایی نتروها و استعداد ی انی استفاده کرد.

جدول  .6دورههای مخصصی آموزش شایسته محور پلی
عدوان

اهداف

آموزش انضباط رفتاری

دشنایی با شایسوت ی هوای
انضباط رفتاری

آموزش ماالی رفتار سازمانی

دشنایی با شایسوت ی هوای
رعوووایی رفتوووار سوووا مانی
(روانمندسووا ی رخصصووی
کارکنان )

محتوا

روشهای یاددهی -یادسیری

اررقاء نظم و انضوباط ظواهری ،اررقواء
نظم و انضباط معنوی ،روجه به نظم و
انضووباط رفتوواری ،راهکارهووای عملووی
رستدن بوه نتوروی انتظوامی در رورا
جمهوووری اسووالمی ایووران ،اعمووال
قاطعت با اخالق خووب ،صوداق در
گفتار و عم  ،بهبود رفتارهای فوردی،
بهبود رفتارهای اجتماعی ،عد رجاو
به حقوق دی ران
روجه به رقوی اخالص در کارکنوان،
روجه به کفایو در کارکنوان ،رربتو
افسوورانی متخصووصمحووور ،روجووه بووه
نتووروی انسووانی کاردموود ،شووریف و
حم کش ،رقوی روحتوة کارکنوان
در برقراری نظم و انضباط

اسووتفاده ا روشهووای روودریس ایفووای نقووش ،نمایشووی،
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،به هموراه رمکتود بور دموو ش
رجووارب موفووق و نوواموفق ،دمووو شهووای در حووتن کووار،
یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
دمو شهای کارگاهی ،دمو ش کار در عرصه ،دمو شهای
متوودانی ،دمووو ش پووژوهش محووور ،دمووو ش ا راه دور،
دمو شهوای رفتواری ،در جهو اصوالح رفتوار و ایجواد
رغتترا مطلوب میروان ا ای وی دموختن کنترل خوود
استفاده کرد.
یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
دمو شهوای رفتواری ،در ایون دوره مویرووان ا ای ووی
ردریس دموختن کنترل خود در جهو ایجواد رغتتورا
مطلوب در فراگتران اسوتفاده کورد همچنوتن ا ای ووی
رفکر استقرایی در جه بهبود ظرفت رفکور در مواجوه
با مسائ و مشکال پوتش رو ،سوا مان دهوی و کنتورل
اطالعا و نا گذاری مفاهتم استفاده کرد.

طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی ،مبتدی بر آموزش شایسته محور پلی

آموزش ماالی رفتار سازمانی

راهکارهای عملی پرورش هوی ملی،
رربت و پرورش هوی دینی ،رربتو
دشنایی با شایسوت ی هوای افسرانی متدین
رعوووایی رفتوووار سوووا مانی
(هوی شناسی)
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یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
دمو شهای رفتاری ،همچنوتن ا ای ووی ایفوا نقوش در
جه دمو ش مسائ خوب و بد اجتماعی و یا رفتارهای
خوب و بد روس فراگتران میرووان اسوتفاده کورد و در
جه ایجاد رغتترا مطلوب و ایجاد یک فضوای منبو
در جه اصالح رفتار میروان استفاده کرد.

آموزش ماالی رفتار
سازمانی

استفاده ا مهار هوای درونگروهوی ،یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
دشنایی با شایسوت ی هوای رشکت گوروههوای رخصصوی ،ارجواع دمو ش های کارگاهی ،دمو ش پژوهشمحوور .همچنوتن
رعووووایی رفتارسووووا مانی مشووکال بووه گووروههووای پژوهشووی ،در جه رقوی و بهرو شدن مسائ اجتماعی و رقویو
کار دستهجمعی ا ای وی کاوش ری به شتوة حقوقی
(روانمندسا ی کارگروهی) برخورداری ا روحتة رعاون.

آموزش خودکدترلی

دگاهی ا نقاط قو و ضعف ،باال بردن
ظرفت درونی نتروها ،روانایی کنتورل
احساسا  ،روانوایی در رمورین خووب
دشوونایی بووا مهووار هووای شوونتدن ،نهادینووه کووردن فرهنوو
صتان ا خوود ،روانوایی در روروی و
خودکنتریی
رقوی مهار خودکنتریی.

مهارتهای ارمباطی

مهار در چ وون ی ارربواط خوود بوا
دی ووران ،دمووو شهووای رعوواملی در
برخورد با اجتماع ،رقوی مهار هوای
اررباطی ،رقوی مهار های ارربواطی
دشوونایی بووا روانمندسووا ی
کالمی و غترکالموی ،روانوایی رحمو
مهووار هووای ارربوواطی در
باورهای مخایف.
کارکنان

آموزش مدیریت بحران

حضور بهن ا و سریع ،دمادگی بورای
ممموری های خطرناک ،اقتدار روأ بوا
مرو و ررحم ،افزایش روان عملتاری،
بهوورهمنوودی ا رجهتووزا پتشوورفته،
قابلت و نقووشدفرینووی در مواجووه بووا
وضووعت هووای غترمترقبووه ،موودیری
دشنایی با شایسوت ی هوای بحران های اجتماعی ،روانایی در ارائوه
راهحو هووای مناسووب و بوه موقووع در
مدیری بحران
شرای پتش بتنوی نشوده ،پوتش بتنوی
رهدیدا  ،دارا بوودن حوس مودیری
بحران ،روانایی رصمتمگتری در فضای
ابها دمتز ،بررسی چرایی پدیوده هوای
نوواامنی ،بوواال بووردن دگوواهی عمووومی،
روجه به ضربهها و دستبهای درونی

استفاده ا روش های ردریس کارگاهی ،دموو ش کوار در
عرصه ،روش ردریس پژوهش محور به هموراه رمکتود بور
دمووو ش رجووارب موفووق و نوواموفق ،یووادگرفتن همزمووان
دمو ش های نظری و عملی ،پژوهشمحور ،دمو ش ا راه
دور پووژوهش محووور ،دمووو شهووای رفتوواری .همچنووتن
میروان در این دورهها ا روش ای وی ایفا نقش در جه
نمایش مسائ خوب و بد اجتماعی و یا رفتارهای خووب
و بد استفاده کرد.
یادگرفتن همزمان دمو شهای نظری و عملوی ،دموو ش
رجارب موفق و ناموفق ،دمو شهوای کارگواهی ،دموو ش
کار در عرصه ،دمو شهای رفتاری ،همچنتن ا ای وهوای
رفکوور اسووتقرایی در جهو طبقووهبنوودی و دسووتهبنوودی
مفاهتم ،بهبود ظرفت رفکر و ا ای وی بودیعپوردا ی در
افزایش رفکور خوالق ،ای ووی رودریس دگواهی یوابی در
افزایش رواب بتن فوردی ،ای ووی کاوشو ری علموی در
خصوووص مسووائ اجتموواعی ،مسووائ رو و رقویو کووار
دستهجمعی در رویارویی با مسائ و مشکال اجتمواعی
و شغلی
دمو ش رجارب موفق و ناموفق ،دمو شهای در حتن کار،
یووادگرفتن همزمووان دمووو شهووای نظووری و عملووی،
دمو شهای کارگاهی ،دمو ش کار در عرصه ،دموو ش بوا
استفاده ا شبته سا های دمو ش پژوهش محور ،دموو ش
ا راه دور ،دمو شهای رفتاری ای ووی کاوشو ری علوو
اجتماعی در راسوتای فرهنو شناسوی ،جامعوهشناسوی.
ای وی دریاف مفهو در جه نحوة طبقهبندی مسوائ ،
نحوه فکر کردن و واکنش مناسب به موضووعا در ایون
دوره حائز اهمت اس  .ای وی کاوش ری علو اجتماعی
در راستای فرهن شناسی ،جامعهشناسی .ای وی دریاف
مفهو در جه نحوة طبقوهبنودی مسوائ  ،نحووة فکور
کردن و واکنش مناسب به موضوعا در این دوره حوائز
اهمت اس .
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نتای حاص ا یافته های جدول  2و  3این پوژوهش
نشووان داد کووه طراحووی ای وووی طراحووی برنامووه درسووی
شایستهمحور شام  16دوره دموو شهوای عموومی و 7
دوره دمو ش های رخصصی بووده و بور اسوا یافتوه هوا
اخووالقمووداری یکووی ا محورهووای دورههووای دمووو ش
شایستهمحور پلتس در ابعواد عموومی و رخصصوی بایود
مورد روجه برنامهریزان دمو شی قرار گتورد؛ بنوابراین در
راسووتای رقوی و ایوون بعوود در دمووو شهووای عمووومی و
رخصصی پلتس روجه به انس قران کارکنوان بوا قوردن و
معووار اسووالمی ،رقوی و صووفا اخالقووی ،برخووورداری
کارکنان ا وجدان کاری ،اجتناب ا سوه ان واری حوائز
اهمت اس  .در همتن راستا یافتههای همچوون رکوریم
اربابرجوع ،مودیری خویشوتن ،ار شموداری ،بصوتر
مداری قاب ربتتن هستند .در بعد دمو ش والی موداری
ا دنجاکه پلتس جامعة اسوالمی هموواره بایود در مسوتر
والی باشد رقوی روحتوة جهوادی ،روجوه بوه اهمتو
امربهمعرو و نهیا منکر در جامعه ا سوی پلتس حوائز
اهمت اسو  .درصوورریکوه بخوواهتم پلتسوی در رورا
جامعة اسالمی و قردنوی داشوته باشوتم قورار داشوتن در
مستر والی و رهبری کلتد موفقت در این مستر اس .
بر اسا یافته های جدول  2و  3در دمو شهای عمومی
و رخصصی روجوه بوه دموو ش هوای سوا گاری فوردی و
اجتموواعی در پلووتس یکووی ا ابعوواد مهووم در اررقووا
شایست ی هوای پلوتس مکتبوی اسو در هموتن راسوتا
رقوی مهار های اجتماعی نظتور رقویو مهوار هوای
رحموو فشووارهای اجتموواعی و ستاسووی ،روجووه بووه
مهار های خوودکنتریی ،ایسوتادگی در برابور فشوارهای
ستاسووی و اجتموواعی یکووی ا ابزارهووای مهووم در اررقووا
روانمنوودهای عمووومی و رخصصووی در پلووتس اسوو .
یافته هایی چون دمو ش رفکر ستستمی ،دمو ش انضباط
رفتاری ،دمو ش رعایی رفتار سا مانی (هویو شناسوی)،
دمو ش رعایی رفتوار سوا مانی (روانمندسوا ی گروهوی)
مهار هوای ارربواطی قابو ربتوتن هسوتند .بور اسوا
یافتهها دمو ش پدافند غترعام یکی ا ابزارهوای بسوتار

قوی در مدیری و رهبری سوا مانی اسو بوا روجوه بوه
رهدیداری کوه ا سووی دشومنان هور رو متوجوه نظوا
مقد جمهوری اسالمی ایران اس  ،یزو دموو شهوای
پدافند غترعامو در ابعواد شوناخ رجهتوزا دشومن،
دشوونایی بووا امکانووا و ابزارهووای جن و نوور دشوومنان،
دشنایی با ابزار دشوبهوای ختابوانی و نارضوایتی روسو
مرد  ،اشرا اطالعواری ،افوزایش دموادگی هوای دفواعی
بستار حائز اهمت بوده و شایسته اس ایون مسووله در
ردوین برنامههای درسی و دمو شی پلتس دیده شود .در
همتن راستا یافته های همچون دمو ش امنتو محووری،
دمو ش مدیری دانش ،دمو ش پلتس هوشمند ،دمو ش
رفکر راهبردی و دمو ش مودیری بحوران قابو ربتوتن
هستند.
بحث و نتیجهسیری
هد ا این پژوهش طراحی و اعتباریابی برناموه درسوی
دمووو ش شایسووتهمحووور پلووتس بووود .سووثاال پووژوهش
عبار اند ا  .1 :برنامه درسی شایسته محور پلتس بورای
دوره های دمو ش عمومی و رخصصی شوام چوه ابعواد،
اهدا  ،محتووا و روش هوای یواددهی-یوادگتری اسو
 .2اعتبار مثیفههای استخرا شده ا دیودگاه خبرگوان و
متخصصان را چه متزانی اس برای پاسخ به سوثال اول
ا روش رحلت محتوای کتفوی و اسوتفاده ا کدگوذاری
مقویهای نظا استقرایی اسوتفاده شود .درنهایو ا هوم
دسته کردن مفاهتم 10بعد (شایسوت ی هوای ن رشوی و
ار شی ،شایست ی های ادراکی ،شایست ی هوای مودیری
خویشووتن ،شایسووت یهووای رعووایی رفتووار سووا مانی،
شایسووت یهووای شخصووتتی ،شایسووت یهووای ارربوواطی،
شایست یهای رخصصوی ،شایسوت یهوای کتفویسوا ی
منابع و متون ،روشهای یواددهی-یوادگتری ،روشهوای
ار شتابی) استخرا شد؛ که در شوک هوای  3 ،2 ،1و 4
ارائه شده اس  .در مرحلوة دو شواخصهوای اسوتخرا
شده در اختتار 15نفور ا خبرگوان و متخصصوان حوو ه
رربت و دمو ش ناجا بهعنوان نمونة دماری ا بتن رعوداد

طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی ،مبتدی بر آموزش شایسته محور پلی

 65نفر ا جامعة دماری پژوهش قرار داده شد و درنهای
ا  267شاخص استخرا شودة مرحلوة اول رعوداد 153
شاخص رمیتد گردید 114 .شاخص نتز علی رغم اهمتتی
که داشتند رمیتد ن ردید .یافته های این رحقتق با نتوای
رحقتقا کریمی ( )karimi ,2010در بعد شایست یهای
ارربوواطی و شایسووت یهووای رعووایی رفتارسووا مانی بووا
یافتووههووای کردنووائت ( ،)Kordnaech,2011در بعوود
شایسووت یهووای رخصصووی ،بووا یافتووههووای بو نجووانی و
همکاران ( ،)Bozanjani et al,2015محمدی و همکاران
( )Mohamadi et al,2016در ابعوواد شایسووت یهووای
رخصصی ،ن رشی و ار شوی ،شخصوتتی ،بوا یافتوههوای،
خورشتدی ( )khorshidi,2013در بعود شایسوت ی هوای
رخصصی (مثیفه مدیری بحران) با یافته های محمدی و
همکوووواران ( )mohamadi et al.2013در ابعوووواد
شایست ی هوای شخصوتتی ،شایسوت ی هوای رخصصوی،
شایست ی های رعایی رفتارسا مانی و با یافتههای محبوی
و محمدیان ( )Mohebi & Mohamadyan,2017در بعد
شایسووت یهووای موودیری خویشووتن ،شایسووت یهووای
رخصصی ،با یافتوه هوای وایوش ( )Walsh,2002در بعود
شایست ی های ادراکی ،با یافته های کانتن ا و همکواران
( )kaningam et al,2011در بعد شایست یهوای رعوایی
رفتووار سووا مانی ،بووا یافتووههووای جووان متش و و ه تنووز
( ،)Jannmishel & Heginze,2014همخوووانی دارد .در
مثیفه مدیری دانش ،شاخص روسوعه دانوش رخصصوی،
رناسووب بووتن دمووو شهووا و ای وهووای رفتوواری ،رووممتن
قابلت های مهوارری و حرفوهای بوا یافتوههوای ایسوون و
بویتووون ( ،)Olson & Bolton,2000ابراهتمووی قوووا و
همکاران (Uspanov, ( )Ebrahimi ghavam et al.2014
 )Turabayeva & Ermolovich,2016علتوووووزاده
( )Alizadeh,2018همخوان بود .در بعد ار شمداری در
شاخص ایجاد محت مساعد برای رشد فضوائ اخالقوی،
بووا یافتووههووای محموودی ( ،)Mohamadi,2016بنتووادی
نووووووایتنی ( ،)Bonyadi Naeni,2014عووووووامری
( ،)Amery,2014بو نجانی و همکواران ( Bozanjani et
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 )al,2015همخوان بود .در بعد شایست یهوای ارربواطی
در شاخص حف کرام انسانها ،به رسومت شوناختن
رعدد دراء و عقاید ،روجه به مرد ساالری دینی ،نداشوتن
رکبر نسب به مرد  ،دس یافتن به مقبویت اجتماعی،
بووا یافتووههووای علتووزاده ( ،)Alizadeh,1397محموودی
( ،)Mohamadi et al,2016حسووتنپووور و همکوواران
( )Hossinpoor et al,2016دشورای و مایسوچایک ( De
 )Schrijve & Maesschal,2015همخوانی دارد .در بعد
رعایی رفتار سا مانی که  5مثیفة روانمندسا ی رخصصی،
روانمندسا ی هویتی ،روانمندسا ی فرهن وی-اجتمواعی،
روانمندسووا ی مهووار هووای ارربوواطی ،روانمندسووا ی
کارگروهی داش در مثیفوة روانمندسوا ی مهوار هوای
اررباطی در شاخصهای دمو شهای رعواملی ،اررباطوا
شفاهی مثرر ،مهار در چ ون ی اررباط خود با دی ران،
بوا یافتوههوای علتوزاده (Uspanov, ( )Alizadeh,2018
 ،)Turabayeva & Ermolovich,2016ایسون و بویتوون
( ،)Olson & Bolton,2000محمودی ( Mohamadi et
 )al,2016همخووووانی دارد .در مثیفوووة روانمندسوووا ی
فرهن ی -اجتماعی در شواخص دارا بوودن قابلتو هوای
اجتماعی ،روجه به رقوی مهار های فرهن وی ،رربتو
فرهن ووی ،بووا یافتووههووای محموودی ( Mohamadi et
 ،)al,2016امترنوووژاد و رشوووتدی ( & Amirnejad
 ،)Rashidirad, 2014ایسووون و بویتووون ( & Olson
 ،)Bolton,2000عامری ( )Amery,2017همخوانی دارد.
در مثیفة روانمندسا ی هویتی در شواخصهوای پورورش
هوی ملی ،پرورش هوی دینی و انسانی بوا یافتوه هوای
علتوووزاده ( ،)Alizadeh,2018بو نجوووانی و همکووواران
( )Bozanjani et al,2015محموووودی و همکوووواران
( )Mohamadi et al,2016همخوووان بووود .در مثیفووة
روانمندسا ی رخصصوی در شواخص روجوه بوه اخوالص
کارکنووان ،روجووه بووه کفای و کارکنووان ،رقوی و روحت وة
کارکنووان ،بووا یافتووههووای علتووزاده (،)Alizadeh,2018
محمدی و همکواران ( )Mohamadi et al,1395بنتوادی
نووووووایتنی ( ،)Bonyadi Naeni,2014عووووووامری
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( ،)Amery,2017جزینی ( )Jazini,2014همخوانی دارد.
در بعد شایست یهای شخصتتی که  4مثیفوة سوا گاری
اجتماعی ،سا گاری فردی ،عوز موداری ،قوانونموداری
داش در مثیفة سا گاری اجتماعی در شاخص سا گاری
با ار ش های و هنجارهای سا مانی ،سا گاری اجتمواعی،
رحم شنتدن صدای مخایف ،رعای حقوق و د ادیهای
فردی با یافتههای امترنوژاد و رشوتدی ( & Amirnejad
 ،)Rashidirad, 2017محبی و محمودیان ( & Mohebi
 )Mohamadyan,2017علتوووزاده ()Alizadeh,2018
همخوان بود .در بعد شایسوت ی هوای شخصوتتی کوه 4
مثیفة سا گاری اجتماعی ،سا گاری فردی ،عز مداری،
قووانونمنوودی ،داشوو در مثیفووة سووا گاری اجتموواعی،
شاخص سا گاری با ار ش ها و هنجارها ،رعای حقووق و
د ادیهای فوردی ،بوا یافتوه هوای محمودی و همکواران
( ،)Mohamadi et al, 2016علتزاده (،)Alizadeh,2018
محبووی و محموودیان ( Mohebi & Mohamadyan,
 ،)2017امترنوژاد و رشوتدیراد (Amirnejad & 2017
 )olson & Bolton,2000( ،)Rashidirad,همخوووانی
دارد و در مثیفة عز مداری در شاخص عطوف و کمک
به مرد  ،عزیز بودن در چشوم مورد  ،رورحم نسوب بوه
موورد بووا یافتووههووای ( & Uspanov, Turabayeva

al,2015( ،)Ermolovich,2016

et

،)Bozanjani

علتزاده ( )Alizadeh,2018همخوانی دارد.
پیشدهادهای کاربردی
با روجه به جدول  2پتشنهاد میگردد ا سووی معاونو
رربت و دمو ش ناجا ،اداره ک منابع و متوون دمو شوی
در ردوین برنامههای درسی به شایست یهای پلوتس در
ابعوواد (ن رشووی و ار شووی ،ارربوواطی ،ادراکووی ،موودیری
خویشتن ،رعوایی رفتارسوا مانی ،شخصوتتی ،رخصصوی)
روجه شده و به عنوان یکی ا سرفص هوای دمو شوی در
برنامهریزی دمو شی دورههای دمو شی یحواظ گوردد .بوا
روجه به یافته های حاص ا جدول  3پتشنهاد مویگوردد
در راستای مهار افزایی کارکنان در ابعاد شایست یهوای
رخصصی دورهای دمو شی بهصور کارگواهی بوا رویکورد
دستبشناسی رفتاری کارکنان برنامهریزی شود .نتای این
پژوهش میرواند بهعنووان مودیی در جهو برناموهریوزی
دمو شی در اختتار مجریان و برناموهریوزان دمو شوی قورار
گترد .پتشنهاد مویگوردد ،ابعواد دموو ش شایسوتهمحوور
پلتس بهصور کمی نتز بررسی شود همچنتن بوا روجوه
بوه حوو ة مطایعوواری ا روش رحلتو گفتمووان نتوز بوورای
بررسی موضوع این پژوهش استفاده شود.
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