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تعیین توانمندیهای الزم برای استخدام کارکنان ناجا و اولویتبندی
آنها با رویکرد آینده نگرانه
مجتبی حیقیی
حاهیخ دهیافت9355/13/18 :

9

حاهیخ پذیرش9355/16/29 :

چکیده
هدف و زمینه :امرمز قدهو کشوهها بمر اسماس سمرمایه انسمانی خمالق م کاهآممد سمنجقد
میشود ،بنابراین کشوهها باید بهترین برنامه هیزی ها برای اهزشاندحرین سرمایه خود داشته باشند.
پقشرفت منابع انسانی موضوعی است که برنامه هیزی آن برای آیند ضرمهی است .همدف از ایمن
پژمهش حتققن حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجما م اماویتبنمدی آنهما بما همیکمرد
آیند نگرانه انجام گرفته است.
روش :داد های حقیقق با کاک مصاحبه با  94فرماند م مدیران حموز منمابع انسمانی اسمتان
کرمان ،یزد م هرمزگان جاعآمهی شد است .حجزیه م حقلقل آن نقز با بهر گقری از اثراو متیماطع
ده اختقاه  41کاهشناس اهشد انتظامی م قضائی قراه گرفته م با اسمتفاد از نمرم افمزاهMic Mac
انجام شد است.
نتایج :نتایج به دست آمد از همش حقلقل حأثقراو متیابمل حماکی از آن اسمت کمه پمنج عاممل
کلقدیِ کاهآمدی ،مالیت مداهی ،پاسخگوئی ،قانون ممداهی م هوشماندی نقمرمی پلمقس از مقمان
چهاهد عامل شناسایی شد کاهآمدی ،دانش بنقان بودن ،مالیت مداهی ،هاهبرد نگری ،همشمنگری،
قانون مداهی ،حتامل مقوهی ،پاسخگوئی ،هوشاندی ،اخالق مداهی ،دید بانی ،آمادگی جسماانی
م سخت افزاهی ،اقتداه م جامته مقوهی ده مصاحبه ،بقشترین حأثقر ها بر حواناندیهای الزم برای
استخدام کاهکنان نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران ده آیند خواهند داشت.
واژگان کلیدی :توانمندی ،آینده نگری ،ناجا.
 - 1کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران ،تلفن-94132543153 :
ایمیلhaghighi.mojtaba1344@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
سازمان فی هنگامی میحواند به موفیقت م اهداف هاهبردی خود برسمد کمه افمرادی ها
جذب کرد باشد که از حوانایی م عالقمه بمرای ایفمای هسماات خمویش برخموهداه باشمند.
بنابراین فرایند جذب م حأمقن نقرم نیش مهای ده حسمهقل موفیقمت سمازمان داهد (عبماس
پوه .)9353 ،ده سالهای اخقر حأثقر هاهبردی م باایو فرایند جذب م حأمقن افمراد بمه نقمو
فزایند ای موهد حوجه قراه گرفته است ،زیرا سرمایه انسمانی بمه مثابمه منبمع اصملی مزیمت
هقابتی پایداه دهحال جایگزینی با اشکال دیگر سرمایه است (پراهااد م هال.)9551 ،9
چنانچه سازمانی از مزیت هقابتی جذب م حأمقن منابع انسانی اثربخش برخوهداه باشمد م از
استانداهد مشخصی حبتقت نااید ،حالش میکنمد عمالم بمر ملااتمه ماهقمت م میژگیهمای
موهدنقاز هر شغل به گردآمهی م گزاهش اطالعاو کافی ده موهد آنها بپمردازد م بمه هفمع
ناهسائیها م کاستیهایی که ده کقفقت زندگی کاهی کاهکنان به مجود میآید ،حوجمه کنمد.
هاچنقن این همیکرد برنامه هیزی دققق م عاقیی دهباهۀ نقوۀ مهمد م خرمج منابع انسمانی
اهائه میدهد م از طریق فرایند کاهمندیابی شرای الزم بمرای ایجماد بهبمود ده نقموۀ مهمد
کاهجویان باایو ها مهقا ساخته م حدابقر الزم برای انتخماب بهتمرین کاهکنمان ها بما حفکمر م
بقنش هاهبردی فراهم میسازد (حقاوهی م هاکاهان.)9357 ،
برهسی نظامهای حوسته منابع انسانی ده سازمانها نشان میدهد کمه ده بقشمتر مواقمع بمقن
زیرسقستمهای مختلف از قبقل آموزش ،اهزیابی عالکمرد ،جمذب م ...اهحبماط م پقوسمتگی
الزم مجود نداهد م هاقن امر به ناکاهآمدی نظامهای حوسته منابع انسانی منتهی میشود .بمه
عباهو دیگر مجود اهحباطاو م هاپوشیهای قوی بقن زیرسقستمهای مختلف منابع انسانی
به منظوه حیویت متیابل هریک از این زیر سقستمها ضرمهی است م ده نهایمت نظاممنمد م
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پویاشدن سقستم منابع انسانی ،امری ضرمهی است که ده نهایت منجر به یکپاهچگی منمابع
انسممانی م کاهکردهممای آن مممیشممود (اسمملومن .)9382 ،یکممی از بهتممرین م مناسممبحرین
همیکردها برای نایل شدن به این مهم به کاهگقری همیکمرد شایسمتگی ده ممدیریت منمابع
انسانی است م این مهم بدان متناست که میحوان هر یک از زیرسقستمهای مدیریت منمابع
انسانی ها براساس شایسمتگی طراحمی کمرد م ده ماقمع شایسمتگی هسمته مرکمزی حامامی
فتااقتهای منابع انسانی سازمان است (کاهحرایت.)9 :9386 ،
منابع ماای م حکنواوژیک حنها مزیت سازمانها بمه شممااه نامیهمنممد ،ده اختقماه داشمتن
افرادی مستتد م حواناند است که میحوانمد نمه حنهما مزیمت هقابتی سازمان مقسوب شود،
بلکه میحواند فیدان یا نیص دیگمر منمابع ها جبمران ناایمد .ده مضمتقت هقمابتی موجمود
م ده مققلمی کمه حغققمراو پی ده پی م نوآمهیهای مدامم اصملیحرین میژگمی آن اسمت
حنها سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نیش اسمتراحژیک منمابع انسممانی
خود ها دهک ناود م داهای منابع انسانی ماهر ،دانش مقوه ،شایسته ،نخبه م حواناند باشمد
(مقرکااای م هاکاهان.)91 -49 :9354 ،
آیند نگری اماقن باه به داقل یک ضرمهو نظمامی ده سمال  9548ده موسسمه « هانمد» ده
آمریکا ملرح شد .عاد این ملااتاو بر مبنای پقش بقنی بود که ستی ده شمناخت مقمایع
احتااای جنگ داشت م بتدها ده مسائل غقر نظامی م اقتصادی نقز به کاه هفت .از دهه 81
به بتد مفهوم آیند نگری ده سقاست گذاهی جای گرفت .آیند نگری حالشی سقسمتااحقک
برای برهسی دهاز مدو آیند علم ،فنامهی ،اقتصاد ،مقمق م جامتمه بمه منظموه شناسمایی
پدید های نوظهوه م حوز های زیربنایی حقیقیاو اسمتراحژیک اسمت کمه بقشمترین منمافع
اقتصادی م اجتااعی ها ده برداشته باشد .بنابراین ده جهمان اممرمز آینمد پژمهمی م آینمد
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نگری یک ضرمهو است .پقش بقنی میشود که ده هزاه سوم زمقنه برای ملااتماو آینمد
پژمهانه افزایش یابد (فتوحی م هاکاهان.)34 -32 :9359 ،
امرمز قدهو کشوهها بر اساس سرمایه انسانی خالق م کاهآمد سنجقد میشمود ،بنمابراین
کشوهها باید بهترین برنامه هیزی ها برای اهزشاندحرین سرمایه خود داشته باشند .پقشمرفت
منابع انسانی موضوعی است که برنامه هیزی آن برای آیند ضرمهی است م نقاز بمه آینمد
پژمهی داهد (کااای هاد .)9353 ،بنمابراین ده برناممههیمزی بمرای پقشمرفت منمابع انسمانی،
بایستی حقلقلهای ده موهد آیند صوهو گقرد م شمرای احتاماای آحمی ده برناممه اقماظ
گردد .ده بقن عواممل حواقمد زممقن ،نقمرمی انسمانی ،فنمامهی م سمرمایه بما اهزش حمرین،
کاقابحرین م نادهحرین عامل منابع انسانی است (هاشای م هاکاهان.)29 :9385 ،
حیاضاها م نقازهای جدید جامته آیند ممیطلبمد کمه سمازمان ناجما بمرای اهائمه خمدماو،
پاسخگویی سریع م ایجاد امنقت م آهامش ،دانش م حواناندی جدیدی داشمته باشمند ،پمس
باید خودشان ها با این حغققراو انلباق دهنمد م ها م همشهمای جدیمد بمه کماه گقرنمد م
حواناندیهای الزم ها کسب ناایند .ضتف ده حواناندی کاهکنان ناجا م یا به عباهو دیگمر
قراه گرفتن نقرمی انسانی ده مضتقت نامناسب پقامدهای بسقاه ناگواهحری به دنبال خواهمد
داشت .باحوجه به اینکه نقازها م ملااباو از پلقس همز بمه همز ده حمال حغققمر اسمت؛ ایمن
ملااباو ده آیند حغققراو بقشتری داهد؛ اذا پلقس باید حواناندیهای جدیدی داشمته باشمد
حا از پس ایمن نقازهما م ملاابماو برآیمد .ایمن پمژمهش بمه دنبمال ایمن سموال اسمت کمه
حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا م اماویتبندی آنها با همیکرد آیند نگرانه
چه میباشند؟
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پیشینه و مفاهیم تحقیق
توانمندیهای کارکنان فرماندهی انتظامی جمهروری اسرالمی ایرران :حوانانمدی یما
مهاهو یادگقری به نتقجه هساندن م مصرف حداقل زمان م انرژی ده انجام کاه است .ایمن
حوانایی میحواند ده حوز مهاهو عاومی یا خاص باشد .برای ناونه ده حوز کماه برخمی
مهاهوها هاچون مدیریت زمان ،کاه گرمهی م ههبری ده حاام کاهها یکسان هستند بمرای
هر حوز مهاهوهای خاصی ده نظر گرفته شد است .نقرمی انسمانی ده نقرمهمای مسملح
مانند هر سازمان دیگری حرکقبی از هوش ،مهاهو م حخصصهایی است که فرد به صموهو
کامال منقصر به فرد ده اختقاه سازمان قراه میدهد .منابع انسانی ده نقرمهای مسملح قماده
به یادگقری ،حغققر م نوآمهی م فراهم آمهدن نقرمی مقرکه جهت همشن ناودن موحموه پمر
حوان خالققت میباشند که ده صوهو فراهم ناودن آموزش الزم میحوانند ضمامن حیقیمی
بیای سازمان باشند .ایجاد چنقن بامهی ده هر سمازمان بما حوجمه بمه سماختاه آن بایمد بمه
صوهو کامل مستیل باشد (مقنایی .)9352 ،عوامل مدیریتی ده نقرمهای مسلح ،مانند ایجاد
حقمهای کاهی ،مشاهکت کاهکنان ده حصاقم گقری م فراهم نامودن اطالعماو بمرای افمراد
میحواند کاهکنان نقرمهای مسلح ها حواناند سمازد .حقموالو همزافمزمن هاچمون ابمداعاو
خاهق ااتاد فنامهی ،جهانی شدن ،حنوع م حتدد فرهنگی ،سرمایه ذهنمی فزاینمد م علامی
شدن هاه سازمانها م ازجاله نقرمهای مسلح ،منجمر بمه افمزایش بمقش از پمقش اهاقمت
مدیریت منابع انسانی م نیش عوامل مؤثر بر آنها شد است (شهالیی.)9359 ،
ده فرایندهای مشاهکت م حصاقم گقری ده نقرمهای مسلح نقرمی انسمانی هکمن اساسمی م
اصقل حصاقم گقری است م بدمن مجود ام حصاقم گقری ده هقچ فرایندی مقیق نایشود.
انسان موجودی است که ده حاام فرایندهای حصاقم گقری مقوه اصلی به شااه ممیآیمد م
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حابع اعتیاداو ،بامهها ،حلییها م اهزشهایی است که مقرک می م شکل دهنمد ی اندیشمه
م هفتاه ام میباشند (پوهحسقن.)9351 ،
سیاستهای راهبردی ناجا برای استخدام
نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران ده افق  21سااه ،مظهر اقتداه ظاهری م متنوی نظمام
م پلقس شایسته م بایسته جاهوهی اسالمی با هویت اسالمی ،مالیی م انیالبی دست یافتمه
به شاخصهای مللوب ایجاد امنقت ،انظباط اجتااعی ،انتظام م انجام امر به مترمف م نهمی
از منکمر م بمما جایگمما امل ده سمپر امنقممت عاممومی م انظبماط عاممومی م اجتامماعی مقممان
پلقسهای منلیه م جهان اسالمی است (سند چشم انداز ناجا).
ده این سند میژگیهای نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران ده افق چشم انداز عباهحنمد
از:
 -9برخوهداهی از نقرمی انسانی صااح م امقن ،کاهآمد ،ایثاه گر ،فمداکاه ،خمالق م سمخت
کوش ،شجاع م مردم داه ،داهای انگقمز ااهمی ،مسمئواقت پمذیر م برخموهداه از منزامت م
متقشت مللوب.
 -2داهای سازمان یکپاهچه م فراگقر ،منسجم ،هااهنگ ،کاهآممد ،منتلمف م نموآمه ،پویما،
پاسخگو ده میابل حاکاقت مردم ،حامی افراد مظلوم ،مظهر اقتمداه ،هحامت م علوفمت م
برقراه کنند امنقت اسالمی.
 -3بهر مند از دانش م فن آمهی م حجهقزاو پقشرفته متناسب با نقاز جامته اسالمی م حوانما
ده حواقد علوم پلقسی.
 -4برخوهداهی از سامانههای جامع امنقتی م انتظامی ده باال بردن سرعت ،دقمت م صمقت
عال ناجا
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 -9امقن مالیت م موهد اعتااد ملت ،فراهم کنند هضمایت منمدی ممردم م اقشماه نظمام ده
برافراشتن چتر نظم م امنقت برای عاوم مردم شریف ایران دمه از مناقشاو جناحی ،حافظ
سرمایههای اجتااعی م زمقنه ساز هشد فضائل م طرد هذایل ده جامته.
 -6حوانا ده بهر برداهی از حوان مردمی م مردمی کردن امنقت بما جلمب مشماهکت مموثر م
هاگانی مردم ده استیراه امنقت پایداه.
 -7داهای حتامل سازند با سایر سازمانهای کشوهی م اشکری ده بسم عمداات م حقیمق
امنقت پایداه م حوسته هاه جانبه کشوه م مشاهکت ده حامقن م حف امنقت ملی.
 -8برخوهداهی از اهحباط حرفهای با پلقس سمایر جواممع مسملاان ده گسمترش م حوسمته
ااگوی پلقس اسالمی.
دستقابی به بهر مهی پایداه ،خالققت ،نوآمهی م کقفقت مناسب زندگی ده گرم ممدیریت م
نقرمی انسانی کاها ،اثربخش ،هوشاند م متتهمد اسمت .ده دنقمای کنمونی ،ثمرمو ململ ها
متشکل از ثرموهای طبقتی ،فقزیکی م انسانی میدانند .آماهها نشمان دهنمد نیمش حتقمقن
کنند نقرمی انسانی ده ایجاد حفظ م گسترش ثرمو ملی است (بقابانی.)9351 ،
پیشینه تحقیق
 ااقاسی م مصلفی نژاد ( )9358پژمهشی حقمت عواممل م شماخصهای ممدیران ناجما مهاهبردهای حیویت آن انجام دادند .ده این پژمهش ابتماد م شماخصهای هوشماندی ناجما
شناسائی ،هاهبردهای ایجاد م حیویت هوشاندی ها بقان میناایمد .نتقجمه حقیقمق بمر ایمن
اصل بنا شد که یک مدیر هوشاند ده ناجا باید به حرحقب داهای حافظه ،خردمندی ،قمدهو
نرم ،اهحباط اثر بخش ،دیپلااسی عاومی باشد.
 حسن پوه م هاکاهان ( )9359پژمهشی حقت عنوان شناسایی م اماویمت بنمدی عوامملموثر بر استخدام نقرمی انسانی ده سازمانهای دماتی ایران انجام داد .نتایج حاصمل از ایمن
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پژمهش نشان میدهد «حوانایی شبکه سمازی م حتاممل بما دیگمران»« ،حخصمص حرفمهای»،
«آگاهی از حواناندیهای خود»« ،اهحباط بما افمراد بما نفموذ م قدهحانمد اداهی م سقاسمی» م
«حجربه کاه»؛ پنج عاممل اصملی هسمتند کمه بقشمترین حمأثقر ها بمر اسمتخدام یمک فمرد ده
سازمانهای دماتی ایران داهند .ده کل نتایج این حقیقق نشان میدهد ،این حصوه کمه عاممل
اصلی حأثقرگذاه بر استخدام افراد ده سازمانهای دماتی پاهحی بازی م هابلمه اسمت ،اشمتبا
میباشد برای اینکه طبق نتقجه این حقیقق پماهحی بمازی اماویمت چهماهم ها داهد .هحاتمی
( )9357پژمهشی با عنوان آینمد پژمهمی سمرمایه انسمانی ده نقمرمی انتظمامی جاهموهی
اسالمی ایران ها انجام داد است نتایج به دست آمد از همش حقلقل حأثقراو متیابل حماکی
از آن است که چهاه عامل کلقدیِ استفاد از فنامهیهای جدیمد بمه جمای نقمرمی انسمانی،
حوسته حبادل ااکترمنقکی ،سرعت گستر حغققراو ده جامته م حأثقر آن بر فرهنگ جامتمه م
سقلر فضای ااکترمنقکی م استفاد از فنامهیهای جدید از مقمان شمانزد عاممل شناسمایی
شد ده مصاحبه بقشترین حأثقر ها برآینمد سمرمایه انسمانی ده نقمرمی انتظمامی جاهموهی
اسالمی ایران خواهند داشت.
روش شناسی
حقیقق حاضر از اقاظ نوع بنقادی م با اهداف کاهبردی م از نظر ماهقت حقیقیمی آمقختمه
با طرح اکتشافی میباشد .ده طرح اکتشاف ،پژمهش ده دم مرحله کقفمی م کامی صموهو
میپذیرد .ده مرحله امل از آنجایى که سوال اصلی حقیقق حاضر ده حموز حوانانمدیهای
الزم برای استخدام کاهکنان ناجا ماقع میشود ،باید همشى متناسب با این حوز احخاذ کمرد.
اساسا آنچه متناسب با طرح مسااه این حقیقق است ،همش کقفى است .ده این هاستا مقیق
به جاعآمهی ،حقلقل م دسمتهبنمدی حوانانمدیهای الزم بمرای اسمتخدام کاهکنمان ناجما م
اماویتبندی آنها با همیکرد آیند نگرانه با استفاد حلفقیی از حقلقل مضماونِ مصماحبه بما
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خبرگان م ادبقاو موضوع ،احصاء میشموند .ده مرحلمه کامی بما حنظمقم مماحریس اثمراو
متیاطع ،نظرسنجی از خبرگان م بهمر گقمری از نمرمافمزاه Mic Macانجمام میشمود .بمرای
شناسایی عوامل شکلدهند حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا م اماویتبنمدی
آنها با همیکرد آیند نگرانه موضوع از همش مصاحبه پژمهش کقفی استفاد شد .با حوجمه
به هدف این بخش پژمهش هاه خبرگمان ،اسماحقد م صماحب نظمران ممرحب بما موضموع
حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا جامته مقدانی ها شکل میدهند کمه از مقمان
آنها ناونهای برای مصاحبه انتخماب شمد .اگرچمه ده حقیقیماو کقفمی قاعمد مقمض یما
هاهناایی خاصی برای حجم ناونه مجود نداهد ،اما ناونه برداهی کقفی به گونه کلی شمامل
ماحدهای کوچک ده ملااته عایی است .برخی از متون پژمهشی حتداد ماحمدهای ناونمه
ها برای گرم های هاگون  6اای  8ماحد م برای گرم های ناهاگون بقن  92حا  21پقشمنهاد
میکنند (هومن .)9389 ،ده این حقیقق مبنای حتققن حجم ناونه بر هسقدن به اشباع نظمری
گذاشته شد .خبرگان از مقان کسانی انتخاب شدند که بما مفهموم حوانانمدیهای الزم بمرای
استخدام کاهکنان ناجا آشنا بود م سابیه کاه ده این حوز داشتند .ناونمهگقمری م انتخماب
خبرگان با همش ناونهگقری هدفاند م گلوامه برفمی انجمام م پمس از انجمام مصماحبه بما
هسقدن به اشباع نظری به احاام هسقد.
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یافتههای تحقیق
جدول  .1شکل گیری تمهای اصلی از تمهای فرعی
تمهای فرعی

تمهای اصلی

ردیف

1

 -1مسئولیت پذیری و قبول مسئولیت مدیریتی در حد توان
 -2متخصص و اهتمام به تقویت تخصصها
 -3دارا بودن بهه توانائیههای فنهی روز بهرای کشهف علمهی پدیهدهها و در ناجها جلهوگیری و
پیشگیری از جرائم
 -5دارای تحصیالت ،مهارت و عالقمندی
 -4برخورداری از محبوب و مقبول اجتماعی
 -6وظیفه اهداف سازمانی را شناسائی و درک کرده باشد و وظایف محوله را به خهوبی انجهام
دهد.
 -5حافظ یکپارچگی و نظم امورات فردی و سازمانی در مواجه با تغییرات مستمر محیطی
 -4متعهد
 -4تالشگر
 -19کارشناس مجرب و کارآزموده
 -11طالب و جویای حقوق و درآمد مکفی
 -12دارای توانمندیهای فوق العاده فردی ،فنی ،تخصصی ،دانشی و مهارتی

کارآمدی

2

 -1آشنائی به بایدها و نبایدهای اینترنت و دنیای مجازی
 -2مهارت و اشرافیت خاص به سواد رسانهای
 -3مسلط به توانائیهای فنی برای کشف علمی جرائم در سازمان ناجا
 -5آشنا به مهندسی معکوس فناوریهای پلیسی
 -4آشنائی با تکنولوژی ،تجهیزات و زیر ساختهای فنی و مدرن پیشرفته پلیسی
 -6آشنائی با تجهیزات نظامی ،صوتی و تصویری ،موتوری و خودروئی ،کنترلی
دانش بنیان بودن
 -5حافظ سرمایههای علمی و تحقیقاتی سازمانی و نخبگان کشور
 -4دارای مهارتهای اجتماعی (روابط عمومی)
 -4اهتمام و تالش برای تقویت نقاط قوت و ارتقاء جایگاه سازمانی ناجا
 -19دارای تحصیالت مطلوب برای تولید علوم اثر گذار و اثر پذیر اجتماعی متناسب با رسالت
ناجا در کشور
 -11دارای مهارتهای مدیریتی
 -12سواد و اشرافیت به فناوری اطالعات به منظور ارایه خهدمات غیهر حضهوری بهه منظهور
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ردیف

تمهای فرعی

تمهای اصلی

جلوگیری از مراجعه حضوری شهروندان به یگانهای انتظامی
 -13تخصص یا مهارت خاص در علوم انسانی و فنی
 -15طالب آموزش و مهارت یادگیری به منظور ارتقاء سواد تخصصی
 -14پژوهشگر به نحوی که اهتمام خاص به طرحهای پژوهشی و آینده پژوهی داشته باشد.
 -16خالق

3

 -1قدرت تشخیص پدیدههای اجتماعی جامعه
 -2مدیریت در شرایط بحرانی ،حساس و فوق العاده
 -3عالقمند و اشرافیت به مقولههای اطالعاتی
 -5ذکاوت و باهوشی
 -4موقعیت شناس
 -6با انگیزه در امور نظامی بعنوان شاغل در خانواده بزرگ نیروهای مسلح

5

 -1مسلط و اشراف کلی به علوم روز جامعه
 -2متخصص علوم نوین جامعه
 -3مسلط و آشنا به زبان خارجی (انگلیسی)
 -5مقتدر علمی و عملی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،دفاعی و اجتماعی
 -4کارشناسی خبره در حوزه تحوالت شهری ،استانی ،کشوری ،منطقهای و ملی
 -6محقق و پژوهشگر
 -5متخصص در حوزه فرصت -تهدید –نقاط قوت و ضعف ()swot
 -4آرمان گرا
 -4آینده نگر
 -19دارای تفکر علمی و منطقی
 -11آشنا به چشم اندازهای روز جامعه و انجام اقدامات سریع؛ دقیق و واقع بینانه
 -12برخورداری از مدیریت تحول گرائی ،راهبردی و استراتژیکی
 -13دارای جسارت در بیان نظرات و دیدگاههای شخصی و سازمانی
 -15ریسک پذیری
 -14اهتمام به رشد همه جانبه حرفهای خود در حوزه فردی ،سازمانی و اجتماع
 -16واقعیت نگر

دیده بانی (مشرف
به اطالعات
پدیدههای
محیطی خود)

راهبرد نگری
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ردیف

تمهای فرعی

تمهای اصلی

4

 -1تقدم اصول پیشگیرانه بجای مقابله در امور
 -2عدم مراوده با افراد فاقد صالحیت
 -3حافظ امنیت ،آرامش و آسایش
 -5اهتمام و توجه به ارتقاء دانش و آموزشهای مورد نیاز و تخصصی اجتماعی و نظامی
 -4تعامل با رسانه
 -6هدفدار و هدفمند در حوزه مسایل اجتماعی
 -5قاطعیت در امور محوله
 -4متعهد به ارزش و باورهای فردی ،سازمانی و اجتماع
 -4دارای شایستگی اجتماعی
 -19طالب ارتقاء توانمندیهای امنیتی ،اجتماعی ،سیاسی و...
 -11مسلح بودن به سه رویکرد مردم ،جامعه و مسئله محوری
 -12اصالت خانوادگی
 -13عدم عضویت در احزاب و گروههای معاند داخلی و خارجی (عدم وابستگی)

6

 -1مهارت و اشرافیت تخصصی به قانون اساسی و مستندات قانونی حوزه کار انتظامی
 -2آشنائی به قوانین و مقررات و پایبندی به رعایت آنها مانند حقوق شهروندی
 -3تصمیم گیری مناسب در شرایط خاص با توجه به مستندات قانونی با تکیه بر اصل عدالت
محوری یکسان
 -5انتقاد پذیری و از انتقادات سازنده برای ارائه راهکارها استقبال کردن
قانون محوری
 -4مردم داری
 -6اهتمام و ارتقاء مهارت یادگیری و آمهوزش مسهتمر امهورات تخصصهی و غیهر تخصصهی
قضایی
 -5عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
 -4نخبه اجتماعی

5

 -1کارشناسی زبده در حوزههای سیاسی ،قتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی جامعه
 -2آشنا به فنون بیان و کالم به منظور بیان اعتقادات و باورهای فردی ،سازمانی و اجتماع
 -3جامعه شناسی حاذق و درد آشنا به مسائل روز
 -5دارای بینش و بصیرت سیاسی باال
 -4دارای بهره هوشی ،هوش هیجانی و ...باال
 -6مثبت اندیشی
 -5مسلط بر احساسات ،رفتار و گفتار خود برای بیان عقاید

جامعه محوری

روشنگری
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تمهای فرعی

ردیف

تمهای اصلی

 -4صیانت محور

4

 -1بهرهگیری از قابلیتها و ظرفیتهای مردمی برای تعامهل و در ناجها بهه منظهور پیشهگیری از
جرائم و کاهش آسیبهای اجتماعی
 -2مهارت تعامل اثر بخش و هم افزا با دستگاههای برون سازمانی و ردههای درون سازمانی
 -3مشارکت اجتماعی (اهتمام به کار گروهی و جمعی)
تعامل محوری
 -5دارای درک و بینش دقیق در عین مقبولیت رقابت سالم و منطقی برابر
 -4انعطاف پذیر و سازگار با شرایط جامعه
 -6دارای اعتماد به نفس باال
 -5خود را با اهداف ،شرایط ،خط مشی ها ،سیاستهای کلی جامعه وفق دهد.

4

 -1مهارت مدیریت بحران به منظور پیشگیری از هر گونه رخداد تعارضاتی اجتماعی
 -2مسلط به مهارتهای کالمی و غیر کالمی
 -3حامی مستضعفان و گره گشایی از خواستههای منطقی و به حق شهروندان
 -5مسلط به رویکرد مودبانه همراه با قاطعیت
 -4خستگی ناپذیر
 -6صادق و متواضع
 -5خدمت رسانی بهینه و صادقانه به شهروندان
 -4عکس العمل سریع و دقیق در رفع مشکالت و انجام ماموریتهای محوله به شیوه صحیح
 -4رعایت شئونات دینی ،عرفی ،اسالمی و قانونی
 -19خیر خواه
 -11تکریم ارباب رجوع
 -12انطباق و انعطاف پذیر
 -13دارای سعه صدر و آستانه صبر باال
 -15آشنائی با فرهنگ سازمانی و طالب آموزش و یادگیری مستمر
 -14رقابت پذیری در ارائه خدمات محوله و پاسخگوئی به ارباب رجوع
 -16پرهیز از غرض ورزی

پاسخگویی

19

 -1دارای بینش و نگرش متناسب با علوم روز
 -2مجهز به مهارت تجزیه و تحلیل مسائل
 -3ذهن پویا
 -5آشنایی با زیر ساختهای فنی ،تخصصی ،سازمانی و ساختاری

هوشمندی
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ردیف

تمهای فرعی

تمهای اصلی

 -4مجهز و مسلح به ابزار فنی و تکنولوژی در حوزه کار پلیسی
 -6بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات موجود
 -5مقید و متعهد به اصول سرعت ،دقت و انجام وظایف محوله سازمانی
 -4مهارت محوری برای پیشبرد اهداف سازمانی و انگیزه باال به منظور تحقق آن
 -4عملگرایی و آشنائی با مدیریت زمان
 -19دارای مدیریت راهبردی و استراتژیکی
 -11طالب روال رشد و پیشرفت برای نائل شده به اهداف عالی فردی و سازمانی
 -12خالقیت و نو آوری (مبتکر)
 -13اهل استدالل و منطق به منظور تصمیم گیری عقالئی فردی و سازمانی

11

 -1متعهد و ملزم به تکریم و جایگاه خانواده
 -2دارای وجدان کاری
 -3مجاهد فی سبیل اله در هر پست و مقام و جایگاه
 -5دارای روحیه مدیریت جهادی ،انقالبی و معنوی
 -4امیدوار
 -6مخلص
 -5متدین
 -4دارای رافت و مهربانی
 -4متواضع و فروتن
 -19خوش رفتاری با رویکرد و منش مودبانه با ارباب رجوع
 -11امانتداری و حفظ اسرار امنیتی و خانوادگی
 -12قناعت پیشه
 -13وفاداری ( وفای به عهد)
 -15روحیه ایثارگری و گذشت
 -14صداقت و درستکاری در رفتار گفتار و عمل
 -16خویشتن داری با تاکید بر شرافت و نجابت فردی
 -15وظیفه شناسی
 -14دارای نظم و انظباط شرعی و قانونی فردی و اجتماعی
 -14سخاوتمندی
 -29شجاعت و شهامت علمی و عملی
 -21رعایت سیمای صالحین

اخالق مداری
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ردیف

تمهای فرعی

تمهای اصلی

 -22ترجیح دادن منافع عمومی به منافع شخصی
 -23مقید به بایدها و نبایدهای ارزش حاکم جامعه و فرهنگ سازمانی ناجا
 -25عدالت محور
 -24دارای حسن فعلی و فاعلی
 -26دارای آستانه صبر و استقامت در برابر نامالیمات زندگی شخصی و کاری
 -25متعصب و مقید به ارزشها و باورهای اعتقادی( دینی و مذهبی ) واجتماعی جامعه
 -24منظم و ریز بین
 -24نوع دوستی و آشنایی با رفتار شهروندی
 -39عدم تجمل گرائی
 -31با ایمان و با تقوا
 -32جوانمردی

12

 -1چاالکی و دارا بودن توانمندیهای جسمی باال و سالمت روحی ،روانی و فکری
 -2ورزیده و آشنا به هنرهای رزمی و دفاع شخصی
 -3دارا بودن تحرک و سرعت عمل با آمادگی جسمانی
 -5مسلط و آشنا به فنون تیراندازی
 -4داشتن آگاهی از سطح سالمت و آمادگی جسمانی
 -6جوان گرایی و دارا بودن تحصیالت مرتبط و توانائیهای مورد نیاز سخت و نرم افزاری

آمادگی جسهمانی
و سخت افزاری

13

 -1دسترسی به اخبار اطالعات در کوتاهترین زمان ممکن
 -2قاطع و جدی در امورات محوله اطالعاتی ،انتظامی ،سیاسی و. ....
 -3مجهز و آشنا به فنون و تجهیزات فنی

اقتدار

15

 -1دشمن شناسی و دشمن ستیزی
 -2آشنائی با تهدیدات داخلی و خارجی ایادی غربی اعمال سلطه
 -3مشتاق به فرهنگ شهادت ( با توجه به رسالت ناجا)
 -5آمادگی برای تالش ایجاد امنیت و جهاد در راه خدا
 -4آشنا به منظومه فکری مقام معظم رهبری و اطاعت و فرمانبری از والیت فقیه
 -6اعتقاد و التزام عملی به اساس و شالوده اسالم و انقالب و والیت فقیه
 -5اهتمام به عزت و شرف نظام حاکم در جامعه

والیت مداری
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پس از مصاحبه با خبرگان م حقلقل مصاحبهها پژمهش حتداد  94عامل حوانانمدیهای الزم
برای استخدام کاهکنان ناجا م اماویتبندی آنها با همیکرد آیند نگرانه شناسمایی شمدند م
ده اختقاه خبرگان قراه گرفت طبق حجربه مشاهکتکنندگان پژمهش شناسایی شدند.
94عامل حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا م اماویتبندی آنها بما همیکمرد
آیند نگرانه عباهحند از:
 -9کاهآمدی -2 ،دانش بنقان بودن -3 ،مالیت مداهی -4 ،هاهبمرد نگمری -9 ،همشمنگری،
 -6قانون مداهی -7 ،حتامل مقوهی -8 ،پاسخگوئی -5 ،هوشاندی -91 ،اخالق ممداهی،
 -99دید بان -92 ،آمادگی جساانی م سخت افزاهی -93 ،اقتداه -94 ،جامته مقوهی.
هحبه بندی پقشرانها بر اساس دهجه اهاقمت م عمدم قلتقمت م حتقمقن عمدم قلتقتهمای
کلقدی
هاانگونه که از عنمامین پقشمرانهای شناسمایی شمد نهمایی مشمخص اسمت ،مقمان ایمن
پقشرانها هماب حأثقرگذاهی ،حأثقرپذیری ،حیویت م یا حضتقف مجود داهد .بمرای شناسمایی
عوامل عاد حتققن حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا م اماویتبندی آنهما بما
همیکرد آیند نگرانه که هاان پقشرانهای کلقدی هسمتند .از همش حقلقمل سماختاهی م ده
قااب نرمافزاه Mic Macاستفاد شد است .همش ساختاهی همشی است که ده آن ،همابم
مقان متغقرها به میژ ده سقستمهای گسترد با ابتاد متتدد حقلقمل ممیشمود .بمه کماهگقری
داد های کقفی ده کناه داد های کای ،این همش ها بمه یکمی از پرکماهبردحرین همشهما ده
آیند پژمهی حبدیل کرد است (هنجبرنقا م هاکاهان .)9357 ،ده همش حقلقمل سماختاهی،
متغقرهای مموثر بمر سقسمتم ده مماحریس n*nقمراه ممیگقرنمد م بمر اسماس دیمدگا های
کاهشناسان ،ده طقفی از صفر حا  3اهزشگذاهی میشوند .جدملها م ناوداهها که خرمجی
نرمافزاه هستند ده دهک هماب بقن متغقرها م چگونگی عال آنهما ده آینمد بسمقاه حمأثقر
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گذاهند .ده هاقن هاستا نرمافزاه Mic Macده موسسه نوآمهی کامپقوحری فرانسه با نظماهو
مرکز حقیقیاو م هاهبرد چشم انداز طراحی شد است که برای حصاقمگقریهای هاهبمردی
م چشمانداز سازی کاهبرد داهد (قلمبر .)9351 ،ده آخرین مرحله نظمر سمنجی از خبرگمان
خواسته شد دهباه حأثقراو متیابل  94پقشران حتققن شمد ده قاامب مماحریس  94*94نظمر
دهند .ملمابق بما همش Mic Macم بمرای مهمد اطالعماو بمه نمرمافمزاه ،خبرگمان مقمزان
اثرگذاهی پقشرانهای مندهج ده سلر بر پقشرانهای مندهج ده ستون ها با اعداد بقن صمفر
به متنای بیحأثقر 9 ،به متنای حأثقر ضتقف 2 ،به متنای حأثقر متوس  ،م  3بمه متنمای حمأثقر
قوی مشخص کردند .حأثقر هر پقشران بر خودش صفر ده نظر گرفته میشود م چنانچه یک
پقشران با پقشران دیگر هقچ اهحباطی نداشته باشد ،امتقاز آن صفر خواهد بمود .اگمر اهحبماط
حنها باایو باشد pاختصاص داد میشود .امتقازهای داد شمد از سموی پانمل خبرگمان ده
ماحریس ذیل آمد است .الزم به ذکر است ده دهج امتقاز داد شد است .ده ایمن پمژمهش
از همش مد امتقازها استفاد شد .به عباهو دیگر ،امتقازی که فرامانمی بقشمتری داشمت بمه
عنوان امتقاز نهایی ده جدمل ثبت شد .پس از اخذ نظراو از خبرگمان م مقاسمبه مقمانگقن
مزنی هر کدام از خانهها اطالعاو مماحریس حاصمل شمد کمه مماحریس حمأثقراو مسمتیقم
( )MDIنامقد میشود ،به نرمافزاه Mic Macماهد شد.
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جدول  .0ماتریس تأثیرات مستقیم پیشران ها بر یکدیگر
جامعهههههه
محوری
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3
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2
2

3
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3
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3
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3
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2
2

3
2

2
2

2
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
9

9
3

3
2

3
3

راهبرد نگری

2

2

1

2

2

2

2

2

2

9

3

3

2

3

روشنگری

2

3

3

2

3

3

3

3

9

2

3

3

3

3

قانون مداری

2

2

2

2

3

2

3

9

3

2

2

2

2

3

تعامل محوری

2

2

2

3

2

3

9

3

3

2

2

3

3

3

پاسخگوئی

2

2

3

2

2

9

3

2

2

2

2

3

3

3

هوشمندی

3

2

2

2

9

2

2

2

2

2

2

3

3

3

اخالق مداری

2

3

2

9

2

3

3

2

2

2

3

3

3

2

دیده بان

2

2

9

1

2

3

2

3

2

2

2

2

2

3

آمههههههههادگی
جسهههههمانی و
سخت افزاری

2
9

9
2

2
2

3
3

2
3

3
3

2
3

2
3

2
2

2
2

2
2

3
2

2
2

3
2

اقتدار
جامعههههههههه
محوری

دانههش بنیههان
بودن
والیت مداری

هاانگونه که مشاهد میشود بقشترین امتقازاو ده سلرهای مربوط به «کاهآممدی» مجمود
داهند .جاع سلر م ستون م جاع کلی امتقازاو پقشرانها ده جدمل  .3آمد است.
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جدول  .1مجموع امتیازات پیشرانها
پیشرانها

جمع امتیاز سطرها

جمع امتیاز ستونها

جمع کل امتیازها

1

35

35

55

2

32

33

64

3

36

36

52

5

24

31

44

4

24

25

44

6

36

31

65

5

39

32

62

4

33

35

65

4

31

34

66

19

39

31

61

11

32

24

61

12

24

24

46

13

39

39

69

15

31

24

44

جمع

552

552

445

هدف نهایی از حقلقل ساختاهی شناخت میژگیها ،ساختاه ،متغقرهای کلقمدی م مهمحمرین
عناصر موثر بر سقستم است .ده ماحریس متیاطع ،جاع اعمداد موجمود ده سملر بمرای همر
متغقر بقانگر جاع فتال است م مقزان حأثقرگذاهی آن عامل ها نشان میدهد .هاچنقن جامع
اعداد موجود ده ستون نقز بقانگر جاع فتال م غقرفتال است م مقزان حأثقرپذیری آن عاممل
ها نشان میدهد.
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جدول  .0خالصه نتایج ماتریس اثرات متقاطع
شاخص
مقدار

ابعههههههاد تعههههداد
ماتریس تکرار
15

4

تعداد 9

تعداد 1

تعداد 2

تعداد 3

جمع

15

2

199

49

142

پرشهههههدگی
مهههههاتریس
(درصد)
44 .42

بر اساس جدمل 4نتایج مقاسباو ماحریس حأثقراو متیاطع با استفاد از نرمافزاهMic Mac

ده مجاوع اهحباط بقن پقشرانها 982مرحبه موهد قضامو قراه گرفتمه اسمت .از ایمن حتمداد
94موهد حیابل فاقد اثرگذاهی م اثرپذیری بود  2 ،موهد اهحبماط م اثرگمذاهی ضمتقف911 ،
موهد اهحباط م اثرگذاهی متوس م  81موهد اهحباط م اثرگذاهی قوی داشتهانمد .نتمایج ایمن
بخش نشان میدهد که اثرگذاهی متوس داهای بقشترین فرامانی بود اند .حتداد حکراه  9باه
ده نظر گرفتهشد م دهجه پرشدگی ماحریس  52/89دهصد است که نشان میدهمد عواممل
انتخاب شد  ،حأثقر متوس م پراکند ای بمر هامدیگر داشمته م ده ماقمع مضمتقت سقسمتم
ناپایداه است .ماحریس بر اساس شاخصهای آماهی با دم باه چرخش داد ای از مللوبقمت
م بهقنه شدگی  911دهصد برخوهداه بود که حاکی از همایی باالی مماحریس م پاسمخهمای
آن است.
نمودار  .1نقشه تأثیرات مستقیم
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ناوداه .2ناوداه حأثقراو مستقیم

تبیین پیشرانها
پراکنش پقشرانها ده صفقه پراکندگی ،حماکی از مقمزان پایمداهی م یما ناپایمداهی سقسمتم
است .ده همش حقلقل اثراو متیاطع با استفاد از نرم افزاه Mic Macده مجاموع دم نموع
از پراکنش حتریف شد است که به نام سقستمهای پایمداه م سقسمتمهای ناپایمداه متمرمف
هستند .ده سقستمهای پایداه پراکنش پقشرانها به صوهو Lانگلقسی اسمت ،یتنمی برخمی
پقشرانها داهای حأثقرگذاهی باال م برخمی داهای حأثقرپمذیری بماال هسمتند .ده سقسمتمهای
پایداه جایگا پقشمرانها مشمخص م سمه دسمته پقشمران شمامل اامف :پقشمرانهای بسمقاه
حأثقرگذاه ب :پقشرانهای مستیل م ج :پقشرانهای حأثقرپذیر قابل مشاهد است.
ده میابل سقستمهای ناپایداه مضتقت پقچقد حری نسبت به سقسمتمهای پایمداه داهنمد .ده
این سقستاها ،پقشرانها ده حول مقوه قلری صفقه م از جنوب غربمی بمه سمات شماال
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شرقی ناوداه پراکند میباشند م ده بقشتر مواقع حاامت بقنمابقنی از حمأثقر گمذاهی م حمأثقر
پذیری ها نشان میدهند کمه اهزیمابی م شناسمایی عواممل م پقشمرانهای کلقمدی ها بسمقاه
مشکل میناایند.
بر اساس همش حقلقل اثراو متیاطع پقشرانهایی که هازمان داهای اثر گذاهی م اثر پذیری
زیادی باشند ،داهای اهاقت بقشتری هستند .این پقشرانها میحوانند باعث حغققراو شدیدی
ده سقستم شد م منجر به ناپایداهی آن شوند.
متغقرهای مابسته شامل :دانش بنقان بودن ،هوشاندی ،حتامل مقوهی،
متغقرهای اهحباطی(متصل) شامل :کاهآمدی ،مالیت مداهی ،پاسخگویی،
متغقرهای خودگردان شامل :دید بان ،اقتداه ،همشنگری ،آمادگی جساانی ،هاهبمرد نگمری،
اخالق مداهی ،جامته مقوهی،
متغقر مستیل شامل :قانون مداهی
به منظوه شناسایی م حتققن حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجما م اماویتبنمدی
آنها با همیکرد آیند نگرانه بر اساس آنها باید عدم قلتقتهای کلقدی یما هامان پقشمران
هایی که به صوهو حوأمان اثرگذاهی م اثر پذیری باالیی ده سقستم داهند ها شناسایی کمرد
م موهد حقلقل م اهزیابی قراه دهقم .این متغقرها ،متغقرهای هاهبردی یا دم مجهی نام داهند
که هم قابل دست کاهی م کنترل باشند م هم بر پویایی م حغققر سقسمتم ،حأثقرگمذاه باشمند
(هشقداهد م خزایی .)9359 ،با حوجه بمه ناموداه متغقرهمای دممجهمی شمامل سمه عاممل
«کاهآمدی»« ،مالیت مداهی» م «پاسمخگوئی» بمه عنموان عمدم قلتقتهمای کلقمدی حتقمقن
حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا م اماویتبندی آنها با همیکرد آیند نگرانه
شناسایی شدند.
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عدم قطعیتهای کلیدی
از مقان پقشرانهای مختلف ده نهایت ،سه عدم قلتقت اصلی شناسایی شدند که همر یمک
از آنها میحوانند سه حاات ماکن به خود بگقرند.
عدم قلتقت  :)9کاهآمدی
عدم قلتقت  :)2مالیت مداهی
عدم قلتقت  )3پاسخگوئی

ناوداه . 3حأثقراو غقرمستیقم
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بحث و نتیجه گیری
این پژمهش با هدف حتققن حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا با همیکرد آیند
نگری م اماویتبندی حواناندیها انجام شمد اسمت .نتمایج نشمان داد  94آیمتم بمه عنموان
حواناندیهای الزم برای استخدام کاهکنان ناجا بتد از مصاحبه با خبرگان م حقلقل مضاون
استخراج شدند که عباهحند از جامته مقوهی ،اقتداه ،آمادگی جسماانی م سمخت افمزاهی،
دید بان ،اخالق مداهی ،هوشاندی ،پاسخگویی ،حتامل مقوهی ،قانون مداهی ،همشنگری،
هاهبرد نگری ،مالیت مداهی ،دانش بنقان بودن ،کاه آمدی.
هاچنقن کاهآمدی مهمحرین م با اهاقتحرین عامل بقن عوامل حواناند ساز بمود ایمن بمدان
متناست که حتهد ،حخصص ،مسئواقت پذیری ،کاهشناس ده یک حوز خاص م حخصصی،
داها بودن به حوانائیهای فنی ،حافظ یکپاهچگی فردی م سازمانی م نظم سازمانی ده مواجه
با حغققراو مستار مققلی میحواند کاهیی نقرمی انسانی ها بهبود بخشد.
مالیت مداهی از نظر اهاقت ده هحبمه دمم قمراه داهد؛ امذا کاهکنمان ناجما بایسمتی دشمان
شناسی م دشان ستقزی بود م این مهم شامل افرادی میشود که ااتزام علای م عالمی بمه
اساس م شااود مالیت فیقه ،اسالم م انیالب ،اهتاام به عزو ،آبرم م شرف نظام حاکم ده
جامته داشته م آمادگی الزم برای حالش م جهماد ده ها خمدا بمرای آبمادانی کشموه ها داها
هستند م نتقجه م اثر این مهم منجر به اهحیاء عالکرد فردی م حیویمت جایگما سمازمان ده
کشوه میگردد.
سومقن آیتم کلقدی برای کاهکنان ناجا ده آیند پاسخگوئی میباشد ،پاسخگو بمودن پلمقس
به متنای مهاهو مدیریت بقران ،مسل بمه مهاهوهمای کالممی م غقمر کالممی ،همیکمرد
مودبانه هارا با قاطتقت ،خستگی ناپذیر ،صادق م متواضع با اهباب هجوع ،خدمت هسانی
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بهقنه م صادقانه به شهرمندان ،انلباق م انتلاف پذیر ،داهای سته صده م آستانه صمبر بماال
میباشد.
از آنجا که کاهکنان نقرمی انتظامی ضاب قضائی هستند چهاهمقن آیتم مموهد نقماز کاهکنمان
ناجا ده آیند قانون مداهی است م بر اساس این اصل کاهکنان بایسمتی آشمنا بمه قموانقن م
میرهاو جاهی کشوه بود م از مهاهو م اشراف به قانون اساسی قوانقن حماکم ده جامتمه
برخوهداه باشند.
هوشاندی پلقس ده هحبه بتدی قراه داهد؛ اذا کاهکنان هوشاند کاهکنانی هستند کمه م ایمن
مسل به بهر هوشی ،ابزاه فنی ،داهای مدیریت حقول گرا ،هاهبردی م اسمتراحژیکی باشمند
م ده سازمانی مانند ناجا میقد به اصمول سمرعت م دقمت ده انجمام اموهانتظمامی م طاامب
آموزش برای پقشبرد اهداف فردی م اجتااعی خود باشند .میژگیهای ملرح شد ده ایمن
بخش موجب اثربخش م کاهائی ده حوز عالگرایمی کاهکنمان نقمرمی انتظمامی جاهموهی
اسالمی ایران میشوند.
نزدیک به سه دهه است که بر اهاقت منابع انسانی بمه عنموان اهزشماندحرین سمرمایهها ده
سلح سازمانها م موفیقت آنها حأکقد میشود م امرمز مدیران منابع انسانی بر این بامهنمد
که انتخاب م انتصاب افراد شایسته متناسب با جایگما شمغلی ،ایمن اهزشماندی ها ناایمان
ساخته است (حقاوهی .)9356 ،سازمانها هنگامی میحوانند به موفیقت م اهمداف هاهبمردی
خود برسند که از افرادی با حواناندی م حوانایی باال برای ایفمای هسماات م حقیمق اهمداف
ساهمانی خویش برخوهداه باشند ،جذب ناایند؛ اذا فرآیند جذب نقرمهای کاهآممد م حوانما
برای سازمانها نیشی بسقاه اساسی م ضرمهی داشته م حوجمه سقاسمت گمذاهان ده حموه
منابع انسانی خلقر م مضاعف است (عباس پوه .)9353 ،بی شمک ده ایمن هاسمتا افمرادی
میحوانند قابلقمت اسمتخدام م جمذب خمود ها ده سمازمان اهحیما بخشمند کمه ده اکتسماب
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اطالعاو مربوط به فرصتها م چااشهای مرحب با موقتقمت فتلمی م فرصمتهای آینمد
خود جهت گقری اثرگذاه م آیند نگری داشته باشند م ضمان داها بمودن بمه حقصمقالو،
حجربه کاهی ،آموزش ،دانش ،حوانایی ،مهاهو الزم بتوانند خود ها بما فرصمتها م اازامماو
شغل فتلی خویش منلبق سازند.
ده اختقاه داشتن افرادی مستتد م حواناند میحواند ده کناه مزیمت هقمابتی سمازمان ،فیمدان
دیگر منابع ها نقز جبران کند م از این همست که عالکرد هر سمازمان بمه عالکمرد نقمرمی
انسانی سازمان است .پس میحوان نتقجه گرفمت کمه جمذب م اسمتخدام افمراد هوشماند،
کاهآمد ،جامته مقوه ،قانون مداه م ...ده سازمانهایی که اهحبماط مسمتیقم بما ممردم داهنمد
میحواند نتایج پرباهی ها ده اهحیاء حتهد سازمانی نسبت به شهرمندان ده جامته م هضمایت
شغلی کاهکنان ده بر داشته باشد ،با حوجه به دنقای کنونی ضرمهی به نظر میهسمد آگماهی
کاهکنان از حواناندی م قابلقتهای فردی خود ممیباشمد حما ضمان شناسمایی ضمتفها م
قووهای خود بتوانند بر قووهای خود حأکقد کرد م ده هاستای بهبمود ضمتفهای خمود
حالش کنند.
نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران نقز ناجا با داشتن حتداد زیادی از نقرمهمای انسمانی
به عنوان یک سازمان انتظامی با حنوع م حتدد ماموهیتها شناخته شد است م نیش به سزایی
ده حامقن امنقت کشوه بر عهد داهد م اذا مستلزم نقرمی انسانی کاها ،اثربخش ،هوشماند م
متتهد با حوجه به حهدیداو داخلی م خاهجی ،شرای اقتصادی ،سقاسی م اجتاماعی کشموه
میباشد .با حوجه به نیش مقوهی منابع انسانی دیدگا های جدیدی به نیش نقرمی انسمانی
ده سازمانها شد است؛ اذا حوجه به اصول برنامه هیمزی منلیمی م مللموب بما حاکقمد بمه
همیکرد آیند نگرانه امری ضرمهی به نظر میهسد.
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از آنجا که نقرمی انتظامی به عنوان مهم حرین سازمان برقراهکنند امنقت ،نیشمی کلقمدی ده
فراهم سازی بسمتری مناسمب بمرای حوسمته کشموه داهد؛ زیمرا حوسمته علامی ،فنامهانمه،
اجتااعی ،سقاسی ،اقتصادی م زیست مققلی حنها ده سایه امنقت امکان پذیر اسمت م ایمن
ماقتقت بقانگر نیش مهم نقرمی انتظامی ده حقیق آیند مللوب کشوه میباشد (سند چشم
انداز بقست سااه جاهوهی اسالمی ایران)
سقاست گذاهان م متواقان حوز منابع انسانی ده عقن شناسائی کاهکنان بما حوانانمدیهای
 94گانه احصاء شد از میژگیهای شناسائی شد خبرگان بما همیکمرد آینمد نگمری ،بایمد
اقداماو اساسی ها ده هفع دغدغه ماای ،یتنی پرداخت حیوق م مزایای مکفی با حوجمه بمه
شرای سخت کاهی م حتدد ماموهیتی ناجا م هاچنقن دغدغه متقشتی م خانوادگی کاهکنان
ناجا که متاسفانه موجباو افزایش طالق عاطفی ،ایجاد اهحباطاو نامشرمع با جنس مخااف،
غقبت سرپرست خانواد م ایجاد مشکالو اهحباطی کاهکنمان بما فرزنمدان ها ده حوز همای
هفتاهی داشته است ها متاول ناایند .آنچه مسلم است برنامه هیزی شایسمته م مللموب ده
این حوز ضان ایجاد انگقز م حتهد سازمانی کاهکنمان ،هوشماندی نقمرمی انتظمامی ها ده
پاسخگوئی به خواستههای به حق م قانونی شهرمندان برای پقشگقری از جرائم م آسمقبهای
اجتااعی خواهد داشت.
پیشنهادها
 شناسائی حواناندیها ،قابلقتها م ظرفقتهای مدیریتی ،مهاهحی ،فنی م پژمهشی کاهکناننقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران با حوجه به حهدیداو داخلی م خماهجی م هاچنمقن
حوسته حکنواوژی کشوه ده حوز مجازی به عنوان یک اصل ضرمهی م اساسی با حوجه به
اصل آیند نگری.

 /009فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  37تابستان 0311

 همند اصالح م بازنگری هسته گزینش ناجا مبنی بر جذب نقرم ده ناجا با حوجمه بمه سمهاصل حواناندی فردی م سازمانی کاهکنان ،خواسمتههای شمهرمندان از پلمقس م آسمقبهای
کنونی حوز منابع انسانی ناجا که یک امر ضرمهی برای حواناند سازی سازمانی مانند ناجما
مقسوب میشود.
 کاهکنان آیند نقرمی جاهوهی اسالمی ایمران بایمد ضمان حتهمد ،حخصمص ،مسمئواقتپذیری م مسل بودن به حواناندیهای مدیریتی ،ااتزام عالی به مالیت فیقه م فرامقن اسالم
م پایبندی به اصمول نظمام میمدس جاهموهی اسمالمی ایمران از عالقانمدی م حقصمقالو
متناسب با شغل م مهاهو جهت جذب ده ناجا برخوهداه باشند.
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