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تاریخ دریافت  1398/11/12 :تاریخ پذیرش1399/03/17 :

مقاله پژوهشی

سنجش اثربخشی آموزش فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی
زنان پلیس در سطح رفتار

1

حسن رضا رفیعی

2

 .2دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران .ایمیلhrr1340@chmail.ir :

چکیده
زمینه و هدف :برنامه آموزشی ،زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه كند كه شواهد قابل اطمینان و معتبری
در مورد تاثیر آموزش بر بهبود عملكرد شركت كنندگان عرضه كند .هدف این پژوهش ،سنجش اثربخشی
آموزش های فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار است.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را
فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس و فرماندهان بالفصل آن ها به تعداد  120نفر تشکیل
داده اند که به صورت تمام شمار مورد پرسش قرار گرفته اند .داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته روا
و پایا(آلفای کرونباخ سنجش رفتار فراگیران از دیدگاه خودشان و فرماندهان آن ها ،به ترتیب  0/89و ،)0/84
جمع آوری و با کمک آزمون تی استیودنت در نرم افزار  SPSSتحلیل شدند.
یافته ها و نتیجه گیری :پژوهش نشان داد که در مجموع آموزش های درجه داران دروه  15اثربخش بوده اند اما
از نظر میزان اثربخشی بین دروس مختلف تفاوت وجود دارد .از دیدگاه فرماندهان از میان دروس عمومی ،اصول
عقاید ،احکام عمومی و منش انتظامی ،و از بین دروس تخصصی ،احکام تخصصی ،کارورزی و حفاظت اطالعات
میانگین بیشتری داشته اند .از دیدگاه فراگیران هم ،اصول عقاید ،آیین نامه ها و احکام عمومی در بین دروس
عمومی و دستگیری ،بازداشت و بدرقه متهم سالح شناسی و ایست و بازرسی ،میانگین بیشتری داشته اند.
واژه های کلیدی :رفتار ،اثربخشی آموزش ،سنجش ،درجه دار ،پلیس زن.

استناد (به شیوه  APAویرایش  :)6رضارفیعی ،حسن (بهار و تابستان  .)1399سنجش اثربخشی آموزش


فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار .دوفصلنامه مطالعات پلیس زن14،

(110-98،)32

 .1این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان «سنجش اثر بخشی دروس فراگیران دوره  15درجهداری مجتمع آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار استخراج شده است.
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مقدمه

توسعه منابع انسانی به طور عمده با آموزش های رسمی ،غیر رسمی ،مستمر و ضمنی امکان پذیر است .به

همین دلیل نه تنها آموزش و پرورش هزینه به حساب نمی آید بلکه نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود و
قلب تپنده رشد و توسعه انسانی محسوب می گردد .با وجود نقش سازنده آموزش در افزایش سطح دانش،
بینش و توانش فراگیران ،همواره مراکز آموزشی با چالش ها و سوال هایی روبرو بوده اند ،تعدادی از این
قبیل سوال ها عبارتند از اینکه ،چرا آثار آموزش ،به خوبی مشهود نیست و در نتیجه رده های تخصصی
از خروجی های مراکز آموزش احساس رضایت نمی کنند؟ چرا برنامه های آموزشی آن گونه که انتظار
می رود منجر به توسعه حرفه ای و خودکارآمدی فراگیران درجه داری و دانشجویان افسری نمی شوند؟ چرا
دانشجویان ،دانش آموختگان ،مدیران و فرماندهان آنها نسبت به تغییرات حاصل از فرایند آموزش ،با دیده
تردید می نگرند ؟ چرا مخاطبان آموزشی از فرایند و نتایج آموزش احساس رضایت ندارند ؟ چرا بین نهاده ها
و ستانده ها توازن و تناسب وجود ندارد و ...بدیهی است طرح چنین سواالتی و اظهار نظر دربارة آن ها بدون
تمسک به فرایند نظام دار جمع آوری ،طبقه بندی ،تحلیل ،تفسیر اطالعات دقیق و به هنگام امکان پذیر
نیست .ارزیابی یکی از مهم ترین راه های دست یابی به اطالعات معتبر و برای پاسخ به چالش های مطرح
شده است كه انجام صحیح آن اطالعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه های
آموزشی در اختیار می گذارد و مبنای مفیدی برای ارزیابی عملكرد آموزشی مراكز آموزشی است(دفت،
 ،1396ص )59ارزیابی ،معیاری برای سنجش اثربخشی برنامه ها فراهم می کند .اثربخشی آموزش از
طریق بررسی كارایی درونی و بیرونی نظام آموزشی تعیین می گردد .یعنی اگر بتوانیم كارایی درونی و
بیرونی نظام آموزش سازمان ها را اصالح كنیم ،تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می شود(سلطانی،1380،
ص .)69ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی ،تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی ،تعیین نتایج قابل مشاهده
از كارآموزان در اثر آموزش های اجراشده و تعیین میزان توانایی های ایجادشده در اثر آموزش ها برای
دستیابی به هدف .اگر ارزیابی اثربخشی به درستی انجام شود ،مبنای دقیق و عینی برای سیاست گذاری
و برنامه ریزی فراهم می شود؛ انتظارات از تصمیم سازان و کاربران مشخص می شود؛ وضعیت موجود و
مطلوب ترسیم می شود؛ بستر توازن بین ستانده و داده ها فراهم می شود؛ فرصت ها و تهدید ها تعیین
می گردند؛ امکان بیشینه سازی بازده بر هزینه فراهم می شود و امکان تدارک برنامه متناسب با نیاز های
واقعی دانشگاه و جامعه فراهم می شود و در نتیجه رضایت تصمیم سازان و ذینفعان را به همراه خواهد داشت.
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نیروی انتظامی با استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و مجتمع آموزشی زنان پلیس
درصدد آموزش مطلوب فراگیران دوره های درجه داری زنان پلیس است .آموزش های ارائه شده در این
دوره ها با هدف باالبردن توان عملیاتی فراگیران و جلب رضایت عمومی شهروندان برنامه ریزی و اجرا
می شود .در برخی از موارد و برابر شواهد اعالم شده از سوی مسئوالن یگان های اجرایی در همایش ها،
میزگردهای علمی ،سمینار های تخصصی و مراجعات حضوری به مسئوالن مجتمع آموزشی زنان پلیس،
با وجود ارائه آموزش ها و دروس عملی و نظری ،فراگیران مورد نظر بعض ًا در اجرای وظایف خود و تامین
خواسته های سازمان کم توان به نظر می رسند .همین اعالم ها و مراجعات مسئوالن صف ناجا موجب شد
که بررسی علمی این موضوع در دستور کار مسئوالن مجتمع در سال  1397قرار گیرد .پژوهش حاضر
حاصل ارزیابی اثربخشی آموزشی آموزش های ارائه شده به فراگیران دوره مزبور در میدان عمل از دیدگاه
خود این افراد و فرماندهانشان است و در صدد است به دو پرسش پاسخ دهد:

-

اثربخشی آموزش ها به فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس از دیدگاه
خودشان چگونه است؟

-

اثربخشی آموزش ها به فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس از دیدگاه
فرماندهان شان چگونه است؟

بررسی اثربخشی آموزش های ناجا ،موضوع پژوهش های فراوانی بوده که در ادامه به برخی از آن ها اشاره
می شود.
درخشان( ،)1392در پژوهشی اثربخشی برنامه های آموزش تخصصی فراگیران درجه داری رسته
آگاهی ناجا را با الگوی کرک پاتریک 1بررسی نموده و نشان داده که رضایت فراگیران از صالحیت رفتاری
یادگیری فراگیران نسبت ًا مطلوب و میزان تغییرات
اساتید دوره و برنامه های آموزشی نسبت ًا ضعیف ،میزان
ِ
ِ
رفتاری و عملکردی از نگاه فرماندهان بالفصل ،ضعیف است و بنابراین فراگیران مذکور در حوزه دانش،
مهارت و نگرش حرفه ای ،از توانایی مطلوب در حوزة خدمتی برخوردار نبوده اند .حسینی( ،)1392در
پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش های تخصصی فراگیران فارغ التحصیل درجه داری رسته
اداری آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران ناجا دریافت که دوره آموزشی تخصصی دارای اثربخشی
مثبت است .محبی( ،)1392با هدف بررسی اثر بخشی دوره کارشناسی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ،با

1. Krik Patrick Model
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تحقیق از  210نفر از دانشجویان در حال تحصیل و  100نفر از دانشجویان فارغ التحصیل ،به این نتیجه
رسید که آموزش های این دوره برای توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی در اجرای ماموریت ها و
وظایف محوله در محیط کار واقعی از اثر بخشی مطلوبی برخوردار است .قاسمی( ،)1394در پژوهش خود
اثربخشی آموزش تخصصی رسته آماد و پشتیبانی آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران ناجا را بررسی
و آن را مناسب ارزیابی نموده است.
به نظرمی رسد ارزیابی اثربخشی آموزشی بیشتر متمرکز بر رویکرد نیل به هدف است .این موضوع با
بررسی تعاریف ارائه شده از اثربخشی آموزشی بیشتر مشخص می شود .در حیطه آموزش ،ارزیابی یک
فرآیند نظام دار برای جمع آوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات محسوب می شود به این منظور که تعیین کند
آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی(سیف ،1398
ص .)32از آنجا که نتایج و پیامدهای آموزش و حرفه آموزی ،دانش و مهارت هایی است که پیچیده و
نامحسوسند(گاسکف ،1384 ،1ص )57و همچنین با توجه به نقش انگیزش و عوامل محیطی در تبدیل
دانش و مهارت ها به عملکرد(سیف ،1398 ،ص ،)321می توان دریافت تدوین شاخص برای سنجش
اثربخشی آموزشی دشوار است(سلطانی ،1385 ،ص .)18از این رو ارزیابی اثربخشی آموزشی به عنوان
موضوعی چالشی مطرح می گردد و سنجش آن همواره توام با خطا است .هرگز نمی توان ادعا کرد که
آموزش خود بخود سودمند است مگر آنکه ارزیابی شود .هزینه های مصرف شده به تنهایی دلیلی موجه بر
لزوم ارزیابی اثربخشی آموزش هستند(دوالن ،1387 ،ص.)279
به طور کلی می توان گفت که سه دلیل برای ارزیابی برنامه های آموزشی وجود دارد .عمده دلیل این
است که ما از طریق ارزیابی در می یابیم چگونه برنامه های آینده را بهبود بخشیم .دومین دلیل تصمیم گیری
در مورد تداوم یا توقف یک برنامه است .دلیل سوم ،توجیه ضرورت وجود واحد آموزش و بودجه آن
است(شعبانی ،1398 ،ص.)102
اهمیت آموزش در سازمان :از گذشته تاکنون منابع انسانی از عوامل بسیار مهمی بوده اند و هستند که
سازمان ها را با بحران مواجه می سازند و یا به عنوان عامل پیشرفت و موفقیت آنها عمل می کنند .توانمند
سازی و بهبود مستمر دانش ،نگرش و مهارت های منابع انسانی از طریق آموزش های مناسب ،سازمان ها
را قادر به مقابله با هر نوع تهدید و بحرانی می سازد .لیکن چنین نقش مثبتی از آموزش در توانمند سازی

1. gasskov
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منابع انسانی سازمان مستلزم کیفیت این نوع از آموزش ها است .به سبب تغییرات سریع فناوری و افزایش
دانش و اطالعات ،آموزش بیش از پیش در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان محور توسعه
جوامع قلمداد می شود .اگر منشور توسعه سازمان ها را هرمی چهار وجهی در نظر بگیریم ،وجوه آن عبارت
خواهد بود از :توسعه آموزشی ،توسعه فنی و فناورانه ،توسعه فرهنگ سازمانی ،توسعه مالی و اقتصادی.
رکن اساسی این منشور توسعه آموزشی است .چنانچه انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه دارای ارتباط
تعاملی چند جانبه با یکدیگر هستند و توسعه کلی در مرکز هرم قرار دارد و هریک از ابعاد توسعه سازمانی
نیز وابستگی بنیادین به توسعه آموزشی دارند .بنابراین میزان توسعه آموزشی از عوامل عمده تاثیرگذار و
نیز تعیین کننده دیگر ابعاد توسعه و همچنین میزان توسعه کلی سازمان ها است(ابطحی ،1383 ،ص.)78
اثربخشی آموزش :برنامه آموزشی ،زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه كند كه شواهد قابل
اطمینان و معتبری در مورد تاثیر آموزش بر بهبود عملكرد شركت كنندگان عرضه كند .این امر به جنبه
مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزش اشاره دارد كه معمو ً
ال از آن با عنوان «اثربخشی آموزش» یا «ارزیابی
اثربخشی آموزش» یاد می شود(احمدی  ،1394ص.)59
هدف های ارزیابی اثربخشی آموزش :از جمله اهداف اثربخشی آموزشی می توان به این موارد اشاره
کرد :سنجش میزان آموخته های علمی و عملی تعلیم دیدگان و کارکنان ،بررسی عملکرد رده های آموزشی
در خصوص ارتقا سطح آموزش در یگان ها ،بررسی و تعیین نقاط ضعف و قوت آموزش ،ارتقا سطح کیفی
آموزش در رده های مجری آموزش ،کاربردی نمودن آموزش ها در راستای ماموریت های محوله ،بررسی
نیازمندی های آموزشی به تناسب نیازمندی های ناجا.
الگوهای اثربخشی آموزش :برای ارزیابی اثربخشی آموزش های ارائه شده به مخاطبان الگوهای
زیادی وجود دارد که از قدیمی ترین آن ها ،الگوی تایلر 1است که به مقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج
واقعی می پردازد(سیف ،1398 ،ص .)27عالوه بر آن الگوهای سیپ ،2یو.سی.ال .ای 3دانشگاه کالیفرنیا
و چندین الگوی دیگر در این زمینه وجود دارد .در این پژوهش ،از الگوی ارزیابی کرک پاتریک()1996
استفاده شده که برای ارزیابی اثربخشی چهار سطح تعریف می کند که عبارتند از )1 :واکنش )2 ،یادگیری،
 )3رفتار و  )4نتیجه.

1. Tyler Model
2. Sip Model
3. U.C.L.A Model
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روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش

را فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس و فرماندهان بالفصل آن ها به تعداد 120
نفر تشکیل داده اند که به صورت تمام شمار مورد پرسش قرار گرفته اند .داده ها با استفاده از دو پرسشنامه
محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ سنجش رفتار فراگیران از دیدگاه خودشان و فرماندهان آن ها ،به
ترتیب  0/89و  ،)0/84جمع آوری و با کمک آزمون تی استیودنت در نرم افزار  SPSSتحلیل شدند.

یافته ها

یافته های توصیفی
بررسی توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی مربوط به سابقه خدمت فرماندهان نشان داد که  40/8درصد
دارای سابقه تا  10سال 33/4 ،درصد سابقه  16سال و باالتر و  25/8درصد نیز دارای سابقه  11تا  15سال
خدمت هستند 31/6 .درصد دارای درجه سرهنگ دومی 29/1 ،درصد دارای درجه سرگردی 19/3 ،درصد
دارای درجه سرهنگی و  20درصد نیز دارای درجات تا سروانی هستند .از نظر میزان تحصیالت نیز42/5 ،
درصد از آنها دارای تحصیالت تا کاردانی 40/8 ،درصد دارای تحصیالت کارشناسی و  16/7درصد نیز
برخوردار از تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هستند.

فراگیران نیز همه کمتر از دو سال سابقه کار داشتند و  60درصد آن ها دارای سن  20سال 19/1 ،درصد
 19سال 14/1 ،درصد  21سال 3/3 ،درصد  22سال و  3/3درصد  23سال و باالتر هستند .همچنین 87/5
درصد آن ها مجرد و  12/5درصد متاهل هستند.

یافته های استنباطی
برای پاسخ به این سؤال پژوهش که «میزان اثربخشی آموزش ها بر سطح رفتار فراگیران دوره 15
درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس چگونه است؟» ،از آزمون تی استفاده شد و با توجه به مقدار تی
به دست آمده ( )6/55و سطح معنادار ،)0/000می توان با اطمینان  95درصد بیان کرد که آموزش فراگیران
در سطح رفتار اثربخش بوده است .در جدول  ،2تأثیر دروس عمومی بر رفتار فراگیران از دیدگاه فرماندهان
و خود فراگیران توصیف شده است.
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جدول  :2بررسی توصیفی تأثیر دروس عمومی بر رفتار فراگیران از دیدگاه فرماندهان و فراگیران
دیدگاه فرماندهان
ردیف

1
2
3
4

شرح سوال

ارائه درس اصول و عقاید سبب تقویت مبانی اعتقادی فراگیران
را فراهم کرده است؟
احکام عمومی تا چه اندازه توانسته سبب ارتقا آگاهی فراگیران در
این زمینه گردد؟
برگزاری کالس های منش انتظامی تا چه اندازه سبب ارتقا
اخالق و بهبود رفتارهای انتظامی فراگیران شده است؟
ارائه درس آیین نامه ها در دوره مزبور تا چه اندازه در بهبود
عملکرد فراگیران اثربخش بوده است؟

دیدگاه فراگیران

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/88

0/84

3/81

0/74

3/77

0/81

3/73

0/63

3/72

0/73

3/70

0/61

3/66

0/70

3/55

0/56

ارائه درس نگارشهای انتظامی تا چه اندازه سبب بهبود وضعیت

5

مکاتبات اداری و رعایت صحیح آیین نگارش های انتظامی در
فراگیران شده است؟

3/51

0/77

3/53

0/56

برگزاری کالس های بهداشت و کمک های اولیه در دوره مزبور

6

7

تا چه اندازه در بهبود عملکرد فراگیران در این زمینه اثربخش
بوده است؟
درس مبانی امور انتظامی تا چه اندازه سبب بهبود عملکرد
فراگیران در امور انتظامی شده است؟

3/49

0/96

3/50

0/57

3/48

0/90

3/48

0/67

3/47

0/90

3/42

0/70

3/43

1/02

3/41

0/79

3/41

0/96

3/39

0/53

3/38

0/97

3/38

0/71

3/36

0/83

3/36

0/72

3/28

0/97

3/18

0/75

آیا برگزاری کالس های مربوط به درس ساختار و مقررات

8

9
10
11
12
13

استخدامی ناجا سبب باال رفتن آگاهی فراگیران در این زمینه
شده است؟
به چه میزان آموزش های روانشناسی اجتماعی سبب بهبود
عملکرد فراگیران در انجام ماموریت های محوله شده است؟
برگزاری کالس های درس پدافند غیر عامل تا چه اندازه سبب
بهبود عملکردفراگیران در این زمینه شده است؟
آیا برگزاری کالس های صف جمع سبب بهبود عملکرد فراگیران
در زمینه فعالیتهای صف جمع شده است؟
درس آمادگی جسمانی تا چه اندازه سبب ارتقا آمادگی جسمانی
فراگیران را فراهم سازد؟
درس جرایم و مجازات نیروهای مسلح به چه میزان اطالعات
فراگیران در خصوص جرایم کارکنان را فراهم کرده است؟
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دیدگاه فرماندهان
ردیف

14
15
16

شرح سوال

ارائه درس ارتباط و مخابرات در دوره مزبور تا چه اندازه در بهبود
عملکرد فراگیران اثربخش بوده است؟
سالح شناسی سازمانی و مشق های پای قبضه تا چه اندازه سبب
بهبود عملکرد فراگیران در تیراندازی های عملیاتی شده است؟
ارائه درس جنگ نوین تا چه اندازه در بهبود عملکرد فراگیران
اثربخش بوده است؟

دیدگاه فراگیران

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/22

0/60

3/05

0/68

3/18

0/95

2/86

0/86

3/14

0/93

2/85

0/62

2/88

0/84

2/80

1/18

به چه میزان آموزش های درس کاربرد قانونی سالح توانسته

17

سبب بهبود عملکرد فراگیران را در خصوص استفاده مناسب و
قانونی از سالح را فراهم سازد؟

اطالعات جدول  2نشان می دهد که از دید فرماندهان ،درس «اصول عقاید» با میانگین  3/88در رتبه
اول و درس «کاربرد قانونی سالح» ،با میانگین  2/88دارای کمترین میزان اثربخشی بوده اند .از دیدگاه
فراگیران هم «اصول عقاید» با میانگین  3/81در رتبه اول و «مبانی امور انتظامی» با میانگین  2/8دارای
کمترین میزان اثربخشی بوده اند.
در جدول  ،3تأثیر دروس تخصصی بر رفتار فراگیران از دیدگاه فرماندهان و خود فراگیران توصیف
شده است.
جدول  :3بررسی توصیفی تأثیر دروس تخصصی بر رفتار فراگیران از دیدگاه فرماندهان و فراگیران
ردیف

1
2
3

شرح سوال

درس احکام تخصصی به چه میزان سبب ارتقا آگاهی فراگیران
دراین زمینه را فراهم کرده است؟
اعزام فراگیران به کارورزی تا چه اندازه سبب بهبود عملکرد
فراگیران شده است؟
آموزش های مربوط به حفاظت اطالعات تخصصی به چه میزان
سبب رعایت بهتر اصول حفاظت اطالعات درفراگیران شده است؟

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/93

0/82

4/20

0/81

3/92

1/08

4/18

0/89

3/88

0/70

4/09

0/93
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ردیف

4

شرح سوال

آموزش های مهارتی کاربرد رایانه در امور انتظامی تا چه اندازه سبب
عملکرد بهتر فراگیران در استفاده از رایانه را فراهم کرده است؟

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/82

0/93

3/92

0/53

3/77

0/85

3/90

0/54

آموزش های ارائه شده در خصوص دستگیری ،بازداشت و بدرقه

5

متهم به چه میزان سبب ارتقا عملکرد فراگیران در این زمینه شده
است؟
به چه میزان درس اصول و روشهای مشاوره و مددکاری سبب

6

بهبود عملکرد فراگیران در خصوص مشاوره و راتباط مناسب با
ارباب رجوع را فراهم کرده است؟

3/77

0/75

3/81

0/57

3/77

0/94

3/80

0/58

3/68

0/94

3/70

0/61

ارائه درس پلیس زن و حقوق کودک و نوجوانان به چه اندازه سبب

7

8

ازافزایش آگاهی و بهبود عملکرد فراگیران را در این زمینه فراهم
کرده است؟
درس کنترل ورود و خروج به یگانهای انتظامی به چه میزان سبب
ارتقا عملکرد فراگیران دراین زمینه شده است؟
آموزش های ارائه شده در خصوص طرز تشکیل پرونده های قضایی

9

10
11
12
13
14
15
16

به چه اندازه سبب عملکرد بهتر فراگیران در زمینه فعالیت های
قضایی شده است؟
درس پی جویی انتظامی از جرایم به چه میزان سبب عملکرد بهتر
فراگیران در این زمینه را فراهم کرده است؟
درس پیشگیری انتظامی از جرایم تا چه اندازه سبب عملکرد بهتر
فراگیران در خصوص پیشگیری انتظامی شده است؟
ارائه درس آشنایی با قانون مجازات اسالمی به چه میزان سبب
آشنایی بهتر فراگیران با این قانون ورعایت آن شده است؟
به چه میزان ارائه آموزش های ایست و بازرسی نفر ،خودرو و اماکن
سبب بهبود عملکرد فراگیران در این زمینه شده است؟
آموزش های سالح شناسی به چه میزان توانسته سبب آشنایی بهتر
فراگیران با انواع سالح های سازمانی شود؟
آموزش های آیین دادرسی کیفری تا چه اندازه سبب ارتقا آگاهی
فراگیران در حوزه قوانین کیفری شده است؟
ارائه درس طرح های انتظامی تا چه اندازه سبب افزایش آگاهی و
بهبود عملکرد فراگیران در زمینه اجرای این طرح ها شده است؟

3/66

0/68

3/53

0/54

3/64

0/75

3/51

0/74

3/62

0/59

3/53

0/68

3/61

0/71

3/47

0/54

3/55

0/74

3/44

0/69

3/48

0/95

3/39

0/55

3/47

0/93

3/37

0/51

3/43

0/88

3/29

0/65

3/36

0/73

3/27

0/60

آموزش های ارائه شده در خصوص کنترل اجتماعات به چه میزان

17

سبب بهبود عملکرد فراگیران در برخورد با اجتماعات را فراهم
کرده است؟
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ردیف

18
19

20

شرح سوال

آموزش های مهارتی دفاع شخصی به چه میزان توانسته سبب
افزایش آمادگی جسمانی فراگیران را فراهم سازد؟
ارائه آموزش های مربوط به صف جمع تا چه اندازه سبب بهبود
عملکرد فراگیران شده است؟
ارائه درس سازمان و وظایف رده های انتظامی به چه میزان سبب
افزایش آگاهی فراگیران در این زمینه را فراهم کرده است؟

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/31

1/09

3/20

0/75

3/30

0/93

3/12

0/71

3/13

0/88

2/40

1/37

3/06

0/85

2/19

1/24

ارائه آموزش های مربوط به نحوه اجرای مقررات خاص در فرودگاه

21

و راه آهن تا چه اندازه سبب بهبود عملکرد کارکنان در این زمینه
شده است؟

اطالعات جدول  3نشان می دهد از دیدگاه فرماندهان ،درس «احکام تخصصی» با میانگین 3/93
در رتبه اول و درس «اجرای مقررات خاص در فرودگاه و راه آهن» با میانگین  3/06دارای کمترین میزان
اثربخشی بوده اند .از دیدگاه فراگیران نیز درس «دستگیری ،بازداشت و بدرقه متهم» با میانگین  4/2در رتبه
اول و درس «کاربرد رایانه در امور انتظامی» با میانگین  2/19دارای کمترین میزان اثربخشی بوده است.

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش فراگیران دوره  15درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس
در سطح رفتار انجام شد و نشان داد که به طور کلی می توان این آموزش ها را اثربخش دانست ،اگرچه

از نظر میزان اثربخشی بین دروس مختلف تفاوت وجود داشت .نتایج این پژوهش در مورد اثربخشی آن
دسته از دروس عمومی و تخصصی که از دیدگاه فرماندهان و خود فراگیران در محیط خدمت و در عمل در
موفقیت کاری آن ها موثر بوده است ،با نتایج تحقیق درخشان( ،)1392حسینی( )1392و قاسمی()1394
همسو است و در دروسی که دارای کمترین اثربخشی هستند می بایست به شیوه های یادگیری توجه
کرد .نتیجه حاصل از دیدگاه فراگیران در مورد اثربخشی دروس تخصصی «دستگیری ،بازداشت و بدرقه
متهم»« ،آموزش های سالح شناسی» و «آموزش های ایست و بازرسی نفر ،خودرو و اماکن» با یافته های پال
میوتو ،بیرزر و پرابها( ،)2002در زمینه تأثیرگذاری دروس مهارتی در موفقیت پلیس و اثرگذاری ضعیف
تعدادی از دروس دوره بر موفقیت فراگیران از دیدگاه خودشان و فرماندهانشان با نتایج تحقیق داویسون و
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کیلی( )2004و کاسترو و کاسترو( ،)2011در مورد جدی بودن نبود تناسب برنامه های آموزشی با نیازهای
محیط کار و اتالف وقت و زمان و سرمایه هم خوانی دارد.
با توجه به اینکه در این پژوهش درس های بررسی شده با سه شیوه یادگیری فردی ،گروهی و سازمانی
مورد توجه بوده است ،برای هر دسته راهکارهای متفاوتی هم مورد نیاز است .برای دروس صف جمع،
سازمان و وظایف رده های انتظامی و اجرای مقررات خاص در فرودگاه و راه آهن می بایست انگیزه های
الزم برای فراگیری این دروس ایجاد شود .یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان ،گسترش و توسعه
قابلیت های محوری و آماده سازی همگان برروی آینده نا مشخص ضروری است ،و تعهد هر فرد به
یادگیری و همچنین توانایی یادگیری او برای سازمان حیاتی است .یادگیری فردی را می توان با در دسترس
قرار دادن منابع درسی مناسب و سایر مستندات ،برگزاری دوره ها ،کالس ها و سمینارهای تکمیلی ،تجربه
نگاری سایر افراد ،یادگیری از همکاران و ...تسهیل کرد .برای آموزش اثربخش این دروس ،یادگیری
تیمی نیز مهم است .یادگیری تیمی به این معنا است كه تیم ها قادر باشند به عنوان یك هویت واحد فكر
كرده ،خلق كنند و بیاموزند ،متفکران زیادی از جمله «سنگه »1و «پاولوسگی »2به اهمیت یادگیری تیمی به
ویژه به عنوان پلی برای حصول یادگیری سازمانی اشاره كرده اند .این نوع یادگیری بر چشم انداز مشترک
استوار است .دروس «سازمان و وظایف رده های انتظامی» و «اجرای مقررات خاص در فرودگاه و راه آهن» دو
درس بسیار حائز اهمیت برای فراگیران است ،که می توان با استفاده از آموزش های تیمی و مشخص کردن
چشم انداز مشترک در بین کارکنان آن ها را آموزش داد .در تدوین متون آموزشی این دروس و همچنین
نحوه انتقال مطالب نیز می توان از تجربیات و اندیشه های سایر کارکنان با تجربه استفاده کرد.
اما مهمترین و اساسی ترین نکته آموزش اثربخش در این قسمت تبدیل یادگیری فردی و تیمی به
یادگیری سازمانی است .با وجود تمامی توانمندسازها و فرهنگ حامی و یادگیری فردی و تیمی ،ممكن
است سازمان به عنوان یك كل یادنگرفته باشد .توانایی كسب بصیرت از تجربه ،جوهر یادگیری است.
یادگیری سازمانی از طریق به اشتراك گذاشتن بصیرت ها ،دانش ،تجربه و مدلهای ذهنی اعضای سازمان
حاصل میشود .یادگیری سازمانی برپایه دانش و تجربهای كه در حافظه سازمان وجود دارد بنا میشود و به
روشهایی مانند سیاست ها،راهبردها و مدلهایی برروی ذخیره دانش متكی است .افراد و گروهها عواملی
هستند كه از طریق آنها یادگیری سازمانی محقق میشود .آرگریس 3یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراك
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گذاشتن دانش ،باورها و مفروضات در میان افراد تیمها میداند .برای ارتقای اثربخشی دروس یادشده
می توان از تجارب خدمتی نیروها در شیوه ارائه آموزش ها استفاده کرد .در این بین توجه به دانش ضمنی
این افراد و تبدیل این دانش به دانش آشکار مهم و حیاتی است(چاوشی و همکاران.)1394 ،

پیشنهادها
مبتنی بر نتایج این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
-

برخی از دروس ارائه شده در دوره های درجه داری در سال های گذشته تهیه و ارائه شده اند با
توجه به تغییرات سریع در وظایف و ماموریت های ناجا و تنوع بسیار زیاد در این حوزه به نظر
می رسد سرفصل این دروس می بایست حداقل هر  3سال یک بار بازبینی شود و در صورت لزوم
مورد بازنگری قرار گیرد؛

-

بسیاری از دروس انتظامی مانند اجرای مقررات خاص در فرودگاه و راه آهن ،نگارش های
انتظامی ،مبانی امور انتظامی و سازمان و وظایف رده های انتظامی که اثربخشی پایینی دارند،
می بایست خارج از محیط دانشگاه امین و مجتمع آموزشی زنان پلیس آموزش داده شوند،
چرا که ارائه آموزش های اثربخش و مطلوب منوط به برقراری ارتباط سازنده بین فراگیران
با محیط های عملیاتی است .پیشنهاد می شود این دروس در مراکز کوپ و با حضور اساتید و
دانشجویان به صورت همزمان در زمان کارورزی آموزش داده شود .برای نمونه حتی محل
تشکیل کالس های مربوط به اجرای مقررات فرودگاه در محل فرودگاه مهرآباد و یا فرودگاه
بین المللی امام خمینی(ره) باشد تا از این طریق هم درجه داران با محیط های خدمتی آشنا شوند
و هم نحوه پیاده سازی عملیاتی این دروس را به صورت ملموس تجربه کنند.

-

برای دروس صف جمع ،سالح شناسی سازمانی و مشق های پای قبضه و کاربرد رایانه در امور
انتظامی نیز آموزش های عملی و مهارتی به جای آموزش های نظری این دروس بیشتر مورد
توجه قرار گیرند.

-

شرایط مناسب برای نیازسنجی و امکانسنجی آموزش های مورد نیاز رده های عملیاتی و
برنامه ریزی آموزشی در راستای این فرایند فراهم شود.

سپاسگزاری

نگارنده از دانشجویان و فرماندهان شرکت کننده در این تحقیق نهایت سپاس را دارد.
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