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Abstract
Background and Aim: Considering the importance of various aspects of
training for the police of the Islamic Republic, the purpose of this study is to
integrate, target and create unity of procedure in needs assessment, recognition
and design of training processes and implementation of educational programs in
the field of psychology and sociology of students and graduates in Amin Police
University.
Method: This research has been conducted via an exploratory qualitative
approach, through elite sessions. The statistical populations of the study are
elites, faculty members, experts, chiefs and managers of specialized police, 27 of
whom have been selected by purposive sampling with the highest diversity to
theoretical saturation. Data were collected through a focus group discussion in
the framework of oral group interviews and through content analysis and coding
and categorization of the content of interviews and group discussions.
Results and conclusion: The research showed that the conceptual model in the
field of psychological education has two dimensions of intelligence and
personality traits. In the field of sociological education, the dimensions of social
communication action include intercultural cognition, social participation,
lifestyle and analysis of social phenomena. The obtained model is the basis for
designing executive actions that have considered curricula and non-curricula,
providing process requirements for implementation, and establishing and
developing methods and techniques for implementing programs.
Keywords: Amin Police University, Student Education, Socialization,
Psychological Education, Sociological Education.
1 This article was presented at the National Conference on Police and Social
Communication Interaction and was recognized as a top article. The conference was
organized by the Police Women's Higher Education Complex at Amin Police
University.
2 Assistant Professor of Internal Security, Amin Police University
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Amin Police University
4 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Amin Police University
(Corresponding Author)

مقاله پژوهشی
 / 07فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال چهاردهم ،شماره  ،33پاییز و زمستان 9311

د فصسنامه پسیم زن، ،ال چیاردهخ ،شماره  ،33پایید زمستان 1311

طراحی الگوی جامع تربیت روانشناختی -جامعهشناختی دانشجویان
دانشگاه علوم انتظامی امین
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چکیده
زمینه و هدف :باتوجه به اهمیت ابعاد گوناگون تربیتت بتراپ پستیم جمیتورپ ا،ت می ،هتد

ایتپ پتش ه

یکپارچه،ازپ ،هدفمند نمودن ایجاد حدت ر یه در نیاز،نجی ،شناخت طراحی فرآیندهاپ تربیت اجراپ
برنامههاپ آموزش تربیت در حوزه ر انشناختی -جامعهشناختی دانشجویان دان آموختگان دانشتگاه عستو
انتظامی امیپ بوده ا،ت.
روش :ایپ پش ه

به ر ش کیفی ،از نوع اکتشافی از طریت نشستتهتاپ نخبگتی انجتا شتده ا،تت .جامعته

آمارپ پش ه  ،نخبگان ،اعضاپ هیئتعسمی ،کارشنا،ان ،ر ،ا مدیران پسیمهاپ تخصصی هستند که  22نفر
آنها به ر ش نمونهگیرپ هدفمند با باالتریپ تنوع تا اشباع نظرپ انتخاب شده اند .دادهها از طری بحث گر هی
متمرکتتد در چتتارچوب مصتتاحبههتتاپ گر هتیش شتتفاهی گتتردآ رپ از طریت تحسیتتن مضتتمون کدگت ارپ
مقولهبندپ محتواپ مصاحبهها مباحث گر هی انجا شده ا،ت.
یافتهها و نتایج :پش ه

نشان داد که الگوپ مفیومی در بخت ش تربیتت ر انشتناختی داراپ د بعتد هتوش

یشگیهاپ شخصیتی ا،ت .در بخ

تربیتت جامعتهشتناختی نیتد ،ابعتاد کتن

ارتبتاا اجتمتاعی ،شتناخت بتیپ

فرهنگی ،مشارکت اجتماعی، ،بک زندگی تحسین پدیدههاپ اجتماعی را دربرمیگیرد .الگوپ به د،ت آمده
مبناپ طراحی اقدامات اجرایی قرار گرفتته ا،تت کته برنامتههتاپ در،تی ریردر،تی ،فتراهخ ،تاختپ الدامتات
فرآیندپ پیاده،ازپ ا،تقرار تد یپ ر شها شگردهاپ اجراپ برنامهها را مورد توجه قرار داده ا،ت.
واژههای کلیدی
دانشگاه عسو انتظامی امیپ ،تربیت دانشجویان ،اجتماعی شدن ،تربیت ر انشناختی ،تربیت جامعهشناختی.

 .1ایپ مقاله در همای
ا،ت .همای

مسی پسیم تعامن ارتباطی اجتماعی ارائه شده به عنوان مقاله برتتر متورد تقتدیر قترار گرفتته

یادشده تو،ط مجتمع آموزش عالی زنان پسیم در دانشگاه عسو انتظامی امیپ برگدار شده ا،ت.

 .2ا،تادیار گر ه امنیت داخسی دانشگاه عسو انتظامی امیپ؛
 .3دانشیار گر ه عسو اجتماعی دانشگاه عسو انتظامی امیپ؛
 .4ا،تادیار گر ه عسو اجتماعی ،دانشگاه عسو انتظامی امیپ(نویسنده مسئول)؛
رایانامهmrpouyafar@gmail.com:
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مقدمه
در کنار ابعاد گوناگون تربیتی که براپ پسیم جمیورپ ا ،می ضر رت دارد ،اگر نگتوییخ
ضر رپتریپ ،حداقن یکی از ا لویتهاپ بسیار میخ ،تربیت ر انشناختی جامعهشتناختی
دانشجویان ا،ت که به عنوان یک فرد در ،طح باالتر به عنوان عضوپ از ،تازمان ییفته
حفظ نظخ امنیت کشور را بته عیتده دارنتد .فتر

نظتر از اهمیتت ضتر رت توجته بته

میارتهاپ ارتباا اجتماعی به عنوان یکی از میتارتهتاپ میتخ برقترارپ ارتبتاا پستیم بتا
مرد  ،تأکید بی

از پی

،سسسهمراتب فرماندهی در ناجا از ،ویی پیگیرپهاپ فرمانتدهی

دانشگاه براپ تحق آن از ،وپ دیگر ،در ضر رپ ،اختپ فراگیرپ ایپ میارت دخین بوده
ا،ت .فعالیتهاپ اکتشافی میتدانی انجتا شتده نشتان متیدهتد نیتن بته تربیتت فتحیح
اثربخ

در حوزه ر انشناختی-جامعه شناختی از ا لویتهاپ نخست پسیم ا،ت؛ از طرفتی

یافتهها حاکی از آن ا،ت که میارتهاپ ارتبتاطی پستیم ایتران در شترایط چنتدان منا،تبی
قتترار نتتدارد ،بتته ایتتپ معنتتا کتته میتتانگیپ میتتارتهتتاپ ارتبتتاطی دانشتتجویان پستتیم بتته یتتشه
فارغالتحصی ن پائیپ تر از حد مورد انتظار ا،ت بتاالخره ایتپ کته تتاکنون پتش ه هتاپ
جدپ در ایپ باره انجا نگرفته ا،ت.
از آنجا که دانشجویان دانشگاه عسو انتظامی امیپ ،مدیران فرماندهان آینده ناجا محسوب
میشوند ،تربیت آنها نق

میمی در تأمیپ امنیت ،حفظ تقویت نظخ انضتباا عمتومی،

اجراپ قانون مقابسه با اخ لگران نظخ امنیتت جامعته دارد .بتر ایتپ ا،تا

هتد

افتسی

طراحی الگوپ تربیت ر انشتناختی -جامعتهشتناختی دانشتجویان پستیم ،عبتارت ا،تت از:
یکپارچه ،ازپ ،هدفمند نمتودن ایجتاد حتدت ر یته در نیاز،تنجی ،شتناخت طراحتی
فرآینتتدهاپ تربیتتت اجتتراپ برنامتتههتتاپ آمتتوزش تربیتتت در حتتوزه ر انشتتناختی-
جامعتهشتتناختی دانشتجویان دانت آموختگتتان دانشتگاه عستتو انتظتامی امتتیپ در نیایتتت
آ،یب شنا،ی ایپ حوزه میخ مرتبط بتا دانشتجویان .ایتپ طترچ هم،نتیپ ،درفتدد شتناخت
شیوههاپ تو،عه میتارتهتاپ ارتبتاا اجتمتاعی دانشتجویان ر،تتههتاپ هشتتگانته ،تعیتیپ
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ضتتوابط مقتتررات الز بتتراپ اجتتراپ برنامتتههتتاپ تو،تتعه میتتارتهتتاپ ارتبتتاا اجتمتتاعی
دانشجویان ،ارتقاپ توانمندپهاپ ارتبتاطی رفتتارپ در موقعیتتهتاپ مختستا اجتمتاعی،
نیادینه،ازپ میارتهاپ ارتباا اجتماعی دانشجویان با بیرهگیترپ از یرفیتتهتاپ موجتود
در دانشگاه(ا،اتید ،مربیان تجییدات فضاهاپ آموزشی  )...ا،ت .بر ا،ا
شد ،مسئسه ا،ا،ی ایپ پش ه

آن ا،ت کته الگتوپ تربیتت ر انشتناختی -جامعتهشتناختی

دانشتجویان ر،تتههتاپ متأموریتی ناجتا را طراحتی نمایتد مکتانید
،نج

آن،ه گفتته

ابدارهتاپ ارزیتابی

اقدامات الدامات ا،ا،ی آن را مشخص کند.

مبانی نظری :زیربناپ افسی طرچ حاضر ع ه بر مبانی بومی دینی هم،ون آمتوزههتاپ
قتترآن کتتریخ ،ر ایتتات ارده از جانتتب معصتتومیپ(عسییخالس ت ) ،دیتتدگاههتتا ،مطالبتتات
انتظارات حضرت امتا راحتن(ره) مقتا معظتخ رهبرپ(مدیستهالعتالی) ،ا،تناد بتاال د،تتی
هم،ون قانون ا،ا،ی قانون تأ،یم نیر پ انتظامی، ،ند چشخانداز دانشگاه عسو انتظامی،
نید بوده ا،ت .در عیپ حال مبانی نظریههاپ موجود ر انشنا،ی ،جامعهشنا،ی ارتباطتات
براپ کمک به شنا،ایی تدقی ابعاد ،مولفهها شاخصیاپ متورد نیتاز متورد مطالعته قترار
گرفته اند.
ع ه بر محتواپ دینی که بنیان آموزش در نیر هاپ مسسح جمیتورپ ا،ت می را تشتکین
می دهد ،برخی دیدگاهها رهنمودهاپ اما خمینتی مقتا رهبرپ(مدیستهالعتالی) نیتد بته
الدامات چنیپ طرحی اشاره دارد .به عنوان نمونه در ادامه به برخی از رهنمودهاپ مقتا امتا
خمینی(ره) مقا رهبرپ(مدیسهالعالی) اشاره میشود.
« نیر پ انتظامی ،نیر پ مسسح اجتماعی ا،ت»()1333/11/23؛
 « قتی مرد پسیم را میبینند باید احسا
« امر ز نیر هاپ انتظامی ،با مرد

محبت آرام

در کنتار مترد

کنند»()1303/10/23؛

پشتت ،تر آن هتا هستتند .هرچته

متتتیتوانیتتتد ایتتتپ ر حیتتته را در خودتتتتان تقویتتتت کنیتتتد کتتته شتتتما بتتتراپ متتترد
هستید»()1303/10/23؛
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« نیر پ انتظامی در حفظ نظخ داخن کشور مظیر اقتدار نظتا ا،تت ...ایتپ اقتتدار بتا
ادب ،با میربانی ،با تدیپ ،مظاهر دیانتت در اییتارات ،در رفتتار ،در متن

نشتان داده

شود ،ایپ تأثیر میگ ارد ر پ مرد »()1334/12/11؛
« شما برادران عدید ،شغستان حسا

خطیر ا،ت ...به همیپ ختاطر بایتد خیستی متتدیپ

باشید ،از ا کمک بگیرید ،نماز را باحال بخوانیتد ،قترآن تت ت کنیتد ،تقتوا داشتته
باشید ،اخ ق ادب ا ،می را رعایت کنید در مقابن جسوههاپ فریبنده دنیتا تستسیخ
نشوید»()1303/3/13؛
« نیر پ انتظامی مثن یک موجود شجاع ،قوپ ،مقتدر ،با انصا  ،با چشخ هتاپ بصتیر
بینا ،جامعه را زیر نظر گرفته

یایا خودش را انجا میدهد»(.)1333/1/21

ع ه بر دیدگاه رهبران نظا ،یا،ی ،ا،ناد باالد،تتی نیتد اهمیتت زیتادپ در تتد یپ طترچ
داشته اند:
قانون اساسی و قانون تأسیس نیروی انتظامی :در قانون ا،ا،تی نیتد بته آداب معاشترت
پرداخته شده ا،ت .افن هشتخ قانون ا،ا،ی« :در جمیورپ ا ،می ایتران دعتوت بته خیتر،
امر به معر

نیی از منکر ییفه اپ ا،تت همگتانی متقابتن بتر عیتده مترد نستبت بته

یکدیگر ،د لت نسبت به مرد

مرد نسبت به د لت»؛

افن چیاردهخ...« :د لت جمیورپ ا ،می ایران مسسمانان مویا اند نسبت به افتراد ریتر
مسسمان با اخ ق حسنه قسط عدل ا ،می عمن نمایند حقوق انسانی آنتان را رعایتت
کنند».
تدابیر سردار فرمانده محترم ناجاا :برختی تتدابیر فرمانتده نیتر پ انتظتامی در ایتپ بتاره
عبارتند از:
« پسیم ایران ا ،می باید در تراز نظا جمیتورپ ا،ت می ایتران باشتد کته میتخ تتریپ
مؤلفه آن نیر پ انستانی موجتود در ،تازمان ا،تت کته الز ا،تت از لحتا معنتوپ،
اعتقادپ ،اجتماعی ،رعایت مسائن شرعی  ...الگو نمونه باشند»()1314/14/11؛
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« رفتار ما باید شایسته باشد باید به ،متی بر یخ که حتی در فتورت اعمتال قتانون
جریمه ،با اخ ق خوب بجا ،رضایتمندپ را افدای

دهیخ»()1314/14/11؛

« مؤمپ بصیر ،پرهیدکار ،پاک چشخ پاک د،ت ،متواضع مؤدب ،قاطع مقتدر،
کتتاردان حرفتتتهاپ  ...از جمستتته مصتتادی حضتترت آقتتتا بتتتراپ کارکنتتتان ناجتتتا
ا،ت»()1314/14/11؛
» می بایست در کنار اقتدار برخورد قانونی قاطع با هنجارشکنان با ،تایر شتیر ندان
قانونمدار با رأفت ا ،می ،حسپ خس

خوشر یی برخورد کنیخ»()1314/14/11؛

« نیر پ انتظامی باید با اقتدار همتراه بتا عتدالت میربتانی بته ارائته ختدمت بته مترد
بپردازد»(.)1311/13/11
آییننامه انضباطی :موادپ از آییپ نامه انضباطی نیر هاپ مستسح نیتد معاشترت مطستوب را
مورد توجه قرار داده اند.
ماده  -8جنبه معنوپ انضباا :جنبه معنوپ انضباا در اثر ایمان اعتقاد به ختدا مبتانی دیتپ
مبیپ ا،
احسا

ایجاد فرایض دینتی پایبنتد بتودن بته احکتا

ارزش هتاپ اخت ق ا،ت می،

مسئولیت معنوپ در قبال نظا حکومت ا ،می ،مییپ مست ایثارگر ایتران ،قتانون

یایا محوله ،اعتقاد به منطقی عادالنه بودن مقررات اعتماد بته فرمانتدهان ،ر ،تا
مدیران همکاران در پر،نن به جود می آید...جنبه معنتوپ انضتباا پایته ا،تا
نیر هاپ مسسح مکتبی ،فداکار

ییفهشنا

تربیتت

را تشکین میدهد؛

ماده  -1جنبه یاهرپ انضتباا بتا حفتظ احترامتات آرا،تتگی یتاهرپ ،دقتت در اجتراپ
قوانیپ مقررات د،تورات تحق مییابد؛
ماده  -70رفتار ر ش فرماندهان ،ر ،ا متدیران بایتد بیتتریپ نمونته الگتوپ انضتباا
معنوپ یاهرپ براپ پر،نن باشد از لحا دیانتت ،تقتوپ ،میتارت ،شتیامت ،بردبتارپ،
حسپ رفتار رعایت اخ ق ا ،می نیتد بتراپ پر،تنن جمعتی ختود نمونته باشتد(آییپ نامته
انضباطی نیر هاپ مسسح).
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پیشینه پاژوه  :در ادامته برختی از پتش ه هتایی کته بته موضتوع میتارتهتاپ ارتبتاا
اجتماعی ،به یشه در شغن پسیسی پرداختهاند ،ارائه شده ا،ت.
بصتتیرت کریمتتی شتتینازپ ( )1313در تحقیت ختتود بتتر ر پ میتتارت هتتاپ ارتبتتاطی
خودکارآمدپ بیورزان دریافتند که مداخسه آموزشی از عوامن اثرگ ار بر میتارت ها،تت.
آقاکیشی زاده شعبانی ( )1313در برر،ی میارت هاپ اط عاتی ارتبتاطی کتابتداران بته
شاخص خ قیت ،ازمانی تاکید کردند .در همیپ خصوص میرزاختانی در یشتی ()1313
نق

میارت هاپ ارتباطی کارکنان اجرایی پسیم را بر اثربخشی ،تازمانی متورد ،تنج

تائید قرار دادند .محمدپ همکاران( ،)1311در مطالعۀ خود دریافتند که الگوییهاپ زبتان
میارتها ایپ امکان را فراهخ می،ازد تتا افتراد گتر ههتاپ اجتمتاعی بتا اطرافیتان ختود
ارتباا منا،ب برقرار ،ازد به جتاپ تتر  ،گنتاه ،شتر

انتد ا ،بته رنتی،تازپ زنتدگی،

هخنشینی تعامن با دیگران کار گر هی بپردازند .بختیارپ( ،)1333نید تو،عه میارتها،
انجا یایا مأموریتها ،پا،خگویی تعامن کارکنتان بتا مشتترپهتا را ز یشگتیهتاپ
چنیپ ،ازمانهایی می داند .کمبن ا،تورات )1111( 1در خصتوص اهمیتت ر ان شنا،تی
جامعه شنا،ی براپ معسمان فریمپ ،)1111(2نمونهاپ از افسران پستیم مترد عتادپ را از
نظر میارتها مورد برر،ی قرار داده متوجه شد که پسیمها از قاطعیتت هتوش بتاالترپ
برخور دارند .ا هم،نتیپ در پتش ه

هتاپ ختود دریافتت کته در ا،تتخدا پستیم بایتد بته

مؤلفههاپ میارت اجتماعی توجه کرد .برخی بر ایپ با رند کته ر ابتط اجتمتاعی بته عنتوان
یکی از یشگیهاپ افراد پسیمها اهمیت دارد باید متورد توجته قترار گیرد.کردنتائی
قا،تتمی مختتتارپ( ،)1311بتته نقتتن از فر زنتتده( ،)1333در طراحتتی الگتتوپ شایستتتگی
فرماندهان مدیران ناجا یادآ ر شدند که تو،عه زیر،اختﻰ نظا تصمیخ،ازﻯ ،بیترهگیترپ
حداکثرﻯ از کتانونهتتاپ تولید فکر ،تقویت بنیتانهتتاپ تفکر ،ازمانﻰ مبتنﻰ بر خرد جمعﻰ،

1. Campbell Stewart
2. Freeman
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تقویت ارتباا میان مبانﻰ فکرﻯ عسخ مدیریت با ،یا،تتتتتتهتتتتتاپ عمسیاتﻰ پسیم کشور از
میختریپ فرفتهاپ نیادینته،تازپ متدیریت در ،تاختار انتظتامی ،تند چشتخانتداز ا،تت.
بواتدیم ،)2113(1در تعریا از مفیو شایستگی در پستیم ،شایستتگیهتا را در ر یکتردپ
رفتارپ به هوش عاطفﻰ ،اجتماعﻰ شناختﻰ د،تهبندپ کرده ا،ت.
رفاریان( )1321چرمرهورن ،)1112(2در پش ه هاپ خود دربتاره میتارتهتاپ فتردپ
گر هی مدیریت ،چندیپ میارت را که به طور کسی بیشتتر آنهتا بته میتارتهتاپ ارتبتاطی
مدیران ناجا مربوا میباشد به ایپ ترتیب شنا،ایی کرده اند :فپ بیتان ،گفتگتو ،زبتان بتدن،
قدرت تعامن با کارکنان ،ایر ،ازمانها ،مشورت ،جسارت جتدیت ،انعطتا
اکن

رفتتارپ،

در برابتر موقعیتت ،ارتباطتات شتفاهی ،اقنتاع،تازپ متقاعد،تازپ ،جستب احتترا

دیگران .حسپپور خضرپ( ،)1311در شتاخص ،تازپ مندلتت اجتمتاعی پستیم بته ر ش
دلفی ،به ،ه بعد ،ی نه ،نجه ر،یدند که یکی از ابعاد به شیوههاپ تعامتن ،برخوردهتا
ضعیت یاهرپ پسیم بتا مترد اشتاره داشتت .هماننتد آن،ته کته الیا،تی رادان()1330
الیا،ی( ،) 1330در برر،ی رابطه مندلت اجتماعی پسیم با میدان احسا
در تییه هنجاریابی مقیا

،نج

امنیت شتیر ندان

عمسکرد مدیران فرمانتدهان انجتا دادنتد .بختیتارپ

زمانپور( ،)1311نید در مقاله خود به برر،ی ابعاد توانمند،ازپ متدیران ناجتا اعتبار ،نجﻰ
آن بر ا،ا

الگوپ معادالت ،اختارﻯ با ا،تفاده از متدل را،ت،ینجر( )2114پرداختنتد .آن

د یکی از محورهاپ توانمند،ازپ را در حوزه تعام ت برخوردها ،همکارپهتا ،ر ابتط،
مشا ره مشورت ...دیده بودند.
به با ر بستیارپ از پش هشتگران داخستی خارجی(ماننتد بتار -آن ،2112 ،3گسمتپ2110 ،4؛
تر،تون1133 ،1؛ گیج برالینر1112 ،1؛ کسسر1113 ،2؛ شولتد شولتد -)2111 ،3فیست
1. Boatzis
2. Schermerhorn
3. Bar-On
4. Gelman
5. Thurston
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فیست ،)2111 ،4هوش شخصیت از جمسه میختتریپ ابعتاد ر انشتناختی در تربیتت فتردپ
همه افراد البته پسیم ا،ت .در نیایت باید افد د که ر برگ همکاران )2113(1متور
همکاران )1311(0رینر )1331(2میدلتون )2113( 3به ایپ موارد اشاره کتردهانتد :تربیتت
،نتی پسیم ،مؤلفههاپ آموزش تربیت پسیم ،تربیت پستیم اجتمتاعی محتور ،آمتوزش
تربیت فیدیکی در کنار آموزش ،بک شیوه زندگی ،فسستفه ر شهتاپ تعسیمتی جدیتد
پسیم ،آموزش تربیت ییفه محور ،مبتنی بودن تربیت پسیسی بر ا،ا

آن،ه که مأمور در

طور ر ز انجا میدهد ،آموزش تربیت یشه پسیم(براپ مواقعی خاص مانند اقناع،تازپ،
برقرارپ ارتباا م اکره بیان ارزشها) ،راهبرد مبتنی بر نظریه پنجرههاپ شکسته 1که بته
پسیم کیفیت ،بک زندگی شیرت دارد ،درک فرهنگ پسیم

11

ا،تفاده از ز ر ،شیوههتا

موقعیتهاپ منا،ب در اجرا رعایت حقوق شیر ندپ ،نظا هاپ ارزشی پستیم ،عوامتن
تعییپکننده رفتار انسانی با تأکید بر اعتقادات ،ارزشها نگرشها ،ارزشهتاپ بشرد ،تتانه
پسیم ،تیدید پی

ر پ ارزشها آرمتانهتا ،ارزشهتاپ بنیتادیپ ،هنجارهتا ارزشهتاپ

مشترک گر ه.
روش
ایپ پش ه

به ر ش کیفی ،از نتوع اکتشتافی از طریت نشستتهتاپ نخبگتی انجتا شتده

ا،ت .جامعه آمارپ پش ه  ،نخبگان ،اعضاپ هیئتتعسمتی ،کارشنا،تان ،ر ،تا متدیران
پسیمهاپ تخصصی هستند که  22نفر آنها به ر ش نمونهگیرپ هدفمند با باالتریپ تنوع تتا
1.Gage and Berliner
2. Wexler
3. Schultz and Schultz
4. Fist and Fist
5. Roberg et al
6. Moore et al.
7. Rainer
8. Middleton
9. Broken Windows Theory
10. Understanding police culture
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اشتتباع نظتترپ انتختتاب شتتده انتتد .دادههتتا از طری ت بحتتث گر هتتی متمرکتتد در چتتارچوب
مصتتاحبههتتاپ گر هتتیش شتتفاهی گتتردآ رپ از طریتت تحسیتتن مضتتمون کدگتت ارپ
مقولهبندپ محتواپ مصاحبهها مباحث گر هی انجا شده ا،تت .پتش ه

مراحتن زیتر را

طی کرده ا،ت:
 طراحی ا لیه ابعاد ،مؤلفهها شاخصهاپ مدل میارتهاپ ارتباا اجتماعی بر ا،تامبتتانی عسمتی ا،تتناد باالد،تتتی :در ایتپ مرحستته ،بتتا همکتتارپ اعضتتاپ هیئتتتعسمتتی
گر ههاپ عسو اجتماعی ،ر انشنا،ی عسو تربیتی ،طراحی ا لیه از ابعاد ،مؤلفههتا
شاخصهاپ تربیت ر انشناختی جامعهشناختی پسیم احصا شد؛
 -پاالی

یرای

شاخصهاپ احصا شده با طوفتان مغتدپ-شتوراپ راهبترپ طترچ-

دانشکده منابع ،ازمانی :پم از مرحسه نخست ،ذین هریتک از مؤلفتههتاپ مربتوا بته
مدل میارتهاپ ارتباا اجتماعی ،شاخصها بر ا،تا

نتتایج بحتث گر هتی در پنتن

خبرگی متشکن از اعضاپ ،ه گر ه تخصصی یادشده بتا متدیریت ریا،تت دانشتکده
منابع ،ازمانی ،برر،ی اف چ شدند؛
 ار،ال مدل طراحی شده براپ دریافت نظرات مکتوب پسیمها ردههتاپ تخصصتی:براپ دریافت نیازهاپ خاص ردههاپ مختستا دانشتجویان رشتتههتاپ مترتبط ،طتی
مکاتبهاپ با پسیمهاپ تخصصتی ،نظتر آنهتا در متورد نیازهتاپ متورد نظتر آنهتا در
تربیت ر انشناختی جامعهشناختی پسیم درخوا،ت شد؛
 در نیایت با توجه به پا،خهاپ افسه ،شاخص خافی به متدل اضتافه نشتد .در نتیجتهمدل تییه شده در ،طح ابعاد مؤلفههاپ مورد نظر مورد تأیید قرار گرفت؛
 بازبینی مبانی نظرپ ،پیشینه تجربی مربوا به هریک از ابعاد مؤلفههاپ مدل :در ایتپبخ

با همکارپ ا،اتید گر ههاپ ر انشنا،ی عسو اجتمتاعی ،پشتتیبانهتاپ نظترپ

عسمی مبانی دینی، ،ازمانی مورد بازنگرپ تکمین قرار گرفت؛
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 تعریا عمسیاتی احصاپ شاخصهاپ تربیت ر انشناختی جامعهشتناختی :در ایتپمرحسه در هریک از گر ههاپ ر انشنا،ی عسو اجتمتاعی شتاخصهتاپ مربتوا بته
تکتک مؤلفههاپ مدل بر ا،ا

ادبیتات نظترپ تجربتی متورد برر،تی شنا،تایی

قرار گرفت؛
 ارائه مدل اف چ شده جد ل عمومی میارتها با ا لویتبنتدپ شتاخصهتاپ ا لیتهبر ا،ا

م حظات الدامات مأموریتی ناجا :در ایپ مرحسه ،شاخصهاپ میارتهتاپ

ارتبتتاا اجتمتتاعی بتتا برر،تی در جسستتات شتتوراپ راهبتترپ طتترچ در دانشتتکده منتتابع
،ازمانی در ،ه ،طح ا لویتبندپ شد؛
 انتخاب نیایی شاخصهاپ تربیت ر انشناختی جامعهشناختی :پم از ا لویتتبنتدپشاخصها ،ا لویتهاپ باالتر در مدل نیایی ارد شدند.
یافتهها
یافتههاپ ایپ پش ه

در چند بخ

به شرچ ذین آمده ا،ت .1 :ا لویتتبنتدپ شتاخصهتا؛

 -2شتتاخصهتتاپ نیتتایی تربی تت ر انشتتناختی  -جامعتتهشتتناختی دانشتتجویان؛  -3احصتتا
برنامههاپ موجود پیشنیادپ در،ی ریردر،ی؛  -4تعییپ الدامات پیتاده،تازپ ا،تتقرار
طرچ جامع.
در جد ل  ،1ا لویتبندپ شاخصهاپ مربوا به ابعاد تربیت ر انشناختی جامعهشتناختی
در ،ه ا لویت باال با رنگ ،بد ،ا لویت متو،ط با رنگ زرد ا لویت پاییپ با رنتگ قرمتد
ارائه شده ا،ت.
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جدول :9اولویتبندی شاخصهای مربوط به ابعاد تربیت روانشناختی و جامعهشناختی
بعد

مولفه
هوش هیجانی
هوشبیر منطقی
بر نگرایی

یشگیهاپ شخصیتی

ر انشناختی

هوش
ارتباا

شاخصها

مسئولیت پ یرپ
انعطا پ یرپ

کن

اجتماعی

ارتباا مؤثر ،همراهی با دیگران ،اعتماد،ازپ ،حنّ تعارض ،حسپ ،سوک ،رعایت ادب،
دقت ،قدرت تصمیخ گیرپ ،حن مساله
جمعگرائی ،قاطعیت ،هیجانجوئی ،قدرت بیان ،رهبرپ ،گر هگرایی ،انجا میارت آموخته شده
در موقعیتهاپ جدید ،خودبا رپ ،شجاعت
جدیت ،آرا،تگی یاهر ،پشتکار ،قتشنا،ی ،تکسیاگرایی
خ قیت ،آینده گرایی ،تجربه اند زپ ،نوعد ،تی ،فداکارپ ،تخین ،زیبایی شنا،ی ،کنجکا پ،
تماین به یادگیرپ ،نرم

با دیگران.

،ازگارپ

همدردپ ،تواضع ،انتقادپ یرپ، ،ادگی ،اطاعتپ یرپ.

ارتباطی اجتماعی

ابعاد فردپ ،در ن ،ازمانی بر ن ،ازمانی مدل میارتیاپ ارتباا اجتماعی

،واد ر،انه اپ

شناخت توانایی ا،تفاده از انواع ر،انه هاپ اجتماعی ،ارتباا با مخاطبیپ ،ارزیابی تجدیه
تحسین پیا ها ،تأثیر پیا هاپ ر،انه اپ ،ایجاد ر،انههاپ جدید.
زبان یا گوی

خاص ،نوع م هب ،عقاید م هبی ،تاریخ مشترک احسا

تعس

ا،تق ل طسبی،

آداب ر،و  ،آییپ ها منا،ک ،اعیاد ،عر ،ی ،عدا ،تولد ،آداب اجتماعی ،عادات ر ایی ،نوع
گر هها (شناخت

اقوا

،ازگارپ)

معیشت ،نحوه گ ران ا قات فرارت ،نوع لبا
اقوا

پوش  ،میمان نوازپ ،پراکندگی جغرافیایی

گر هها ،مشارن ،نتی ،شناخت یشگیهاپ قومی

اقسیتها

،بک زندگی آنان،

جامعهشناختی

شناخت رعایت حریخ ر ابط با گر ههاپ اجتماعی (زنان ،کودکان، ،الخوردگان ،افنا
مشارن)...
شناخت رعایت کرامت انسانی شئونات شیر ندان به عنوان یک انسان یک همنوع ،شناخت
رعایت حقوق همسایگان آپارتمان نشینی ،شناخت رعایت آزادپهاپ قانونی پرهید از

شناخت
بیپفرهنگی

حقوق شیر ندپ

ر د به حریخ خصوفی شیر ندان ،شناخت رعایت حقوق انسانی مسا پ براپ شیر ندان
منع تبعیض در برخورد با قانون ،نفی خشونت (فردپ ،گر هی ،مسی) ،شناخت رعایت حقوق
متیمیپ ز ندانیان برابر با منشور حقوق شیر ندپ ،شناخت رعایت حقوق شاکی متشاکی در
پر ندههاپ در حال ر،یدگی.
دیندارپ پایبندپ به شعائر دینی ،خوش خسقی گشاده ر یی ،فداقت را،تگویی ،فادارپ

ارزشیا

ارزشهاپ

هنجارها

اجتماعی

تعید به خانواده ،شجاعت ریرت رزپ ،خوش قولی

فاپ به عید، ،خا ت بخش

به

دیگران ،تحصی ت دانشگاهی ،افالت خانوادگی ،تمکپ مالی امکانات زندگی (خانه ،محن
،کونت ،نوع خودر ، ،این مندل ،دارایی مسک ام ک  ،)...موفقیت شغسی ،پست مقا
شغسی ،آرا،تگی خوش پوشی ،تنا،ب بدنی
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هنجارهای رسمی (قوانین و مقررات)
قوانیپ ،مصوبات هیأت زیران ،آییپ نامههاپ ،ازمانی
هنجارهای غیر رسمی:

هنجارهاپ

نوع لبا

اجتماعی

پوش

(زنان مردان) ،هنجارهاپ خانوادگی (رفتار با پدر مادر ،همسر ،ایر

اعضاپ خانواده) ،هنجارهاپ زندگی شیرپ

رعایت آداب

ر ،تایی ،شناخت

ر،و

اجتماعی
مشارکت
اجتماعی

فعالیت دا طسبانه
همیارپ

همیارپ با نیاهاپ آموزشی ،همیارپ با نیادهاپ محسی ،حضور در مساجد مو،سات م هبی.
حضور در انتخابات ،حضور در راهپیماییها ،حضور در منا،بتهاپ مسی انق بی.

مشارکت ،یا،ی

شناخت

فرهنگی

الگوپ
مصر
،بک زندگی

فعالیتهاپ مرد نیاد ،فعالیتهاپ هنرپ -فرهنگی ،فعالیتهاپ عسمی -پش هشی ،نیکوکارپ،

ا،تفاده منا،ب از کتاب ،شناخت

ا،تفاده منا،ب از ر،انهها ،شناخت

منا،ب از محصوالت هنرپ
تغ یه ،الخ ،پوش

مادپ

الگوپ گ ران ا قات

بینجار ،امکانات زندگی (پرهید ار مصر

گرایی)

رزش، ،فر ،تفریح ،فسه رحخ

فرارت
مدیریت بدن
تحسین

تنا،ب اندا  ،آرا،تگی یاهرپ، ،یماپ فالحیپ

آ،یبیا مساین اجتماعی

پدیدههاپ

افکار عمومی

اجتماعی

انجا برآ ردهاپ اجتماعی ،مشاهده توفیا ،مورد کا پ ،پیمای

اجتماعی

افکار،نجی ،شناخت تحسین افکارعمومی ،تحسین تکنیکهاپ اقناع ،ازپ

پم از انجا ا لویت بندپ شاخصها ،شاخصهاپ نیایی براپ قرار گترفتپ در متدل نیتایی
احصا شدند .ایپ شاخصها در جد ل  2ارائه شده اند.
جدول  :1شاخصهای نهایی به ابعاد تربیت روانشناختی و جامعهشناختی
بعد
هوش
ر انشناختی

شاخصها

مولفه
هوش هیجانی

ارتباا مؤثر ،حسپ ،سوک

هوشبیر منطقی

دقت ،قدرت تصمیخ گیرپ

بر نگرایی
یشگیهاپ

مسئولیت پ یرپ

شخصیتی

انعطا پ یرپ
،ازگارپ

جمعگرائی ،قاطعیت ،هیجانجوئی ،خودبا رپ ،شجاعت
قتشنا،ی ،تکسیاگرایی
نوعد ،تی ،کنجکا پ ،تماین به یادگیرپ ،نرم
همدردپ ،انتقادپ یرپ ،اطاعتپ یرپ.

با دیگران.

ا،تفاده
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بعد

شاخصها

مولفه
تاب آ رپ
ارتباطی اجتماعی

کن
ارتباا اجتماعی

،واد ر،انه اپ

پشتکار ،امید ارپ
ابعاد فردپ ،در ن ،تازمانی بتر ن ،تازمانی متدل میارتیتاپ ارتبتاا
اجتماعی
شتتناخت توانتتایی ا،تتتفاده از انتواع ر،تتانههتتاپ اجتمتتاعی ،ارتبتتاا بتتا
مخاطبیپ ،ارزیابی تجدیه تحسین پیا ها
پراکندگی جغرافیایی اقوا

اقوا

گر ههتا ،شتناخت یشگتیهتاپ قتومی

گر هها (شناخت

اقسیت هتا ،تبک زنتدگی آنتان ،شتناخت رعایتت حتریخ ر ابتط بتا

،ازگارپ)

گتتر ههتتاپ اجتمتتاعی (زنتتان ،کودکتتان، ،تتالخوردگان ،افتتنا
مشارن)...
شناخت رعایت کرامت انسانی شئونات شتیر ندان بته عنتوان یتک
انسان یک همنوع ،شناخت رعایت آزادپهتاپ قتانونی پرهیتد از
ر د به حریخ خصوفی شیر ندان ،شناخت رعایتت حقتوق انستانی

حقوق شیر ندپ

مسا پ براپ شیر ندان منع تبعیض در برختورد بتا قتانون ،شتناخت
رعایت حقوق متیمتیپ زنتدانیان برابتر بتا منشتور حقتوق شتیر ندپ،

شناخت بیپفرهنگی

شناخت رعایتت حقتوق شتاکی متشتاکی در پر نتدههتاپ در حتال

اجتماعی

ر،یدگی.
ارزشهاپ
ارزشها
هنجارها

اجتماعی
هنجارهاپ
اجتماعی

دیندارپ پایبندپ به شعائر دینتی ،فتداقت را،تتگویی ،فتادارپ
تعید به خانواده ،شجاعت ریرت رزپ ،خوش قولی
،خا ت بخش

فاپ به عید،

به دیگران.

هنجارهای رسمی (قوانین و مقررات) :قانون مدارپ ،آییپ نامتههتاپ
،ازمانی
هنجارهای غیر رسمی :شناخت رعایت آداب ر،و اجتماعی
نیکوکارپ ،همیارپ با نیاهاپ آموزشتی ،همیتارپ بتا نیادهتاپ محستی،

فعالیت دا طسبانه همیارپ

مشارکت در فعالیتهاپ بسیج جیادپ.

مشارکت اجتماعی
مشارکت ،یا،ی
،بک زندگی

حضور در مساجد مو،سات م هبی ،شرکت در هیتأتهتاپ مت هبی،

الگوپ
مصر

فرهنگی

حضور در انتخابات ،حضور در راهپیماییها ،حضتور در منا،تبتهتاپ
مسی انق بی.
شتتناخت ا،تتتفاده منا،تتب از کتتتاب ،شتتناخت ا،تتتفاده منا،تتب از
ر،انهها ،شناخت ا،تفاده منا،ب از محصوالت هنرپ
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بعد

شاخصها

مولفه
مادپ
الگوپ گ ران ا قات فرارت
مدیریت بدن

تغ یه ،الخ ،پوش

بینجار،

رزش ،تفریح ،فسه رحخ
تنا،ب اندا  ،آرا،تگی یاهرپ، ،یماپ فالحیپ
جدان کارپ (تولید کیفی ،محکخ کتارپ در تولیتد ،افتدای

کار اشتغال

کتار مفیتد) ،رفتتار در محتتیط کار(بتا ریتیم ،بتتا مرئتو  ،بتا همکتتار)،
فرهنگ کار جمعی

تحسین پدیدههاپ

آ،یبها مساین اجتماعی

اجتماعی

افکار عمومی

براپ تحق اهدا
ا،ا

مشاهده توفیا ،مورد کا پ،
شناخت تحسین افکارعمومی.

الگوپ جامع تربیت ر انشتناختی جامعتهشتناختی ،برنامتههتایی نیتد بتر

شاخصیاپ نیایی ا لویتدار پی

بینی شد .بر ا،ا

نتایج به د،تت آمتده از تحسیتن

دادههاپ کیفی در جریان جسسات خبرگی ،مجموعته اپ از برنامتههتاپ موجتود هم،نتیپ
برنامه هتاپ متورد نیتاز جدیتد بتراپ ارتقتاپ ،تطح تربیتت ر انشتناختی جامعته شتناختی
دانشجویان ،شنا،ایی شد .ایپ برنامته هتا بته تفکیتک در هریتک از ابعتاد مربتوا بته تریبتت
ر انشناختی هم،نیپ جامعه شناختی به طور جداگانه مورد شنا،ایی قترار گرفتت در د
بخ

برنامههاپ در،ی ریر در،ی براپ برنامه ریدپ اجرایی ارائه شدند.

روشها و ابزارهای سنج

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مادل :بته منظتور ا،تتقرار

پیاده،ازپ الگوپ تربیت ر انشناختی-جامعهشناختی دانشجویان به تفکیک هر بعد مؤلفه،
ر شها ابدار ،نج

،تاعات

برنامهریدپ شد که در ادامه در جدا ل  4 3ارائه میشوند.
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جدول  :3روشها و ابزارهای سنج
بعد
هوش

مؤلفه

شاخصها

شاخصها حوزه روانشناختی
سنجه و استناد نظری

هوش هیجانی

ارتباا مؤثر ،حسپ ،سوک

هوش هیجانی بار-آن

بار-آن پارکر

هوشبیر منطقی

دقت ،قدرت تصمیخگیرپ

آزمون هوش بوناردل

تر،تون ،کتن ،کسسر

جمعگرایی ،قاطعیت ،هیجانجوئی،

بر نگرایی

خودبا رپ ،شجاعت

یشگیهاپ شخصیتی

قتشنا،ی ،تکسیا گرایی

مسئولیتپ یرپ

نوعد ،تی ،کنجکا پ ،تماین به

انعطا پ یرپ

یادگیرپ ،نرم

با دیگران.

،ازگارپ

همدردپ ،انتقادپ یرپ ،اطاعتپ یرپ.

تابآ رپ

پشتکار ،امید ارپ
جدول  :7روشها و ابزارهای سنج

مؤلفه

بعد
کن

ارتباطی

ارتباا اجتماعی

اجتماعی

مقیا

 Eپر،شنامه شخصیتی نئو()NEO

کو،تا ،مک کرپ

مقیا

 Cپر،شنامه شخصیتی نئو()NEO

کو،تا ،مک کرپ

مقیا

 Oپر،شنامه شخصیتی نئو()NEO

کو،تا ،مک کرپ

مقیا

 Aپر،شنامه شخصیتی نئو()NEO

کو،تا ،مک کرپ

ارزیابی ارزیابان دانشجویی

هانتر کانر ،التر ،ما،تپ

شاخصها حوزه جامعهشناختی
استناد نظری

شاخصها

ابعاد فردپ ،در ن ،تازمانی بتر ن،تازمانی متدل میتارتهتاپ به تفصین در طترچ تو،تعه میتارتهتاپ ارتبتاا
اجتماعی دانشجویان پسیم ارائه شده ا،ت.

ارتباا اجتماعی

ترنتتر .جاناتتتان .اچ بیگستتی .ال(/)1321چسپتتی،
،واد ر،انهاپ

شناخت توانایی ا،تفاده از انواع ر،انههاپ اجتماعی ،ارتباا بتا مستتتتتتتعود( /)1321راب ا،تتتتتتتتوند/)1321(،
مخاطبیپ ،ارزیابی تجدیه تحسین پیا ها

پار،تتتند( /)1121دادگتتتران(/)1331گتتتار
ا دان ()1322

اقوا
شناخت بیفرهنگی

گر هها(شناخت
،ازگارپ)

پراکندگی جغرافیتایی اقتوا

گتر ههتا ،شتناخت یشگتیهتاپ گیتتتتتتتتتتدند)1312(،؛ شتتتتتتتتتتار ن/)1310(،

قومی اقسیتها ،بک زندگی آنان ،شناخت رعایتت حتریخ حاجیتتتتتتتتانی( /)1333احمتتتتتتتتدپ/ )1321(،
ر ابط بتا گتر ه هتاپ اجتماعی(زنتان ،کودکتان، ،تالخوردگان ،ا،میت /)1322(،محسنی ،منوچیر(.)1321
افنا

مشارن)...

شناخت رعایت کرامت انسانی شئون شتیر ندان شتاکی
حقوق شیر ندپ

نافتتتتر عسید ،تتتتتی( /)1333رضتتتتائی پتتتتور،

متشاکی در پر ندههتاپ در حتال ر،تیدگی؛ شتناخت رعایتت آرز ( .)1311(... /.)1332ایتتددپ ،محمتتدجواد؛
آزادپهتتتاپ قتتتانونی پرهیتتتد از ر د بتتته حتتتریخ خصوفتتتی فدایبتتتی ،زهتتتره؛ ثتتتوق ،میتتتدپ؛ بیرجنتتتدپ،
شیر ندان ،شناخت رعایت منع تبعتیض در برختورد بتا قتانون ،فاطمه .)1312(.ن  ،کیت.)1331(.
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شناخت رعایت حقوق متیمیپ زندانیان برابر با منشور حقوق
شیر ندپ،
دیپ دارپ پایبندپ به شتعائر دینتی ،فتداقت

کتتتوئپ ،بتتتر

( -2 .)1332محبتتتوبی متتتن ،

ارزش هاپ را،تتتگتتویی ،فتتادارپ تعیتتد بتته ختتانواده ،حسیپ -3/.)1314(.محسنی ،منوچیر(.)1321
اجتماعی

شجاعت ریرت رزپ ،خوشقولی

فاپ بته

عید، ،خا ت .

ارزشها هنجارها

هنجارهتتاپ ر،تتمی(قوانیپ مقتتررات) :قتتانون برگر لوکمان/1331 ،د رکیخ/1321 ،
هنجارهتتاپ مدارپ ،آییپنامههاپ ،ازمانی
اجتماعی

هنجارهاپ ریرر،می :شناخت رعایت آداب
ر،و اجتماعی

مشارکت اجتماعی

فعالیت دا طسبانه
همیارپ
مشارکت ،یا،ی

نیکوکارپ ،همیارپ با نیادهاپ آموزشتی ،همیتارپ بتا نیادهتاپ کسمپ1322 ،؛ شکورپ1311 ،؛ ا ،می ،پیران
محستتی ،حضتتور در مستتاجد مؤ،ستتات متت هبی ،شتترکت در مو،وپ1311 ،
هیئتهاپ م هبی ،مشارکت در فعالیتهاپ بسیج جیادپ.
حضتتور در انتخابتتات ،حضتتور در راهپیمتتاییهتتا ،حضتتور در کسمتتتپ)1322(،؛ شتتتکورپ)1311(،؛ ا،ت ت می،
پیران مو،وپ /)1311(،راش)1322(،

منا،بتهاپ مسی انق بی.
شناخت ا،تفاده منا،تب از کتتاب ،شتناخت

الگوپ مصر

فرهنگی

ا،تفاده منا،ب از ر،تانه هتا ،شتناخت ا،تتفاده بوردیو/)1311(،رضایی)1330(،؛ چنتی)1323(،
منا،ب از محصوالت هنرپ

مادپ

باکتتتتتتتتتتاک)1331(،؛ فاضتتتتتتتتتتسی)1332(،؛

تغ یه ،الخ ،پوش

بینجار،

()1110؛ جنکینتتتتد)1331(،؛ تتتتتولپ)2113(،؛
چا شیان.)1331(،
باکتتتتتتتتتتاک)1331(،؛ فاضتتتتتتتتتتسی)1332(،؛

،بک زندگی

الگوپ گ ران ا قات
فرارت

رزش ،تفریح ،فسه رحخ

بوردیو/)1311(،رضایی)1330(،؛ چنی1323(،
)1110؛ جنکینتتتتتتد)1331(،؛ تتتتتتتولپ)2113(،؛
چا شیان.)1331(،
باکتتتتتتتتتتاک)1331(،؛ فاضتتتتتتتتتتسی)1332(،؛

مدیریت بدن

تنا،ب اندا  ،آرا،تگی یاهرپ، ،یماپ فالحیپ

بوردیو/)1311(،رضایی)1330(،؛ چنی1323(،
)1110؛ جنکیند)1331(،؛ چا شیان.)1331(،

جتتدان کارپ(تولیتتد کیفتتی ،محکتتخکتتارپ در تولیتتد ،افتتدای
کار اشتغال

باکتتتتتتتتتتاک)1331(،؛ فاضتتتتتتتتتتسی)1332(،؛

،اعات کار مفید) ،رفتار در محیط کار(با رئیم ،بتا مرئتو  ،بتا بوردیو/)1311(،رضایی)1330(،؛ چنی1323(،
همکار) ،فرهنگ کار جمعی

)1110؛ جنکینتتتتتتد)1331(،؛ تتتتتتتولپ)2113(،؛
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چا شیان.)1331(،
اجتماعی

تحسین پدیدههاپ

آ،یبها مسائن
اجتماعی
افکار عمومی

الزار)1311(،؛ دادگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتران)1311(،؛

مشاهده توفیا ،مورد کا پ،

معیدفر/)1313(،حسینی دیگران)1331(،؛
الزار)1311(،؛ دادگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتران)1311(،؛

شناخت تحسین افکار عمومی.

معیدفر/)1313(،حسینی دیگران)1331(،؛

الزامات پیادهسازی و استقرار طرح جامع :براپ تحقت اهتدا

تعیتیپ شتده در ارتقتاپ

شاخصهاپ شنا،تایی شتده در متدل ،الدامتات پیتاده،تازپ ا،تتقرار طترچ جتامع تربیتت
ر انشناختی-جامعه شناختی در چیار گر ه اجرایی ،انسانی ،امکانات تجییدات اعتبارات
د،تهبندپ شدند .الدامات پیاده،ازپ ا،تقرار طرچ به تفکیک هر برنامه در جد ل  1ارائته
شده ا،ت.
جدول  :7الزامات فرآیندی پیادهسازی و استقرار طرح جامع
نام برنامه

ردیف

اجرایی

امکانات و تجهیزات

انسانی

بودجه

اختصاص تعدادپ از افراد
داراپ هوش هیجانی باال در
1

خوابگاههاپ دانشجویی به
منظور افدای

تعام ت بیپ

تییه تصویب
د،تورالعمن مربوطه

یک ر انشنا

براپ

اجراپ آزمون هوش

نر افدار آزمون بار -آن

هیجانی بار-آن

ح الدحمه بر ا،ا

اشن

پرداخت

فردپ
اختصاص ، 2اعت در طی
2

ر ز به هر دانشجو به اختیار
خود( قت آزاد)

3

گنجاندن در

تابآ رپ در

کسیه رشتهها

تییه تصویب
د،تورالعمن مربوطه
تصویب در شوراپ
تحول تألیا کتاب
کار
تییه تصویب

4

در

،واد ر،انهاپ(2
احدپ)

-

د،تورالعمن مربوطه
تألیا کتاب در،ی
کتاب کار

مؤلا براپ تنظیخ
کتاب کار
یک نفر براپ تألیا
کتاب در،ی کتاب
کار

محسی براپ اجراپ ک

ها یک

د،تگاه رایانه برخی تجییدات
دیگر براپ نمای
محسی براپ اجراپ ک

ها یک

د،تگاه رایانه برخی تجییدات
دیگر براپ نمای

ح الدحمه بر ا،ا

اشن

پرداخت

ح الدحمه بر ا،ا
پرداخت

اشن
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ردیف

نام برنامه

1

بازدید

0

برگدارپ ارد

2

برگدارپ مسابقات مختسا

3

،خنرانی

1

کارگاه

اجرایی
مربوطه
ا،تفاده از د،تورالعمن
مربوطه
ا،تفاده از د،تورالعمن
مربوطه
ا،تفاده از د،تورالعمن
مربوطه
د،تورالعمن اجراپ
کارگاه

طراحی اجراپ در

د،تورالعمن مربوطه

مشارکت همگانی

تألیا کتاب در،ی
کتاب کار

11
12

13

امکانات و تجهیزات

ا،تفاده از د،تورالعمن حضور ا،تاد در کنار با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ

تییه تصویب
11

انسانی
دانشجوها
نیر هاپ الز براپ
ایپ کار حضور
ا،تاد
نیر هاپ الز براپ
ایپ کار حضور
ا،تاد
یک ،خنران
ا،تاد کارگاه
یک نفر براپ تألیا
کتاب در،ی کتاب
کار

با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ ح الدحمه بر ا،ا
موجود دانشگاه

موجود دانشگاه

ح الدحمه بر ا،ا

پر ژکتور -فیسخهاپ مرتبط

پر ژکتور -فیسخهاپ مرتبط

عا المنفعه عمومی

د،تورالعمن مربوطه

ایپ کار

موجود دانشگاه

ا،تفاده از د،تورالعمن

نیر هاپ الز براپ

مربوطه

ایپ کار

ا،تفاده از د،تورالعمن

نیر هاپ الز براپ

مربوطه

ایپ کار

-

پرداخت

با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ
موجود دانشگاه(محسی براپ نمای
فیسخ)

بحث و نتیجهگیری
«الز ا،ت نیر پ انتظامی ،در تراز د لت ا ،می در تراز یک جامعهپ قرآنی ا،ت می
باشد»(اما خامنهاپ(مدیسهالعالی) .)1310/10/20 ،در را،تاپ ایپ فرمان معظخ لته ،دانشتگاه

اشن

پرداخت

با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ ح الدحمه بر ا،ا
موجود دانشگاه

اشن

پرداخت

مکان ،خنرانی -کامپیوتر -یدئو ح الدحمه بر ا،ا

حضور دا طسبانه در برنامههاپ

نمای

-

موجود دانشگاه

تییه تصویب

اشن

پرداخت

با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ
مکان کارگاه -کامپیوتر -یدئو

اشن

پرداخت

با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ ح الدحمه بر ا،ا

نیر هاپ الز براپ

فیسخ

-

موجود دانشگاه

با ا،تفاده از امکانات یرفیتهاپ

مسابقه مقالهنویسی

بودجه

-

اشن
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عسو انتظامی امیپ درفدد بر آمد تا تربیت دانشجویان پسیم را با تأکید بر پنج بعتد :تربیتت
دینی انق بی ،نظتامی-انضتباطی ،جستمانی ،ر انشتناختی-جامعتهشتناختی حرفتهاپ ،در
ا لویت قرار دهد .با عنایت به اینکه دانشجویان دانشگاه عسو انتظامی امتیپ ،آینتده،تازان
مدیران فرماندهان آینده ناجا محسوب میشوند ،تربیت آنان میتواند نق

تعییپکننده در

تأمیپ امنیت پایدار ،حفظ تقویت نظخ انضباا عمتومی اجتراپ قتانون نیتد مقابسته بتا
مخسّان نظخ امنیت جامعه داشتته باشتد .بنتابرایپ تربیتت ر انشتناختی-جامعتهشتناختی اگتر
نگوییخ ضر رپتریپ ،حداقن یکی از ا لویتهاپ بستیار میتخ ،تربیتت دانشتجویی دانشتگاه
عسو انتظامی امیپ ا،ت .هد

ا،ا،ی «طرچ تربیتت اجتمتاعی ر انشتناختی دانشتجویان

پسیم» ،عبارت ا،ت از :یکپارچه،ازپ ،هدفمند نمتودن ایجتاد حتدت ر یته در اجتراپ
برنامههاپ آموزش تربیت ر انشناختی -جامعتهشتناختی دانشتجویان دانت آموختگتان
دانشگاه عسو انتظامی امیپ البته نیاز،نجی ،شناخت طراحتی فرآینتدهاپ تربیتت ،احصتا
برنامههاپ در،ی ریردر،ی در نیایت آ،یبشنا،ی تربیت ر انشناختی -جامعهشنا،تی
دانشجویان پسیم ایران .ایپ طرچ به ر ش نشست خبرگی بته کمتک اعضتاپ گتر ههتاپ
عسمی ،ر ،اپ دانشکدهها پسیمهاپ تخصصی انجا گرفت .نتایج ایپ پتش ه
که در بخ ش تربیت ر انشناختی با د بعد هوش

نشتان داد

یشگیهاپ شخصیتی ،مؤلفههاپ هتوش

هیجانی ،هوش بیر منطقتی ،بتر نگرایتی ،مستئولیت پت یرپ ،انعطتا پت یرپ، ،تازگارپ
تتتابآ رپ از میتتختتتریپ عنافتتر تربیتتت ر انشتتناختی دانشتتجویان در بختت
جامعه شناختی نید ،با ابعاد کن

تربیتتت

ارتباا اجتماعی ،شناخت بیپ فرهنگی ،مشارکت اجتماعی،

،بک زندگی تحسین پدیدههاپ اجتماعی ،ایپ شاخصها به عنوان میختریپ عنافر تربیت
متتورد تأکیتتد قتترار گرفتنتتد، :تتواد ر،تتانهاپ ،ارتبتتاا اجتمتتاعی ،اقتتوا

گتتر ههتتا ،حقتتوق

شیر ندپ ،ارزشها هنجارها ،فعالیتهاپ دا طسبانه همیارپ ،مشارکت ،یا،تی ،الگتوپ
مصر  ،الگوپ گ راندن فرارت ،مدیریت بدن ،کار اشتغال ،آ،یبها مسائن اجتمتاعی
شتتناخت افکتتار عمتتومی .بتتر ا،تتا

شتتاخصهتتاپ یادشتتده بتتراپ ارتقتتاپ آن در میتتان

اکبر رضازاده و همکاران  /طراحی الگوی جامع تربیت روانشناختی -جامعهشناختی دانشجویان 81 / ...

دانشجویان ،الدامات اجرایی کردن آن در چیار گر ه الدامات اجرایی ،انستانی ،امکانتات
تجییدات اعتبارات با ا،تفاده از همان چارچوب ر ش شناختی کیفی مورد شنا،تایی قترار
گرفت .در نیایت باید افد د که با توجه به اهمیتت نقت

اثتر زنتان پستیم در تتأمیپ امنیتت

جامعتته ا،تت می(فرزیپ راد عتتترت د ،تتت )1313 ،کمتتک بتته اجتتراپ هرچتته بیتتتر
مأموریتهاپ پسیم ،هم،نیپ یشگیها نیازهاپ خاص آنان ،الگوپ تربیت ر انشتناختی-
جامعه شناختی دانشجویان دختر در دانشگاه عسو انتظامی نید قابن عمسیاتی شدن ا،تت .ایتپ
کار با توجه به ابعاد شاخصهاپ طرچ فعسی که در یافتههاپ پش ه
با تأکید بر م حظات یرا

حاضر معرفی شتدند

ی آن در مجتمتع آمتوزش عتالی زنتان
تیتاپ ختاص اجرایت ش

پسیم میتواند براپ تربیت ر انشناختی-جامعته شتناختی دانشتجویان پستیم زن ،در د،تتور
کار قرار گیرد.
تشکر و قدردانی :نویسندگان مقاله بر خود الز میدانند از حمایتهتاپ شتوراپ تحتول
ریا،ت محتر دانشگاه عسو انتظامی امیپ در طراحی عمسیاتی ،ازپ الگوپ جتامع تربیتت
ر انشناختی-جامعه شناختی هم،نیپ زحمات پیگیرپهاپ دبیرخانه همای

مستی پستیم

تعامن ارتباطی اجتماعی به یشه مجتمع آموزش عالی زنان پسیم تشکر قتدردانی داشتته
باشند.
منابع

 بصیرپ منصوره,کریمی محمود,شینازپ حسیپ ( )1313تتاثیر مداخسته آموزشتی بتر میتارت
هاپ ارتباطی خودکارآمدپ بیورزان .آموزش  ،مت جامعه .شماره :بیتار  , 1313د ره
 , 0شماره  . 2فص  21تا .22
https://www.sid.ir/fa/journal/S
 آقاکیشی زاده حید شعبانی ،احمد ( )1313خ قیت ،ازمانی میتارت هتاپ اط عتاتی
ارتباطی کتابداران .مطالعات مستی کتابتدارپ ،تازماندهی اط عتات .شتماره :پتایید , 1313
د ره  , 31شماره ( 3پیاپی  .)111فص 22تا 31
https://www.sid.ir/fa/journal/S
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 میرزاخانی عبدالرحمپ,در یشی فیاد ( )1313نق

میارت هاپ ارتبتاطی کارکنتان اجرایتی

پسیم بر اثربخشی ،ازمانی .منابع انسانی ناجا .شماره :تابستتان  , 1313د ره  , 13شتماره 10
فص  122تا https://www.sid.ir/fa/journal .140

 رهنمودهاپ حضرت اما خامنهاپ(مدیسهالعالی) در مرا،خ «میثاق با الیتت» دانشتگاه عستو
انتظامی امیپ مورخ 1310/10/20
 محبوبیمتن  ،حستیپ( .)1314جامعتهشنا،تی ارزشها(بتا تأکیتد بتر نظتخ امنیتت) تیتران:
انتشارات دانشگاه عسو انتظامی امیپ.
 محسنی ،منوچیر( .)1321مبانی جامعهشنا،ی .تیران :نشر آگاه.

 افشارپ ،متریخ( .)1310برر،تی تتأثیر اندجتار قتو گرایتی مصتر کننتده بتر قصتد خریتد
محصوالت خارجی( .پایاننامه کارشنا،ی ارشد) دانشگاه آزاد ا ،می ،ر دهپ.

 ایددپ ،محمدجواد؛ فدایبی ،زهتره؛ ثتوق ،میتدپ؛ بیرجنتدپ ،فاطمته( .)1312یشگتیهتاپ
حقوق شیر ندپ در جمیورپ ا ،می ایران از منظر چنتد فرهنگتی -گرایتی .ماهنامته آفتاق
عسو انسانی .شماره ( .21 -13 ،)22قابن بازیابی از:


https://www.noormags.ir/view
ن  ،کیت .)1331(.جامعه شنا،ی ،یا،ی معافر :جیانیشدن، ،یا،ت ،قدرت( ،محمتدتقی
دلفر ز ،مترجخ) .تیران :نشر کویر(چاپ هشتخ)

 آدبوال بابتونده ،اکسنوال( .)1333فتسح طسبتی چشتخانتدازهاپ آن بتراپ آرامت

اجتمتاعی

نشریه حکمت فسسفه .133-111،)13( .قابن بازیابی از:
https://wph.atu.ac.ir/issue_1121_1133.html
 آقاگن زاده ،ر محسیپ ( .)1331تعامن پسیم با مدار

با تأکید بتر افتدای

آگتاهی دانت

آموزان در زمینه پیشگیرپ از جرائخ( .طرچ پش هشی)، ،ازمان تحقیقات ناجا ،تیران
 آگ برن ،یسیان فیسدینگ نیخ کتا ،متایر فرانستیم( .)1333زمینته جامعتهشنا،تی( .امیتر
حسیپ آریان پور ،مترجخ) .تیران .نشر گستره(چاپ د )
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 بخارایی ،احمد؛ شربتیان ،محمدحسپ( ،1314پایید) .تحسین جامعهشناختی عوامن اثرگ ار بتر
رفتارهاپ ندالیستی(مطالعه موردپ :در ک نشتیر مشتید) .پتش ه هتاپ راهبتردپ مستائن
اجتماعی ایران .43-21 ،)2(4 .قابن بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=310013
 بسیک ،رید اد یپ هار لد،پ ( .)1332طبقهبندپ مفتاهیخ در ارتباطتات( .مستعود احتدپ،
مترجخ) .تیران، :ر ش
 پناهی ،محمدحسیپ؛ گودرزپ ،آیت اله( .)1312ناآرامیهاپ اجتماعی عوامتن فراینتد آن.
پش ه نامه نظخ امنیت اجتماعی .31-1 ،)23(0،قابن بازیابی از:
http://www.osra.jrl.police.ir/
 حبیب زاده ،افحاب؛ عبدالرحمانی ،رضتا ( .)1311نقت ،تازمانهتاپ ریرامنیتتی در ایجتاد
بسترهاپ امنیت شیرهاپ ،احسی( .طرچ تحقیقتی) .مرکد تحقیقات

.ا.هرمدگان ،بندرعبا

 خرازپ آذر ،زهرا؛ مظفرپ ،افسانه؛ بیرامیان ،شفیع( .)1311تأثیر ا،تفاده از ر،انهاپ جمعی
اجتماعی برهخ گرایی بیپ قومی در ایران .فصسنامه فرهنگ ،ارتباطات .111-01 ،)34(2 .قابن
بازیابی از

http://ensani.ir/fa/article/312011

 دعاگویان ،دا د(، .)1313اختار جامع تعامن پسیم مرد  .تیران، :ازمان تحقیقات ناجا.
 رفیع پور ،فرامرز(  .)1323آناتومی جامعه .تیران :انتشار.
 کوئپ ،بر

( .)1332مبانی جامعه شنا،ی(با تجدیدنظر ا،ا،ی اضافات) .تیران :انتشتارات

،مت.

، تارزاده ،دا د؛ شیریارپ ،مبینا؛ ابوذر زاده ،فائده( .)1311برر،ی عوامتن اجتمتاعی متؤثر بتر
احسا

امنیت اجتماعی زنان(مطالعه موردپ زنان شتیر رامستر در ،تال  .)1311د فصتسنامه

مشارکت تو،عه اجتماعی .120 -112 ،)3(2 .قابن بازیابی از:
http://jpsd.hormozgan.ac.ir/article-03-1-fa.html
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 شایگان ،فریبا( .)1332برر،تی میتدان اعتمتاد مترد بته پسیم(مطالعته متوردپ شتیر تیتران).
انتظامی .د ره  , 11شماره ( 2مسسسن  ; )31از فص  31تا . 11

فصسنامه دان

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=111413
 شربتیان ،محمدحسپ احمدپ ،اعظخ،،1314،رمایه اجتماعی پسیم جامعه محور،همتای
مسی ،بک زندگی،نظخ امنیت،زنجان،

https://civilica.com/doc/399990

 فادقی برزگر ،ژاله؛ ر،ولی ،ا،حاق( .)1311برر،ی تأثیر ضعیت هویت،ازمانی بر  ،مت
،تتازمانی در شتتیردارپ اردبیتتن .مطالعات مدیریت کارآفرینی :تابستان ، ،1311ال د -
شماره  1/2از  03تا .22
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/01311
 فادقی ،ر،ول؛ ،لی

لد ند( .)1314جنسیت میاجرت :تحسین جامعهشناختی تفتا تهتاپ

جنسیتی در میاجرتهاپ داخسی در ایران .د فصتسنامه پتش ه هتاپ جامعتهشنا،تی معافتر
.23-11 ،)2(4

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/

 عبدالسیی ،میسا( .)1313برر،ی تطبیقی هویت در بتیپ زنتان د قتو فتار
مطالعه شیر گنبد کا

ترکمپ(متورد

) .پایاننامه کارشنا،ی ارشد دانشگاه آزاد ا ،می – احد ر دهپ.

 عظیمی لمیر ،یا،تر( .)1311برر،تی تتاریخی همگرایتی قتو تتال

بته حکومتت مرکتدپ

جمیورپ ا ،می ایران .پایتاننامته کارشنا،تی ارشتد دانشتگاه آزاد ا،ت می – احتد عستو
تحقیقات تیران.
 فرزیپراد ،ر یا عترت د ،ت ،محمد ( ،)1313جایگاه پستیم زن در تتأمیپ امنیتت جامعته
ا ،می ،د فصسنامه مطالعات پسیم زن، ،ال ،یددهخ ،شماره  ،31فص .32-11
http://journals.police.ir/article_13221.html
 قادر زاده ،امید؛ قدر زاده ،هیرش( .)1311برر،ی عوامن مؤثر بر ترجیحات هویتی در منتاط
کُردنشیپ .مجسه عسو اجتماعی دانشکده ادبیات عسو انسانی دانشگاه فرد ،ی مشید ،بیتار
تابستان  ،1311فص .133 – 113

https://www.sid.ir/fa/journal/

 قا،می ،محمدعسی( .)1330تد رابرت گر ر ش نویپ مطالعته جنتب هتاپ قتومی .فصتسنامه
مطالعات راهبردپ .)3(11 .فص .421 -411
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http://quarterly.risstudies.org/author
 قربانی ،محمود؛ عبدالیی ،محمتتدعسی( .)1311برر،ی رابطه بیپ ابعاد ،رمایه ر انشتتناختی
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