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  1ييرضا صادق
  
  دهيچك

ــهر، حاضــتحقيــق  اثربخشــي برنامــه درســي ارايــه شــده در رســته انتظــامي، از ديــدگاه    ازي آگــاه منظــور ب
تبيـين و  هدف با  ،گيرد صورت مي يكاربردبا رويكرد  كه پژوهشاين . است دهيگرد اجرا آموختگان دانش

 نظـر  ازهاي طولي در دانشگاه علـوم انتظـامي صـورت مـي گيـرد و       توصيف ميزان مأموريت گرايي آموزش
 النيالتحص فارغ  هيكل را مطالعه مورد جامعه .استي مقطعي شيمايپ مطالعه نوع و تيماه نظر از وي كم ها داده

ـ 90يهـا  سال دردانشگاه علوم انتظامي در رسته انتظامي  انيدانشجو  روش براسـاس  .دهـد  يمـ  ليتشـك  85ا ت
 بـر  كـه  دهـد ي م ليتشك نفر128 را حاضر مطالعه نمونه نمونه، حجم نيينع وفرمول  سادهي تصادفي ريگ نمونه
ي آمـاري توصـيفي و   هـا  روش كمـك  بـه  و اجـرا  ي السؤ21 محقق ساخته پرسشنامه ابزار 1نمونه گروهي رو

 آن انگريب ،حاضر پژوهش جينتا كه گرفت قرار ليوتحل هيتجز موردي ا نمونه تك t آزموناستنباطي از جمله 
 امـا  ؛نـدارد  انطبـاق  ناجـا  محولـه ي هـا  تيـ مورأم باي اصل دروس وي عموم دروس ،يانتظام ةرست در كه ستا

 .است منطبق ناجا محولهي ها تيمورأم باي تخصص دروس و هيپا دروس
 
  

  ها كليدواژه
  يانتظام رسته/ درسي برنامه/ يآموزش برنامه  
  
  
  
  
  

______________________________________________________ 
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي -  1

 

  19/2/91: پذيرش مقاله                  17/10/90: دريافت مقاله 

  بررسي ميزان  اثربخشي برنامه درسي رسته انتظامي 
  85تا90ي ها اين رسته در سال آموختگان دانشاز ديدگاه 
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هـاي اجتمـاعي    م
جامعـه، رسـالت    
ه و تحول در هر 
ه پايـدار، وجـود   

اهميـت  : ، ماننـد 
اي،  ربيـت حرفـه  

وظايف ... زشي و
سـانيت و جـايي     
حقيقـت، كسـب      
 جامعه سرشار از 

حفظ نظم، امنيت 
تـرين نهـاد در    ي

ن روشـن اسـت؛    
وسـعه ديگـر در     

ايـن  . ب مي شـود 
 و ايـن رسـالت      
در ارتباط نزديك 
ة دانشـگاه علـوم     
م تـوان خـود را   

  .ن ايفا نمايد

ترين سيستم حياتي
و انتقال دانش بـه ج
نشگاه بستر توسعه
هر تحول و توسعه
 به داليل متعددي
زديكي وظايف، تر

ساختار آموزگيري، 
نشـگاه معـادل انس
 آل، جسـتجوي ح
رستي انجام دهد، 

نساني الزم براي ح
ترين و آرماني ساس

برهمگـان. رد دارد
 بـراي هرگونـه تو
و فرهنگ محسوب
مايـان مـي سـازد
ردم و شهروندان د
 افسران بـه عهـدة
ر امر آموزش، تما

ختلف به نحو احسن

  1391 تابستان، 

ترين و ح  از آرماني
 بر رسالت توليد و

دا.  بر عهده دارند
است و الزمة ه... 

ت؛ ازطرف ديگر
چيدگي وظايف، نز
يند ياددهي و يادگي

دان. تر نموده است
هـاي ايـده فعاليت

سالت خود را به در
  .شد

 و پرورش منابع ا
ه عهده دارد و حس
چون با مردم برخور

الزم زير سـاخت  
سياسي، اجتماعي و
يروي انتظامي را نم

اين افسران با مر.ت
وظيفه تربيت اين 
 صحيح و متقن در

ي مخها را در زمينه

24 ، شمارةهفتمسال 

راكز آموزش عالي 
 هستند كه عالوه 

يافته را هاي توسعه
. سياسي، نظامي و

رين دانشگاهي است
سيت عمومي، پيچ
ابي، مداومت فرآين

ت تر و حياتي حساس
ردباري، استدالل، ف

است كه اگر رس.. 
وسعه خواهد شو ت

مي رسالت تربيت
الت اجتماعي را به
مي ايران است؛ چ
و آرامش به عنوان 
وسعه اقتصادي، س
 اهميت رسالت نير
هان و افسران است

از آنجايي كه و.ندت
ريزي  ايد با برنامه

قش تربيتي خود ر

 

س 140  

 مقدمه
ها و مر دانشگاه

هر نظام و نهاد 
ه انسان رورشپ

اجتماعي،نظام 
نيروهاي كارآفر
اجتماعي، حسا
دشواري ارزشيا

ها را ح دانشگاه
براي تحمل، بر
.اهداف عالي و

پويايي، تحول و
نيروي انتظام    

اجتماعي و عدا
جمهوري اسالم
توسعه امنيت و
كشور اعم از تو
مقدمه، نقش و 
بردوش فرمانده
و تنگاتنگ هست
انتظامي است با

كار بسته و نق به
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 ...ن  141

 باشد و موجـب  
صـحيح، يكـي از   
 جامعه همخـوان  

 ضمناً اين. برگيرد
. گيـرد  ز دربرمـي   

ي ابعـاد واركـان   
هـاي    و نـوآوري 

ضمحالل عجـين  

جـاد يـادگيري در   

را به شرح زير   ي

 رهنگي؛

ي آموزش عالي و 

  ترسيم آينده؛

 ؛...و

 ت؛

آموختگان دانشديدگاه 

رة هر سازمان مي
دان يك آموزش ص
 آموزش با پويايي 
سازماني را  نيز دربر

ي جديـد را نيـزها
 خون تازه به تمامي

هاي جديد  ، يافته
ود كه سازمان با اض

1387 :14.( 

 توان به هدف ايج

هاي آموزش عالي

عي، اقتصادي و فر
يها و مؤسسه ها ه

 ي؛

ور تصميم گيري و
مشاركت سياسي و
ه با آن مواجه است

سي رسته انتظامي از د

ايف در ادارين وظ
ن مي گردد و فقد

البته بايد اين آ.ست
هاي س فراد، هدف

ه داوم است و يافته
 هر ضربان خود، 
ر از اطالعات تازه،

شو د باعث مييست
7، فتحي(ي گرايد 

ح ريزي شده، مي 
  ).1374ش، 

ه ه اي، اهم رسالت

  شي جامعه؛
  ش  و فرهنگ؛

 متخصص؛

رآيند توسعه اجتماع
تقابل ميان دانشگاه
اقتصادي و خدماتي
ع موجود، به منظو
ي، وحدت ملي، م
ل اساسي كه جامعه

  اثربخشي برنامه درس

تري  يكي از پيچيده
ي عالي هر سازما
الت هر سازمان اس
توجه به نيازهاي اف
رآيند مستمر و مد
ه قلبي است كه با
ند و آن را سرشار
 و هرگاه كه باز اي
تم به سوي نابودي
حيح و از پيش طرح

فردانش(ست يافت 
در مطالعه) 1999( 

و نظام ارزش ها مان
د و غنا بخشي دانش
ت نيروي انساني م
سريع و تسهيل فر
 گسترش ارتباط مت
ي علمي، صنعتي، ا
حليل منطقي وضع
نه افكار، دموكراسي
حليل و حل مسايل

 

بررسي ميزان 

  بيان مسئله
امروزه آموزش
يها نيل به هدف

مسائل و معضال
باشد و ضمن ت
آموزش، يك فر
آموزش به مثابه

رسا سازمان مي
كند تكنيكي مي

شده وكل سيست
با آموزش صحي
يادگيرندگان دس
(كي ير و هني 

  :كند بيان مي
در زمينه آرم - 1
درامر توليد  - 2
در امر تربيت - 3
در جهت تس - 4
برقراري و  - 5

يها ديگر بخش
ارزيابي و تح - 6
اشاعه آزادان - 7
كمك به تح - 8
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 وجـدان كـاري،   
ر علمي، تا ريشه 

 2به چند نقشي  1
اي  ي و رشد حرفه

هـا   دانشگاه) 200
 انيقورچ از نقل( 

ي هنجارهـا  و ها 

 ئتيهي اعضا و 

 توجـه  ،جامعـه ي 

ها و  الت دانشگاه
ي هـا  دانشـگاه  از
 حفـظ ي بـرا  الزم

طـور   ـت كـه بـه    
گرفتـه و مـديران   

 تيـ مطلوب و تيع 
 ازي انتظـام  علـوم 

 در مزبـور  شـگاه 
___________
1-Moneversity  
2- Multeversity 

ت، نظم اجتماعي، 
هاي مستمر مراقبت

را از تك نقشي ها
خدماتي، انتشاراتي

0(ش عالي جهان 
قسيم نموده است 

اسـتاندارد بـردن  ال
  ؛دارد ص

انيدانشجوي خص

يازهـا ين بهيي خگو
 .گرددي م 

ش و همچنين رسا
ارا  يانتظـام  علـوم 

الي انسـان  منابع ش
پـس الزم اسـ. ود

عه و تحقيق قرار گ
وضـع ـئله اصـلي   

ع دانشـگاه  دري م 
دانش آموختگان نش

____________

  1391 تابستان، 

سي، حجيت، اخوت
در قلوب مردم با م

ه وظايف دانشگاه 
ظايف پژوهشي، خ
ره المعارف آموزش
ه سه دستة زير تق

ـ  در دانشگاه ن االب
خاص توجهي عال ش

شخ رشد به ها شگاه

پاسخگ به ها انشگاه
بر خود ةجامع به 

هميت نقش آموزش
ع دانشـگاه تـوان   ي  

پرورش و تيتربرا 
تعريف نموي جتماع

يي آن مورد مطالع
تحقيق حاضر مسـ

انتظـام ةرست در ده
دان دگاهيد ازيي را

_____________

24 ، شمارةهفتمسال 

گ خداشناسي فرهن
ذيري، شايستگي د

 .ه شدن آنها

)1992(ي يروهني
را به وظ ها  دانشگاه

از طرفي داير؛ ست
 آموزش عالي را به

138(:  
نيا:  گرا ستهيشاي 

آموزش هاي ؤسسه
دانش نيا: فردگراي 
 ؛دارد ژه

د نيا :گرا جامعهي 
 ناًيع دشانيتول و د
ي باال و اهها گفته ه

وزش عـالي، مـي  
ر آن رسالت و مرد
اج عدالتو يتماع

، ميزان جامعه گرا
در ت.  رصد نمايند

شد برگزاري ها وره
گر جامعه ويي گرا ت

____________

 

س 142  

كاشت بذر  - 9
كارايي، تعهدپذ
گرفتن و نهادينه
مطالعات كي
و اهم وظايف 
ترسيم نموده اس

هاي  و مؤسسه
88،يديوخورش

يها دانشگاه .1
ؤم و ها دانشگاه

يها دانشگاه .2
ژيو توجهي علم

يها دانشگاه .3
دارندي انحصار

به توجه با      
هاي آمو مؤسسه
برشم گرا جامعه
اجت تيامن نظم،

مرتب و مداوم،
اين موضوع را 

دوي فيوكي كم
تيمورأم ثيح

__________
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 ...ن  143

بررسـي ميـزان «ق 
ايـن رسـته در    ن 

ي هـا  برنامـه  ـابق 
ش آموختگان ايـن  

ي نظـام  ،ياسيس 
 ،يعمـوم  تياسـ 
 مـداومت  ،يابيشـ 

اش  ت و وظـايف   
تدارآور، دانش و 

با  يعال آموزش ز
 هـا آن بـه  توجهس 

 و گرددي م جامعه
 ،ياقتصـاد  ،ياع 

 هرگونـه ي بـرا  م
 يفرهنگـ  وي اع 
 پـرورش  و تيرب
ـ  راي ع   عهـده  رب

ي اسـالم ي مهـور 
جامعـه گرايـي        

آموختگان دانشديدگاه 

موضوع تحقيـقق، 
آموختگـان دانـش     

تطـ زانيـ مه دنبال 
عه از ديدگاه دانش

،ياجتماع نظام هر
حسا ،ياجتمـاع  ت
ارزشي دشـوار  ،ي
امـروزه مأموريـت 

ه سوم كه مؤلفه اقت
مراكز و ها دانشگاه 

بر اين اساس .دارند
ج وتوسعه دانشگاه

اجتمـا مشـكالت  

الزم سـاخت  ريز ن
اجتمـا ،ياسـ يس ،ي

تر رسالتكه   ناجا
اجتمـاع عدالت و 
درجمآموزشـي   ي 

 و بررسـي ميـزان

سي رسته انتظامي از د

فوق مطالب به تي
ظـامي از ديـدگاه    
ق در اين تحقيق به

و نيازهاي جامع ي

ه در وتحول وسعه
تيـ اهم :ماننـد  ـر، 
يا حرفه تيترب ف،

...وي ختارآموزشـ 
 بنابراين در هزاره
؛ نقش و جايگاه 

برخورد يمضاعف 
دي ور وبهرهيي را
 امكانـات،  منـابع،  
  .گردد يم ها م
عنوان به ،آرامش و
ياقتصـاد  توسـعه  

گاه علوم انتظامي 
ياجتماع تيامن م،
هـاينهاد نيتر يمان

ن حيـث مطالعـه 

  اثربخشي برنامه درس

تيعنا باباشد كه  مي
ه درسي رسـته انتظ

محقق. مي باشد»85
يانتظام رسته در ده
  

  رورت تحقيق
تو بستر جهت كه 

ديگـ متعدد ليدال 
فيوظاي كينزد ف،

ـ  وي  ساخ ،يريادگي
؛است دهش تر ياتي

باشد نش بنيان مي
تيحساس از ده و

كار ،ياثربخش شيا
م رفـتن  هدر وجب

نظامي ناكارآمد و 
و تيامن ةتوسع كه
 از اعـم  ،كشـور  ر

؛ بنابراين دانشگشود
نظم حفظي برا زم

آرما و نيتر حساس
از ايـن.  مي شـود 

 

بررسي ميزان 

م رياخ سالپنج 
اثربخشي برنامه

5تا90ي ها سال
شد هيارادرسي 

 .باشد رسته مي
  

اهميت و ضر
از اين دانشگاه

 بهو  است ...و
فيوظاي دگيچيپ

ـ  نديآفر ياددهي
يح و تر حساس

منابع انساني دان
تر گرديد اهميت

افزا به منجرنيز 
مو آن از غفلت

ي نظام ،ياسيس
كيي آنجا از     

در گريد توسعه
شي م محسوب

الزي انسان منابع
ح؛ يكي از دارد

محسوب رانيا
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جا و به دنبـال آن  
ـاياني برخـوردار    

ي هـا  دانشـگاه  در
  :ميپرداز 
 نيچنـ  ،جهاني ل
ي هـا  دانشگاه در 

 بـه ؛ دارد آنهـا  ود 
 ،يآموزشـ  فيظـا 

  :ميكني م اشاره
 دانشـكده ي وزشـ 
 دانشـكده ي وزشـ 

 نـامبرده  .اسـت  ه 
 موجـود،  شـكل  
ـ  از و   روش كي

 آموزشيي محتوا
ي ابيارز به »ناجا 

 پـس  نامبرده .ست

___________
1- Care and Hann

ه منابع انساني ناج
ه و از اهميـت شـ

د ژهيو هب ،النيحص
ي م آنها ازي برخ 

عال آموزش معارف
 ژهيو هب ،النيتحص
ـ د از ن خـو دگاهي

وظ ،را گـرا  جامعـه 
  .ندندا
ا هاآن بهدر زير  كه

آموي هـا  برنامـه  ش 
آموي هـا  برنامهي 

پرداختـه النيحصـ 
بـه ي آموزشـ ي ها
 سـت ين محولـه ي 

م انطباق زانيمي س
يها تيمورأمي را
اس پرداخته محوله 

____________
nex 

  1391 تابستان، 

انتظامي، در توسعه 
ي اولويت دار بوده

التح فارغي تصد با 
 به كه شده انجامي 

المع رهيدا دري ا لعه
الت فارغي شغل تي

آنا ازين مورد روس
جي هـا  دانشـگاه  

د يمي ا حرفه رشد
ك آمده عمله بي ات

نقـش « عنوان حت
يابيزرا به »ليتحص

التح فـارغ يي كارا ش
ه برنامهي اجرا وي 

يها تيمورأم نجام

سربر« عنوان تحت 
اجر جهت در آن 
ي ها تيمورأم در 

_____________

24 ، شمارةهفتمسال 

 علوم يي دانشگاه
 جانبه كشور، امري

  ش
ي درس مواد اربرد
يمتعددي ها وهش

مطال در )2000(1ي
يرضا و تيموفق ه
در انتخاب بهي تگ
رسـالت  اهم ،دو 
ر وي انتشارات ،يات

مطالعا حاضر هش
تحي پژوهش در) 1

الت فارغ افسرانيي 
شيافزا در آن ريثأت

يآموزشي زير امه
ان در سازماني ها
  . كند ينم

ي پژوهش در) 137
بودني كاربرد باي 
 ناجا دافوسي ها

____________

 

س 144  

مأموريت گرايو
در توسعه همه

 . خواهد بود

   
پژوهش نهيشيپ
كا درخصوص 

پژو گرا، جامعه
يهن و ري يك - 
كه گرفتند جهينت

بستگ ،گرا جامعه
نيا ليدل نيمه

خدما ،يپژوهش
پژوهي راستا در
377(ي زمان - 

يكارا دري افسر
ت و ناجاي افسر
برنا ؛تسمعتقدا

ازيني پاسخگو
ني رويپي منطق

79(ي اوشيس - 
يانتظام دافوس
ه آموزش كاربرد

__________
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 ...ن  145

 ،را دافوس ةدور 
ي اجــرا شــكل ن
 .داندي نم 

 موفـق ي اجـرا  ي
 »هواگذارشدي ها
ـ تجز  ليـ تحل و هي
 :همچـون ي صـل 

 ازحد شيب توجه 
 نمسـئوال ي سـو 
 دريي سزا هب نقش

 دانشكدهي موزش
ي سازوكارها نين

 و تجزيه انشگاه،
 ،) ...و درسـي  ه 

 مـورد  را مطلوب
 خـدماتي،  شـي، 

 تصميم استفاده د

 انيدانشـجو ي ليـ 
 قبـل ي رسان طالع
ي مهمـ  اريبس مل

آموختگان دانشديدگاه 

گذراندن خود، ت
نيهمچنــ، دانســته

ثرؤم ،دافوس ةور
ياساسـ  موانعي رس
ه تيمورأم باي ظام
تج از پس نامبرده ؛ت
ا ريـ غي هـا  تيور
 ،يآموختگ دانش 

س از انيدانشـجو ي 
نعواملي دانسته كه 

آم تيوضعي بررس
همچن و وم انتظامي

   
د وري بهره يها ه

برنامـه علمـي،  ت 
م حد در) ..و تگان

پژوهش آموزشـي،  ر
مورد ،جامعه به صي

تحصـ  شـرفت يپ ه 
اط ،»يشغل رسته ه
عا ،را ها رسته از ك

سي رسته انتظامي از د

اطالعات ليتحل و ه
د رمــؤث آن النيصــ
د بودني كاربردو 
برر« عنوان تحت 
انتظ علوم دانشگاهي 

است پرداخته ناجا
موأم در انيانشجو
 وي سردوش راسم

ياصـالح  نظرات ه
را از ع يآموزشي 
  .دنداري زش
ب«ن عنوا تحت ود
گاه علودانش نارس
. است دهيرسي ش
مؤلفه خصوص در 
هيئـت دانشـجو، ( اد
آموخت دانش (داد ن
امور بهبود جهت ر
تخصص خدمات ضه

رابطـه«ن عنـوا  ت
به نسبت آناني ند
كيهري آموزش مه

  اثربخشي برنامه درس

هيتجز وي سربر و
التحص فــارغيي ـارا
جامعه گرايي و در

يپژوهش در) 138
يكاردان دورهي زش

نعه گرايي دانشگاه 
د شركت ،يبند ع
مر جهت اديز نير
بهي توجهي ب ،ير
يواحدها بودني ر

آموزي ها برنامه فق
خو پژوهش در) 13
مدري باال تيموفق 

آموزش اهداف شبرد
ي ا مطالعه در)13

دا درون عوامـل  ر 
برون و )يادگيري ،
در را آن حاصل و
عرضه و اي حرفه 
  . داندي م 
تحتي پژوهش در)1

تمنيرضا باي نتظام
برنامه درخصوص 

 

بررسي ميزان 

وي بند جمع از
كــا شيافــزا در

د را ها يكارورز
81(ي اله فتح-  

آموزي ها برنامه
مطالعه جامعه به

وجمع اطالعات
تمر وي پاسدار

گر ينظام عدب به
اجبار و آموزش

موفي اجرا عدم
382(ي قرقان - 
تأثير  به »سيپل

شيپ دري آموزش
385 ( موسوي- 

مسـتمر تحليـل 
تدريس،(يندآفر
داده قرار ديكأت

رشد انتشاراتي،
مهم  گيرندگان

1387(ييرضا- 
ان علوم دانشگاه

،دوره شروع از
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  .است ده
 از كه داشته عنوان

 سيپل ستميسي ن
 بـاً يتقر سيپلـ ي 

 تحت ساختار، و 
 اختالالت با قابله

ـ ز ماًيمستق و ه  ري
ي اجـرا  ،يمحلـ  

 بهداشـت  ميتنظـ 
 از يريجلوگ و نه

ـ  كـه  داشته  نياول
 در1667سال در 
ـ گرد اعـالم  1  .دي
 ازيـ ن برحسـب  و
، شـد  ذكـر  كـه ي 
ـ   هـا  آمـوزش  ني
 بـا  مقابلـه  ،يندگ

___________
1- Anderson, Geo
2- Raymond,A.N

برشمرد ناجا هداف
ع ،ژاپن كشور سي
عني ؛يياروپا سبك 
يروهـا ين و افسران 

 بودني مراتب لسله
مق و نظمي برقرار 
كرده دايپ گسترش 

رهبـران  ازي بانيـت 
ت سـتم يس ،يسـوز 
پروان جواز و صدور

د انيب فرانسه سيل
چهاردهم سيلوئ ه
1667 مارس 15 ر
و ميتقس مختلف ق
ييكشـورها  سيپل 

ا .نمودنـد ي مـ ي 
رانن ت،يجنا و جرم

____________
off, 

Neo 

  1391 تابستان، 

اهد تحقق آن  دنبال
سيپل فيوظا يرامون

 به را خودي سيپل
 نشيوگز ستخدام

سل نظر از و شدي 
 درمورد شتريب آن 
 كشور نيا سيپل 
پشـ :همچـون ي ف

س آتش ازي ريشگ
ص ساز، و ساخت 

  .ت
پل فيوظا و نقش 

شاه توسط فرانسه،
در آن استخدام وان
مناطق به ،بودني ت
 همانند و گرفت ي

يط ،آمده عمل هبي 
ج از رانهيشگيپي 

_____________

24 ، شمارةهفتمسال 

به  وي ليتحص ت
پي يدرپژوهش)199

پ خدمات ورژاپن،
اس ةنحو ،آن در كه 
يم انجاميي اروپا 
 فيوظا وه بود نه
فيوظا1880سال 
فيوظاگرفت كه  م
شيپ وحدت جاديا ،
 ،ها كارخانه وكار 
داشت عهده هب راي م

 خصوص در) 20
ف در مدرن رمفهوم

فراخو و شد سيس
يتيمل چند ليدل هب زي

يم فرا را الزمي ها
يبند طبقهي راستا ر
يها آموزش :شامل 

  .باشدي م... 

____________

 

س 146  

شرفتيپ درجهت
94(1آندرسون- 

كشو1874  سال
 داد رييتغي مدن

يمانندكشورها
وزارتخان تمركز
 از .بودي داخل
انجا دولت نظر

،يعموم اخالق
كسب ،يعموم

نظمي ب هرگونه
08( 2موندير- 
در سيپلي روين

سأت سيپار شهر
زين فرانسه سيپل

ه آموزش مناطق
دريي ها آموزش

،يعموم طور هب
وي ريگروگانگ

  
  
  

__________
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 ...ن  147

ي برنامه درسـي  
تطـابق دروس و   
ي باشـد پـس از   
 اسـاس، تحقيـق   

بـه   محولـه ي هـا 

 تطـابق  ناجا حوله

 آموختگـان  نـش 

 آموختگـان  نـش 

 از وي كمـ  هـا  ده
نگـرش   وصـيف  

مي، بـا وظـايف   

 يانتظـام  رسـته  ر
 در و رسـانده  انـ 

آموختگان دانشديدگاه 

اثربخشي ي ميـزان 
ميـزان ت(  رسـته   
مي) التحصيل  فارغ

ير مطرح و بر آن 

ـ مورأم بـا  ،ي ه تي

محي ها تيمورأم ا

ـ د از( ،يم  دا دگاهي
   ؟دارد وجود

دا دگاهيد از(ي ظام
  ؟دارد وجود

داد نظـر  از، گيرد ي
تحقيـق تو هدف .

 درسي رسته انتظا
  . ست
دري انتظام علوم ه
ـ پا بـه  را خـود  ه اي
  .باشند يم 

سي رسته انتظامي از د

كه  بررسي حاضر 
ايـن آموختگـان 

ي آتي افسرانها ز
هاي ز سؤال، حقيق

يانتظام رسته در ده

با ر رستة انتظامي،

انتظـام  رسـته  در ه
و تطابق ناجا حوله

انتظ رسته در شده 
و تطابق ناجا حوله

مي صورت ربردي
استي مقطع - يش

يزان انطباق برنامه 
ختگان اين رسته اس

دانشگا آموختگان 
دوره، 89تـا  85 ي
خدمت مشغول ،ر

  اثربخشي برنامه درس

  ژوهش
پژوهشي  اصل ف

آ دانش از ديدگاه 
شي ارايه شده با نيا

اي و پيشينة تح انه
  .ري گرديد

شد هياراي عموم س
    ؟دارد وجود

د شده هيارا هيپا س
  
شده هياراي اصل س
محي ها تيمورأم با 
 هياراي تخصص س
محي ها تيمورأم با 

   
كار گيري جهت با

شيمايپ ،مطالعه وع
و مطالعه ميز قيحق

ديدگاه دانش آموخ
 دانش راتحقيق ي 
يهـا  سـال  در كه د
كشور سطح دري م

 

بررسي ميزان 

پژهاي  سؤال
هدف به توجه با

رسته انتظامي ا
محتواي آموزش
مطالعات كتابخا
هدايت و راهبر

دروس نيبآيا  •
و تطابقپايوران 

دروس نيبآيا  •
  . ؟دارد وجود

دروس نيب آيا •
 )يانتظام رسته

دروس نيب آيا •
 )يانتظام رسته

  
قيتحق روش

ب كه تحقيق اين
نو و تيماه نظر

تح آماري جامعة
محوله ناجا از د

يآمار جامعه   
دهدي م ليتشك

انتظامي ها گاني
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 روش و بـوده  فر
ي ها داده يد گفت

ـ  ـ ا در كـه  دهي  ني
 امنيـت و انتظـام     

 استفاده خصصان
بـراي  . ت داشـتند    

دو مرحله استفاده 
ي آمـار  لحـاظ  ز

 بـر  عالوه ،حاضر
روش  از ،آمـاري   

   .ديگرد اده

ـ ارا بخـش  نـ   هي
 به ر زير د كه .ت

___________

2- validity 
3- One-sample-T

نف 128  1نمونه جم
تحقيق، باي سنجش

يگرداخته، تـأمين    
كـه در ايجـاد ي م 
  .است گرفته ر
متخ دييأتي عني ؛ير

 تـأمين آن شـركت
، در دSPSSافزار  م

ا كـه درصـد بـود   
ح شپژوه در ها ده

زي و پراكنـدگي آ
استفاش استنباطي 

  :است شده جام
يـا در كـه  پژوهش
است گرفته صورت

____________
 آموزش بزرگساالن

T test 

  1391 تابستان، 

حج نييتع فرمول  
س ابزاردر زمينة  .د

محقـق سـا شـنامه 
انتظـام  رسـته  در ه
قرار سنجش مورد 

صور 2ييروا روش
و كارشناسـان در 
فاي كرونباخ و نرم

د 85 آمده ضريب
داد ليتحل براي . د

ي تمركـزهـا  خص 
براي بخش ،يا مونه

  هاي تحقيق ه
انج زير شرح به ،ش

پي ها دادهي مقدمات
صي آماري ها خصه

  .است ه

_____________
انتشارات بين المللي آ)137

24 ، شمارةهفتمسال 

 اساس بر مطالعه 
باشد يم سادهي صادف
پرسشيـك   لهيوس

شده هيارا دروس 
ين تأثير را دارند، 

ر ازها،   پرسشنامه
نفر از خبرگان و 1

 آنها از ضريب آلفا
دار آلفاي به دست

شودي م محسوب 
با استفاده از شـاخ 

نم 3كي t به وسوم

و يافته ها داده ل
بخش دو در ها داده 

م فيتوص :ها داده
مشخ جداول از فاده

شد آورده ،مذكور 

____________
75(ترجمه خدايار ابيلي)1

 

س 148  

مورد نمونه
تصاي ريگ نمونه

و هب پژوهش نيا
ةيكل، پرسشنامه

اجتماعي بيشتر
براي روايي

2و  است شده
سنجش پايايي 

مقد. شده است
 بخش تيرضا
ها داده فيتوص

موي آمار آزمون
  
ليوتحل هيتجز
 ليوتحل هيتجز
د فيتوص)فال
استف با، شود يم

 جداول بيترت
  
  

__________
1970(اچ اس پوال - 1
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اندازه 
 نمونه

دروس 
عمومي 
رسته 
 انتظامي

11 

دروس  
پايه رسته 
 انتظامي

11 

دروس 
اصلي 
رسته 
 انتظامي

11 

 
دروس 

تخصصي 
 انتظامي

11 

 آزمـون  از ،شده ج
 در بيـ ترت بـه   ن 

آموختگان دانشديدگاه 

  پاسخگويان 

 ميانگين
انحراف 
 اساندارد

3.9455  43901/ 

4.2182  30271/ 

4.2078  44430/ 

3.9773  84746/ 

استخراج آن از ونه
آزمـون نيا جينتا ه

سي رسته انتظامي از د

ي آماري پاها مشخصه :1

ا
 دامنه  كمينه  ه

1.40  3.20  4 

1.20  3.60  4 

1.71  3.14  4 

2.50  2.50 

نمو كهي ا جامعه 
كه شده استفادهي 
  .است ه

  

  اثربخشي برنامه درس

1جدول 

بيشينه  چولگي  گي

4.60 007/   - 

4.80 185/ -  1 

4.86 1.129 -  3 

5 790/ -   - 

  يل 
به پژوهش جينتا م
يا نمونه تكt    به

شد داده نشانبعد 

 

بررسي ميزان 

كشيدگ  واريانس

343/- 193/ 

.694 092/ 

3.060 197/ 

693/- 718/ 

  
تجزيه و تحليل

ميتعم منظور به
ب موسومي آمار
صفحة ب  ولجد
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آزمون  
1 

427. 

آزمون  
2 

2.194 

3آزمون 1.338 

آزمون  
4 

2.876 - 

 چـون  ؛گرديد ص
 مقـدار  يعنـي  ؛ن
 رد پـژوهش  يةـ 

ـ ا گان  ،رسـته  ني

 يعنـي  ؛آزمـون  ي
 فرضـيه  درنتيجه 
 ازي انتظـام  رسته 

 داشـته  انطبـاق  ن 

 يعنـي  ؛آزمون ي
 نتيجـه  در ؛شـد 
ـ اراي اصـل  س  هي

ـ مورأم ا  ي هـا  تي

)رسته انتظامي(4هاي اتا

درجه 
 آزادي

سطح 
 داريان

75 670. 

75 031 

75 185. 

75 005. 

مشخص يك فرضيه
آزمون لفايآ مقدار 
ـ گرد د فرضـ و دهي

آموختگ دانش دگاه

داريامعنـ  سـطح  ر 
 ؛باشد مي كمتر 0
 هيپا دروسي عني 

آنـان بـه  محولـه ي 

داريامعن سطح قدار
با مـي  تر بزرگ 0.0

دروسي عنـ يشـود؛  
بـا  ،يانتظـام  رسته

  1391 تابستان، 

ه مربوط  به فرضيه  tن 
 4= قدار آزمون

س
معن

اختالف 
 ميانگين

0 2632. 

. 14211. 

5 9398. 

5 29276. - 

ف براي، t آزمون ز
 از ،/670 مقدار ي
دييـ أت H0 فرضـيه  

ديد ازي انتظام رسته
  .ندارد ق

مقـدار چون ؛رديد
05. مقدار يعني ؛ن
ي، ؛گردد مي دييأت ش
يها تيمورأم با ،ه

مق چون ؛گرديد ص
05 مقدار يعني ؛ون
ش مي رد پژوهش ي
ر آموختگان دانش 

24 ، شمارةهفتمسال 

نتايج آزمون: 2جدول 
مق

 فاصله اطمينان

 حد پايين

964. - 

0131 

460. - 

4955. - 

از آمده دسته ب ج
يعني آزمون داريان
 نتيجـه  در ؛باشد 
ري عموم دروس 

انطبا ناجا محولهي 
گر مشخص دوم ه

آزمون لفايآ مقدار
پژوهش ادعاي و د

رسته نيا موختگان

مشخص سوم رضيه
آزمو لفايآ مقدار ز
وادعاي گردد مي د

 دگاهيد ازي نتظام

 

س 150  

درصد ف 0.95
 حد باال

1490. 

2711. 

2340. 

900. - 

 
نتايج به توجه با

معن سطح مقدار
مي شتريب 0.05
ي عني؛ گردد مي
يها تيمورأم با

فرضيه براي     
م از/.031 مقدار

H0 گردد يم رد
آم دانش دگاهيد

  . است
فر مورد در     
از 0.185 مقدار
دييأت H0 فرضيه
ان رسته در شده
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 يعنـي  ؛آزمـون  ي
 نتيجـه  در ؛باشد

 هياراي تخصص س
ـ مورأم ا  ي هـا  تي

 كـه  آمـده  دسـت 
 زيـر  مطالـب  گر

 نيه اب ؛شودي نم 
 از ناجـا  محولـه  

ي آموزشي ها نامه
 قيـ تحق هيفرضـ  
  .دارد قرار 

ي معنـ  نيه اب ؛ود
 دانـش  دگاهيد از 

ي آموزشي ها نامه
 در قيتحق هيفرض

ي سـ يپل مهـارت  

آموختگان دانشديدگاه 

داريامعن سطح دار
ب مي تر كوچك  0
دروسي عنيشود؛  

بـا  ،يانتظـام  رسته

ـ  ،ساخته محقق د هب
انگيـ ب آن جينتـا  و ه

 رد صفر هيفرض ه
ـ مورأم با يهـا  تي
  
برني اثربخشي رس
 نيسوم جهينت ص
 راستا كي دري ام
شوي م رد صفر هي
 ناجا محولهي ها ت

برني اثربخشي رس
ف  نياول ةجينت ص
 و دانش سطح ش

سي رسته انتظامي از د

مقد چون ؛گرديد 
05. مقدار يعني ن
 مي دييأت پژوهش 
ر آموختگان دانش 

م پرسشنامهيك  ه
گرفته قرار ليلحت 

كه است آن انگريب 
با ،يانتظام ةرست در
 .شود يم ردي ظام

برر ةدربار) 1384(
درخصوص ،يانتظام 
انتظا دانشكده يش
يفرض كه است آن 

تيمورأم باي تظام
  .شود 
برر ةدربار) 1384(
درخصوص ،يانتظام 
شيافزا بري انتظام ه

  اثربخشي برنامه درس

  .ندارد باق
مشخص چهارم ه
آزمون لفايآ مقدار 

 وادعاي گردد مي
 دگاهيد ازي نتظام
  . دارد باق

 
لهيوس هب، حاضر ش
 t ،و هيتجز مورد

، حاضر پژوهش ة
دي عموم دروس 

انتظ رسته موختگان
(يزماني ها افتهي با

 دانشكده انيشجو
آموز برنامه بودن ب
 انگريب ،پژوهش ه
انت ةرست در هيپا س
ي نم ردي انتظام ه
(يزماني ها افتهي با

 دانشكده انيشجو
دانشكدي آموزش 

 

بررسي ميزان 

انطب ناجا محوله
فرضيه براي     

از005/0 مقدار
م رد H0 فرضيه
ان رسته در شده

انطب ناجا محوله
  
 يريگ جهينت

پژوهشي ها داده
آزمون لهيوس هب

  : است
ةافتي نينخست   
تطابق كهي معن
آم دانش دگاهيد

با جهينت نيا     
دانش عملكرد در

مناسب درمورد
افتهي نيدوم     
دروس تطابق كه

رسته آموختگان
با جهينت نيا     
دانش عملكرد در

نظام ريثأت مورد
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ي معن ني؛ به اشود
 دانش دگاهيد از ا
 ةدربـار ) 1382( 

شـگاه  دان نادرسـ 
 رتيمغا ،يموزش

ـ د؛ بـه ا شـو    ني
 از ناجـا  محولـه  

ـ حري هـا  فتـه   هي
ـ  ـ زرا و راني ي ابي

  .دارد قرار استا
 و نمونـه  گـروه  ب
 طـول  و متفاوت 

 دروس از تيضـا 
 شـنهاد يپ حاضر ش

ي جهـان  شـعار  ق 
 ،يفرمانـده  دگان 

 ؛جهـان ي شورها
 نموده استفاده نها

 نيهمچن .رداشت
ـ  ،آنها ليتحل  كي

ي بررسـ  از پـس  

  . دارد قرار ستا
شي نم رد صفر هي
ناجا محولهي ها ت
يقرقـان ي ها افتهي 
مدي باال تيموفق 
آ اهداف شبرديپ ر

يمـ  رد صفر هيض
يها تيمورأم با ،
اي بـا  جـه ينت نيا .

اي اسالمي جمهور
را كي در ناجا،ي 
انتخاب در تيدود
 نيمضام بايي ها س
رض به ها يآزمودن ر
پژوهش از آمده ت
تحقـقي راسـتا  در

نـدينما از متشـكل 
كش به خبره و جوان
آن اتيتجرب از س،
بر گام ،سيپل انيو
وت هيوتجزي بند ع
 ،مـنظم  طوره ب و

  1391 تابستان، 

را كيدر باشد،ي م
يفرض كه است آن 
تيمورأم باي انتظام 

 با جهينت نيا .شود
به علوم انتظامي ها

دري آموزشي رها

فرض كه است آن گر
يانتظام رسته دري 

شود ينم ردي ظام
جي انتظامي رويني 
يافسر دانشكده اني
محد :ماننديي ها ت
اسيمق از استفاده م
تظاهر و رهايمتغ ن
دست هب جينتاي ستا

د و ايـ دن روز لـوم 
مي گروهـ  اعـزام  

ج كارشناسان و ت
سيپل به كشورها آن 

دانشجو بهي موزش
جمع و انيدانشجو

و سيسأتي انتظام 

24 ، شمارةهفتمسال 

يم رسته نيا هيپا س
انگريب ،پژوهش ته
 ةرست دري اصل س
شي م ردي انتظام ه
گادانشي آموزش ت
سازوكا نيهمچن و

انگيب ،پژوهش افته
يتخصص دروس 

انتظ رسته موختگان
يآموزش تيريمد 
يدانشجو تيترب در
تيمحدودي دارا ش
عدم جامعه، كل به 

ساختني كم دري 
درراس نيهمچن ؛شد
عل از اسـتفاده  ظور
با كردن، عملي م
اطالعات حفاظت ،ي
 آموزش نوع در ل
آم برنامه هيارا تيو

د نظرهاي به نهادن
علوم دانشگاه در 

 

س 152  

دروس شامل كه
افتي نيسوم     
دروس تطابق كه

رسته آموختگان
تيوضعي بررس

و علوم انتظامي
  .دارد
اي نيچهارم     
تطابق كهي معن
آم دانش دگاهيد
درباره) 1374(

د آموزش نقش
پژوهش نيا     
 آن ميتعم عدم
يدشوار ادتر،يز

باشي م ها رسته
منظ به شود؛ يم

بوم و دنيشياند
ياسيسي دتيعق
ملأت با تواني م
تقو جهت در و
ن ارج جهت در

هاشنهاديپ مركز
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 ...ن  153

 دانـش  كـه يي جـا 
ي عملـ  ةعرصـ  

ي هـا  صحنه باي 
 وجـود  نظـري  و

 دروسي عملـ ي 
ي كاربرد با و نده

ـ ارا كـه  ـازمان   هي
  . برداشت 

دكتـر   ترجمـة ، ي   
201.(  

ت درآمـوزش و   

.  بـراي توسـعه   

             . مدرسه
فتي بي بديل در 

40 .  
عه منابع انسـاني  

آموختگان دانشديدگاه 

آنج از زيـ ن و دشـو 
وارد ،عيـ ترف دوره
ييارويرو و شده ته
وي عملـ ي فضـا  ق

يهـا  كارگـاه ي زار
پوشا عمل ةجام ن

سـ اهـداف  تحقـق 
گام ،)رايي دانشگاه

ت منـابع انسـاني
1پ به زبان اصلي، 

، مـديريتي انساني

ي آموزشـيهـا  ه 
 . ش بزرگساالن

م انتشارات: تهران 
زش راه دور رهياف

و39ريت، شماره 
درآموزش و توسع

سي رسته انتظامي از د

ش اقـدام ي آموزشـ 
د اتمـام  از پـس  ،ي
آموخت مطالب نيب 

قيتطب بايد بنابراين
برگز با ؛گرددي م د
انيدانشجوي ازهاي

تح جهت در نظري،
جامعه گر(است عه

هبردهاي مـديريت
تاريخ چاپ( شر فرا

ش و بهسازي نيروي

و برنامـه ها  طرح
سسه آموزشؤات م

 ،آموزش زشيابي
آموز، )1382(هرام

ديريت، دانش مدير
د سنجي نياز، )13

 .ن زمين

  اثربخشي برنامه درس

آ برنامه اصالحي 
يانتظـام  علوم شگاه
يچندان ةفاصل ؛ند
د؛ بندار وجود ،مي
شنهاديپ راستا نيا 
ين به ،رسته هري ص
ني ها آموزش ميه
جامعه و مردم به ب

  رسي
را، )1380( مايكل

نشر ، حسن موفقي
آموزش، )1383(ر
  . 17ه 
ارزشيابي).1375(

انتشارا ،دايار ابيلي
ار ،)1382( عباس
مقدس، شه ؛حسين

، دانش مدكاركنان
387(كوروش گاه،
انتشارات ايران: ان

 

بررسي ميزان 

يراستا در هانظر
دانش آموختگان
شوند يم خدمت

يمفاه آني واقع
در. باشد داشته
تخصص وي اصل

مفاه دادن جلوه
مطلوب خدمات

  
  منابع
منابع فار )الف

آرمسترانگ،  - 
خدايار ابيلي و 

ابيلي، خدايار - 
پرورش، شماره

(بوال،اچ،اس  - 
دكتر خد ةترجم

ع خورشيدي، - 
زماني، غالمح - 

نظام آموزش ك
واجارگ فتحي - 

تهرا ،ها سازمان
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  .نتشارات سمت
هاي آموزشي  مه

   .وم انتظامي
، چـاپ  ش عـالي  

-Anderson, Geo
ERIC. 
-Brown, S. M. 
university or co
-Raymond,A.N
Edition.McGrow
 

ان: تهران. آموزشي
 اجراي موفق برنا
ارات دانشگاه علو

ريت در آمـوزشي

off, A Proactive

(1988). An asse
ollege counseling

Neo(2008).Emplo
w Hill. 

  1391 تابستان، 

نظري تكنولوژي آ
سي موانع اساسي 

انتشا :نتهرا ،ظامي
مدي).1389(عباس 

  .ت انديشه

e Model For Tra

essment of ethic
g. 
oytranning&Dev

24 ، شمارةهفتمسال 

مباني نظ، )1374(م 
بررسي ،)1381( عيد

 دانشگاه علوم انتظ
قلي؛ خورشيدي،ع
شارات فراشناخت

  يسي
aining Needs An

cal dilemmas ex

velopment.fourth
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فردانش،هاشم- 
فتح الهي، سعي- 

دوره كارداني 
قورچيان،نادرق- 

انتش: تهران دهم،
منابع انگلي) ب

nalysis, 1994, 
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