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چكيده

امروزه مطالعه شایســتگیهای کارکنان دانشــی و کلیدی ،یکی از مهمترین زمینههای تحقیقی در مدیریت

منابع انسانی با هدف تشخیص دانش و مهارتهای مورد نیاز ایشان است .هدف از این تحقیق ،شناسایی و تعیین

شایســتگیهای مورد نیاز افســران اداره آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه و ارائه الگویی در این زمینه
اســت .تحقیق حاضر به لحاظ مخاطب شناســی کاربردی ،به لحاظ هدف اکتشــافی و به لحاظ روش ،پیمایشی

اســت .جامعه آماری تحقیق شــامل تعدادی افسران شاغل در پلیس آگاهی ناجا در به تعداد  187نفر بودند که

 126نفر از آنها به روش نمونهگیری تصادفی ســاده انتخاب شــدند .برای گردآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ
محقق ساخته؛ برای ﺣﺼﻮل روایی سازه ،از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و برای بررسی روایی محتوی نیز از
نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شد .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد .برای

تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  Spssو  PLSاستفاده شد .ابعاد اصلی شایستگی افسران در  4بُعد دانش و

آگاهی( ۷شاخص) ،مهارت و توانایی( ۷شاخص) ،ارزشها و نگرشها( ۵شاخص) و ویژگیهای فردی(۵شاخص)
شناس��ایی ش��د و مورد تایید قرار گرفت  .نتایج تحلیل نیز گواه مطلوبیت و تناسب الگو است .به کارگیری مدل

شایستگی به دست آمده در نظامهای مختلف سیستم مدیریت منابع انسانی برای مثال در حوزه مبارزه با سرقت

خودرو میتواند موجب افزایش اثربخشی اقدامات افسران در تامین امنیت و نیز کشف خودروهای مسروقه شود.
واژگان کلیدی :مدل شایستگی ،پلیس آگاهی ،سرقت خودرو ،کشف خودرو ،امنیت

 .1این مقاله مســتخرج از پایان نامه کارشناســی ارشد نویسنده دوم به راهنمایی نویسنده اول میباشد که در سال 1393
در دانشگاه ازاد اسالمی واحد فیروزکوه دفاع شده است.
 .2 112دکتری مدیریت دولتی ،پژوهشگر مرکز مطالعات نظامها و فناوریهای مدیریتی ،سازمان اداری و استخدامی کشور(نویسنده
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مقدمه

همراه با تغییر و تحوالتی که در حوزه کسب و کار رخ داده است الگوی عرضه ،جذب و توسعه نیروی انسانی نیز

به لحاظ کمی و کیفی شروع به تغییر نموده است .تحوالتی نظیر بلوغ و توسعه یافتگی کارکنان و ظهور نیروهای

دانشی در تمام عرصهها ،دانش محور شدن فرایندهای سازمانی و ضرورت توسعه دانایی در تمام سطوح سازمان،
نرخ رشد باالی فناوریهای نوین ،افزایش ضریب اهمیت سرمایه اجتماعی و سرمایههای انسانی در فرایند رشد
و توســعه کشــورها ،راهبردهای نوین مدیریت را به توسعه شایسته ســاالری معطوف ساخته است .شایستگی

آن معیارها و شــاخصهای هســتند که محور قرار دادن آنها میتواند رویکردی منســجم و نظام مند در پرورش
و توســعه مدیران ارائه نموده و در نهایت منجر به بهینه ســازی فعالیتهای مدیریت منابع انســانی در سازمان
شود(غالم زاده و ستاری لقب .)24 :1391،رویکرد شایستگی تقطه عطف مهمی است که روشن میسازد برای
بر شایســتگی در زمینه مدیریت نیز هرروز بیشــتر میشود؛ چراکه این رویکردها خیلی از مسائل و مشکالتی را

که در روشهای ســنتی وجود دارد حل میکند(احدزی ،پراوربز و اولوموالی  .)2008،2مدلهای شایستگی به
مرتبط کردن رفتار افراد با استراتژیها ،اهداف و ارزشهای سازمانی کمک میکند و در سطح سازمانی نیز برای

هدایت تصمیم گیری مورد استفاده قرار میگیرد(ویکراماسینگ و زوبزا.)2009،3

در نظریه جدید مدیریت راهبردی به نام نظریه منبع محور ،شایستگی منابع انسانی به ویژه مدیران از اهمیت

باالیی برخوردار اســت .یک الگوی شایســتگی به عنوان یک ابزار منابع انسانی برای انتخاب ،آموزش و پرورش،

ارزیابی و طرح ریزی جانشینپروری مورد استفاده واقع میشود(رعنایی کردشولی ،سلطانی و یزدانی .)1391،
همان گونه که کامپرفرم( )2002مطرح میکند ،مدلهای شایستگی میتواند به عنوان شیوهای برای یکپارچه

کردن اقدامات مختلف منابع انسانی به کار رود .این بدان معناست که میتوان هریک از زیرسیستمهای مدیریت
منابع انســانی را بر اساس شایســتگی طراحی کرد .در واقع شایسته محوری ،هسته مرکزی تمامی فعالیتهای

منابع انسانی سازمان است(پور موذن.)1390،

نیروی پلیس به عنوان یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مجموعههای کشور در راستای افزایش بهرهوری

منابع انســانی و توسعه مســتمر مدیریت در خود باید رویکردهای نوینی را در خصوص توسعه منابع انسانی در
پیش گیرد(حســینیان ،نادری و رشیدی  .)1392،همچنین نیروی انتظامی در افزایش سرمایه اجتماعی نقش

مهمی بر عهده دارد .در ماده ۳قانون نیروی انتظامی آمده اســت :هدف از تشــکیل نیروی انتظامی جمهوری
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عملکرد موفقی آمیز چه چیزهایی موردنیاز اســت(ازکلیل و فرمن .)2006،1بنابراین اهمیت رویکردهای مبتنی

اسالمی ایران ،استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقالب
اســامی اســت .در همین راستا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با توجه به عواملی همچون ضرورتها و
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الزامات محیطی ،آسیب شناسی تهدیدات راهبردی و همچنین واقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور

بایسته است در راستای همسویی حداکثری با اولویتهای اسناد باالدستی کشور گام بردارد(کردنائیج قاسمی و

مختاری .)1389،در راستای پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون و متغیر امنیت عمومی در جوامع معاصر ،مدیران
و فراگیران پلیس میباید نسبت به طراحی و تدوین رویکردهای نوآورانهای اقدام کنند که نیروی پلیس را برای

مواجهه با الزامات عملیاتی روزافزون و در حال تغییر مهیا و توانمند سازد(دوناوانت .)۲۰۰۹،1رویکرد شایستگی

به عنوان بهترین پیش بینی کننده عملکرد در موقعیتهای شــغلی به ویژه با توجه به ماهیت تواناییهای الزم
برای ماموران پلیس میتواند رویکردی موثر در این مجموعه باشد(حسینیان  ،نادری و رشیدی.)1392،

براساس تقسیمات کاری و شرح وظایف محوله بر اساس نمودار سازمانی ناجا  ،مقابله با جرائم حوزه سرقت،

از جمله وظایف پلیس آگاهی میباشد  .در کنار سایر سرقتهای ارتکابی توسط سارقین  ،سرقت خودرو از جمله
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جرائمی محســوب میشــود که نسبت به سایر جرائم بیشتر بوقوع پیوسته و عواقب ناشی از ارتکاب آن عالوه بر
ایجاد احســاس ناامنی در ســطح جامعه موجبات مشکالت عدیدهای برای مالباختگان را فراهم مینماید  .تنوع

تولیدات خودروهای داخلی و خارجی و همچنین کثرت استفاده آنان توسط آحاد جامعه و ضریب ایمنی پایین

آنها در مقابل سرقت نیز زمینه را برای کسب سود بیشتر توسط سارقین مساعدتر نموده و افزایش وقوع سرقت

خودرو را در سالهای اخیر نسبت به سالهای گذشته سبب گردیده است  .در مقابل مردم و مالباختگان نیز انتظار

دارنــد پلیــس آگاهی بعنوان متولی اصلی و مرجع تخصصی مقابله با ســارقین خودرو  ،عالوه بر مبارزه جدی با

سارقین زمینه کشف و استرداد اتومبیل مسروقه آنان را در حداقل زمان فراهم نماید.

برای نیل به این هدف و افزایش اثربخش اقدامات پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه ،شناسایی

شایستگیهای کلیدی افسران این حوزه و برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر این شایستگیها اهمیت ویژهای
یافته اســت و در این راســتا ،پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل شایستگی افسران اداره آگاهی در حوزه کشف

خودروهای مسروقه انجام گرفته است.
پیشینه تحقیق

مفهوم شایستگی :مفهوم شایستگی نخستین بار توسط سلزنیک پدیدار گشت و بعد از آن مک کلله لند
2

3

این واژه را برای نشــان دادن عامل خیلی مهمی که بر یادگیری فردی موثر اســت به کار برد .این واژه از طریق

کار بویاتزیس 4در رشته مدیریت محبوبیت یافت .سپس وودروف در سال  1991شایستگی را به عنوان ترکیبی

از انگیــزه ،خصیصه ،مهارت ،خودپنداری و نقش اجتماعی مطرح ســاخت که خود مجالی برای بجث و مناظره
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پیرامون شایســتگی فراهم آورد(حاجی کریمی و دیگران .)23 ،1390،واژه شایســتگی در ادبیات آکادمیک از
چندین نقطه نظر تعریف شده است .که برخي از آنها از ديد صاحب نظران مختلف ،عبارتند از :

شايســتگي ،عبارت اســت از رفتارهايي که افراد با عملکرد برتر در مقايسه با افراد با عملکرد متوسط ،با ثبات

بيشــتري نمايــش داده و ابراز میدارند(کمپيون و همــکاران .)225 2011، 1کیو و مک کئون)124 :1993(2

شایستگی را به عنوان نتیجه به کاربردن دانش و مهارت به طور مناسب میداند .موسسه نشنال پارک سرویس
امپلویز نیز شایســتگی را مجموعهای از دانش ،مهارت و تواناییها در یک شــغل خاص میداند که به شــخص

اجازه میدهد به موفقیت در انجام وظایف دســت یابد(پرهیزکار .)75 :2010،فیلپوت و همکاران مقوله نگرش
را جایگزین توانایی کرده وهانستین )2000(3در تعریف خود انگیزه را به جای این دو آورده است .بدین ترتیب

شایســتگیهای کارکنان متشــکل از مجموعهای از دانش ،مهارت ،تواناییها و انگیزههاســت به طوری که فرد
از هرگونه دانش ،مهارت یا ویژگی شــخصی که یک فرد را قادر میســازد تا عملکرد موفقیت آمیز را به نمایش

بگذارد(دراگانادیس و منتزاس .)2006،4در جامعترین تعریف میتوان گفت شایســتگی عامل کلیدی در بقای

ســازمانها به مجموعه دانش ،مهارت ،خصوصیات شــخصیتی ،عالئق ،تجارب و توانمندیهای مرتبط با شغل
اطالق میشــود که فرد را در عملکرد شــغلی خود موفق میکند(قشالقی و همکاران 1394 ،به نقل از بورنت و

داچ.)2006،

مدل شایستگی:

الگوی شایســتگی توانایی انجام فعالیتها در محدوده شغل بر اساس استانداردهای تعیین شده تعریف شده

است .در واقع الگوی شایستگی عبارت است از یک الگوی قابل اندازه گیری تواناییها و رفتارهای موردنیاز برای

انجام دادن فعالیتهای کاری به صورت موفقیت آمیز(.غالم زاده و ستاری لقب.)1392،

از جمله مدلهایی كه در زمينه شايســتگىهاى مديريت ارائه شــده مدل فريدنبرگ (  )2004است كه براى

شايستگىها حالت سلسله مراتبى قائل است ،وى شايستگىها را در هفت طبقه قرار میدهد و شايستگى طبقه

پايين را پيش نياز شايســتگى طبقه باالتر میداند .اين هفت طبقه عبارت اســت از.1 :سازماني .2 ،گروه .3 ،بين

فردي .4 ،ارتباطات .5 ،اثربخشي .6 ،شغلي .7 ،استدالل .ادوارد (  ) 2009شايستگىهاى مديريت را در نه عنوان
خالصه میكند كه عبارت است از :توسعه و پرورش كاركنان ،ارتباطات ،حل مسئله ،مديريت تغيير ،مهارتهاى
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بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد(محمدی زنجیرانی و همکاران .)1391 ،شایســتگی عبارت اســت

فنى و وظيفه ،تيم سازى ،مديريت عملكرد(وظيفه) ،آگاهى بين فردى ،يكپارچه كردن ديدگاهها.
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در بررسي كه از ادبيات موضوع صورت گرفت ،يك متدولوژي اصلي شناسايي شد كه بيشتر مورد تاييد قرار

گرفته است .در اينجا سعي ميشود بطور مختصر اين متدولوژي و گامهاي اساسي آن بيان شود.

اين رويكرد داراي پنج گام اساســي اســت كه بطور مختصر در زير به آنها پرداخته ميشود .قابل ذكر است كه

اين رويكرد مورد قبول بســياري از صاحبنظران اســت و در واقع ،آنها در ارائه روششناسي خود ،روشهاي مشابه

اين ارائه كردهاند از جمله ميتوان به كالرك ( ،)1991شرمن (،)2002ای وي كامپر فرم ( )2002اشاره كرد.

الف  -بررسي ادبيات موضوع و مستندات داخلي :در اينجا پژوهشي بمنظور شناسايي مدلهاي داخلي موجود
و مدلهاي خارجي كه ممكن اســت براي نقشــهاي مختلف وجود داشته باشد ،انجام ميشود .در واقع در
اين مرحله تا حد امكان به بررســي آراي صاحبنظران مختلف از ســالهاي دور تا عصر حاضر پرداخته و

نظرات آنها در مورد شايستگي مديريتي استخراج ميشود .اين امر ميتواند مزایای زیادی داشته باشد.

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

ب  -مصاحبه با افراد موفق و برجسته در سازمان :اين مرحله در واقع شامل مصاحبه با افرادي است كه داراي
عملكرد عالي هستند .اين كار به منظور شناسايي دانش ،مهارت و توانايي آنها كه موجب برجسته شدن
ن شده است ،انجام ميشود .قسمت عمده اين مرحله به متوسل شدن به
آنها و تمايزشــان از بقيه ســازما 
نمونههاي عملكرد اثر بخش و غير اثر بخش اختصاص مييابد كه بعداً به منظور نشان دادنشايستگيها

در عمــل و زندگي واقعي بكار ميرود .شــرمن و ديگــران ( )2002در اين مرحله بخش ديگري را نيز به
متدولوژي خود ميافزايند و آن اجراي مصاحبه با متخصصان در حوزه شايستگيها و بررسي شايستگي

از نظر آنهاست.

ج -تهيه فهرست اوليه شايستگيها :طي انجام دادن مرحله اول و دوم ،فهرستي از شايستگيها بدست ميآيد

كه در واقع ليســت اوليه شايستگيهاســت .توصيه ميشــود ،در اين مرحله به تعريف شايستگيها نيز
پرداخته شــود .بدين صورت كه هر يك از شايســتگيها در حد يك يا دو خط و ترجيحاً بصورت مصدري
تعريف شــود تا منظور و مقصود از شايســتگي مشخص شود .اين كار ميتواند در مرحله بعدي كه اعتبار

يابي شايستگيهاست .بسيار كمك كند.

د -اعتبار يابي شايســتگيها :ليست شايســتگيهايي كه در مرحله قبل بدست ميآيد ،درواقع فهرست خام

شايســتگيها اســت .به همين دليل بايســتي به اعتباريابي آن پرداخته شود .يكي از اصليترين روشها،
روش اعتباريابي محتواست:

فهرســت اوليه شايستگيها تبديل به فرمت پرسشنامه ميشود و پرسشنامه روي نمونه آماري مشخص اجرا

ميشــود .پرسش در اين زمينه است كه كدام شايســتگيها براي عملكرد موفقيتآميز در آن سازمان ضروري
و چقدر ضروري هســتند .هر پرســش شوندهای ميتواند نظر خود را روي پيوستاري از «اصال ضروري نيست تا
كام ً
ال ضروري» بيان كند .پس از جمعآوري پرسشنامهها نتايج از لحاظ آماري تجزيه و تحليل ميشود تا اعتبار
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ه -تهيه مدل شايستگي :پس از اعتباريابي شايستگيها ،شايستگيهاي مورد نظر و معتبر شناسايي و سپس

به تهيه مدل شايســتگي براي ســطوح مختلف پرداخته ميشــود .اين مدل اســاس و پايه آموزش قرار

ميگيرد(کرمی.)1386،

برای شــناخت الگوهای شایســتگی ،مطالعات گستردهای انجام گرفته و الگوهای متفاوتی ذکر شده است .در

توضیح چرایی تفاوت در الگوهای شایستگی باید به تفاوتهای ناشی از ویژگیهای سازمانی و وضعیت محیطی

توجه کرد .در برخی تقسیم بندیها عوامل شایستگی در شش گروه کلی زیر مطرح شده است :شایستگیهای

فنی ،شایستگیهای مربوط به کسب و کار ،شایستگیهای مدیریت دانش ،شایستگیهای رهبری ،شایستگیهای
اجتماعی و شایســتگیهای بین فردی(وود و پاین .)2003،در این راســتا پژوهشهای متعددی در تبیین مدل

شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی و نظامی و انتظامی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.

در پژوهش فرهی بوزنجانی و همکاران( )1390با عنوان تراز شایستگی مدیران و فرماندهان در یک سازمان

عامل شایستگیهای عملکردی ،مکتبی و شخصیتی است.

یونگ و دولویکز )2009(1در پژوهش خود در صدد بیان جمعبندی مطالعات در مورد تعیین شایستگیهای

مدیریت و رهبری اثربخش در نیروی دریایی سلطنتی انگلیس برآمدند .نتایج از طریق تعیین چهار«ابرشایستگی»

باعث پیش��نهاد رویکردی یکپارچه در انتخاب و توس��عه مدیریت و رهبری ش��د .نتایج این پژوهش که در بین

نمونــهای  261نفــری از افســران نیروی دریایی انگلیس صــورت گرفته بر اهمیت انگیزش بــه عنوان یکی از
شایستگیهای محوری و تایید رابطه تجربی بین خودآگاهی عمومی و خصوصی -هیجانی تاکید نموده است.

کردنائیج و همکاران( )1389در پژوهش خود در تدوین الگوی شایستگی مدیران و فرماندهان ناجا ،مواردی

همچون مدیریت زمان ،مهارتهای ارتباطی ،شــناخت و تحلیــل جرائم و تخلفات ،کار گروهی ،قدرت تصمیم
گیری ،اخالق حرفهای و مسئولیت پذیری ،روحیه نوع دوستی و خدمت رسانی ،خودآگاهی ،جسارت و شهامت،
اســتفاده از منابع الکترونیکی و  ...را در ســه گروه شایســتگیهای عمومی و مدیریتی ،شایســتگیهای ویژه و

تخصصی و شایستگیهای فردی و شخصیتی طبقهبندی نمودند.

در پژوهش بنیادی نائینی و تشکری( )1391که با هدف ارائه الگویی بومی برای مدیریت مبتنی بر شایستگی

متناســب با وضع واقعی و مقتضیات اسالمی -ایرانی در ناجا از طریق مشخص کردن شایستگیهای فرماندهان
و مدیران از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اســت انجام شــده اســت الگوی مدنظر را در قالب

 713کد 84 ،مفهوم و  4مقوله اصلی طراحی نمودند که برخی دارای مقوالت فرعی اســت ،این مقولهها شــامل

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

نظامی نتایج پژوهش گویای آن است که شایستگی مدیران و فرماندهان در سازمانهای نظامی متأثر از سه دسته

«شایســتگیهای فردی» با  28مفهوم« ،شایســتگیهای بین فردی» با  6مفهوم« ،شایستگیهای سازمانی» با

 41مفهوم و «شایستگیهای بینشی» با نه مفهوم است که در نهایت الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان

ناجا عرضه شد.

ایشان( )1392در پژوهش دیگری با هدف طراحی الگوی شایستگیهای فرماندهان ناجا از دیدگاه نهج البالغه
1. Young, M., & Dulewicz, V.
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که با تلفیق روشهای نظریه داده بنیاد و معادالت ساختاری به طراحی الگو اقدام شده است  160مفهوم از مطالعه
نهج البالغه اســتخراج ،و در دســته بندیهای دو گانهای به ترتیب در قالب  33زیر مقوله و ده مقوله کالن دسته
بندی شد؛ تأثیر توان فکری بر مهارت اجتماعی با تأثیر  0.97و تأثیر سالمت اعتقادی بر سالمت روانی با میزان

تأثیر  0.91به ترتیب مؤثرترین روابط به شمار آمد.

ذاکری و همکاران( )1395نیز در پژوهشــی به شناســایی شایســتگیهای کلیدی مدیران و کارگزاران نظام

اسالمی از منظر نهج البالغه پرداخته و مواردی از جمله عدالت محوری ،خیرخواهی برای مردم،مسئولیت پذیری،
رعایت سلسله مراتب فرماندهی ،نظم در انجام امور ،توجه به مسائل و فعالیتهای زیردستان را ذکر کردهاند.

در پژوهشی تحت عنوان « تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگیهای فارغ التحصیالن دانشگاه علوم انتظامی»

که توسط ابراهیمی قوام و رحمانی( )۱۳۹۳در جهت شناسایی شایستگیهای مورد نیاز فارغ التحصیالن دانشگاه
تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

علــوم انتظامــی با روش گروه کانونی و در میان صاحبنظران واعضاي هيات علمي دانشــكده فنون راهنمايي و

رانندگي ،دانشكده علوم وفنون مرزباني ،دانشكده علوم و فنون اطالعات و آگاهي ودانشكده علوم و فنون اداري
و پشــتيباني دانشــگاه علوم انتظامي و پليس تخصصي حوزههاي راهور ،مرزباني ،اطالعات و آگاهي و انتظامي
انجام شــد ،براســاس نتايج بدست آمده مدل مقدماتي شايستگي دانشگاه علوم انتظامي ،مدلي هرمي و سلسله

مراتبي كه داراي شــش طبقه بوده كه به ترتيب ،شايســتگيهاي فردي  ،عمومي ،حرفه اي ،عملياتي  ،دانشي /

فني تخصصي و مديريتي است و در آن به جز شناسایی موارد مشترک در رستههای مختلف نیروی انتظامی ،به

طور انحصاری در مورد شایستگیهای مربوط به کارکنان آگاهی به  13ویژگی اشاره شده است که از آشنایی با
جرایم تخصصی و ابعاد آن تا برخورداری از توان فرضیه سازی بر اساس شواهد گردآوری شده را شامل میشود.
در پژوهش صفری  ،شاه محمدی و بابایی( )1395که با هدف تبیین شاخصهای شایسته ساالری حفاظتی

فرماندهان و مدیران انتظامی در اجرای کارکردهای ســازمانهای امنیتی انجام شــده است یافتههای حاصل از

تحلیل دادهها حاکی است ،مهمترین بعد شایستگی حفاظتی فرماندهان و مدیران را بعد پیشگیری و مهمترین

مؤلفهها نیز جاسوســی ،براندازی و خرابکاری از میان انواع مؤلفههای موجود از اهمیت بیشــتری برخوردار بوده

و شاخصهای هر مؤلفه نیز در افقآینده احصاء شد .براساس یافتههای تحقیق ،در ابعاد و مؤلفههای مربوط به
پیشگیری از جاسوسی ،تعداد  14شاخص ،در ابعاد و مؤلفههای مربوط به پیشگیری از براندازی ،تعداد  8شاخص

و در ابعاد و مؤلفههای مربوط به پیشــگیری از خرابکاری تعداد  10شــاخص بهعنوان شایســتگیهای حفاظتی

فرماندهان و مدیران انتظامی احصا و ارائه شد.

برخی از پژوهشها نیز عوامل موثر بر ســرقت خودرو و کشــف خودروهای مسروقه را مورد بررسی قرار داده

اند از جمله طاهری( )1382در پایان نامه ی کارشناســی ارشــد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر میزان

 118موفقیت کالنتریهای شمال تهران در کاهش سرقت اتومبیل نتیجه گرفته که استفاده از پلیس مجرب و آموزش
سال سیزدهم دیده  ،استفاده از تجهیزات پیشرفته و بکارگیری از پلیس محله(همکاری و مشارکت مردمی) در کاهش سرقت
 99اتومبیل موثر است.
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دارایی فرد( )1385نیز پایان نامه کارشناســی ارشــد خود را تحت عنوان عوامل موثر در کشــف خودروهای

مســروقه با هدف اصلی شناســایی و احصاء عوامل موثر بر کشف ســرقت اتومبیل انجام داده و مواردی از قبیل
تقویت نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی  ،آموزش تخصصی  ،جلب مشارکت مردمی و نیز تعامل و همکاری با

سایر سازمانها و موسسات درون و برون سازمانی را عنوان نموده است.

پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و بررسی اسناد و مدارک ،شایستگیهای کلیدی ماموران حوزه کشف

خودروهای مسروقه در چهار طبقه و در قالب جدول زیر شناسایی گردید:

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺁﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ ﺟﻌﻠﻲ

ﺍﺳﺘﯿﻔﺎﯾﻲ1384 -

ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺷﮕﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺭﻗﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻗﺖ

ﺯﺍﻫﺪﻱ1387 -

ﺁﺷﻨﺎﯾﻲ ﻭﺗﺨﺼﺺ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺣﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ

ﺯﺍﻫﺪﻱ1387 -

ﺍﻃﻼﻉ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯﻛﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻭﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻭﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﻓﺮﻋﻲ

ﺍﺳﺘﯿﻔﺎﯾﻲ1385 -

ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺭﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻜﻮﺏ ﻭ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﻌﻠﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ

ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ73

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺳﺎﺭﻗﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﻭﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺟﺎ 86-

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭﻧﻮﺕ ﺑﻮﻙ ﺩﺭﺣﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻮﻟﻪ

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ

ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﻲ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻭ ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ ﻭ ﺳﺎﺭﻗﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ

ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻲ 1387 -
ﺩﺍﺭﺍﯾﻲ ﻓﺮﺩ 1386 -

ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﻲ ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺁﻥ ﻫﺎ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺭﺩﯾﺎﺏ

ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ 1387 -

ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﻲ ﺟﺮﻡ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻭ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻮﻟﻪ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ

ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﻮ ﮔﯿﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ
ﺍﯾﺠﺎﺩﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻭﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭﻱ،ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫﻲ،ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻃﻠﺒﻲ،
ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻈﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ

ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﻲ1377-
ﺳﺘﺎﺭﻱ1385-
ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻲ،ﺳﺘﺎﺭﻱ1385-
ﺳﻌﺎﺩﺕ1384-
ﺳﻌﺎﺩﺕ1384-
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺟﺎ 86-
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺟﺎ 86-
ﺷﯿﺮﻛﻮﻧﺪ1389-
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.2روششناسی

پژوهش حاضراز نظر نتیجه ،تحقیقی کاربردی است ،از نظر هدف اکتشافی ،از لحاظ نوع دادهها کمی و کیفی و به

لحاظ زمانی نیز از نوع تحقیقات مقطعی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر ،عبارت است از تعداد  187نفر از کارکنان

شاغل در پلیس آگاهی .نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  126نفر

برآورد شده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته حاوی  25سوال بوده که با طیف لیکرت پنج گزینهای
طراحی شده و شایستگیهای شناسایی شده را جهت اعتبارسنجی در اختیار پاسخ دهندگان قرار داده است .روایی

ابزار به روش محتوایی و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که کمترین میزان این ضریب  0.8بوده

است .تحلیل یافته با استفاده از آمار توصیفی و نیز تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته است.
تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

.3یافتهها

بررسی آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه تحقیق نشان داد به لحاظ جنسیت کلیه پاسخ دهندگان

مــرد ،بــه لحاظ تحصیالت  42.1درصد اعضــای نمونه دارای مدرک تحصیلی فوق ديپلــم50.8 ،درصد داراي
تحصيالت ليسانس و  7.1درصد دارای مدرک تحصیلی فوق ليسانس و باالتر و به لحاظ سابقه کار  11.1درصد

اعضا نمونه بین  1تا  10ســال ســابقه کار دارند 77.8 ،درصد بین  11تا  20سال و  11.1درصد باالی  21سال
س��ابقه کار دارند .پس از انجام آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی وضعیت توزیع دادهها مقدار سطح
معنــي داري همه متغیرهای دانــش و آگاهی و مهارت و تواناییها کمتر از مقدار خطا  0.05بوده و متغیرهای

ارزشها و نگرشها و ویژگیهای فردی بیشــتر اســت .لذا میتوان نتيجه گرفت توزیع دو متغیر اول نرمال و
متغیرهای بعدی غیر نرمال میباشد .همچنین اندازه کفایت نمونه )KMO( 1و آزمون معناداری کرویت نمونه

بارتلت 2نیز در تحلیل عاملی توســط  SPSSبه ترتیب برابر  0.846و  0.000اســت .که نشــان دهنده کفایت

نمونهها برای انجام تحلیل عاملی میباش��د .برای اطمین��ان از صحت مدلهاي اندازه گيري متغیرهای تحقیق
تحليل توس��ط مدل س��ازی معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزار آماري  PLSانجام شده است که نتایج

در جدول  2ارائه شده است:
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1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett’s Test of Sphericity Sig

متغیر

دانش و آگاهی

ارزشها و نگرشها

ویژگیهای فردی

1

0.669

10.604

2

0.803

16.220

3

0.748

19.123

4

0.658

8.556

5

0.777

16.017

6

0.673

16.233

7

0.689

15.232

8

0.790

28.667

9

0.628

13.088

10

0.812

31.263

11

0.796

28.271

12

0.547

9.968

13

0.549

8.131

14

0.532

11.561

15

0.574

8.111

16

0.598

10.322

17

0.864

48.309

18

0.821

34.255

19

0.737

26.834

20

0.696

20.106

21

حذف

حذف

22

0.748

25.288

23

0.773

21.091

24

0.717

19.097

25

0.633

13.400

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

مهارت و تواناییها

شماره سواالت

بار عاملی

ضرایب معناداری

121

سال سیزدهم
بهــار 99
شــماره 50

با توجه جدول  2و بارهای عاملی و ضرایب معناداری شاخصهای احصا شده برای چهار مولفه شایستگیهای

افسران آگاهی که در این تحقیق شناسایی شده در این تحقیق شامل  -1دانش و آگاهی؛  -2مهارت و توانایی،

 -3ارزشهای و نگرش و  -4ویژگیهای فردی ،مشــخص میگردد که همه شــاخصها به شــاخص شماره 21

(روحیــه تحقیقات گروهی) دارای بــار عاملی باالی  0.5و ضریب و معنی داری قابل قبول(خارج از بازه  1.96و

 )-1.96هستند لذا شاخصهای شناسایی شده به جز شاخص  21مورد تایید قرار گرفتند.

همچنین کلیه شاخصهای مربوط به اعتبار و کیفیت مدل از جمله پایایی ترکیبی ،پایایی اشتراکی ،روایی همگرا

در سطح قابل قبولی قرار دارد.
 .4نتیجه گیری
تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

در پاسخ به سوال اول و مولفه اول مدل شایستگی افسران ،شاخصهای احصا شده برای دانش و آگاهیهای

کلیدی کارآگاهان پلیس آگاهی در کش��ف خودروهای مس��روقه ش��امل :آشــنایی با پالکهای ملی و شناسایی

پالکهای جعلی ،آگاهی از شیوه و شگردها و روشهای سارقین در سرقت ،آشنایی با محلهای حک شمارههای

شاســی و موتور خودروها ،اطالع ازکدینگ خودروها و سیســتم کدگذاری شــمارهها و قطعات اصلی و فرعی،

شــناخت شمارههای دســتکوب و مخدوش و مدارک جعلی خودروها ،شناسایی سارقین حرفهای و سابقه دار و

آزاد شده از زندانها و کنترل آنها و آگاهی از قوانین و مقررات سازمانی در سطح  %95مورد پذیرش قرار گرفت.

در پاسخ سوال دوم و مولفه دوم مدل شایستگی شاخصهای احصا شده برای مهارت وتواناییهاهای کلیدی

کارآگاهان پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه شامل :مهارت استفاده از تجهیزات رایانهای و نوت بوک
در حین اجرای ماموریت و طرحهای محوله ،توانایی در امر بازجوییهای فنی از متهمین و مظنونین و سارقین

خودروها ،توانایی اســتخراج آمارهای وقوع ســرقت از رایانه سراسری و تجزیه و تحلیل آنها ،مهارت و توانایی در

استفاده از سیستم دوربینهای مداربسته ،مهارت و توانایی در استفاده از سیستمها و تجهیزات ردیاب ،توانایی

در تحلیل دادهها و مهارت شناسایی زمان تقریبی و محدوده مکانی و جغرافیایی جرم و توانایی نفوذ در دیگران
در سطح  %95مورد پذیرش قرار گرفت.

همچنین شــاخصهای احصا شــده برای ارزشها و نگرشهای کلیدی کارآگاهان پلیس آگاهی در کشــف

خودروهای مســروقه شامل :خدامحوری ،والیت محوری ،اعتماد و ایمان به عملکرد و مسئولیتهای محوله ،بی
طرفی و عدم سوگیری در مسئولیتها و پاسخگویی در سطح  %95مورد پذیرش قرار گرفت.

شــاخصهای احصا شــده برای ارزشها و نگرشهای کلیدی کارآگاهان پلیس آگاهی در کشف خودروهای

مســروقه شــامل :وجدان کاری ،خودآگاهی و اعتماد به نفس ،نظم و انضباط ،کمال گرایی و تحمل و سعه صدر

 122در سطح  %95مورد پذیرش قرار گرفت.
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که تحت نظارت نمایندگان کمیســیون عالی رتبه دولتی در ســال  2002انجام شدکه همخوانی دارد و نتایج به
دســت آمده همراســتا میباشد .به این صورت که در تحقیق مذکور شایستگیهایی چون تسلط شخصی ،برنامه
ریزی والویت بندی ،تمركز بر ماموریتها و چشــم اندازها ،مدیریت ،تعهد ،توســعه رهبری ،آزاد كردن پتانسیل

افراد ،به عنوان یک گروه عمل كردن ،كاربرد مهارتهای قبلی ،برقراری ارتباط اثربخش و مشاركت جویی برای

افســران شناســایی گردید که یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد.نتیجه تحقیق دارایی فرد( )1385تحت

عنوان عوامل موثر در کشــف خودروهای مســروقه نشان داد تقویت شایستگیهای نیروی انسانی از نظر کمی و
کیفی ،آموزش تخصصی ،جلب مشــارکت مردمی و نیز تعامل و همکاری با ســایر ســازمانها و موسسات درون

و برون ســازمانی حایز اهمیت میباشــند که با نتیجه این تحقیق همسویی دارد .نتایج تحقیق طاهری()1381
نیز نشان داد که استفاده از پلیس مجرب و آموزش دیده ،استفاده از تجهیزات پیشرفته و به کارگیری از پلیس

نتیجه تحقیق قوام و رحمانی()1393تحت عنوان «تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگیهای فارغ التحصیالن

دانشگاه علوم انتظامی ( »)1393نشان داد که آشنایی با جرایم تخصصی و ابعاد آن و برخورداری از توان فرضیه
سازی بر اساس شواهد گردآوری شده مهمترین شایستگی فارغ التحصیالن دانشگاه علوم انتظامی میباشد که

با یافتههای تحقیق حاضر همسویی دارد.
.5پیشنهادها

برخی از پیشنهادهای قابل طرح مبتنی بر نتایج تحقیق به شرح زیر است:

 -1بكارگيري الگوي نهايي شايستگي در انتخاب و انتصاب ماموران پلیس آگاهی در اين بخش تا براساس آن
شایستگیهای آنها برای احراز شرایط ارتقا و انتصاب بررسی گردد.

 -2طراحی کانون ارزیابی تخصصی براي ارتقاء افسران درون ناجا مبتنی بر مدل شایستگی که نیازمند تربیت
ارزیابان حرفهای و طراحی و تدوین ابزارهای ارزیابی متناسب با این شایستگیهاست.

 -3به روزرســانی الگوی ارزیابی عملکرد ماموران پلیس آگاهی در این حوزه با تاکید بر مدل شایســتگی و
شناسایی معیارهای عملکرد باالتر از حدانتظار جهت انتخاب ماموران مستعد.

 -4طراحی و پیاده ســازی نظام مدیریت اســتعداد برای شناسایی ،توســعه و نگهداشت ماموران مستعد بر
اساس مدل شایستگی.

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

محله(همکاری و مشارکت مردمی) در کاهش سرقت اتومبیل موثر است که با نتایج تحقیق حاضر همسویی دارد.

 -5توس��عه ميزان دانش افس��ران پلیس آگاهی در ابعاد حرفهای و مديريتي به منظور ارتقاء ســطح عملكرد
تخصصي و اجرايي آنان با بهرهگیری از روشهای جدید همچون مربیگری و مرشدی.

 -6ارزیابی شايســتگيهاي مسئوليت پذيري و توجه به ارزشــهاي اعتقادي و اخالقي به منظور ارتقاء سطح 123
سال سیزدهم
توانمندي افسران پلیس آگاهی در اين زمينه
بهــار 99
شــماره 50
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Preparing Competence-based CID Police Agents in
Detecting Stolen Vehicles
Mohammad Zakeri, Babak Kohandani
Abstract
oday studying the competence of key and knowledgeable staff, is one of
the most important research fields in human resource management with
the aim of discovering their required knowledge and skills. This research is
intended to identify and determine the competence of CID officers in the field
of detecting stolen vehicles and to present a model in this regard. The present
research is of applied type from target audience perspective and of discovery
type from objectives perspective and of survey type from methodology
perspective. The statistical community of this research includes a number of
officers working in NAJA CID Police totaling 187 of whom 126 were selected
using random sampling method. To gather data, a questionnaire was used
and to obtain structure validity, first step approval factor analysis was used
and to review content validity, experts’ view were used, as well. Reliability
of the questionnaire was obtained using Kronbach Alfa. To analyze the data,
Spss and PLS software were also put to use. The main dimensions of officers’
competence in four dimensions of knowledge and awareness (7 indexes), skills
and abilities (7 indexes), values and perceptions (5 indexes) and individual
features (5 Indexes) were identified and verified. The analysis results show
the desirability and suitability of the model. Using the obtained competence
model in different resource management systems, for instance in the area of
combating vehicle theft, can increase the efficacy of the officers in establishing
security and the detection of stolen vehicles.
ey Words: Competence-based Model, CID Police, Vehicle Theft, Vehicle
Detection, Security
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