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چکیده

پلیس در سالمت و امنیت هر اجتماعی نقش خیلی مهمی دارد. ضمن اینکه، بهداشت روانی 

ارکنان نیروی انتظامی تحت تاثیر عوواملی ا  جملوه لا وت هوای شووی و  وی و       و جسمی ک

سوالمت روان و جسومی کارکنوان     اینشخوار ذهنی قراردارد. پژوهش لاضر باهود  ارتقو  

 شوام   آن آمواری  بوده است. جام وه  و کاربردی هم ستگی و توصیفی پژوهش است.روش

 بوه   مورگوان  گیوری  نمونوه  جدول اسبراس نفری 252 ای نمونه که کنان نیروی انتظامیکار

شوام    هوا  داده آوری جمو   بورای  پوژوهش  ابواار  گردیوده انود،   انتخوا   صورت خوشه ای

 و  وی  شووی  پرسشنامه ، ذهنی نشخواری پاسخ مقیاس ،( GHQ) عمومی سالمت پرسشنامه

 تحلیو   و تجایوه  برای. اند داشته 02/2 پایایی همگی نفر 02 مقدماتی ورح است. در مارتین

 شوده  اسوتفاده  اس. اس پی اس افاار نرم و رگرسیون و پیرسون هم ستگی ضریب ا  ها ادهد

 صوورت  بوه  و  وی  لا وت هوای شووی     و ذهنوی  نشوخوار  کوه  بوود  آن ا  لاکی نتایج. است

و و  نتوایج   . دارنود  بهداشوت عموومی کارکنوان    کننودگی  بینی پیش قابلیت دارای م ناداری

 نتوایج  ا   وی و م نوی دار بوین متهیرهوا وجوود دارد.     لاصله در بخش ذی  رابطه مث وت و منف 
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 نشوخوار  کواهش  جهت با ینی مداخالت و آمو شی های برنامه تدوین برای توان می لاضر

 کارکنوان  روانوی و جسومی   بهداشوت  افواایش  و و  وی  شووی  ناسا گار های س ک و ذهنی

 .نمود استفاده انتظامی نیروی

وی و  ی، بهداشت روانی و جسمی، کارکنوان  : نشخوار ذهنی، لا ت های شکلیديگان واژ

 نیروی انتظامی

 مقدمه 

انسان موجودی اجتماعی است و به برقراری ارت اط با دیگران نیا  دارد. بیشتر افراد ا  وریو   

برقراری ارت اط با دیگران و کمک به آنها به موفقیت دست می یابند. دنیای سا مانی شوام   

در مح  کار کم و پویش ایون مووارد ا جملوه: بوه اشوترا         ت ام  و ارت اط با دیگران است.

گذاشتن عقاید،  نظرخواهی ا  دیگران و بیان الساسات و کار با افوراد مختلوت تجربوه موی     

نمایند. برقراری ارت اط به عنوان محر   ندگی انسان است. برای داشتن روانوی سوا م م م   

شرفت علم و دانش عالوه بر سوالمت  می باشد. سالمت یک مفهوم چند ب دی است. اما با پی

جسوومی بووه جن ووه دیگووری ا جملووه سووالمت روانووی توجووه شووده اسووت)ع دی ماسووو ه و      

. نشخوار ذهنی شام  افکار آگاهانه در مورد یک موضوو  مشوخ    [1](1031همکاران،

به وور مستمر تکرار می شود. لتی در ن ود محور  هوا هوم ف وال هسوتند. اخیورا، نشوخوار        

بوه افکوار منف وی بوه عنووان یوک سو ک در اموده است)نوفرسوتی،پرهو و           ذهنی با گورایش 

. افراد در ارت اط اجتماعی با دیگران ا  روشهای متفاوت رفتواری اسوتفاده   [2] (1000مومنی،

. شووخی  [0] (2212می کنند که بر نو  روابط آنها تواثیر موی گوذارد)وودبری و همکواران،    

ه در رابوط بوا موضووعات خنوده دار یوا ناموه       و  ی یک لا ت مث ت در ذهن انسان است. ک

خوان و سرگرم کننده و غیوره پویش موی آیود. نیوروی انتظوامی ا  سوا مان هوای اسوت کوه           

کارکنان آن شرایط کاری متفاوتی را ا  سایر اورگان ها تجربه می نمایند. خدمت رسانی به 

ث ایجواد امنیوت شوهلی    جام ه در هر  مان و هر مکانی و در هر شرایطی در کنار انسانها با ع

کارکنان نیروی انتظامی اسوت. نیوروی انتظوامی بوه کارکنوان باهوش،متخ و ،با دانوش و        
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. [2] (1033انگیاه، دارای سالمت روان و جسم نیا مند است. صا حی صدقیان و همکواران، 

تاکنون ت اریت مت ددی ا  سالمت روان ارائه شده است ا  جمله: رالتی ،آسوایش ، ت وادل   

و غیره. عوام  موثری را می توان بور کواهش یوا افواایش سوالمت کارکنوان نیوروی        عاوفی 

انتظامی در نظر داشت عوام  بیرونی مانند: فرهنگ سا مانی،س ک های مدیریت و ره وری  

شوناختی.   و جو سا مان و نظایر اینها. عوام  درونوی شخ وی: ویژگیهوای شخ ویتی و روان    

نان نیروی انتظامی است. شوی و  ی موی توانود بوه    تمرکا این پوهش بیشتر بر سالمت کارک

عنوان وسیله ای برای برقراری ارت اط بوا دیگوران و نشوان دادن الساسوات عمیو  ،باورهوا و       

. س ک های شوی و  ی متمرکا بور خوود   [5] (1002تمایالت افراد باشد)ترابی و همکاران،

شام  خوود فااینوده و    فرد است ممکن است در لد ارت اط شخ  با خودش باقی بماند که

. در رابطه با نقش موثر برسوالمت افوراد در   [1] (2220خود شکنانه باشد)مارتین و همکاران،

نشوخوار    [1] (2212) جکو  ید قرار گرفته است مانند: کواناوپژوهشهای مختلت مورد تای

ذهنی یک ویژگی شناختی یا اختالت خلقی است مانند نگرانی که جاء اخوتالت اضوطرابی   

. درک  بدن ال پاسخ ایون سووال کوه رابطوه بوین نشوخوار       [3] (2212است)کوال و همکاران،

چگونوه اسوتب بوه چوه      1ذهنی و س ک های شوی و  ی بر سالمت کارکنان نیروی انتظامی

میاان می توان سالمت کارکنان نیروی انتظوامی شوهر قواوین را پویش بینوی نموودب نقوش و        

 ه سا مان ها امرو ه امر بدیهی است. ا  ایون رو نیوروی   اهمیت نیروی انسانی در رشد و توس

انسانی رکن اصلی به ود و بهره وری تلقی می گردد. اورگان ها برای رسیدن به به موفقیوت  

و اهدافشان به انگیاه،تخ  ، توانمندی و سالمت کارکنانشان نیا  دارند. ا  ایون رو انجوام   

روانی و جسمی کارکنان نیروی انتظوامی در   این پژوهش علمی به منظور ت یین تاثیر سالمت

رابطه با شناسایی و ل  مسائ  سا مانی ا  اهمیت خاص و ویوژه ای برخووردار اسوت.  یورا     

کارکنان نیروی انتظامی مسئول لفظ امنیت و نظم در جام وه هسوتند و ارت واط مسوتقیمی بوا      

دهنوده و کواهش دهنوده    افراد،جرایم دارندو بیشتر در م رض خطر هستند. ا  عوام  ارتقواء  

                                           
1 police staffs 
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سالمت کارکنان نیروی انتظامی می توان به شووخی و  وی اشواره داشوت. کوه در مقابو  بوا        

اسووتراس هووای رو مووره ،ایجوواد روابووط اجتموواعی مناسووب و لوو  مشووکالت لووائا اهمیووت   

. با توجه به تهمیدات یادشده نتایج پژوهش لاضر هم ا  ب د نظوری  [0] (2212،)پوریر است

اربردی لائا اهمیت است. ا  ب د نظری تاکنون پژوهشی در رابطه با بوا ایون   و هم عملی و ک

موضو   انجام نشده و می تواند به عنوان آغا  ا گو یا راهگشایی تحقیقات ب دی باشد. ب ود  

کاربردی و عملی نیا برای مشواوران و روان شناسوان در مراکوا مشواوره علوی خ ووص در       

یج لاضر و اجرای آنها به ارتقاء سالمت کارکنانشوان کموک   نیروی انتظامی با استفاده ا  نتا

نمایند. همچنین می توانند در مداخالت درمانی بهره بگیرند.  ذا پوژوهش لاضور باتئجوه بوه     

 دمئ  ذکر شده لائا اهمیت است.   

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 شوناخته  آن بواره در موضوو ،تفکر  بوا  اندیشه یک به دائمی اشتهال عنوان به: 1ذهنی نشخوار

 افکوار  این. گردد می مشخ  محور یک لول که است آگاهانه افکار ا  ای و قه. شود می

 بوه  و شوده  ناسوا گار  مسوائ   لو   موان   و متمرکانود  عالئوم  نتایج و عل  بر. هستند تکراری

 ذهنوی  نشوخوار  ق  ، دهه دو وی[. 1] (2220مارتین،)نمایند می کمک منف ی افکار افاایش

 بررسوی  موورد  مقا وه  صودها . اسوت  شده مطرح افسردگی به ابتالء جهت مهم سا ه عنوان به

 ارائوه  افسوردگی  ایجواد  در فکوری  نشوخوار  نقش درباره  محکمی شواهد که اند گرفته قرار

 [.12] (2221همکاران، و هونگ)اند نموده

ر به عنوان یک مکانیایم دفاعی است که بر جن ه هوای خنوده دا   :2حالت هاي شوخی طبعی 

و سرگرم کننده یک موق یت مت ارض و استرس آور متمرکا است . افرادی که در شووخی  

کردن در  مینه های اجتماعی مهارت دارنود.جا ب ترنود، شایسوته ا  دیگوران ار یوابی موی       

شوند. ارت اوات رضایت بخش تری با دیگران برقرار می کنند. می توانند به رالتی دوسوتی  

. شووخی و  وی بور نتوایج مث وت و      [11] (2211،کیمن توس ه دهند)و رابطه خود را با دیگرا
                                           
1 rumination 

2 Humor modes 
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منف ی نیا تاثیر دارد. گاهی به سالمت و شخ یت اجتمواعی افوراد آسویب وارد موی نمایود.      

. شوام  چهوار نوو  لا وت ا      [12] (2211،پوریربسته به روش و س ک شان متفواوت اسوت)  

 ه، خودشکننده می باشد.جمله: شوی و  ی پیوند دهنده، خود فااینده، پرخاشگران

شام  سوا گاری موداوم بوا شورایط متهیور و توالش بورای تحقو          : 1بهداشت روانی و جسمی

اعتدال بین تقاضای درونی و ا امات محیط در لال تهییر است. یکی دیگر ا  ویژگوی هوای   

مهم سالمت عمومی ا  دیدگاه عالقه اجتماعی و می  به مشارکت و ارت اط اجتناعی سا نده 

ث ت بوا دیگوران اسوت. بهداشوت روانوی باعوث توامین رشود و سوالمت روانوی فوردی و            و م

 (2225آد ور، )اجتماعی،پیشگیری ا  ابتالء اختالل روانی مناسب و بوا  تووانی آن موی شوود    

[10.] 

 : پیشینه پژوهش1جدول

 نتایج نام نویسندگان و سال

 1032دیال و کندی، 
افاایش ار ش های شوخی و  ی سا مانی باعث اتحاد کارکنان و 

 فرهنگی و کاهش ت ارض می شود.

 1030مورال،
افاایش ان طا  پذیری ذهنی،  شوی و  ی در محیط کار باعث

 سالمت جسمی و فکری می گردد.

 1030برکوو  و رابینسون،
برخال  موضو  نگرانی، نشخوار ذهنی بر روی موضوعات شکست 

 یا گذشته فرد استوار است.

 موجب تشوی  ارت اط ها بین فردی اثربخش می گردد. شوی و  ی 1033شرمن،

  نان بیش ا  مردان تمای  به افسردگی و نشخوار ذهنی دارند. 1000بون گو  راین،

 شوخی و  ی موجب لمایت اجتماعی می شود. 2220مارتین و همکاران،

 شوی و  ی مدیران ارت اط مث تی با شایستگی اجتماعی دارد. 2221جونا،

 استفاده منف ی ا  شوی و  ی ارت اط م کوس با رضایت دارد. 2223و،پاترروکی

 2211جلودار و همکاران،
دانش آمو  به این 122رابطه بین شوخی و سالمت عمومی با بررسی 

 نتیجه رسیدند که شوخی و  ی منجر به کاهش افسردگی می گردد.

                                           
1 physical and mental health 
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 2212راهو ،کتک و وانگ ، 
رند جرات ور ی پایینی افرادی که روابط بین فردی ض یفی دا

 دارند.

 2212 یانگ ،
س ک های شوی و  ی مث ت ، رابطه خوبی با رضایت و کاهش 

 ت ارض دارند.

 2215سیلورا و همکاران،
بررسی تاثیر نشخوار ذهنی و اختالت خلقی پرداخته اند. رابطه مث تی 

 با هم دارند.

 ،1001میکائلی و رج ی 
سالمت جسمی وفکری تاثیر   ندگی با سایر اعضای خانواده یر

 مث ت دارد.

 1002سلیمانی،
ناتوانی در برقراری ارت اط با دیگران موجب افسردگی و اختالت 

 اجتماعی و جسمانی می شود.

 شوخی و  ی بر خودارتقایی و شایستگی اجتماعی تاثیر مث ت دارد. 1002دامهانی و همکاران,

 :فرضیه های پژوهش به شرح  یر مطرح می گردند

 .فرضیه یک: بین نشخوار ذهنی و بهداشت عمومی کارکنان رابطه م نی دار وجود دارد.1

 .دارد وجود دار م نی رابطه کارکنان عمومی .فرضیه دو: بین شوی و  ی و بهداشت2

 ذهنی قادر به پیش بینی بهداشت عمومی کارکنان است. .فرضیه سه: تا چه اندا ه نشخوار0

 است. کارکنان عمومی بهداشت بینی پیش به قادر و  ی شوی دا هان چه تا: چهار . فرضیه2

 روش تحقیق

ایوون مطا  ووه ا  نظوور هوود  کوواربردی، ا  نظوور روش هم سووتگی و توصوویفی اسووت در آن    

متهیرهای نشخوار ذهنی و لا تهای شوی و  ی و بهداشت )روانی و جسومی( بررسوی شوده    

امی قاوین هستند. برای ت یوین لجوم   است. جام ه آماری تحقی  لاضر کارکنان نیروی انتظ

به ووور مناسوب و و  جام وه      [12] (1012نمونه لجم نمونه ا  جدول کرجسی و مورگان )

نفر ا  جام ه موذکور   252داده شده ، اندا ه نمونه تخمین  ده شده است. ت داد نمونه شام  

. بورای جمو    با روش نمونه گیری خوشه ای ت ادفی انتخا  و مورد آ مون قرار گرفته انود 

(، مقیواس پاسووخ نشوخواری ذهنووی ،    GHQآوری داده هوا ا  پرسشونامه سووالمت عموومی )   

 روایوی  و پایوایی  ا ضرایب پرسشنامه 0 هر پرسشنامه شوی و  ی مارتین استفاده شده است. 
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ضوریب    روش هوای  وسویله  بوه  اوالعوات  تحلیو   و تجایوه .   باشوند  موی  برخووردار  مناس ی

 انجوام  اس. پوی. اس. اس  افواار  نورم  با استفاده ا   هم ستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام

نفر ا  متخ  ان مدیریتی تایید شد.  12شده اند. روایی پرسشنامه های تحقی  با بکارگیری 

پایایی پرسشنامه ها با بررسی هم ستگی درونی گویه ها با محاس ه ضوریب آ فوای کرون وای    

. بورای سونجش ابتوداء پویش آ موون      [15] (1030ربردترین در آمار است )میر ایی،که پرکا

 انجام گرفت و پرسشنامه ها بین  

بووده کوه نشوان دهنوده ای      ٪02نفر ا  کارکنان تو ی  شد. میاان ا فوای کرون وای بورای     02

 پایایی بسیار خو  اباار پژوهش است.

 يافته هاي پژوهش

م یار هر یک ا  متهیرهای پژوهش شام  نشوخوار ذهنوی،    در این قسمت میانگین و انحرا 

 .لا ت های شوی و  ی و سالمت جسمی و روانی کارکنان به تفکیک ارائه شده اند

 : میانگین و انحرا  استاندارددر بین آ مودنیهای  1جول 
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تحلیل 

 متغیر میانگین انحراف استاندارد

 نشخوار ذهنی 50/20 22/10

 هندهشوی و  ی پیوند د 12/25 23/1

 شوی و  ی خود فااینده 12/02 20/1

 شوی و  ی پرخاشگرایانه 11/21 02/1

 شوی و  ی خود آ ارنده 20/23 05/1

 سالمت جسمی 30/5 52/0

 اضطرا  35/5 12/0

 افسردگی 12/2 15/0

 اختالل در کارکرد اجتماعی 35/5 32/0

 نمره کلی بهداشت عمومی 21/02 12./2
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در این قسومت هریوک ا  فرضویه هوای پوژوهش بوا اسوتفاده ا  ضوریب         ستنباطی داده ها :ا

 هم ستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته اند

 پیرسون همبستگی ماتريس: 2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
××

  P‹ 10/1   -  
×
P‹ 10/1  

بور روی   در قسمت ذی  مشخ ه های آماری رگرسیون گام به گام متهیرهای مورد سونجش 

آ مودنیها ارائه شده و نشان می دهد می توانند واریوانس متهیرهوا را بوه ووور م نوادار ت یوین       

 نمایند.
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 تحقیق متغیرهاي گام به گام رگرسیون مدل : خالصه5جدول 

R) (R) متهیر گام
2 ) B  T P 

 شوی و  ی 1
12/

2 
01./ 12./ 51/2 55/11- 222/2 

 222/2 01/2 /.21 /.50 /.22 /.05 نینشخوار ذه 2

 در ادامه به تحلی  واریانس متهیرها پرداته شده که در جدول  یر آمده است.

 پژوهش متغیرهاي واريانس تحلیل جدول :6جدول

 تحلی  واریانس سالمت عمومی

 مقدار نام آ مون

درجه 

آ ادی 

 فرضیه

خطای 

درجه 

 آ ادی
F 

سطح 

 م نادار

 222/2 11/2 201 2 210/2 آ مون اثر پیالیی

 222/2 11/2 201 2 05/2 آ مون مم دای ویلکس

 222/2 11/2 201 2 212/2 آ مون اثرهنلینگ

 222/2 11/2 201 2 212/2 آ مون بارگتری ریشه ی روی

 تحلی  واریانس لا ت های شوی و  ی

 222/2 31/2 232 2 201/2 پیالیی اثر آ مون

 222/2 31/2 232 2 02/2 ویلکس مم دای آ مون

 222/2 31/2 232 2 201/2 اثرهنلینگ آ مون

 222/2 31/2 232 2 201/2 روی ی ریشه بارگتری آ مون

 نتايج فرضیه هاي پژوهش و پیشنهادات

فرضیه یک : بین نشخوار ذهنی و بهداشت عمومی کارکنان رابطه وجود دارد. نتایج ضریب 

دو متهیر رابطه مث ت و م نی دار وجوود دارد.  هم ستگی پیرسون  لاکی ا  این است بین این 

در نتیجه هر قدر نشخوار ذهنی بیشتری داشته باشید.ا  بهداشت عمومی متوری برخورداریود.   

 (1001، بشوارت و بواقری )  [11] (2215این نتیجه و   یافته هوای مطا  وات سویلورا و آنوا )    
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ق پیشنهاد موی شوود بوا ارائوه     تایید شده است.  ذا و   نتیجه فو [13] (2212،وو فرت )[11]

برنامه های لضوری مانند: سخرانی،کارگاه، جلسات آمو شوی و آگواهی سوا ی کارکنوان     

 جهت کاهش نشخوار ذهنی و افاایش سالمت جسمی و روانی اقدامات م م صورت گیرد.

 .دارد وجوود  رابطوه  کارکنوان  عموومی  بهداشت و لا ت های شوی و  ی بین :فرضیه دو     

 دار م نی و مث ت رابطه متهیر دو این بین است این ا  لاکی ریب هم ستگی پیرسونض نتایج

 بهتوری  عموومی  بهداشوت  ا .بیشوتر باشود    شووی و  وی افوراد    قودر  هر نتیجه در. دارد وجود

 ،[10] (2211)کلووم و همکواران   مطا  ات های یافته و   نتیجه لاصله . برخورد دار هستند 

 شوود  موی  پیشونهاد  فووق  نتیجوه  و    ذا .است شده تایید[ 22] (1002) دامهانیان و همکاران

آمو ش های کاربردی م م در راستای افاایش لا ت شوی و  ی فااینده و کواهش لا وت   

 اقودامات  روانی و جسمی سالمت افاایش جهت شوی و  ی خود آ ارنده در میان کارکنان

 .گیرد صورت م م

 کارکنوان  عموومی  بهداشوت  بینوی  پویش  بوه  قوادر  ذهنی نشخوار اندا ه چه فرضیه سه: تا      

است. نتیجه لاصله ا  رگرسیون گام به گام لاکی ا  این است می تواند ب  فرضیه به پویش  

خسورو شواهی و    ،[1] (2220)موارتین  مطا  وات  هوای  یافتوه  و و    لاصوله  بینی نماید. نتیجوه 

 ترتیوب،  بودین  .اسوت  هشود  تاییود [22] (1001،من وری و همکاران )[21] (1001) علیجانی

 کوه  منفوی  تفکور  ا گوهای ا  که شود داده آمو ش دارند، تشخی  سابقه که افرادی به اگر

 رهوا  نشوخواری  تفکور  های چرخه ا  و شوند، آگاه می برانگیخته غمگین خل  با مواجهه در

 یابد. می آنها افاایش بهداشت عمومی  ند، شو

 عموومی  بهداشوت  بینوی  پویش  بوه  قوادر  و  وی  لا وت شووی   انودا ه  چوه  تا: چهار فرضیه      

 بو   توانود  موی  اسوت  ایون  ا  لواکی  گوام  بوه  گام رگرسیون ا  لاصله نتیجه. است کارکنان

 ،[1] (2220)موارتین  مطا  وات  هوای  یافتوه  و و    لاصوله  نتیجوه . نمایود  بینوی  پیش به فرضیه

 برگوااری  ه،نتوایج لاصول   بوه  توجوه  بوا .اسوت  شوده  تایید[ 22] (1002) همکاران و دامهانیان

 و هوا  کتا  ارائه برای کارکنان، و  ی شوی های مهارت آمو ش های یا کالس ها کارگاه
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روان  سوالمت  ارتقاء و استرس کاهش در و  ی شوی اهمیت نقش محوریت با بروشورهایی

 . گردد واق  موثر تواند می

 پیشنهادات پژوهشی

آتوی عوالوه بور ایون متهیرهوا ا       و   پیشینه تحقی  لاضر پیشنهاد می شود که در تحقیقوات  

سایر متهیرها مانند: شخ ویت، جوو سوا مانی و کیفیوت  نودگی و کواهش اسوترس و غیوره         

استفاده شود و باتوجه به متهیرها مدل مفهومی ارائه گردد. با سایر تکنیک های آماری مودل  

 د.ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. تا به صورت گسترده تری مورد شناسایی قرار گیر
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