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Abstract
Aims: Police play a vital role in providing security in societies and of course manpower is the
most important part of the efficiency in this organization. Thus, the purpose of this study was
to investigate the monitoring of public health in the executive and operational police of one of
the provinces of Iran and its correlation with the quality of military mission performances.
Methods: 351 police officers of police stations, traffic polices, check pointers and Special
Forces were selected by using cluster sampling. Fitness tests, public health assessment
questionnaire and the quality of military missions were evaluated during this study.
Results: The results of this study shows that the level of public health of Special Forces
including physical fitness, physical activity, mental health and eating patterns and habits are in
much better conditions compared to other blocks. Moreover, public health conditions in Special
Forces had a significant correlation with the quality of the military mission performances but,
this correlation was not significant with the eating patterns and habits.
Conclusion: Public health has an extensive correlation with the quality of military mission
performances. Therefore an appropriate planning is needed in order to promote and upgrade the
general knowledge of health to eventually increase physical activity, reduce stress, treat
damages and finally improve nutritional status.
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پایش سالمت عمومي پرسنل اجرایي و عملیاتي نیروی انتظامي
و ارتباط آن با کیفیت اجرای مأموریتهای محوله
هیوا مرادیاني  ،MSc*1مهدی عباسپور PhD 2
 1باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران
 2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

چکیده
اهداف :نیروی انتظامی نقش ویژهای در تأمین امنیت جامعه دارد و نیروی انسانی جزو مهمترین عامل بهرهوری در این سازمان میباشد؛
بنابراین هدف این پژوهش ،بررسی سالمت عمومی پرسنل انتظامی بلوکهای عملیاتی و اجرایی یکی از استانهای کشور و ارتباط آن با
کیفیت اجرای مأموریتهای نظامی بود.
روشها 351 :نفر از افسران بلوکهای کالنتری ،راهنمایی و رانندگی ،پاسگاه و یگان ویژه؛ از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
آزمونهای آمادگی جسمانی ،پرسشنامههای ارزیابی سالمت عمومی و کیفیت اجرای مأموریتها بررسی شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بلوک یگان ویژه از سطح سالمت عمومی بهتری از جمله آمادگی جسمانی ،سالمت روانی و الگوها و عادات
غذایی نسبت به سایر بلوکها برخوردار است که ارتباط معنیداری با کیفیت اجرای مأموریتهای نظامی داشت ولی این ارتباط با الگوها و
عادات غذایی معنیدار نبود.
نتیجهگیری :سالمت عمومی ارتباط وسیعی با کیفیت اجرای مأموریتها دارد؛ بنابراین ضروری است با یک برنامهریزی مناسب ،اقداماتی
برای دستیابی به راهکارهای ارتقای دانش عمومی در زمینه سالمتی در جهت افزایش فعالیت بدنی ،کاهش استرس ،درمان آسیبها و بهبود
وضعیت تغذیه صورت پذیرد.
کلیدواژهها :فعالیت بدنی ،سالمت روانی ،الگوها و عادات غذایی ،مأموریتهای نظامی
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مقدمه
نیروی انسانی ارزشمندترین رکن سازمانهای نظامی محسوب
میشود و موفقیت و یا ناکامی در انجام مأموریتها و عملیات عالوه
بر کاربرد تسلیحات و تکنولوژی گرانقیمت ،به سالمتی جسمی-
روانی و میزان آمادگی جسمانی نیروها بستگی دارد [ .]1هدف از
شرکت در دورههای آموزش نظامی و مانورها بهمنظور بهبود
آمادگی جسمانی و فکری در نیروهای نظامی است که بتوانند در
شرایط سخت عملیاتی و جنگی وظایف و مأموریتهای محوله را
با کمترین تنش و اضطراب اجرا نمایند [ .]3 ،2در برخی از مطالعات
گزارششده که انجام فعالیت بدنی مستمر آثار مطلوبی روی آمادگی
جسمانی [ ،]5 ،4نیمرخ لیپیدی ،کنترل وزن ،توزیع چربی [،]7 ،6
سالمت روانی [ ]8و کیفیت بهتر اجرای مأموریتهای نظامی []9
داشته و با کاهش خطر بیماری قلبی-عروقی ،دیابت نوع  2و انواع
سرطان همراه است [ .]11 ،10سازمان جهانی بهداشت ( World
 ،)Health Organizationسالمت عمومی را رفاه کامل
جسمی ،روانی و اجتماعی و داشتن یک شرایط و عادت مطلوب در
زندگی روزمره تعریف میکند [ .]12عوامل مختلفی در کاهش
سطح سالمت عمومی نقش دارد که میتوان به پایین بودن سطح
فعالیت بدنی ،مصرف غذاهای پرچرب [ ،]7عوامل روانی [،]13
چاقی و شاخص توده بدن باال [ ]6اشاره کرد .توجه به ابعاد سالمت
نهتنها در بهبود سالمت مؤثر است بلکه زمینه مساعدی نیز برای
شکوفایی استعدادهای نهفته فراهم میآورد .سالمت و بهداشت
روانی داشتن یا هنری است که به افراد کمک میکند تا با ایجاد
روشهای صحیح برخورد روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود
سازگار شوند و راهحلهای مطلوبتری را برای حل مشکالتشان
انتخاب نمایند .روانشناسان معتقدند که افسردگی و اضطراب و
بیخوابی سالمت روانی انسانها را تهدید کرده و قوای بدنی و
روانی را رو به تحلیل میبرد [ .]14افراد نظامی به لحاظ
مأموریتهای ویژه ،مسائل شغلی و مشکالت روانشناختی بیشتری
در مقایسه با سایر مشاغل دارند .همچنین فشار روانی ناشی از شغل،
مأموریتهای پیچیده ،قوانین سخت نظامی ،احتمال مجروحیت،
معلولیت ،اسارت و حتی مرگ از جمله مسایلی است که احتمال
آنها در مشاغل غیرنظامی کمتر است [.]15
یکی از راههایی که روانشناسان و متخصصان برای پیشگیری و
درمان مشکالت روانی و جسمانی معرفی میکنند ،نقش فعالیت
بدنی در زمینه بهداشت روانی و سالمت جسمانی است .فعالیت
بدنی بهطور فزایندهای بهعنوان وسیلهای مناسب برای حفظ بقا و
ارتقاء سالمت روانی موردحمایت قرار گرفته است .فعالیتهای بدنی
و ورزشی نقش حیاتی در توسعه تواناییهای جسمانی ،ارتقاء
عملکرد اجتماعی ،کاهش افسردگی ،اضطراب و سایر عوامل روانی
دارند .بهطورکلی نتایج تحقیقات نشان دادهاند که فعالیت بدنی و
ورزش با بهبود سالمت روانی و حالت رفتاری مرتبط است [.]16
حسینی و همکاران ( )1389نشان دادند که سطح استرس و
مجله طب نظامي

دوره  ،17شماره  ،1بهار 1394

افسردگی افسران ورزشکار نیروی انتظامی در تمام ابعاد روانی باالتر
از پرسنل غیر ورزشکار است [ .]17فکوریان و همکاران (،)1391
در پژوهشی تأثیر یک دوره  12هفتهای تمرین منتخب نظامی را
بر عوامل سالمت عمومی دانشجویان افسری موردبررسی قرار
دادند .نتایج نشان داد که  12هفته تمرین نظامی تأثیر معنیداری
بر آمادگی جسمانی داشته است ولی بر شاخص توده بدنی ،سالمت
روانی و نمره خلقوخو تأثیر معنیدار نداشته است [ .]2از پیامدهای
نامطلوب تغییر در رفتار و شیوه زندگی ،بروز چاقی است .عالوه بر
عامل بیتحرکی ،ژنتیکی و محیطی در بروز چاقی ،الگو و
عادتهای غذایی نامطلوب عامل دیگری در افزایش شیوع چاقی و
پرفشاری خون به شمار میآید .تغییرات پدیدآمده در الگوی غذایی
و انتخابهای غذایی افراد منجر به مصرف بیشتر غذاهای آماده و
کم فیبر و در عوض دریافت بیشتر غذاهای پرچرب شده است ،شاید
یکی از علل افزایش شیوع چاقی در جوامع باشد [ .]18دینی طالتپه
و همکاران ( ،)1391وضعیت مناسبی برای باور و رفتار تغذیهای
دانشجویان دانشکده افسری گزارش نکردند [.]19
در برنامهریزی تمرینات نظامی ،مربیان به اطالعاتی ازجمله تعیین
سطح آمادگی جسمانی موردنیاز یگانها و واحدهای مختلف رزمی
با توجه به نوع وظیفه و مسئولیت و انجام آزمونهای آمادگی
جسمانی بهمنظور مشخص کردن میزان آمادگی بدنی افراد نیاز
دارند .لزوم انجام فعالیت بدنی و آزمونهای جسمانی در نظامیان
( ،)APFTتوسط ناپیک ( )1989مورد تأکید قرار گرفته است.
داشتن آمادگی جسمانی در سطح باال نظامیان را قادر میسازد
مأموریتهای عملیاتی محوله به آنان را با حداقل خستگی و با
حداکثر انرژی به اجرا درآورد [ .]20شیهان و همکاران (،)1994
گزارش کردهاند ،تصویری که یک مأمور پلیس از خود نشان
میدهد ،بخش مهمی از قدرت و اقتدار آن افسر است [ .]21نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران نقش اساسی در کنترل امنیت
جامعه دارد و همواره وظیفه حفظ امنیت مرزها ،شهرهای کشور و
مبارزه با ناهنجاریها و اغتشاشات را بر عهده دارد .بهعالوه ،پرسنل
انتظامی برای مقابله در محیطهای مبارزهای ،افراد مختلف و
آبوهوای نامساعد باید دارای آمادگی بدنی و روانی باالیی باشند.
کیفیت عملیات نظامی میتواند تحت تأثیر آمادگی بدنی ،حاالت
خلقوخو و سبک زندگی قرار گیرد .بدین منظور بایستی پرسنل
قسمتهای اجرایی و عملیاتی ناجا از آمادگی جسمانی و سالمت
بدنی ایدهآلی برخوردار باشند تا بتوانند در اجرای وظایف ،آمادگی
کافی را داشته باشند؛ بنابراین توانمندی و اقتدار پلیس در کیفیت
انجام مأموریتها ،موجب افزایش منزلت اجتماعی ناجا میشود .با
عنایت به پیامدهای منفی بیتحرکی ،چاقی و مشکالت روانی و
همچنین آمادگی بدنی و روانی پرسنل عملیاتی ناجا یکی از
استانهای کشور در محیطهای مبارزهای و با توجه به کمبود
پژوهشها در مورد سالمت در محیطهای نظامی ،درنتیجه انجام
این پژوهش ضروری به نظر میرسد .این در حالی است که
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مطالعاتی ازایندست ،توسط انجمنها و مراکز مختلف علمی مرتبط
با سالمتی ،در سایر کشورها انجام شده که نشاندهنده توجه به
سطح سالمت در محیطهای نظامی است؛ بنابراین هدف از پژوهش
حاضر بررسی سالمت عمومی پرسنل نیروی انتظامی یکی از
استانهای کشور و ارتباط آن باکیفیت اجرای مأموریتها بود.

روشها
پژوهش حاضر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است و بهصورت
میدانی نیز انجام شد .جامعه آماری این پژوهش حدود  4000نفر از
پرسنل  20-40ساله قسمتهای اجرایی و عملیاتی (کالنتری،
راهنمایی و رانندگی ،پاسگاه و یگان ویژه) نیروی انتظامی یکی از
استانهای کشور بودند که در مناطق چندگانه استان سکونت
داشتند .در این پژوهش تعداد  351نفر از مردان پرسنل قسمتهای
عملیاتی و اجرایی ناجا را با فرمول کوکران از طریق نمونهگیری
تصادفی خوشهای انتخاب شدند .به این منظور استان از نظر
موقعیت جغرافیایی و روی نقشه به پنج ناحیه شمال ،جنوب ،شرق،
غرب و مرکز تقسیم شد .از هر منطقه بنا به میزان پراکندگی
جمعیت ،خوشهها و بلوکهای منطقهای انتخاب شد .بدین ترتیب
از منطقه مرکزی به علّت تراکم جمعیتی باالتر تعداد چهار خوشه و
از بقیه شهرها ،هرکدام سه خوشه انتخاب شد .از هر خوشه تعداد 4
بلوک و از هر بلوک تعداد چهار نفر انتخاب شدند .انتخاب نمونه از
هر بلوک براساس نمونهگیری منظّم (سیستماتیک) صورت گرفت.
فشارخون بر اساس راهنمایی مرکز ملی سالمت ،در حالت استراحت
و نشسته با کمک دستگاه فشارسنج ،BMI ،وزن نیز بهوسیله ترازو
دیجیتالی مارک نتز ساخت آلمان با دقت  ،0/1قد بهوسیله قد سنج
دیواری مدل سکا ساخت آلمان با دقت  0/1سانتیمتر ،درصد چربی
بدن توسط کالیپر الفایت و از روش سهنقطهای جکسون و پوالک
استفاده شد و نسبت دور کمر به لگن ( )WHRبهوسیله متر نواری
اندازهگیری شد .قدرت عضالنی دست بهوسیله دینامومتر دستی،
آمادگی جسمانی وابسته به سالمت (دو نیمه استقامت یک مایل،
دراز و نشست ،شنا سوئدی و انعطافپذیری) اندازهگیری و در
جدولهای مخصوص ثبت شد .فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه
بک و همکاران ( )1982ارزیابی شد و ارزیابی از نوع لیکرتی بود
[ . ]22پایایی پرسشنامه توسط توفیقی و همکاران ( )1393از طریق
آزمون آلفای کرونباخ  0/74برای سه شاخص فوق گزارش شده
است [ .]10پرسشنامه شامل  10سؤال است که در سه بخش شغل،
اوقات فراغت و ورزش تنظیم شده است [ .]22پرسشنامه
) (GHQ-28برای ارزیابی سالمت روانی آزمودنیها مورداستفاده
قرار گرفت که یک روش غربالگری مبتنی بر خود گزارشدهی
است و از پایینترین سطوح نشانههای مرضی که در اختاللهای
مهم روانی وجود دارد ،تشکیل شده است [ .]23هدف این پرسشنامه
دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسلهمراتب بیماریهای روانی
نیست ،ب لکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین سالمت و بیماری

روانی است [ .]23پرسشنامه سالمت روانی دربرگیرنده سه زیر
مقیاس اختالل در عملکرد اجتماعی ،اضطراب و اختالل خواب و
افسردگی است .در زیرمقیاس اضطراب و بیخوابی از عالئم و
نشانههای بالینی اضطراب شدید ،تحتفشار بودن ،عصبانیت،
دلشوره و بیخوابی ارزیابی به عمل میآید [ .]24منتظری و
همکاران ( )2003در مطالعه ای نشان دادندکه این پرسشنامه برای
مطالعه سالمت روان ی در جمعیت ایرانی استاندارد و ضریب پایایی
آن  0/87است [ .]25پرسشنامه الگوها و عادات غذایی برگرفته از
پرسشنامه وضعیت تغذیهای مردم ناحیه مدیترانه (آدامی و کوردرا)
است [ .]26این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس الگوهای غذایی
و عادتهای غذایی آزمودنیها است .پرسشنامه ارزیابی کیفیت
اجرای مأموریتها ،پرسشنامهای محقق ساخته برگرفته از
مأموریتهای مختلف محوله در بلوکهای عملیاتی و اجرایی نیروی
انتظامی که از سوی کمیته تحقیقات و کارشناسان ناجا در اختیار
محقق قرار گرفت ،طراحی شد .پرسشنامه شامل تمامی
مأموریت هایی است که چهار بلوک اجرایی و عملیاتی ناجا بر عهده
دارند .الزم به ذکر است پیش از اجرای پژوهش بهمنظور تعیین
روایی و پایایی پرسشنامه و مناسب بودن سؤاالت ،مطالعه آزمایشی
روی نمونه  40نفری و با روش گزینش آزمودنیها ،انجام شد.
ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفا کرونباخ  0/8بهدست آمد.
پرسشنامه شامل  4بخش  10سؤالی بود که هر بخش مربوطبه
یک بلوک (کالنتری ،راهنمایی و رانندگی ،پاسگاهها و یگان ویژه)
طراحی شد .آزمون گر ضمن شرح مختصری پیرامون اهداف پژوهش
و مراحل اندازهگیری و همچنین تکمیلفرم رضایتنامه و
جلب رضایت و ایجاد اطمینان خاطر از محفوظ ماندن اطالعات و
نتایج حاصله بهصورت امانت ،به توضیح درباره نحوه پاسخگویی به
سؤاالت پرسشنامه پرداخت .اطالعات این پژوهش به شیوه
خودگزارشی جمعآوری و پرسشنامهها توسط آزمودنی پر شد.
روشهای آماری :اطالعات بهدستآمده برای بررسی رابطه بین
سطح فعالیت بدنی ،الگوهای غذایی ،سالمت روانی و کیفیت اجرای
مأموریتها گزارش شد .از آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای
تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد .برای بررسی ارتباط
بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون بهره گرفته شد .برای
تعیین اختالف بین گروههای چهارگانه از آزمون تحلیل واریانس
یکراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنیداری ()P≤0/01
با نرمافزار  SPSS 21و برای ترسیم شکلها از نرمافزار Excel
استفاده شد.

نتایج
جدول  1ویژگیهای توصیفی و اطالعاتی در مورد ویژگیهای
توصیفی پرسنل را در چهار بلوک نشان میدهد .همچنین جدول 2
رابطه بین متغیرهای سالمت عمومی و کیفیت اجرای مأموریتهای
محوله در چهار بلوک را نشان میدهد .ضریب همبستگی پیرسون
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جدول  .1ویژگیهای توصیفی و شاخصهای آمادگی جسمانی آزمودنیها
کالنتری

راهنمایي و رانندگي

پاسگاه

یگان ویژه

متغیر

() X ± SD

() X ± SD

() X ± SD

() X ± SD

سن (سال)

34/23 ± 2/14
176/03 ± 4/52
81/15 ± 6/04
26/16 ± 1/05
132/92 ± 8/5
74/55 ± 4/46
19/66 ± 2/75
0/94 ± 0/04
7/23 ± 0/55
34/4 ± 4/75
29/7 ± 3/4
54/04 ± 3/02
30/11 ± 2/66
8/18 ± 1/1

36/51 ± 2/9
175/63 ± 4/06
83/32 ± 6/77
26/95 ± 1/19
134/7 ± 10/23
76/9 ± 6/26
21/45 ± 2/92
0/97 ± 0/06
7/71 ± 0/7
31 ± 3/05
26/2 ± 4/05
50/7 ± 2/53
28/8 ± 2/9
7/72 ± 1/02

34/66 ± 1/85
176/02 ± 3/72
80/9 ± 5/62
26/06 ± 1/28
125/9 ± 9/36
73/8 ± 5/6
18/57 ± 2/55
0/93 ± 0/036
7/09 ± 0/5
32/97 ± 5/2
28/7 ± 3/83
52/15 ± 2/93
29/33 ± 2/74
6/04 ± 0/88

32/87 ± 1/71
179/1 ± 5/65
78/6 ± 5/52
24/76 ± 1/43
124/6 ± 7/5
72/56 ± 4/59
17/47 ± 1/73
0/88 ± 0/04
6/53 ± 0/54
39/93 ± 4/12
33/35 ± 3/93
57/13 ± 2/28
38/29 ± 4/66
10/05 ± 1/23

وزن ()kg
(kg/m2) BMI
فشارخون سیستول
فشارخون دیاستول
درصد چربي بدن ()%
نسبت دور کمر به لگن
دو استقامت  1600متر
دراز و نشست
شنا سوئدی
قدرت هندگریپ
انعطاف بدني
الگوها و عادات غذایي

نشان داد که بین آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی و سالمت
روانی و کیفیت اجرای مأموریتهای سازمانی ناجا در بلوک یگان
ویژه ارتباط معنیداری وجود دارد که میزان همبستگی به ترتیب
( )r=0/63و ( )r=-0/57میباشد .ولی بین الگوها و عادات غذایی
و کیفیت اجرای مأموریتهای سازمانی ناجا در بلوک یگان ویژه
ارتباط معنیداری وجود ندارد ( .)r=0/31بر اساس نتایج ارائهشده
در نمودار  1از آزمون تجزیهوتحلیل واریانس یکراهه مشخص شد
که بین آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی در بلوکهای مختلف
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P≤0/001آزمون تعقیبی بونفرونی
نشان داد که این اختالف بین بلوک کالنتری با بلوکهای
راهنمایی و رانندگی و یگان ویژه معنیدار است .همچنین بین بلوک
راهنمایی و رانندگی با بلوک پاسگاه معنیدار است .همچنین بین
بلوک یگان ویژه با بلوکهای راهنمایی و رانندگی و پاسگاه
معنیدار است ولی بین بلوک کالنتری و راهنمایی و رانندگی با
بلوک پاسگاه اختالف معنیداری وجود ندارد.
بر اساس نتایج ارائهشده در نمودار  2از آزمون تجزیهوتحلیل
واریانس یکراهه مشخص شد که بین سطح سالمت روانی در
بلوکهای مختلف اختالف معنیداری وجود دارد (.)P≤0/008
آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که این اختالف بین بلوکهای
راهنمایی و رانندگی با یگان ویژه معنیدار است.
بر اساس نتایج ارائهشده در نمودار  3از آزمون تجزیهوتحلیل
واریانس یکراهه مشخص شد که بین کیفیت اجرای مأموریتها
در بلوکهای مختلف اختالف معنیداری وجود دارد (.)P≤0/02
آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که این اختالف بین بلوک
کالنتری با بلوکهای یگان ویژه ،نظر مردم و کارشناسان نظامی،
بین بلوک یگان ویژه با بلوکهای راهنمایی و رانندگی و پاسگاه
اختالف معنیداری وجود دارد.

مجله طب نظامي

دوره  ،17شماره  ،1بهار 1394

جدول  .2رابطه بین متغیرهای سالمت عمومی و کیفیت اجرای
مأموریتهای محوله در چهار بلوک
متغیر
آمادگي جسماني و سطح فعالیت بدني
سالمت رواني
الگوها و عادات غذایي

مأموریتها

قد ()cm

تعداد
آزمودنيها

گروه

P

0/63
-0/57
0/31

351
351
351

0/005
0/01
0/03NS

 :NSمعنی دار نبود (سطح معنی داری )P>0/01
40

سطح فعالیت بدنی ()baeke

35
30
25
20
15

10

یگان ویژه

پاسگاه

راهنمایی و رانندگی

کالنتری
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35

نگرش نسبت به خود ()GHQ

30
25
20

15
10
5
0

یگان ویژه

پاسگاه

راهنمایی و رانندگی

کالنتری

نمودار  .2مقایسه سطح سالمت روانی در چهار بلوک
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35
30
25
20
15
10

یگان ویژه

پاسگاه

راهنمایی و رانندگی

کالنتری

نمودار  .3مقایسه کیفیت اجرای مأموریتها در چهار بلوک

بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد بهبود در هرکدام از فاکتورهای
سالمت عمومی موجب افزایش کیفیت اجرای مأموریتهای
عملیاتی و اجرایی نظامی ناجا میشود .بین آمادگی جسمانی ،سطح
فعالیت بدنی و کیفیت اجرای مأموریتهای سازمانی در بلوکهای
چهارگانه موردپژوهش رابطه معنیداری وجود دارد .سطح آمادگی
جسمانی و فعالیت بدنی در بلوک یگان ویژه به میزان معنیداری
باالتر از سایر بلوکها بود ( )P≤0/001و بر روی کیفیت اجرای
مأموریتها در بلوکهای چهارگانه تأثیر معنیداری نشان داد
( .)P≤0/005این برتری در سطح آمادگی جسمانی در بلوک یگان
ویژه میتواند مربوط به اهمیت بیشتر فعالیتهای ورزشی و استفاده
از مربیان کارآمد در این بلوک باشد .همچنین در این بلوک بیشتر
از افراد ورزشکار و دارای سن کمتر نسبت به سایر بلوکها استفاده
شده است .فعالیت بدنی منظّم از عوامل حفظ سالمتی و تناسب
جسمانی افراد به شمار میآید که میتواند یکی از اهداف مهم برای
نظامیان لحاظ شود [ .]20در تحقیقات انجامشده اهمیت آمادگی
جسمانی و سطح فعالیت بدنی دیده شده است [.]28 ،27 ،20
محققان با ارزیابی آمادگی جسمانی نظامیان در طی سالهای
 ،1975-2003بهبود سطح آمادگی جسمانی را گزارش کردهاند.
همچنین بیان کردهاند که داشتن آمادگی جسمانی در سطح باال
نظامیان را قادر میسازد مأموریتهای عملیاتی محوله به آنان را با
حداقل خستگی و با حداکثر انرژی به اجرا درآورد [ .]5همچنین
انجام فعالیت ورزشی منظم موجب بهبود و گسترش قابلیتهای
فردی و سالمت عمومی میشود [ .]29محققان بیان کردند که
فعالیت جسمانی بهعنوان یک ابزار مهم برای حفظ بهداشت و
سالمتی جامعه میتواند در درمان و پیشگیری از بیماریهای
مختلف جسمانی و افزایش آمادگی بدنی مورداستفاده واقع شود
[ .]30قسمت وسیعی از مأموریتهای سازمانی ناجا اعم از اجرایی
و عملیاتی نیاز مبرمی به باالبودن آمادگی جسمانی دارد تا نظامیان
بتوانند مأموریتهای محوله را در باالترین سطح و با بهترین کیفیت
انجام دهند [ .]31 ،30مأموران انتظامی برای تعقیب مخالفان،
چابکی در تیراندازی ،درگیری بدنی با مجرمان و بسیاری از

مأموریتهای دیگر بایستی آمادگی جسمانی باالیی داشته باشند تا
بتوانند در کمترین زمان ،حداکثر قدرت و سرعت خود را بهکارگیرند.
سطح سالمت روانی در بلوک یگان ویژه به میزان معنیداری در
وضعیت بهتری نسبت به سایر بلوکها داشت ( )P≤0/008و بر
روی کیفیت اجرای مأموریتها در بلوکهای چهارگانه تأثیر
معنیداری نشان داد ( .)P≤0/01این شرایط مطلوب بهداشت روانی
در پرسنل یگان ویژه را میتوان به استفاده از فعالیتهای ورزشی
برای پر کردن اوقات فراغت و برخورد کمتر با مشکالت جامعه
است .حسینی و همکاران به این نتیجه رسیدند که نظامیان
ورزشکار از سالمت روانی بهتری نسبت به نظامیان غیر ورزشکار
برخوردارند [ .]17فعالیت جسمانی بهطور فزایندهای بهعنوان
وسیلهای مناسب برای حفظ و ارتقاء سالمت روانی موردحمایت قرار
گرفته است .فعالیت ورزشی جریان خون را به مغز افزایش میدهد
و با تحریک دستگاه عصبی خودمختار موجب تسهیل در آزاد شدن
برخی از هورمونها میشود و این بهنوبه خود موجب فراخوانی
عوامل عصبی-فیزیولوژیکی شده که روی افراد اثرات مثبت بر
حاالت روانی میشود [ .]8بهبود سالمت روانی موجب کاهش
اضطراب ،افزایش اعتمادبهنفس ،بهبود خلقوخوی و افزایش
عزتنفس و همچنین موجب باالبردن کیفیت اجرای مأموریتهای
نظامی ازجمله آمادگی روحی-روانی در مبارزه با تخلفات و مجرمان
و قرار گرفتن در موقعیتهای سخت میشود.
وضعیت الگوها و عادات غذایی در بلوک یگان ویژه بهطور
معنیداری در سطح باالتری نسبت به سایر بلوکها بود
( .)P≤0/004از دالیل داشتن وضعیت بهتر میتوان به آموزشهای
تغذیهای ،توجه بیشتر به کالری دریافتی و شیوه زندگی اشاره کرد.
ازجمله تغییرات سریع در شیوه زندگی ،تغییر در الگوها و عادتهای
غذایی که عمدتاً بهصورت افزایش مصرف چربی و قندها و درنتیجه
موجب افزایش چاقی میشود .افزایش چاقی بهنوبه خود موجب
کاهش سطح آمادگی جسمانی ،افزایش شاخص توده بدنی،
بیماریهای مربوط به چاقی و نارضایتی روانی نسبت به بدن خود
خواهد شد و درنتیجه ممکن است موجب کاهش کیفیت اجرای
مأموریتهای عملیاتی و اجرایی میشود .ما و همکاران در مطالعه
خود با عنوان «رابطه الگوهای غذایی و چاقی» در بین نظامیان
نشان دادند ،افرادی که تعداد وعده غذایی بیشتر و با حجم کمتری
در طول روز دارند ،با خطر کمتری از چاقی روبرو هستند .همچنین
کسانی که از خوردن صبحانه صرفنظر میکردند نسبت به کسانی
که بهطور منظّم صبحانه میخوردند ،بیشتر در معرض خطر چاقی
قرار داشتند [.]32
کیفیت اجرای مأموریتها در بلوک یگان ویژه بهطور معنیداری در
سطح باالتری نسبت به سایر بلوکها بود ( .)P≤0/02مطلوب بودن
کیفیت اجرای مأموریتها در این بلوک میتواند به دالیل داشتن
آمادگی جسمانی باالتر ،بهداشت روانی بهتر باشد .نیروهای نظامی
بیشتر در محیطهای مبارزهای و عملیاتی فعالیت دارند ،درنتیجه
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نتیجهگیری
درمجموع نتایج یافتهها نشان داد که انتخاب شیوه زندگی مناسب
موجب افزایش سطح سالمت عمومی میشود؛ بنابراین با یک
برنامهریزی مناسب و کارا برای دستیابی به راهکارهای عملی
بهمنظور ارتقای دانش عمومی در زمینه سالمتی و اصالح شیوه
 کاهش،زندگی در جهت افزایش فعالیت بدنی و تحرک جسمانی
 کاهش سطح آسیبها و بیماریهای،روانی-فشارهای روحی
 با توجه به ارتباطی.جسمی و بهبود وضعیت تغذیه صورت پذیرد
که بین سطح سالمت عمومی و چگونگی و کیفیت اجرای
مأموریتهای محوله به پرسنل بلوکهای عملیاتی و اجرایی ناجا
 با اصالح سطح سالمت عمومی تغییر مثبت و چشمگیری،دیده شد
.در نتایج اجرای مأموریتهای نظامی و انتظامی دیده خواهد شد
 از فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان برای:تشکر و قدرداني
 همچنین از کلیه فرماندهان و پرسنل،توسعه پژوهش در این ارگان
نیروی انتظامی و تشکر ویژه از دفتر تحقیقات کاربردی که مرا در
.اجرای طرح پژوهشی یاری نمودند

نداشتن آمادگی جسمانی و روانی موجب کاهش کیفیت اجرای
،)2010(  تیسکا و همکاران.مأموریتهای سازمانی میشود
 افسر نظامی را9 آزمونهای آمادگی جسمانی وابسته به سالمت
ارزیابی کردند که ارتباط مثبتی بین بهبود اجرای تمرینات نظامی با
 همچنین عنوان.افزایش سطح آمادگی جسمانی گزارش کردند
کردند که عملکرد نیروهای نظامی نشاندهنده ظرفیتهای
 اخالقی و اجتماعی آنهاست و همه این، روانی،فیزیولوژیکی
 مطالعات زیادی ارتباط.]33[ عملکردها بر هم تأثیر متقابل دارند
مثبت بین بهبود سطح سالمت عمومی و افزایش کیفیت اجرای
]؛ که نتایج این33 ،10 ،4[ مأموریتهای نظامی را تأیید کردهاند
 ارتقای سطح سالمت.پژوهشها با پژوهش حاضر همخوانی دارد
عمومی در نظامیان با شرکت در برنامههای ورزشی منظم و
، ایجاد انگیزش، تغییر مثبت در الگوها و عادات غذایی،استاندارد
افزایش عزتنفس و بررسی آسیبهای جسمانی و بیماریهای
- دیابت و مشکالت قلبی،مربوط به چاقی ازجمله پرفشار خونی
عروقی منجر به افزایش بازدهی و کارآمدی در انجام وظایف و
.مأموریتهای محوله به آنان میشود
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