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ت روان و  سال ل  س وا ی پ رو ی  ه نا اد جا ه آن با ا قا   و 
  

    عابدین جواهری کامل

  :چکیده
این مقاله ضمن مقایسه سالمت روان شناختی نیروهای پلـیس بـا عمـوم مـردم، عوامـل      در 

زا بودن کار پلیس انتظار می رود که  با توجه به استرس. مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است
کـه در   گونـه  سطح سالمت روان شناختی نیروهای پلیس پایین تر از عموم مردم باشد اما همـان 

عوامـل مـؤثر بـر سـالمت روان شـناختی      . گونـه نیسـت   در واقـع ایـن   ده شده است،ارااین مقاله 
خــانواده و  -تعــارض کــار. شــود نیروهــای پلــیس بــه دو دســته غیرکــاری و کــاری تقســیم مــی 

ای که نیروهای پلـیس   خصوصیات شخصیتی، بی ثباتی هیجانی و برون گرایی و راهبرد مقابله
رضـایت  . نیروهای پلیس هسـتند  شناختی روانبر سالمت  گیرند عوامل غیر کاری مؤثر به کار می

شغلی، مشکالت و بهبود ناشی از سازمان و مشـکالت و بهبـود ناشـی از تجربـه عملـی، عوامـل       
در مجموع این مفاهیم ، توجه مـا را  . نیروهای پلیس هستند شناختی روانکاری مؤثر بر سالمت 

ردهـای مـداخالتی کـه بخواهـد آشـفتگی      دارد که هنگـام تـدوین راهب   به این مطلب معطوف می
در بین نیروهای پلیس را کاهش داده و ایشان را بهبـود بخشـد، بایـد یـک دیـدگاه       شناختی روان

ای  نیروهای پلیس توسط سیستم پیچیده شناختی روانسالمت . سیستماتیک را مدنظر قرار داد
بایـد در نظـر گرفتـه شـود و      هر جزء این سیستم مهم بوده و. شود از روابط و متغیرها تعیین می

همچنـین بـا   . نیروهـای پلـیس وجـود نـدارد     شناختی روانیک راه حل واحد برای بهبود سالمت 
در تعیـین سـالمت روانـی نیروهـای پلـیس،       ،توجه به تأثیر بیشتر سازمان نسبت به خود تجربه

شناسـان   وانهای پلیس باید تأکید بیشتری بـر سـالمت سـازمانی داشـته باشـند و هـم از ر       اداره
شناسان سازمانی برای کمک به کاهش تأثیرات نامطلوب کار پلیس اسـتفاده   بالینی و هم از روان

  .کنند
  

  :ها کلید واژه
.های شخصیتی، استرس شناختی، ویژگی پلیس، سالمت روان

                                                      
 دانشگاه تربیت معلم تهران -شناسی عمومی روانکارشناس ارشد  .
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ر ٢٣دوما داد و   ،١٣٨٨ 
  مقدمه

وضعیت کسی است که سازگاری و انطباق رفتـاری وی در سـطح    1شناختی سالمت روان
طبق تعریف فوق چگونگی سازگاری فرد با محیط از عوامل مهـم سـالمت روان   . باالیی است
دهـد یـا    مـی  که انجـام آن چه  باشد، به عبارت دیگر فرد باید بتواند از یک سو بین افراد می

از وی انتظـار انجـام آن را دارد تعـادل    محیط آن چه  مایل است انجام دهد و از سوی دیگر
عامل به عنوان عوامل مهم و اصلی در تعریف سالمت روان شناختی تعیین  شش. برقرار کند

  :شده است که این عوامل عبارتند از
   ؛پذیرش خود - 1
 ؛داشتن رابطه مثبت با دیگران - 2
  ؛داشتن استقالل شخصیتی  - 3
 ؛داشتن تسلط بر محیط - 4
 ؛دارا بودن هدف در زندگی  - 5
 ).1385شاملو،(رشد فردی  - 6

شغلی کارکنـان دارد ایـن    با توجه به اهمیت فراوانی که سالمت روان شناختی بر کارایی
درباره تأثیر تجارب کـاری  ها  بررسی. بررسی قرار گرفته است موضوع در چند پژوهش مورد
مـال  متداول بر مشاغلی متمرکز بوده است کـه احت به صورت  ،بر سالمت روان شناختی افراد

کار پلیس نیز یکی از ایـن  . برای کارکنان آن شغل داشته باشد شود خطرات بیشتری می داده
. تحقیقاتی را به خود معطوف کرده استنگاه شود و به همین خاطر  می مشاغل در نظر گرفته

مشابهاً مشاغل دیگری نیز که ممکن است پیامدهایی برای سالمتی افراد داشته باشـد مـورد   
. خطوط هـوایی و راننـدگان قطـار   های  گرفته است؛ از قبیل خلبانها، کنترل کننده بررسی قرار

با تعدادی پیامد نامطلوب غیـر شـغلی از قبیـل     تحقیقات اولیه درباره کار پلیس، این شغل را
کردند که این شغل باعث  می دانستند و پیشنهاد می بیماریهای قلبی، طالق و خودکشی مرتبط

نیروهای پلیس چنـین   شناختی رواناخیر درباره سالمت های  بررسی. شود می چنین پیامدهایی
تـأثیر بسـیار    شناختی رواناین نکته کامال مشخص است که سالمت . کند می را ردهایی  یافته

                                                      
1. Psychological Well-Being 
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ه اد جا ه آن با ا قا س  و  ی پ رو ی  نا ت روا و  سال ل   وا

های مـؤثر در  فراینـد فراوانی بر کارآیی شغلی کارکنان دارد و این مقاله با مشـخص کـردن   
ونگی مـدیریت و افـزایش سـالمت    بـه دانسـتن چگـ   نیروهای پلـیس،   شناختی روانسالمت 

 ).Brough,2005( کند می کمکها  آن ییآبهبود کاربه شناختی نیروهای پلیس و در نتیجه  روان
شنهاد شده است، این یپ  1هارت و کاننظریه تعادل پویای استرس که توسط  با در نظر گرفته

  : مسأله مرتبط با هم را بررسی کرده است سهمقاله 

  تر از مردم عادی جامعه است؟ نیروهای پلیس پایین شناختی روانآیا سطح سالمت  - 1
 شـناختی  روانهای کاری مثبت یا منفـی بیشـترین تـأثیر را در سـالمت      کدام تجربه - 2

  نیروهای پلیس دارد؟
های کاری، تعیـین کننـده    ای و تجربه چگونه خصوصیات شخصیتی، راهبردهای مقابله - 3

  هستند؟ شناختی روانسالمت 

  :نیروهای پلیس و مردم عادی جامعه شناختی روانمقایسه سالمت 
گزارش شده توسط نیروهـای پلـیس و دیگـر     شناختی روانبین سطوح سالمت ای  مقایسه

تری  های شغلی و جامعه نشان داد که نیروهای پلیس در مقایسه با مردم سطوح مطلوب گروه
ست که انتظار داشـته باشـیم نیروهـای پلـیس بـا      منطقی ا لذا .دارند شناختی رواناز سالمت 

بـاالتر و سـطح سـالمت     شـناختی  روانشـان سـطح آشـفتگی     بودن شـغل زا  توجه به استرس
تری داشته باشند، اما مقایسه بین نیروهـای پلـیس و مـردم عـادی نتـایج       شناختی پایین روان

د کـه نیروهـای پلـیس    همراه داشت، این نتایج پیشنهاد دهنده ایـن نکتـه بـو   ه بسیار جالبی ب
  ).Hart & Conn,1995( بیشتری دارند شناختی روانکمتر و سالمت  شناختی روانآشفتگی 

و . های جامعه و شغلی به تنهایی کافی نیسـت  هر چند، مقایسه کردن پلیس با دیگر گروه
از کار پلیس که بیشترین استرس را دارنـد یـا پـاداش دهنـده هسـتند      هایی  جنبه الزم است
آمیز که  عموماً این اعتقاد وجود دارد که پلیس بودن به خاطر وظایف مخاطره. شوندمشخص 

با شواهد تجربـی  ای  این تصور کلیشه. استزا  بخشی از کار هر روزه پلیس است ذاتاً استرس
 کـاری آزاردهنـده  هـای   سازمانی را بیشتر از تجربـه های  که نشان داد نیروهای پلیس تجربه

                                                      
1. Hart & Conn,1995 
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ر ٢٣دوما داد و   ،١٣٨٨ 
کنندگان خشن یا قربانیان آشـفته   ای، حمله های جاده برخورد با آسیب. رددانند مغایرت دا می

به نظر آید اما نیروهای پلـیس ممکـن اسـت آن را    زا  ممکن است برای عموم جامعه استرس
  .)همان منبع( بدانند خود  معمولی شغلهای  بخشی از جنبه

بـاً همیشـه بـر    شناسایی منابع اسـترس پلـیس، تقری   های خود در جهت محققان درتالش
بـر ایـن اسـت کـه      آنهـا  فـرض  به این خاطر که. اند متمرکز شدهمنفی کار پلیس های  جنبه
 بنابراین فقـدان سـالمت روان   و شناختی روانکاری آزار دهنده منجر به آشفتگی های  تجربه
پذیرفتـه شـده    ،این دیدگاهی است که عموماً در پیشینه تحقیقـاتی اسـترس شـغلی   . شود می

و سالمت روانی در یک پیوستار قرار دارند بـا   شناختی رواناین مفهوم که آشفتگی  اما .است
فرد به محیطش هـم ابعـاد مثبـت و هـم      شناختی رواناین واقعیت هماهنگ نیست که پاسخ 

 که از آنبیشتر  هر چند که این ابعاد گاهی اوقات همبستگی زیادی دارند اما. ابعاد منفی دارد
هـای   تجربـه  چنـین  هـم . باشند، ابعادی مستقل هستند دو سوی متضاد یک پیوستار دو قطبی

بـه ایـن    تر به عبارت کلی. متفاوتی با این ابعاد ارتباط دارندبه صورت  ،مثبت و منفی زندگی
اما تأثیر بسـیار   ،دهد می را افزایش شناختی روانسالمت  ،مثبتهای  که تجربه باشد می معنی

را  شـناختی  روانمنفـی آشـفتگی   هـای   تجربـه که  حالی در. دارد شناختی روانتگی کمی برآشف
کنند که  می این مفاهیم پیشنهاد. دارند شناختی روانر کمی بر سالمت یدهد اما تأث می افزایش

نیروهـای پلـیس    شناختی روانهنگام تالش برای مشخص کردن عوامل تعیین کننده سالمت 
  .)همان منبع(در نظر گرفته شود  ،و منفیکاری مثبت های  تجربه باید

  :نیروهای پلیس شناختی روانعوامل مؤثر بر سالمت 

  عوامل غیر کاری

انـواع خصوصـیات    بایسـت  مـی مرتبط با کار  شناختی روانیک ارزیابی دقیق از سالمت  
به همین دلیل غیر  Brough &O'Driscoll, 2005). (زندگی کاری و غیر کاری فرد را در بربگیرد

در تحقیقـات بررسـی شـده     شـناختی  رواناز عوامل کاری، عوامل غیر کاری مؤثر بر سالمت 
 شـناختی  روانسـالمت  بینـی   پـیش  خـانواده در  -تأثیر تعارض کـار  ،یکی از این عوامل. است

  نیروهــای پلــیس اســت کــه تحقیقــات زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده اســت         

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  129 
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)O'Driscoll, Brough & Kalliath, 2004 .(تعارض درون نقشی صورتخانواده به  -تعارض کار، 
. ناسازگار هسـتند ها  انتظارها از دو حوزه کار و خانواده در بعضی جنبه چرا کهشود  می تعریف

توان بین  نمی شود و می به عبارت دیگر پرداختن به یک نقش مانع از پرداختن به نقش دیگر
اگر ایـن تعـارض زیـاد باشـد باعـث      . (Brough &O'Driscoll, 2005) دو نقش تعادل ایجاد کرد

شـیوه برخـورد    چنین همهای شخصیتی و  ویژگی. شود می فرد شناختی روانآسیب به سالمت 
 شـناختی  رواننیروهای پلیس با مسائل گوناگون نیز از عوامل بسیار تأثیر گـذار بـر سـالمت    

هیجانی و شیوه برخورد هیجـان مـدار، تـأثیر     ثباتی بی ،ویژگی شخصیتی. نیروهای پلیس است
گرایـی و شـیوه برخـورد     بـرون که  شناسی نیروهای پلیس دارد در حالی بر سالمت روانمنفی 

افـراد بـرون گـرا    . گذارد مینیروهای پلیس  شناختی روانمسأله مدار تأثیر مثبت بر سالمت 
ـ  کسانی هستند که بیشتر با دنیای بیرون ارتباط برقرار مـی   د و از بـودن بـا مـردم لـذت    کنن

همیشـه  ها  آن .دهند می برند، این افراد سرشار از انرژی بوده و اغلب هیجانات مثبت بروز می
 بزرگ بـا جـرأت، فعـال و پرحـرف    های  و گردهماییها  متمایلند که بشاش باشند و در گروه

  :صفت است که عبارتند از ششاین ویژگی شخصیتی دارای . ندباش
   ؛دوستی - 1
  ؛گرایی گروه - 2
 ؛قاطع بودن - 3
  ؛فعالیت  - 4
   ؛هیجان خواهی - 5
  ). 1384کریمی،( های مثبت هیجان - 6

تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه 
متخصصـین بـالینی انـواع    . ثباتی هیجانی هسـتند  بی های تشکیل دهنده صفت و نفرت ویژگی

ترس اجتماعی، افسردگی و خصـومت را در ایـن افـراد     های عاطفی چون گوناگونی از ناراحتی
هـای   مطالعات زیادی نشان دادند افرادی که مستعد یکی از ایـن وضـعیت  . اند مشاهده کرده

سـبک  ). 1380گروسی فرشی،(کنند می های دیگر را نیز تجربه عاطفی هستند احتماال وضعیت
در سـبک  . محیط پیرامـون اسـت  مقابله نشان دهنده نوع برخورد افراد با مسائل و مشکالت 

مقابله مسأله مدار، فرد بر خود مسأله متمرکز است و سعی در حـل آن دارد امـا در مقابلـه    
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ـ     مدار، فرد بر هیجان هیجان جـای حـل مسـأله بـه     ه های ناشی از مسـأله متمرکـز اسـت و ب
  ). 1387جمالی زواره،(ها دارد  ها پرداخته و سعی در بهبود آن هیجان

نیروهای پلیس، هدی  شناختی روانرسی عوامل زندگی کاری مؤثر بر سالمت به منظور بر
تبیین کاملی از نظریه تعادل پویـا و کـاربرد آن در کیفیـت ادراک شـده     ) 1992( 1و ورینگ
این بحـث را مطـرح کـرده انـد کـه      ) 1993(و همکاران  2اخیراً هارت. کردندفراهم  ،زندگی

 ،ی اسـترس  دربـاره ) 1984( 3تبادلی الزاروس و فالکمن تواند با الگوی می چگونه این رویکرد
 یکپارچه شود تا یک چارچوب نظری برای بررسی اسـترس شـغلی در بـین نیروهـای پلـیس     

 کنـد کـه خصوصـیات شخصـیتی پایـدار از قبیـل       میبینی  پیش نظریه تعادل پویا. کندفراهم 
کار روزانه نیروهای های  تجربه گرایی تا حد زیادی تعیین کننده الگوی ثباتی هیجانی و برون بی

. نیروهای پلیس خواهد بود شناختی روانو سطح سالمت ای  مقابلههای  پلیس، استفاده از سبک
عمدتاً توسط خصوصیات شخصـیتی   شناختی روانکه پیامدهای  کند مطرح میاگرچه این الگو 

کاری های  و تجربهای  مقابلههای  که تعامل پیوسته بین سبک کند ولی بیان میشود،  می تعیین
بودن کار پلیس ممکـن اسـت   زا  میزان استرس. روزانه نیز در تعیین این پیامدها مؤثر هستند

کـه   همـان طـور  . از کار پلیس مشـخص نشـود  ای  در ادراک مردم عادی یا تصورات کلیشه
هـای شـغلی    تر از دیگـر گـروه  زا  پیشنهاد کرد که اگر کار پلیس واقعاً استرس) 1981( 4تری

کمتـری را   شـناختی  رواناست، نیروهای پلیس در مقایسه بـا دیگـران بایـد سـطح سـالمت      
شـواهد  ای در این خصوص انجـام شـده اسـت، ولـی      هرچند مطالعات مقایسه. گزارش کنند

  ). Hart & Etal, 1995(دهند  نمی موجود این را نشان

  عوامل کاری 
ای پلیس که عامل کـاری اسـت، رضـایت    نیروه شناختی روانیک عامل مؤثر بر سالمت 

مربـوط بـه شـغل     شـناختی  روانطوالنی درتحقیقـات  ای  رضایت شغلی تاریخچه. شغلی است
بینـی   ده که رضایت شغلی یکی از پـیش نشان دا تحقیقات اخیر. (Judge & Church, 2000)دارد
 بـرای مثـال  ( و دیگرخصوصـیات گونـاگون شـغلی اسـت     شـناختی  روانسـالمت  هـای   کننده

                                                      
1. Headey & Wearing 
2. Hart 
3. Lazarus & Folkman 
4. W. Terry 
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البتـه بـین رضـایت درونـی و بیرونـی و      ). های ترفیع، روابط بین شخصی و سرپرستی فرصت
بـرای مثـال نشـان داده شـده اسـت کـه تنهـا        . تفاوت وجود داردها  آن پیامدهای مربوط به

است که کار  یکننده مستقیم بازگشت به کار در بین نیروهای پلیسبینی  پیش رضایت درونی
اما به هرحال هر دو نوع رضایت بـه سـالمت روانشـناختی نیروهـای     . اند خود را ترک کرده

نیروهای پلیس در چهار مقوله  عوامل بهبود دهنده مشکالت وچنین  همشوند  می پلیس منجر
  : بندی شده است طبقه کلی

  ؛مشکالت سازمانی - 1
   ؛های عملی مشکالت تجربه - 2
  ؛ها بهبود سازمان - 3
  )Hart & et al,1995(و  Brough &O'Driscoll, 2005)( .بهبود ناشی از تجربه عملی - 4

عملـی رابطـه   های  مشکالت تجربه رود بین مشکالت سازمانی و می گونه که انتظار همان
ناشی از تجربه عملـی   ناشی از سازمان و بهبود باالیی وجود دارد و رابطه متوسطی بین بهبود

مثبتی است که بـین مشـکالت   وجود دارد، اما چیزی که غیرقابل انتظار است رابطه محکم و 
کند که اگـر   می این رابطه پیشنهاد. ناشی از تجربه عملی وجود دارد عملی و بهبودهای  تجربه

ایـن بـرخالف انتظـار    . کند و بـالعکس  می نیز افزایش پیدا مشکالت افزایش پیدا کند، بهبود
  .دانند میبا کاهش بهبود همراه  را عموم مردم است که افزایش مشکالت

 ،و عملیاتی در یک سطح سومی و در یک عامل واحد سازمانیهای  رود که حوزه می تظاران
رابطـه بـین مشـکالت و    . است ترکیب شـوند  که نشان دهنده سطوح کلی مشکالت و بهبود

انعکاس دهنده وظایف عملی واقعی است که توسط نیروهـای پلـیس    ،عملیهای  تجربه بهبود
 زمان افزایش یا کاهش طور همه ب که مشکالت و بهبود کند یبیان ماین رابطه . شود می انجام

که چه مقدار نیروهای پلیس در کار عملـی درگیـر    استو هر دو وابسته به این  کنند پیدا می
دهد که مشکالت و بهبود ناشـی از تجربـه عملـی دو     می جهت مثبت این رابطه نشان. شوند

عبارت دیگر، ایـن گونـه نیسـت کـه نیروهـای      به . انتهای متضاد یک طیف دو قطبی نیستند
 و عـدم رضـایت را   رضـایت هـا   آن بلکـه  عملی راضی یا نارضی باشـند، های  پلیس از تجربه

آور  تعجـب . شـود  مـی  تـر  روشـن  ،این مفهوم با یک مثـال . کنند می همزمان تجربهصورت  به
ری آشـفتگی  نخواهد بود که نیروهای پلیس هنگام برخورد با یک مورد کـودک آزاری مقـدا  

در نتیجه  مزبوردرعین حال ممکن است نیروهای ولی . را تجربه کند) نارضایتی( شناختی روان
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نیروهـای پلـیس هنگـام     لذا. دهند احساس رضایت بکنند می تالشی که برای آن مورد انجام

 چنـین  هـم . برخورد با مورد کودک آزاری هم مشکالت و هم بهبود را گزارش خواهند کـرد 
سـازمانی در تعیـین سـطح کلـی مشـکالت و بهبـود نیروهـای پلـیس مهمتـر از           های تجربه
ای  کلیشـه بـه صـورت    از کار پلیس کههایی  که آن جنبه جالب این. عملی هستندهای  تجربه

برای مثال مواجهه، بـا یـک   (شناختی باشند  ست که منبعی برای آشفتگی روانا اعتقاد بر این
ایـن  . کمترین نقش را در احساس مشکل بودن کار داشـتند  واقعاً) خطر یا برخورد با قربانیان

که  از آن شناختی نیروهای پلیس به کارشان بیشتر روانهای  پاسخ کنند که مطرح میمفاهیم 
 نتیجه بافـت سـازمانی اسـت کـه تکـالیف عملـی در آن اتفـاق        ناشی از تکالیف عملی باشد،

ـ    رسد که نیروهای پلیس  به نظر می چنین هم. افتد می طـور  ه از انجـام دادن وظـایف عملـی ب
ابعـاد و پیامـدهای   کـه   حـالی  کننـد در  مـی  همزمان هم رضایت و هم عدم رضایت را تجربه

 هـای ذهنـی نیروهـای پلـیس بـه کارشـان را انعکـاس        مشکالت تجربه عملی و بهبود، پاسخ
ه تری است که انعکـاس دهنـده انجـام وظـایفی اسـت کـ       یر عینییدهد، تجربه عملی، متغ می

منجر به مشکالت و  ،بر این اساس تفسیر ذهنی وظایف عملی. نیروهای پلیس بر عهده دارند
بـه   است کـه  سازمانیهای  همراه تجربه به ناشی از تجربه عملی شود که می بهبودهای روانی

هـا   در نتیجه این یافتـه . شود منجر می نیروهای پلیس به کارشان شناختی روانهای کلی  پاسخ
که هر چه نیروهـای پلـیس کـار عملـی بیشـتری داشـته باشـند، مشـکالت و          ندکن بیان می

هرچند که آن تأثیر کمی در . بهبودهای روانی ناشی از کار عملی را بیشتر تجربه خواهند کرد
  .به کارشان داردها  آن شناختی روانهای کلی  پاسخ

ح بـاالی تعـارض   با سطوها  آن تاثیر دیگر مشکالت سازمانی و تجربه عملی این است که
در واقع این مشکالت باعث قـوت گـرفتن   . خانواده و رضایت شغلی پایین همراه هستند -کار

شـود   می باعث رضایت شغلی پایین ،این تعارض در نیروهای پلیس شده و مشکالت سازمانی
)Brough,2005.(  

های کاری نیروهای پلـیس   ای و تجربه های شخصیتی، راهبردهای مقابله چگونه ویژگی
  کند؟  ها عمل می آن شناختی رواندر تعیین سالمت 

ثبـاتی هیجـانی و    بـی  یعنـی  در این نظریه فرض بر این اسـت کـه دو ویژگـی شخصـیتی    
باشـد تـأثیر بسـیار     گرایی و سبک مقابله افراد با مسائل که هیجان مدار یا مسأله مدار برون
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 جـا مطـرح اسـت    سئوالی که در این اما. نیروهای پلیس دارد شناختی روانزیادی بر سالمت 
منجـر بـه مقابلـه     ،ثباتی هیجانی بی شود؟ می تأثیرگذاری به چه طریقی انجامباشد که  می این

 شـود در  مـی  شـناختی  رواننیروهـای پلـیس و آشـفتگی     هیجان مدار، بیشتر شدن مشکالت
. شود می شناختی روانو سالمت  پلیس گرایی منجر به مقابله مسأله مدار، بهبود برونکه  لیحا

و ارزیـابی  ای  های مقابلهفرایندکنند که رابطه پویایی بین  می از این مفهوم حمایتها  این یافته
  .ذهنی از رویدادهای زندگی وجود دارد

یک : شود می توسط دو مسیر جداگانه تعیین شناختی روانو سالمت  شناختی روانآشفتگی 
این مسـیرها مسـتقل از همـدیگر    . پذیری منفی پذیری مثبت و یک مسیر عاطفه مسیر عاطفه

، کـه  پـذیرد  مـی  تأثیرپـذیری زیـادی  ثبـاتی هیجـانی    بی پذیری منفی از مسیر عاطفه. هستند
سـط پلـیس و سـطح    مستقیماً در استفاده از مقابله هیجان مدار، تجربـه کـردن مشـکالت تو   

ثباتی هیجانی، استفاده از  بی عالوه بر تأثیرات. مأموران پلیس نقش دارد شناختی روانآشفتگی 
 شـناختی  روانمدار منجر به مشکالت بیشـتر پلـیس و سـطوح بـاالتر آشـفتگی       مقابله هیجان

 گرایـی مسـتقیماً   پـذیرد، بـرون   مـی  گرایـی تـأثیر   پذیری مثبت از برون مسیر عاطفه. شود می
پلیس تـأثیر   شناختی روانمدار، تجربه کردن بهبود و سطح سالمت  براستفاده از مقابله مسأله

منجـر   بیشتر و بهبود مدار منجر به بهبود ی مسأله عالوه بر این اثرات، استفاده از مقابله. دارد
  .شود می مأموران پلیس شناختی روانبه سطوح باالتر سالمت 

تـرین تعیـین    گرایی قوی ثباتی هیجانی و برون بی شناختی روانطور خالصه، خصوصیات ه ب
مـأموران پلـیس و    هستند که مشـکالت و بهبـود   شناختی روانآشفتگی و سالمت های  کننده

  .مدار را به دنبال دارد مدار یا مسأله مقابله هیجان

  نتیجه گیری
ری از سـالمت  ت شوند سطح مطلوب می که مأموران پلیس با مردم عادی مقایسه هنگامی 
  : داشته باشد نکتهتواند دو  این نکته می. دهند می را گزارش شناختی روان
   ؛زا نیست کنند استرس س آنقدر هم که عموم فکر میکار پلی •
تـری   مطلـوب  شـناختی  روانمأموران پلیس هنگام ورود به این کار از سطح سـالمت   •

  . برخوردارند
  : که عبارتند از دو پیشنهاد دارد چنین هم
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   ؛های پلیس باید تأکید بیشتری بر سالمت سازمانی داشته باشند یگان - 1
شناسان سازمانی  شناسان بالینی و هم از روان های پلیس هم از روان ردهمناسب است  - 2

  .برای کمک به کاهش تأثیرات نامطلوب کار پلیس استفاده کنند
دارند بسیار ای  مسیرهای تأثیرگذاری جداگانه ،نامناسب و مفیدهای  این مطلب که تجربه

نیروهای  شناختی روانهنگام تالش برای تعیین سالمت  ،گوید می این مطلب به ما. مهم است
رویکرد  چنین هماین مطلب . پلیس باید هم تجارب مثبت و هم تجارب منفی را درنظر گرفت

کننـد را بـه    مـی  فی کار تمرکـز منهای  بسیاری از محققان استرس شغلی که منحصراً بر جنبه
  )Quick & et al, 1992. (چالش کشیده است

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کـرد ایـن اسـت کـه تـأثیر اسـتفاده از راهبردهـای        
از طریق مشـکالت   که یک تأثیر مستقیم باشد به جای این شناختی روانبر سالمت ای  مقابله

رسـد هنگـامی کـه مـأموران      مـی  عبارت دیگر به نظربه . دهد تأثیر خود را نشان می و بهبود
هیجانی برخـورد کننـد،    کاری از طریق پاسخزا  کنند تا با رویدادهای استرس می پلیس تالش

تـا  کننـد   مـی  کـه تـالش   احتماالً مشکالت کاری بیشتری را تجربه خواهند کـرد و هنگـامی  
مسـأله  . ری را تجربه خواهنـد کـرد  بیشت مستقیماً با این رویدادها برخورد کنند احتماالً بهبود

جا این است که مأموران پلیس بر استفاده از کدام راهبرد بیشـتر تأکیـد دارنـد،     مهم در این
  .کنند می زیرا مأموران به درجات متفاوتی از هر دو راهبرد استفاده

سـالمت و  هـای   ترین تعیـین کننـده   قوییکی از که خصوصیات شخصیتی  با توجه به این
هستند، باید این نکته را مدنظر قرار داد که این خصوصـیات در طـول    شناختی روانآشفتگی 

  .زمان از یک ثبات نسبی برخوردارند
کـاری و غیـر   هـای   توان به آن اشاره کرد این است که تداخل حوزه می نکته دیگری که 
  .دهد می دارد و آن را کاهش شناختی رواندر سالمت ای  تأثیر تعیین کننده ،کاری

دارد کـه هنگـام تـدوین     مـی  در مجموع این مفاهیم، توجه ما را به این مطلـب معطـوف  
در بـین نیروهـای پلـیس     شـناختی  روانراهبردهای مداخالتی که هدف آن کاهش آشـفتگی  

گونه کـه اشـاره شـد سـالمت      همان. ، باید یک دیدگاه سیستماتیک را مدنظر قرار داداست
هـر  . شـود  می از روابط و متغیرها تعیینای  تم پیچیدهنیروهای پلیس توسط سیس شناختی روان

یـک راه حـل واحـد بـرای بهبـود       کـه  جزء این سیستم مهم بوده و باید در نظر گرفته شود
    .نیروهای پلیس وجود ندارد شناختی روانسالمت 
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