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تاریخ دریافت90/11/8:

تاریخ پذیرش91/12/24 :

چکیده

یکی از جنبههای مهم رفتاری که به فعالیتهای بدنی بسیار حساس است خلق و خوی افراد میباشد .از

آنجایی که آمادگی جسمانی میتواند ارتباط بسزایی در هریک از فعالیت های حاالت خلقی داشته باشد و
کارکنان صف پلیس راهنمایی و رانندگی ب هدلیل تنوع جمعیتی دارای خلق و خوهای متفاوت بوده و همچنین
به دلیل نوع فعالیت و کار روزمره که ارتباط مستقیم و رودررو با مردمی است که دارای خلق و خوهای متفاوتی
میباشند این تحقیق میتواند رابطه بین این دو عامل فیزیولوژیک و روانشناختی را مورد بررسی قرار دهد
و در هدفمند کردن رفتار اجتماعی پلیس راهور مؤثر باشد تا درنهایت خدمت رسانی مطلوب به مردم انجام
پذیرد .هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی با نیم رخ حاالت خلقی کارکنان صف
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شناخت عوامل مؤثر بر آن است .روش این پژوهش توصیفی ،از نوع
همبستگی است و جامعه آماری آن را کارکنان راهور تهران بزرگ تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری
تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند .ابزار گرد آوری اطالعات این پژوهش پرسش نامه
و آزمون عملی جسمانی است .نتایج این پژوهش نشان داد که قدرت ،استقامت و انعطاف پذیری عضالنی
کارکنان صف پلیس راهنمایی و رانندگی در خلق و خوی آنها در تعامل با همکاران و مردم نقش مؤثر دارد؛
یعنی هر چه قدرت ،استقامت و انعطاف پذیری عضالنی کارکنان صف پلیس راهنمایی و رانندگی بیشتر شود،
نقش تنش و اضطراب ،خشم ،خستگی و بی حالی در اختالالت خلقی کارکنان کمتر می شود.

کلیدواژهها

اجزای آمادگي جسماني ،نيم رخ حاالت خلقي ،کارکنان راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ

 -1مربی تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی gr- moradi- s@ yohoo.com
 -2کارشناس ارشد تربیت بدنی نويسنده مسئول Mlaskayi110 @yahoo.com :
 -3مربی تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی soltani-m50@yahoo.com
 -4کارشناس ارشد ریاضی آمارhamed.l.moradi@gmail.com
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مقدمه

آمادگي جسماني كه با پيدايش بشر همواره در كنار وي به صورت عاملي براي بقا و رفع

حوایج روزمره قرار داشته ،در طول تاريخ از نظر اهداف و كاربرد دگرگونيهاي بسيار داشته و در
شكل امروزي خود در خدمت اهداف ديگري قرار گرفته است .هدف بنيادي آمادگي جسماني،
اطمينان يافتن از بقا و حيات است كه با رعايت اصل علمي مبتني بر علوم ورزشي قابل حصول
است .يكي ديگر از موضوعاتي كه همواره بشر از بدو تولد با آن همراه است روح و روان بوده
و يكي از پارامترهاي مهم آن كه در زندگي افراد تأثير بسزايي دارد ،خلق و خو مي باشد.
پليس يكي از واحدهاي نيروهاي مسلح و ازجمله نيروهاي اجتماعي جامعه به شمار ميرود
و وظايف متعددي در سطح جامعه دارد و به نظر ميرسد اگر شايستگيهاي اخالقي ،اجتماعي،
انساني و بدني را يكجا در خود پرورش دهد ،ميتواند در صحنه انجام وظايف با قدرت زياد،
منحصر به فرد و با تحمل شرايط فيزيكي و رواني حاضر شود.
با توجه به حالت های مختلف خلقي در کارکنان پلیس راهور ،مطالعة ميزان س��نجش
و ارزيابي ش��اخصهاي آمادگي جس��ماني با نيم رخ حالت ه��ای خلقي كه اهميت ويژهاي
دارد ،در صورت رابطهدار بودن ،مس��ئوالن اين سازمان ميتوانند واحد تحت پوشش خود را
به لحاظ كيفي و رس��اندن به اهداف س��ازماني هدايت نمايند .از آنجایی که آمادگی جسمانی
میتواند ارتباط بسزایی در هریک از فعالیتهای حاالت خلقی داشته باشد و کارکنان راهور
ته��ران بزرگ به دلیل تنوع قومی در این نیرو دارای خلق و خوهای متفاوت بوده و همچنین
به دلیل نوع فعالیت و کار روزمره خود که همانا ارتباط مستقیم با مردمی است که دارای خلق
و خوهای متفاوت میباشند ،این تحقیق میتواند رابطه بین این دو عامل فیزیولوژیک و روان
شناختی را مورد بررسی قرار دهد و در هدفمند كردن رفتار اجتماعی پلیس راهور در ارتباط
با مخاطبان و ارائه رفتار حرفهای و مناسب که مورد قبول افراد جامعه است ،مؤثر باشد تا در
نهایت خدمات رسانی مطلوب به مردم انجام پذیرد.
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اهميت آمادگي جس��ماني جهت حفظ تندرس��تي ،ارتقاي سالمت و بهداشت بر كسي

پوش��يده نيس��ت؛ زيرا اين عامل به افراد كمك مي كند تا نيازهاي مربوط به ثبات رواني و
عاطفي ،س��ازگاري اجتماعي و بهداش��ت جس��ماني را تأمين كنند .از طرفي سطح يكسان
آمادگي جس��ماني ب��راي همه افراد ضرورت ندارد .با اين حال ه��ر فردي به حداقل ميزان
آمادگي جهت حفظ تندرستي نياز دارد.
انجام تكاليف روزمره به هزينه انرژي كمي نياز دارد و چون انسان تمايل به گذراندن اوقات
فراغت دارد ،داليل ديگري را براي كسب آمادگي جسماني بر شمرده اند:
 -1كمك به پيش��گيري از بيماريهای ناشي از كم تحركي ،بيماريهاي قلبي ،فشار خون،
ديابت ،پوكي استخوان و . . .؛
 -2فراهم آوردن قابليت هاي رواني؛
 -3داشتن احساس خوشايندي و سرزنده بودن( 1گومز و مرینو.)2002 ،1
با توجه به اهميت آمادگي جسماني ،ارزشيابي آن حائز اهميت است.

الف) آمادگي جس��ماني  :آمادگي جسماني مفهومي عمومي است كه تعاريف متعددي

از آن ارائه شده است .در تعريفي كه سازمان بهداشت جهاني 2در سال  1994براي آمادگي
ارائه داده اس��ت عنوان مي ش��ود« :آمادگي ،قابليت عملكرد رضاي��ت بخش كار عضالني
است».
كالرك )1976( 3در تعريف جامعي كه مورد اس��تناد بسياري از نويسندگان ديگر نيز قرار
گرفته مي نويسد :آمادگي جسماني عبارت است از توانايي انجام كارهاي روزانه با توانمندي و
چابكي بدون احساس خستگي بي مورد و داشتن نيروي كافي براي پرداختن به امور تفريحي،
اوقات فراغت و لذت بردن از آنها و براي انجام كارهاي ضروري پيش بيني نشدهاي كه ممكن
است در روز پيش آيد .هر حركت جسماني كه بهوسيله عضالت اسكلتي ايجاد شده و منجر به
1. Gomez – merino
)2. Would Health organization (WHO
3. Clark
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هزينه انرژي در بدن شود را فعاليت بدني مينامند (عليجاني.)1381 ،
در سال 1972متخصصان در تالش براي تعريف ساختار نظري فعاليت بدني مفهوم «پديده
حركت انسان» را مطرح ساختند .اين پديده مقوله وسيعي است كه مجموعهاي از مباني علمي
با عنوانهاي تربيت بدني ،ورزش ،تفريح ،بازي ،اكولوژي انساني ،فيزيوتراپي مهندسي انسان و
مقوالت ديگري نيز كه در قالب پديده حركت انسان قرار ميگيرند را شامل ميشود.
مجموعه فعاليتهاي بدني انسان در سه زمينه تربيت بدني ،ورزش و تفريحات سالم صورت
ميپذيرد .تربيت بدني رش��د مناس��ب بدن را در دو جهت آمادگي جسماني و آمادگي حركتي
مورد توجه قرار ميدهد.
آمادگي جس��ماني از آمادگيها و استعدادهايي اس��ت كه ريشه در داخل بدن دارند ،در آنها
جنبش و حركت نقش اساسي بر عهده ندارند ،فني نيستند و از طريق آموزش منتقل نميشوند.
قدرت عضالني ،اس��تقامت قلبي _ تنفس��ي ،استقامت عضالني ،انعطاف پذيري ،قد و قامت و

تركيب ساختاري بدن مانند درصد چربي و عضله ،فشار خون ،ضربات نبض و تركيبات خوني
از اين نوع آمادگيها و استعدادها به حساب ميآيند .براي اين آمادگيها كه سالمت عمومي بدن
در گرو كميت و كيفيت آنهاست ،متخصصان معاصر آمادگي جسماني را كيفيتي از اجزاي متعدد
ميپندارند كه هر جزء آن براي حفظ و توس��عه به ابزار و اقدامات خاصي نياز دارد .روشهاي
تمريني ،ابزار اندازه گيري و هنجارها ،و ارزشيابي ويژه اي در حوزه تربيت بدني وجود دارد تا
پيشرفت آنها عملي و تحت كنترل باشد.
سافريت )1973( 1آمادگي جسماني را به دو بخش تقسيم بندي كرد :آمادگي جسماني مرتبط
با سالمتي و آمادگي جسماني مرتبط با اجراي مهارت (اسمعيلي.)1382 ،
آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي ،آن دسته از تواناييهاي پايه و بنيادي انسان است كه به
خودي خود وجود دارند ،فني نيس��تند و آموش پذير نمي باش��ند؛ ولي در اثر تمرين پيشرفت
ميكنند ،مانند :قدرت ،اس��تقامت و انعطاف پذيري .آمادگي حركتي نيز به تواناييهايي اطالق
ميش��ود كه فني هستند و در اثر آموزش ايجاد ميشوند ،اكتسابي هستند و از طريق آموزش و
1. Safrit
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ب) آمادگيهاي حركتي :آن دس��ته از آمادگيها و اس��تعدادهاي بدني هستند كه ريشه

در خارج از بدن دارند ،فني هس��تند و از طريق آموزش به انس��ان ميرس��ند ،به نام مهارت
مشهورند و شاخصهاي اصلي در آنها جنبش و حركت ظاهري است .ماتيوس ،1بوسكو،2
گوستافس��ون 3و س��افريت 4انواع مختلف آمادگيهاي حركتي و اس��تعدادهايي شامل كليه
پرشه��ا ،پرتابه��ا ،اس��تارتها و مهارتهاي دو و ميدان��ي ،واليبال ،هندب��ال ،فوتبال و
ش��اخصهاي عمده آنها را نيروي عضالني ،چابكي ،حركت و سرعت عكسالعمل معرفي
ميكنند (ساليانه ،1385 ،ص .)18

از ميان عوامل آمادگي جسماني ،استقامت قلبي _ تنفسي بيشترين معناي ضمني را براي

س�لامت در طول عمر داراست .صاحب نظران ديگري همچون سافريت ،باسكو و گاستافون
وجود دارند كه مفهوم آمادگي جسماني و آمادگي حركتي را يكي دانسته اند (اسمعيلي.)1382 ،
خلق و خو :خلق و خو عموما به وضعیت هیجانی یا انگیختگی عاطفی متغیر و نه غیردائم

اطالق میشود .احساس غرور یا خوشبختی بیش از چندین ساعت یا چند روز طول نمیکشد،
درحالی که اعتماد به نفس یا عزتنفس که نشانه وضعیت شخصی فرد است پایدارتر میباشد.
خلق و خو اش��اره به آن ویژگی های روان ش��ناختی داردکه از فرآیندهای فیزیولوژیکی ارثی
سرچشمه میگیرند .از طرف دیگر برخی از نویسندگان معتقدند که خلق و خو حاصل مجموعه
واکنشهای عاطفی در یک زمان معین است؛ به عبارت دیگر خلق و خو یک استعداد عاطفی
و زیربنایی است که آکنده از گرایش های هیجانی و غریزی بوده و به حالت های روانی جنبه
مطبوع یا نامطبوع میدهد؛ بنابراین خلق و خو به تحریک پذیری هر روز مغز ،دستگاه عصبی
خود مختار و دستگاه درون ریز مربوط میشود (بوسين.)2004 ،
تحقیق��ی ب��ا عنوان آمادگی جس��مانی و رابط��ه آن با میزان تحلیلرفتگی و س�لامت
1. Mathius
2. Bosco
3. Gustafson
4. Buyse
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روانی در بین اعضای هيئت علمی دانش��گاههای نظامی کش��ور نشان میدهد که با افزایش
میزان آمادگی جس��مانی ،میزان تحلیلرفتگی آنها کاهش مییابد .تحلیلرفتگی آزمودنیها
را میت��وان از روی می��زان آمادگی جس��مانی و برخی زیرمجموعه ها از جمله اس��تقامت
قلبی–تنفسی و درصد چربی بدن آنها برآورد کرد (صانعی.)1383 ،
در تحقیق بررس��ی ارتب��اط بین فعالیت بدنی ،برخی عوامل آمادگی جس��مانی مرتبط با
تندرس��تی با شیوههای برخورد با استرس دانشجویان دانش��گاه گیالن نشان داد که اگرچه
رابطه معناداری بین ش��یوه های مقابله با استرس و فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی وجود
نداشت ،با این حال دو شیوه ارزیابی مجدد مثبت و حل مدبرانه مسئله بیش از سایر شیوهها
با فعالیت بدنی در ارتباط بودند (تبریزیان و بروجنی.)1384 ،
تحقیقی با عنوان تأثیر آمادگی جسمانی بر حاالت خلقی و سالمت عمومی پسران جوان
بزهکار نش��ان میدهد در گروه تمرین کرده در دراز و نشس��ت ،ترکیب بدن ،عزت نفس،
حاالت خلقی ،اضطراب حالتی مزمن و افس��ردگی نسبت به قبل از تمرین بهتر و در گروه
کنت��رل (واپایش) در ترکیب بدن افزایش و در عزت نفس ،حاالت خلقی ،اضطراب حالتی
مزمن و افسردگی بدتر شدند (هیلیر و همکاران.)1982 ،

رقابت و خلق و خو :ميزر و لمب )1980( 1برای توجيه برخي از جنبههاي نظريه خلق

و خ��و مطالعهاي را بر روي چه��ارده مرد ،طي يك بخت آزمايي اجرا كردند .دراين بخت
آزمايي نيمي از آزمودنيها صد دالر برنده ش��دند و نيمي ديگر برنده نش��دند .مبناي برد و
باخت در اين مطالعه فقط شانس بود نه تالش فرد .در برندگان بهطور گروهي پس از اين
برد افزايشي در غلظت تستوسترون ديده نشد ،ولي در دو نفراز برندگان كه داراي احساس
ثابت و برجس��تهاي در شادي بودند ،افزايش معنا داري در غلظت تستوسترون مشاهده شد
(مورگان و همکاران.)1987،
ميزر وهمكاران ( )1980در س��ه شرايط آزمايش��ي رابطه تستوسترون ،وضعيت اجتماعي
وخلق وخو را در مردان مورد بررس��ي قرار دادند .در اولين مرحله آزمودنيها در مسابقه تنيس
1. Mazur and etal
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دوبل با جايزه صد دالري ش��ركت نمودند .پس از اين مس��ابقه غلظت تستوس��ترون در اغلب
برن��دگان باالتر از بازندگان بود .در حالت دوم بر اس��اس قرعه كش��ي ،آزمودنيها جايزه صد
دالري را بدون هيچ كشش��ي و فقط براس��اس شانس كس��ب ميكردند .در اين حالت تفاوت
معناداري در غلظت تستوسترون بين برندگان وبازندگان مشاهده نشد و در سومين مرحله غلظت
تستوس��ترون پس از جشن فارغ التحصيلي از دانشكده پزشكي مورد اندازه گيري قرار گرفت.
افزايش غلظت تستوسترون تا دو روز پس از جشن فارغ التحصيلي مشهود بود .همچنين بين
غلظت تستوسترون و خلق وخوی آزمودنيها همبستگي مشاهده شد .نتايج اين مطالعه نشان
میدهد كه شعف و خرسندي ناشي از رسيدن به يك جايگاه اجتماعي پس از تالش شخصي با
افزايش غلظت تستوسترون همراه است (اسمعيلي.)1382 ،
در همين راستا مك كول 1وهمكاران ( )1992به بررسي رابطه برد و باخت ،خلق وخو و
تغييرات هورمون تستوسترون پس از يك شرط بندي در مسابقه شير يا خط پرداختند .در اين
مطالعه  28مرد دانشجو شركت کردند  .قبل از آزمون وضعيت خلقي آزمودنيها به وسيله آزمون

 MAACLمورد اندازه گيري قرار گرفت .نمونههاي بزاقي نيز جهت اندازهگيري تستوسترون
و كورتيزول ،قبل و بعد از آزمون مورد اندازهگيري قرار گرفت .سپس آزمودنيها در يك شرايط
كام ً
ال كنترل شده تصادفي قرار گرفتند .در اين شرايط هر آزمودني بايستي حدس ميزد در 60

مرتبه پرتاب سكه چند مرتبه شير وچند مرتبه خط ميآيد .اگر بيش از  30مرتبه شير سكه ميآمد،
 5دالر به فرد تعلق میگرفت و اگر كمتر از  30مرتبه بود جايزهاي به فرد تعلق نميگرفت .نتايج
نشان داد كه برندگان در مقايسه با بازندگان تغييرات خلقي مثبت داشته و سطوح تستوسترون در
برندگان بعد از پايان آزمون بيشتر از بازندگان بود .بين گروه برندگان وبازندگان از نظر سطوح
هورمون كورتيزول تفاوتي وجود نداشت كه نشان ميدهد الگوي پاسخ هورموني -رفتاري براي
برندگان و بازندگان مختص به هورمون تستوس��ترون است .نتايج اين مطالعه نشان داد كه برد
وباخت ميتواند سطوح هورمون تستوسترون در مردان را تغيير داده و خلق وخو نيز به طبع آن
بهطور غير مستقيم تغيير كند (واعظ موسوي.)1376 ،
1. Maccaaul et
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تأثي��ر اجزای آمادگي جس��ماني بر خلق وخو :دراين راس��تا م��ورگان ( )1988عنوان

كرد نيم رخ خلقي ورزش��كاران موفق از ورزش��كاران ناموفق ،بهویژه در س��طوح باال در
ورزش��كاران نخبه متفاوت اس��ت .نيم رخ خلقي ورزش��كاران موفق مانند كوه يخي است.
بهگونهاي كه ورزش��كاران موفق نمرات بااليي در نيرومندي و نمرات پایینی در اضطراب،
افس��ردگي ،خستگي و س��ردرگمي دارند .نكته جالب اين است كه وقتی ورزشكاران بر اثر
افزايش فش��ار تمرين مبتال به س��ندروم تمرين مفرط ميش��وند ،نيم رخ كوه يخي در آنان
معكوس ميش��ود .بدين معنا كه عوامل منفي خلق وخو با اضطراب ،افس��ردگي ،خستگي،
سردرگمي ،و تنش همراه است .همچنين كاهش برنامه تمريني تيپر با بهبود وضعيت خلق
وخو همراه است (آفرينش.)1370 ،
اوناكرا و همكاران ( )1989به منظور بررس��ي رابطه حجم تمرين ،بروزسندروم ،تمرين

مف��رط وتغييرات نمرات آزمون  POMSبر روي چهارده زن ش��ناگر دانش��گاهي به مطالعه
پرداختند .آزمودنيها در دوره با حجم باال شركت کردند .بعد از اتمام دوره تمرين با حجم
باال ،سه نفر از اين ورزشكاران مبتال به سندروم تمرين شده ،يازده نفر ديگر دچار اين سندروم
نش��دند .گروه مبتال به ط��ور معنا داري داراي اختالالت خلقي مانند نمرات افس��ردگي زياد
وسطوح افزايش يافته كورتيزول بزاقي بودند (اديب صابر.)1381 ،
مورگان و همكاران ( )1988نتيجه ده سال تحقيق بر روي شناگران دانشگاه ويسكانسين را

به ش��رح زير خالصه کردند .الزم به ذكر است در اين مطالعات ازآزمون  POMSبه عنوان
ابزاري جهت تعيين وضعيت خلق وخو استفاده شده است.

• مجموع اختالالت خلقي (جمع تنش ،افسردگي ،خشم ،خستگي و سردر گمي به غير از

نيرومندي) در زمان افزايش فشار تمرين ،افزایش معناداري مييابد.

• متعاقب كاهش در فش��ار تمرين ،مجموع اختالالت خلقي به س��طوح اوليه باز میگردد.

بدين معنا كه بين فشار تمرين و ويژگيهاي خلقي ارتباط وجود دارد.

• حتي دورههاي كوتاه مدت اس��تراحتي يا كاهش تمرين (تيپر) ممكن است براي بهبود

وضعيت خلقي سودمند باشد.
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• عملكرد ورزشكاران فرسوده آسيب مي بيند و اختالالت خلقي در آنان مشاهده ميشود.

• تغييرات خلقي مش��ابه در گروه كنترل مشاهده نميش��ود ،پس ممكن است برنامههاي
تمريني موجب تغييرات خلقي شود.

• تغییرات فردی زیادی در پاسخ خلقی به تمرینات و فعالیتهای شدید وجود دارد.

فرضیههای تحقیق

بین اجزای آمادگی جسمانی و نیم رخ حاالت خلقی در کارکنان راهنمایی و رانندگی ارتباط

معناداری وجود دارد.
 بین توده بدنی و خلق و خوی کارکنان راهور ارتباط معنا داري وجود دارد. بین عملکرد هوازی و خلق و خوی کارکنان راهور ارتباط معنا داري وجود دارد. بین قدرت و استقامت عضالنی و خلق و خوی کارکنان راهور ارتباط معنا داري وجود دارد. -بین انعطاف پذیری و خلق و خوی کارکنان راهور ارتباط معنا داري وجود دارد.

روششناسي تحقیق

روش تحقي��ق در اي��ن پژوهش توصيفي ،از نوع همبس��تگي اس��ت؛ بهطوري كه ابتدا

متغيرهاي تحقيق جامعه موردنظر شناسایی و سپس بدون هیچ دخالت استنتاج ذهنی ،توصیف
میشود .همچنين جهت بهدست آوردن ارتباط بين متغيرهاي اصلي تحقيق با زيرمقياسهاي
آن و مقايس��ة برخي متغيرها با يكديگر در اين تحقيق ،مورد بررسي و مقايسه قرار ميگيرد.
بدين جهت بهوس��يلة آزمونهاي آمادگي جس��ماني و ارائه پرسشنامه ،وضعیت و موقعیت
آزمودنیه��ا را ب��دون قضاوت و ارزش گذاری توصیف کرده و همبس��تگی متغیرهای مورد
نظر تحقیق بهدست آمده است .جامعة آماري مورد مطالعه اين پژوهش  1000نفر از کارکنان
رس��مي مرد بودند كه بين  20الي  35س��ال سن داش��تند و در واحد صف پلیس راهنمايي و
رانندگي تهران خدمت میکردند كه نحوة خدمت آنان در مناطق شمال ،جنوب ،غرب ،شرق
و مركز تهران  8ساعت خدمت و  16ساعت استراحت بود و نمونههاي آماري 11درصد از هر
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منطقه به عنوان نمونه انتخاب شدند و  110نفر مرد با ميانگين سني  20الی  35سال و از طريق
نمونهگيري خوش��هاي در مناطق انتخاب گرديدند .براي ابزار اندازه گیری در اين پژوهش از
دو روش عمده براي جمعآوري اطالعات اس��تفاده شده است .اندازهگيري آمادگي جسماني
(سالمت) از عملكرد هوازي به صورت دوازده دقيقه دويدن كوپر ،قدرت عضالني استفاده از
دستگاه سيمكش براساس كيلوگرم ،شاخص توده بدن براساس فرمول وزن به كيلوگرم و قد به
متر (مجذور) ،انعطافپذيري به صورت انعطاف تنه به جلو به صورت نشسته و سنجش خلق
و خو از آزمون  65س��ؤالي نيمرخ حاالت خلقي ( 1)pomsكه توس��ط مك نير 2و همكاران
تهيه و استاندارد شده است .در اين آزمون فقط احساسات خلقي كه زودگذر و ناپايدار هستند
مورد اندازهگيري قرار ميگيرند .ويژگيهاي ش��خصيتي يا اختالالت مرضي با استفاده از اين
آزمون قابل اندازهگيري نيس��تند .اعتبار و پايايي آزمون ( Pomsپرس��ش نامه خلق و خوي

ورزشكاران) در ايران را برخي از محققان داخلي تعيين كردهاند (واعظ موسوي و همكاران،
 ،1381ش��فيع زاده و هم��كاران )1386 ،و دامنه ضريب پاياي��ي آن بين  0/ 6970تا 0/ 8700
متغير بود (شفيع زاده و همكاران .)1386 ،در پژوهش نيسي شوشتري و شكر شكن (،)1380
ضرايب پايايي آزمون كوپر اسميت به روش باز آزمايي به ترتيب  0/90و  0/93گزارش شده
است .همچنين پايايي و ثبات دروني مقياس مذكور را ابراهيمي قوام براي دانشجويان و دانش
آموزان  0/92محاسبه كرد (قدس مير حيدري و همكاران.)1389 ،
روش امتيازدهي در مقابل هر كدام از  65سؤال آزمون 5 ،گزينه و عدد صفر تا  4قرار
گرفته اس��ت .گزينة اول (به هيچ وجه) نش��انگر فقدان آن حالت از خلق اس��ت .در گزينة
بعدي (كم ،متوس��ط ،تقريب ًا زياد و خيلي زياد) به ترتيب بر ش��دت وجود آن حالت افزوده

ميگردد .هر يك از س��ؤاالت آزمون مربوط به يكي از ش��ش حالت خلقي اس��ت .با جمع
نمرات اين سؤاالت ،نمره فرد در آن حالت به دست ميآيد و سرانجام برای هريك از شش
حالت خلقي ،شش نمره حاصل ميشود.
پس از مش��خص شدن گروه نمونه مطالعه ،ابتدا طي جلسهاي به تمام آزمودنيها اطالعات
1. Profile of mood states
2. Nier Make
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كاملي درخصوص مراحل جمعآوري اطالعات داده ميشود و پس از اين مرحله ابتدا وزن و قد
آزمودنيها جهت شاخص تودة بدن مورد اندازهگيري قرار ميگيرد و سپس ميزان خلق و خو
توسط پرسشنامههاي مربوط به ارائه نيمرخ حاالت خلقي اندازهگيري شده ،بعد از اين مرحله با
استفاده از آزمون كوپر عملكرد هوازي آزمونها مورد اندازهگيري قرار ميگيرد .همچنين قدرت
عضالني آزمودنيها و انعطافپذيري نيز در همان روز تعيين ميشود.

يافتههای تحقیق

در اي��ن پژوه��ش تجزيه و تحليل آم��اري درخصوص رابطه بين ش��اخص توده بدني،

عملك��رد هوازي ،قدرت و اس��تقامت عضالني ،انعطافپذيري ب��ا نيم رخ حاالت خلقي و

همچنين با يكديگر از ضريب همبستگي در سطح معناداري  P>0/05در نظر گرفته شدند.
جدول  : 1نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين شاخص توده بدن و خلق و خوی آزمودنيها

R

P

ضريب تعيين R2

 >P 0/05بحرانی
df=110

مجموعه اختالالت خلقي

0/130

0/203

0/017.

0/185

تنش _ اضطراب

0/119

0/215

0/014

0/185

افسردگي ـ سر افكندگي

0/078

0/419

0/007

0/185

خشم ـ خصومت

0/131

0/172

0/017

0/185

نيرومندي ـ فعاليت

-0/081

0/402

0/006

0/185

خستگي ـ بيحالي

0/118

0/220

0/014

0/185

سردرگمي ـ اغتشاش

0/122

0/203

0/014.

0/185

متغيرها

شاخص آماري

نتايج ضريب همبس��تگي پيرس��ون بين شاخص توده بدن و خلق و خوي کارکنان صف

پليس راهنمايي و رانندگي نش��ان داده اس��ت  r 0/185بحراني در س��طح  P>0/05رابطه
معناداري وجود ندارد.
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جدول :2نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين عملكرد هوازي و خلق و خوی آزمودني ها

R

P

ضريب تعيين R2

 >P 0/05بحرانی
df=110

مجموعه اختالالت خلقي

-0/047

0/625

0/002

0/185

تنش _ اضطراب

-0/043

0/652

0/001

0/185

افسردگي ـ سر افكندگي

0/056

0/561

0/003

0/185

خشم ـ خصومت

-0/145

0/130

0/021

0/185

نيرومندي ـ فعاليت

0/036

0/705

0/001

0/185

خستگي ـ بيحالي

-/039

0/687

0/002

0/185

سردرگمي ـ اغتشاش

0/004

0/971

0/000.

0/185

متغيرها

شاخص آماري

نتايج ضريب همبس��تگي پيرس��ون بين عملكرد هوازي و خل��ق و خوی کارکنان صف

پليس راهنمايي و رانندگي نشان داده است كه r 0/185

بحراني در سطح  P>0/05رابطه

معناداري وجود ندارد.
جدول :3نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين قدرت و استقامت عضالني و خلق و خو

R

P

ضريب تعيين R2

 >P 0/05بحرانی
df=110

مجموعه اختالالت خلقي

0/034

0/726

0/001

0/185

تنش _ اضطراب

0/020

0/835

0/000

0/185

افسردگي ـ سر افكندگي

0/054.

0/576

0/003

0/185

خشم ـ خصومت

0/064.

0/510

0/004.

0/185

نيرومندي ـ فعاليت

0/135.

0/159

0/018

0/185

خستگي ـ بيحالي

*0/189

0/048

0/039

0/185

سردرگمي ـ اغتشاش

0/014

0/881.

0/000

0/185

متغيرها

شاخص آماري

نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين قدرت و استقامت عضالني و خلق و خوی کارکنان
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صف پليس راهنمايي و رانندگي نشان داده است كه  r 0/185بحراني  P=0/048در سطح

 P>0/05در يك مورد با خس��تگي و بيحالي مثبت وجود دارد .هر مقدار قدرت عضالني
باالتر رود ،خستگي و بيحالي پايينتر ميرود.

نمودار :1همبستگي قدرت و استقامت عضالني و خستگي ـ بي حالي Y = 0/21 X+ 86/84
جدول :4نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين انعطافپذيري و خلق و خو

R

P

ضريب تعيين R2

 >P 0/05بحرانی
df=110

مجموعه اختالالت خلقي

*-0/259

0/006

0/073

0/185

تنش _ اضطراب

*-0/270

0/004

0/072.

0/185

افسردگي ـ سر افكندگي

-0/158

0/098

0/025

0/185

خشم ـ خصومت

*-0/319

0/001

0/010

0/185

نيرومندي ـ فعاليت

0/165

0/084

0/027

0/185

خستگي ـ بيحالي

*-0/194

0/043

0/043

0/185

سردرگمي ـ اغتشاش

-0/165

0/084

0/027.

0/185

متغيرها

شاخص آماري

نتايج ضريب همبس��تگي پيرس��ون بي��ن انعطافپذيري و خلق و خ��وي کارکنان صف
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پلي��س راهنمايي و رانندگي نش��ان داده اس��ت كه  r 0/185بحراني ( P=0/001خش��م و

خصومت)( P=0/004 ،تنش و اضطراب)( P=0/043 ،خس��تگي و بيحالي)P=0/006 ،
(مجموع اختالالت خلقي) در سطح  P>0/05وجود دارد؛ بنابراين هر مقدار انعطافپذيري
بيشتر شود ساير موارد خلق و خوي ذكر شده كمتر ميشود.

نمودار  :2همبستگي انعطاف پذيري و تنش ـ اضطراب Y = -1/7 X+ 19/16

با توجه به همبستگی منفی بین تنش  -اضطراب و انعطاف پذیری در نمودار  2در می یابیم با
افزایش تنش  -اضطراب ،انعطاف پذیری كاركنان صف پليس راهور کاهش می یابد.

نمودار :3همبستگي انعطافپذيري و خشم ـ خصومت Y = -3/89 X+ 19/29
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با توجه به همبستگی منفی خشم  -خصومت و انعطاف پذیری در نمودار  3در مییابیم
با افزایش خشم  -خصومت ،انعطاف پذیری كاركنان پليس راهور کاهش می یابد.

نمودار :4همبستگي انعطافپذيري و خستگي ـ بيحالي Y = -0/59 X+ 17/41

با توجه به همبستگی منفی بین خستگی – بی حالی و انعطاف پذيري در نمودار  4در می یابیم
با افزایش خستگي -بي حالي  ،انعطاف پذيري كاركنان صف پليس راهور کاهش می یابد.

نمودار :5همبستگي انعطافپذيري و مجموعه اختالالت خلقي Y = -0/49 X+ 17/67
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با توجه به همبستگي منفی بین انعطافپذيري و مجموعه اختالالت خلقي در نمودار 5
در مییابیم با افزایش مجموعه اختالالت خلقي ،انعطافپذيري كاركنان صف پليس راهور
کاهش مییابد.

بحث و نتيجهگيري

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان آمادگي جسماني (سالمت) و ارتباط آن با خلق و

خو و نوع رفتار کارکنان پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ميباش��د .همچنين ارتباط
بي��ن متغيره��اي اصلي پژوهش با زيرمقياسه��اي آن و برخي متغيرها ب��ا يكديگر در اين
پژوهش مورد بررسي و مقايسه قرار ميگيرد.
نتايج تحقيقات نش��ان داد بين ش��اخص توده بدن با خلق و خو رابطه معناداري وجود
ن��دارد .يافته حاضر با تحقيقات ذاك��ري ( )1379همخواني دارد؛ اما ب��ا تحقيقات صانعي
سعيد ( ،)1383مك نير و همكاران ( )1981همخواني ندارد و علت اين ناهمخواني ممكن
اس��ت در تغذيه مصرفي آزمودنيها ،استفاده از امكانات ،وسايل نقليه و آنچه كه باعث كم
تحركيـ ميزان بيخوابي ،فشار كاري و روحي رواني در بين آزمودنيها میشود ،باشد.
بي��ن عملكرد هوازي با خلق و خو رابطه معناداري وج��ود ندارد .اين يافته با تحقيقات
م��ورگان ( )1980همخواني دارد ،اما با تحقيقات م��ورگان و همكاران ( ،)1988مك لي و
هم��كاران ( )2001همخوان��ي ندارد .علت اين ناهمخواني ممكن اس��ت در اين باش��د كه
محقق��ان مذکور تمرينات عملكرد هوازي آزمودنيها را ب��ا برنامهريزي كنترل مينمايند و
سالمت رواني آنان را با حداكثر اكسيژن مصرفي ميسنجند كه سالمت رواني خود متغيري
اس��ت كه با خلق و خو تفاوت دارد و آزمودنيهاي آنان از جامعه ورزشكار بوده است كه
با جامعه آماري انتخاب شده توسط محقق تفاوت دارد.
بي��ن ق��درت عضالني با خلق و خو رابطه معناداري وج��ود دارد و بين قدرت عضالني
با خس��تگي ـ بيحالي و مجموع اختالالت خلقي همبس��تگي مثبت مشاهده ميشود .يافته
حاضر با تحقيقات اوكانور و همكاران ( )1989همخواني دارد؛ اما نتايج حاضر با تحقيقات
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رتيجن��س و همكاران ( )2005همخواني ندارد .علت اين ناهمخواني ممكن اس��ت تفاوت
س��ن و جنسيت آزمودنيها باشد .جامعهاي كه استوارت تحت آزمايش و بررسي قرار داده
(زنان و مردان چاق با س��ن  55تا  75سال) از لحاظ فيزيكي و هورموني با جامعه ما بسيار
متفاوت اس��ت و اين تفاوتها خود باعث كس��ب نتايج مختلفي ميگردد .همچنين ممكن
اس��ت نوع تمرينات و فعاليتهاي بدني ،مدت تمرين و تعداد جلس��ات در جامعه آماري
انتخاب شده متفاوت باشد.
بي��ن انعطافپذي��ري با خلقوخو رابطه معناداري وج��ود دارد و بين انعطافپذيري و
مجموع اختالالت خلقي ،خستگي ـ بيحالي همبستگي منفي مشاهده ميشود .يافته حاضر
با تحقيقات ذاكري ( )1379همخواني دارد؛ اما نتايج حاضر با تحقيقات مك نير و همكاران
( )1981همخوان��ي ندارد و علت اين ناهمخواني ممكن اس��ت ن��وع تمرين ،تغذيه و نژاد
آزمودنيها ،كمتر وقت گذاش��تن براي ورزش و تحركات کم بدني ،آب و هوا و ش��رايط
جغرافيايي محل سكونت آزمودنيها باشد.

پيشنهادها

با توجه به یافتههای پژوهش پيشنهادهایي به شرح زیر ارائه میشود:
 -1توصيه ميش��ود پليس راهور با هماهنگي مديران و اس��اتيد علوم ورزشي نسبت به

برنامهريزي منظم تمرينات جهت ارتقای آمادگي جسماني و آگاهي دادن به كاركنان فواید
فعاليتهاي ورزش��ي ،تغذيه مناسب ،سالمت جسمي و روحي ،در اختيار گذاردن امكانات
و تجهيزات مناسب از جمله سالنهاي ورزشي و وسايل مورد نياز كه ميتواند نويد بخش
نيرويي با آمادگي جسماني باال وروحيهمناسب باشد اقدام نمايد.
 -2با عنايت به مأموريتهاي پليس راهور نسبت به تمرينات منظم براي كاركنان اقدام
ش��ود تا از عدم تحرك و ضعفهاي جسماني اين نيرو كاسته شده و باعث جلوگيري و يا
بهبود بيماريهاي قلبي و عروقي و دردهاي عضالني ناحيه كمر و پاها شود.

 -3ب��ا توجه به وج��ود رابطه مثبت بين قدرت عضالني و خس��تگي _ بي حالي ،انجام
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تمرينات قدرتي منظم كه باعث كاهش خستگي _ بي حالي و به موجب آن بهبود وضعيت
خلقي ميگردد پیش��نهاد میش��ود براي تحقق اين منظور تأمين سالنهاي بدنسازي سيار و
استفاده از مربيان مجرب بدنسازي توصيه ميگردد.
 -4برنامه ريزي مدون نس��بت به انجام تمرينات كششي پيوسته به صورت ايستا و پويا
جهت افزايش ميزان قابليت انعطاف پذيري كاركنان پليس راهور انجام شود.
 -5از آنجای��ي كه افزايش قدرت و اس��تقامت و انعطاف پذي��ري باعث كاهش تنش و
اضطراب ،خشم ،خس��تگي و بي حالي در اختالالت خلقي كاركنان پليس راهور ميگردد،
تمرينات مستمر اين سه عامل مهم آمادگي جسماني بهصورت سه جلسه در هفته اجرا شود.
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