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Aims: Referring to the medical commission is a behavior that is carried out by police officers 
for various reasons. This study was conducted to identify the factors affecting the referral of 
the West Tehran Police Command staff to the medical commission.
Instruments & Methods: This cross-sectional study was conducted in all of West Tehran 
Police Command staff (118 people) from December 2017 to May 2018. Respecting to the low 
mass of the community, all those who were willing to cooperate (105 people) entered the 
study. Four Beck’s Anxiety Inventories, Beck’s Depression Inventory, Spielberger’s Job Stress 
and Researcher-made Factors Affecting the Referral to the Medical Commission Questionnaire 
were used for data collection. Logistic regression was used to analyze the factors affecting the 
referral to the Medical Commission.
Findings: Exercise (p=0.002), family problems (p=0.004), job satisfaction of one’s self 
(p=0.03), drug use (p=0.001), economic problems (p=0.007), comparison with other 
occupations (p=0.023), meeting the expectations with the good conduct of work (p<0.001), 
work beyond the limit (p<0.001), type of exemption (p<0.001), grade(p=0.01) and cause of 
hospitalization (p<0.001) had a significant effect on the referral rate of West Tehran Police 
Command staff to the medical commission.
Conclusion: Meeting the expectations with the good conduct of work, work beyond the limit 
and the type of exemption are the referral factors due to psychological reasons and depression 
and lack of exercise, economic problems, meeting the expectations with good work and degree 
are the referral factors due to physical reasons to the medical commission. 
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  دهیچک
 یرویاست که توسط کارکنان ن یرفتار ،یپزشک ونیسیمراجعه به کم :فاهدا

عوامل  ییپژوهش به منظور شناسا نیا .ردیپذیصورت م یمختلف لیبه دال یانتظام
انجام  یپزشک ونیسیبه کمکارکنان فرماندهی انتظامی غرب تهران موثر بر مراجعه 

  .شد
در  ۱۳۹۷لغایت خرداد  ۱۳۹۶اين مطالعه مقطعی در بازه زمانی آذر : هاروشو  ابزار

نفر) انجام شد. با توجه به حجم  ۱۱۸کليه کارکنان فرماندهی انتظامی غرب تهران (
نفر) به مطالعه وارد  ۱۰۵تمام افرادی که تمايل به همکاری داشتند ( کم جامعه،

نامه اضطراب بک، افسردگی بک، استرس شغلی اسپیلبرگر و پرسش ۴شدند. از 
آوری داده ی برای جمعپزشک ونیسیساخته عوامل موثر بر مراجعه به کممحقق

از  یپزشک ونیسیعوامل موثر بر مراجعه به کم لیو تحل هیتجز یبرا. استفاده شد
   استفاده شد. کیلجست ونیرگرس

فرد از  یشغل )، رضایتp=۰۰۴/۰ی (مشکالت خانوادگ)، p=۰۰۲/۰( ورزش: هایافته
 )، مقایسهp=۰۰۷/۰ی (اقتصاد )، مشکالتp=۰۰۱/۰( دارو )، مصرفp=۰۳/۰یش (خو
 )، کار>۰۰۱/۰p( انجام کار نانتظارات با حس ن)، برآوردp=۰۲۳/۰( مشاغل یربا سا
 ) و علتp=۰۱/۰، درجه ()>۰۰۱/۰p( یتافـمع )، نوع>۰۰۱/۰p( از حد توان یشب

کارکنان فرماندهی غرب  داری بر میزان مراجعهیمعن) دارای تاثیر >۰۰۱/۰pی (بستر
  به کمیسیون پزشکی بودند. تهران
از حد توان و نوع  شیبرآوردن انتظارات با حسن انجام کار، کار ب: گیرینتیجه
عدم ورزش، مشکالت  ،یو افسردگ یعوامل مراجعه به داليل روان تیمعاف

برآوردن انتظارات با حسن انجام کار و درجه عوامل مراجعه به داليل  ،یاقتصاد
   هستند. یپزشک ونیسیبه کم یجسمان
  یپزشک ونیسیکم ،یاسترس، اضطراب، افسردگ ها:کلیدواژه

  
  ۱۰/۱۲/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۸تاريخ انتشار الترونيک: 
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  مقدمه
 متقابل ارتباط در مدای طوربه  روانی هایویژگی و یشغل هایویژگی

 که است رفتاری پزشکی، کمیسیون به . مراجعه]1[هستند ایپو و
. پذیردمی صورت مختلفی دالیل به انتظامی نیروی کارکنان توسط

 دردهای و جسمانی اگر به نظر رفتارگرایان رجوع کنیم، دردهای
 نوعی مثابهبه انتظامی نیروی در اشتغال از ناشی هیجانی
 فرد و کندمی عمل انتظامی نیروی کارکنان برای منفی کنندهتقویت
. وجود کندمی رجوع پزشکی کمیسیون به دردها آن از رهایی برای

 یهاتواند بر جنبهیم یانتظام یروهاین ینشناختی بروانمشکالت 
و  یجسمان یط(شرا کار از یبتغ و یجمله عملکرد شغل مختلف از

. ]2[باشد یرگذارثات )یروان یت(وضعیجه )، سردرد و سرگیزیولوژیکیف
که در آن حاکم است و  یمراتبسلسله یطو شرا ینظام هاییطمح

رو با آن روبه یینپا یهاکه افراد در رده هایییتمخصوصًا محدود
 ین. اودش در آنان یاز درماندگ یحالت یجادباعث ا تواند، میهستند

 یهتوج یشانبرا کهی صورت عدم استقالل و نداشتن قوه انتخاب در
در این جالب  یافته. ]3[یانجامدب یزن یگریتواند به عواقب دینشود م

 یاستعالج هاییاز مرخص %۲۶ یباً تقر خصوص آن است که
شناختی به مشکالت روان نظامیکارکنان  یلهوسدرخواست شده به

حاکم بر آن و خصوصًا  یطو شرا ینظام یط. مح]4[شودیمربوط م
 یطیمح یجادباعث ا یهمگ شود،یکه بر عهده افراد گذاشته م یفیوظا

استرس شغلی موقعیتی است که از . شودیافراد م یزا برااسترس
شود و وجه مشخصه آن یمتعامل میان افراد و مشاغل حاصل 

دارد تا از یوامرا  هاآندهد و یمتغییراتی است که در درون افراد رخ 
تواند یمکردن استرس بهنجار خود انحراف جویند. تجربه نحوه عمل

باال،  ونفشارخثیرات زیادی بر سالمت فیزیکی و روانی مانند تا
افراد  کهی صورت در. ]1[حمالت قلبی، افسردگی و اضطراب وارد آورد

 المتلحاظ س از ،مدیریت کنند یخوببهرا ها استرس یننتوانند ا
جمله  از یجوانب زندگ یردچار مشکل شده و متعاقب آن در سا یروان
آن  یددر حالت شدشوند و یفت عملکرد مواجهه مبا اُ  یشغل ینهزم در
 یاضطراب، انواع فوب یلاز قب یدترشد یبه مشکالت روان تواندیم یزن

 هاییش از توانایب فرد یها. چنانچه استرس]2[دشومنجر  PTSDو 
در درازمدت،  تواندیها باشد، ممقابله با عامل استرس هاییتو ظرف
از  .]5[سوق دهد یکیولوژیزیف -یانواع اختالالت روان یسوه بفرد را 

 هاییماریکمردرد، ب یانتظام یرویدر کارکنان ن یعشا هاییماریب
که ارتباط آن دالیل  ]6[و اعصاب و روان است یعروق-یقلب
 یفراوان هایپژوهششناختی از جمله استرس محتمل است. روان
 یجایجابه بیماری، معالی بروز در شغلی استرس نقش دهندهنشان
 .]1[است بوده ثرمو هاآن زودرس بازنشستگی و کار نیروی زیاد

 %۴۶تا  %۳۳از  یسکه استرس در پل دهندینشان م هاپژوهش
که  دهدیوجود دارد که نشان م هاییپژوهش .]7[است یرمتغ
 یشترب یوعبا ش شغلیگرفتن در معرض استرس مزمن و استرس قرار
ازجمله سندرم  ی،و عروق یقلب هاییماریب یرومو مرگ یماریب

از افسران  %۳۰تا  ۲۵که  شودیزده م ینتخم. ]8[یک رابطه داردمتابول
 مرتبط با استرس مانند فشار یمشکل سالمت جسم یک یدارا یسپل

  .   ]9[هستند یعروق-یقلب هاییماریب یاخون باال 
 یمثابه قاتلبه یسدر پلکه است  یلیاز مسادیگر  یکی ی نیزافسردگ

و رو یافتن، نیدر صورت ادامه و ]10[دشویم یخاموش تلق
. ]11[کندیل میاو را زا یاجتماع-یفرد و وضع اقتصاد هاییتوانمند

 با اختالل آشکار در خلقکه - یاساس یاختالل افسردگ یوعش یزانم
 چهارم ها در مرتبهو اختالل هایماریب یهکل یانم -شودیم مشخص

 یاساس یاختالل افسردگ یوعش یزانم ها،نتایج پژوهش. ]12[دارد قرار
 کهاند نموده گزارش مردان برابر دو زنان در و ٪۳-۶ یکل طور را به
 یوعش یراندر ا .]13[رسدیم ٪۱۵-۲۵اختالل به  ینالعمر امادام شیوع

و  نورباال. ]14[شده است گزارش ٪۳-۵ ینب یاساس یاختالل افسردگ
را  یافسردگ یوعش ]12[و همکاران نوری خواجویبه نقل از  هوالکویی

آن  یایدر انگلستان و ولز گو پژوهشیاند. نموده گزارش ٪۳به  دیکنز
 ٪۲۷م اضطراب هستند و یعال یاز افسران ارشد دارا یمیاست که ن

 هاییبه بررس یت. با عنا]15[دهندیرا نشان م افسردگی معالی از
شناختی روان زاییبمتعدد، عوامل آسیقات آمده و تحق عملبه
 مت روان کارکنانالبر س یو شغل یخانوادگ ی،فرد یهااسترسیژه وبه

  . ]16[گذاردیم یمنف یرثات هاآنعملکرد  یجهنت و در پلیس
 ل شایع در کارکنان پلیس است؛ حالتییکی دیگر از مسای اضطراب

 برای را شخص و دهدالوقوع مییبقر خطری از خبر که هشداردهنده
 آسیب تهدیدات به نسبت را او و ساخته آماده تهدید با مقابله
 اضطراب. ]17 ,18[دهدیم خبر احتمالی تنبیه و درماندگی درد، جسمی،
 تبریز انتظامی نیروی عملیاتی کارکنان در که است مشکالتی از یکی
هر دو  و خودکارآمدی بین. ]19[است برخوردار دارییمعن فراوانی از

 رابطه انتظامی نیروی کارکنان در حالت) و (صفت نوع اضطراب
 دارای که افرادی کهی طور به دارد وجود معکوس دوطرفه
 و دارند کمتری حالت/صفت اضطراب ،هستند یباالی مدیخودکارآ
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 دارای هستند یباالی حالت/صفت اضطراب دارای که کسانی
  .]18[هست ینیپای مدیآخودکار
 و ییرضا، ]21[پیروزیو  باقری، ]20[انیسهرابهای پژوهش
 و  اربل، ]11[همکاران و یاسدزند، ]23[هاشمیو  صادقی، ]22[همکاران
و  بروگ، ]26[و همکاران الوسون، ]25[هوسین، ]24[همکاران
زوایای ارتباط مشکالت هیجانی  ]28[گیبزو کولینز  و ]27[ُادریکسول

و  ت دیگر، مسایلکنند؛ به عباربا دردهای جسمانی تایید می را 
ل و مسای و افسردگیشناختی نظیر استرس، اضطراب مشکالت روان

هور و مشکالت خانوادگی و عاطفی باعث افزایش بیماری و ظ
   ند.شوهای جسمانی بیماری مینشانه

و استخدام  شناساییرا صرف  یهنگفت ینههز هرساله یانتظام یروین
اهداف و  هاآن کارگیریبه باتا  نمایدمی یشخو یروهاین
 یروهایاز ن یانجام دهد. برخ خوبیبهمحوله را  هایموریتما
ل یسازمان دچار مسا یندر ا یشخدمت خو یشده ناجا طکارگیریبه

از خدمت در  یتمعاف یو برا ندشومی یو روان یو مشکالت جسمان
احاله  یپزشک یسیونبه کم یاستعالج هایمرخصیاخذ  یاسازمان 

ممکن  یانتظام یرویحاکم بر ن یط. اگرچه اقتضائات و شراندشومی
 یبرا یو روان یزیولوژیکف-یاز مشکالت جسمان یبرخ داست موج
 یدهاییل و مشکالت تردیمسا یناميزان صحت باشد، اما در  کارکنان

ل و یمسا ینا یزاناست که م یقاتیتحق یاجرا یازمندوجود دارد و ن
 یانتظام یرویسازمان ن هرساله یکند. وانگه یمشکالت را بررس

و عالوه بر آن  نمایدمیامور  ینبه ا یدگیرا صرف رس یمبالغ هنگفت
 یقاز طر خدمتآماده به کار  یرویاز ن یامالحظهقابلبا خروج بخش 

و  یانسان یضررها یپزشک هایکمیسیونمتخذه در  هایتصمیم
این  شد، بیان آنچه به توجه با .دشومیمتوجه سازمان  یادیز یمال

اجعه به کمیسیون ثر بر مرموبه منظور شناسایی عوامل  پژوهش
  ثیر آنها صورت پذیرفت. پزشکی و میزان تا

  
  هاو روش ابزار

در  ۱۳۹۷لغایت خرداد  ۱۳۹۶ آذربازه زمانی اين مطالعه مقطعی در 
انجام شد. با  )نفر ۱۱۸(کليه کارکنان فرماندهی انتظامی غرب تهران 

داشتند  تمام افرادی که تمايل به همکاری ،توجه به حجم کم جامعه
  نفر) به مطالعه وارد شدند.  ۱۰۵(

نامه اضطراب بک، افسردگی بک، استرس شغلی پرسش ۴از 
 یپزشک ونیسیراجعه به کممساخته عوامل موثر بر محققاسپیلبرگر و 
  آوری داده استفاده شد.برای جمع
 استیرو  برون، اپستین، بک : توسط(BAI) بکنامه اضطراب پرسش

 ۹۲/۰کرونباخ)  یلفاآآن ( یدرون یهمسان یب. ضره استشد یهته
 یصیزمان، سازه تشخ، همیمحتو یینوع روا ۵شده است و  گزارش
 یباال ییآدهنده کارنشان یشده است که همگ یدهآن سنج یو عامل

آن  یسنجروان هاییژگیو یدر بررس وسویمو  یانیکاوآن است. 
درجه اضطراب مجموع . ]29[اندگزارش نموده ۹۲/۰کرونباخ آن را  یآلفا

(هیچ یا کمترین)،  ۰-۷نامه به این شرح است: نمرات این پرسش
  (باال).   ۲۶-۶۳(متوسط)،  ۱۶-۲۵(خفیف)،  ۱۵-۸
سنجش  یبرا یگزارشخود  ابزار :(BDI-II) بکی افسردگ یاسمق

اساس نامه برپرسش یندر بزرگساالن است. نمرات ا یشدت افسردگ
 یمارشده توسط ب گزارش یتوضع) برحسب شدت ۰-۳( ینهچهار گز
نمونه  یک یرا رو یاسمق این و همکاران یفت.  شودیم یگذارنمره
 ۹۱/۰آن را  یآلفا یبدرآورده و ضر رابه اج یرانیا یتاز جمع ینفر۹۴
هفته گزارش  ۹۴/۰ه هفت یکبه فاصله  آن رای آزمایباز یاییپا یبو ضر
 یو برا ۹۲/۰ ییسرپا یمارانب یبرا BDI-II یآلفا یباند. ضرکرده

نامه از پرسش ینا ینچنهماست.  هبه دست آمد ۹۳/۰ یاندانشجو

 بکنامه افسردگی . هنجارهای پرسش]30[برخوردار است ییباال ییروا
 از خوب تصویر هارای افسردگی؛ احتمالی انکار" ۳کمتر از  صورت به
 ۱۰-۱۸، "افسردگی حد کمترین یا افسردگی فقدان" ۵-۹ "،خود

 تا متوسط افسردگی" ۱۹-۲۹، "متوسط افسردگی تا خفیف افسردگی"
 . است "شدید افسردگی" ۳۰-۶۳ " وشدید افسردگی
ه ساخته شد اسپیلبرگر توسط :اسپیلبرگری نامه استرس شغلپرسش
 یدادرو یکال ئوال منظم و بسته است که هر سئوس ۳۰ و شامل است

 جه بهبا تو یددهندگان باو پاسخ کندیم یانرا ب یشغل یزااسترس
کنند.  یگذارنمره ۹تا  ۱ االت را ازئوس یداد،هر رو ییزاشدت استرس

) ۲۷۰و حداکثر  ۳۰نامه جمع کل (حداقل پرسش یگذارنمره یبرا
 یبا استفاده از روش آلفاديگر و  ی. در پژوهشآیدینمرات به دست م

گزارش  ۸۴/۰ لبرگریاسپ یاسترس شغل نامهپايايی پرسش ،کرونباخ
   . ]31[است شده

 یسیونثر بر مراجعه به کموساخته عوامل منامه محققپرسش
 رسته، (سن، شناختیمولفه اطالعات جمیعت ۱۲دارای  :یپزشک
 ورزش، کمیسیون، نتیجه بستری، معاینه، برای معرفی نوع درجه)،
 دارو، مصرف خویش، از فرد شغلی رضایت خانوادگی، مشکالت
 مشاغل، سایر با مقایسه نظامی، هایمحدودیت اقتصادی، مشکالت
 از فرد شغلی لفه رضایت. به جز موبود انتظارات با کار حجم تناسب
 کمنمره تا خیلی  ۵معادل  زیاد خیلی از ایدرجه۵(لیکرتی  خویش

یی روا. بودخیر  و گذاری آن به صورت بلی، نمره)معادل يک نمره
و با  CVRو CVI های یی و صوری آن با استفاده از فرمولمحتوا

. پایایی گرفت قراریید متخصصان و کارشناسان مورد تا استفاده از نظر
  د.شمحاسبه  ۸۲/۰این آزمون از طریق آزمون آلفای کرونباخ 

پس از اخذ مجوز اجرای پژوهش از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و 
، طی زمان غرب ناجا تحقیقات کاربردیتاييد اخالقی آن در دفتر 

ها در اختيار افراد قرار گرفت تا پاسخ دهند. در نامهپژوهش، پرسش
  . شدبررسی  وبرگردانده  واجد شرایطنامه پرسش ۹۳نهايت 
از  یپزشک یسیونبه کم مراجعهبر  ثرعوامل موتحلیل  ویه تجز برای
منظور احراز عدم همخطی بهد. شاستفاده  یکلجست یونرگرس

بین، ماتریس همبستگی متغیرها یشپچندگانه بین متغیرهای 
 بنابراین بود، کمتر ۸/۰ از همبستگی مقادیر د که کلیهشمحاسبه 
  .بود رقرارب حاضر پژوهش در نیز فرض وجود همبستگی متعارفپیش
  

  هایافته
فرد  یشغل ، رضایت)p=۰۰۴/۰( یمشکالت خانوادگ، )p=۰۰۲/۰( ورزش
 یاقتصاد ، مشکالت)p=۰۰۱/۰( دارو ، مصرف)p=۰۳/۰( یشاز خو

)۰۰۷/۰=p(مشاغل یربا سا ، مقایسه )۰۲۳/۰=p(انتظارات با  ، برآورده
 ، نوع)>۰۰۱/۰p( از حد توان یشب ، کار)>۰۰۱/۰p( انجام کار نحس
ثیر دارای تا )>۰۰۱/۰p( یبستر تو عل )p=۰۱/۰( یت، درجهمعاف
 افسردگی؛ بودندیسیون پزشکی داری بر میزان مراجعه به کمیمعن

)۳/۰=p(اضطراب ، )۳/۰=p(استرس ، )۳/۰=p(بستری ت، مد 
)۳/۰=p(معافیت ت، مد )۶/۰=p(عادالنه دستمزد ، دریافت 
)۴/۰=p(نظامی های، محدودیت )۵۶/۰=p(سالمتی سطح ، طبقه 
)۵/۰=p(سن ، )۱/۰=p(شغلی ، وضعیت )۳۲/۰=p( و رسته 
)۲۷/۰=p( بودند.پزشکی  سیوندار بر مراجعه به کمیثیر معنیفاقد تا  

 و نوع توان حد از یشکار ب، برآوردن انتظارات با حسن انجام کار
 ل روانی به کمیسیون پزشکیبه خاطر مسایبر مراجعه افراد یت معاف

انتظارات با حسن  ی، برآوردناقتصاد ی، ورزش، مشکالتافسردگو 
ل جسمانی به به خاطر مسایبر مراجعه افراد  و درجه انجام کار

  .)۱؛ جدول >۰۵/۰pموثر بودند (کمیسیون پزشکی 
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                   پژوهشی طب انتظامی-نامه علمیفصل

 به کمیسیون پزشکی به دليل مسایل روانی و جسمانی عوامل تاثيرگذار بر مراجعه) ۱جدول 

  شاخص
 مسايل جسمانی مسايل روانی

داریسطح معنی  مقدار والد بتاداریسطح معنی  مقدار والدبتا
  ۸۷/۰  ۰۲/۰  ۲۳/۳۸۴  ۸۷/۰  ۰۲/۰  ۳۶۲ مبدأ عرض از
  ۰۴/۰  ۹۳/۳  ۴۵/۰ ۱/۰  ۶۷/۲  ۳۴/۰  افسردگی
  ۹۱/۰  ۰۱/۰  ۰۲/۰  ۵۳/۰ ۳۷/۰  ۱۱/۰  اضطراب
  ۹۱/۰  ۰۱/۰  ۰ ۲۷/۰  ۰۴/۰۲/۱  استرس

  ۷۲/۰  ۱۲/۰  -۰۶/۰ ۴۱/۰ ۶۶/۰-۵۳/۰ مدت بستری
  ۱۳/۰  ۲۸/۲  -۳۶/۹ ۳/۰ ۰۷/۱  -۰۴/۶ مدت معافیت

  ۰۴/۰  ۹۳/۳  ۸۹/۱۹ ۰۷/۰  ۲۱/۳  ۲۱/۱۷ورزش
  ۰۶/۰  ۴۲/۳  ۷۳/۵ ۰۹/۰  ۹۴/۴۷۸/۲ مشکالت خانوادگی

  ۰۸/۰  ۰۶/۳  ۷/۱۳ ۰۹/۰ ۸۱/۲  ۸۷/۱۲ رضایت شغلی فرد از خویش
  ۰۷/۰  ۱۷/۳  -۶۴/۱۸ ۰۵/۰ ۷/۳-۶۳/۲۱مصرف دارو

  ۰۵/۰  ۷۶/۳  -۷۹/۲۳ ۰۷/۰ ۱۴/۳  -۰۲/۳۰ مشکالت اقتصادی
  ۹۷/۰  ۰۰۱/۰  -۷۴/۸۸ ۹۷/۰ ۰۰۱/۰-۷۹/۷۶ مقایسه با سایر مشاغل

  ۰۳/۰  ۳۳/۴  -۷۱/۳۵ ۰۴/۰ ۹۴/۳-۳۱/۳۲ برآوردن انتظارات با حسن انجام کار
  ۰۵/۰  ۷۷/۳  -۱۶/۶۵ ۰۴/۰ ۱۱/۴  -۸۴/۷۰ حد توان از یشبکار 

  ۸۹/۰  ۰۱/۰  ۵ ۷۶/۰ ۰۹/۰  ۰۷/۱۴ دریافت دستمزد عادالنه
  ۳۹/۰  ۷۳/۰  ۷۲/۲ ۱۵/۰  ۸۴/۵۰۷/۲ های نظامییتمحدود

  ۸۷/۰  ۰۲/۰  ۴۸/۰ ۸۲/۰ ۰۴/۰-۵۲/۰ سالمتیطبقه سطح 
  ۲۱/۰  ۵۳/۱  -۱۷/۰ ۰۳/۰ ۵۵/۴-۳۵/۰  نوع معافیت

  ۰۸/۰  ۹۵/۲  -۸۵/۵ ۲۸/۰ ۱۴/۱-۶۹/۳  سن
  ۸۶/۰  ۰۳/۰  -۳۹/۱۸ ۸/۰ ۰۶/۰-۵۸/۲۷ وضعیت شغلی

  ۰۴/۰  ۹۸/۳  -۴۵/۲۲ ۰۵/۰ ۸۲/۳-۵۱/۲۱  درجه
  ۰۸/۰  ۳  -۷۸/۱۴ ۳۷/۰ ۷۹/۰-۲/۱۵  اعصاب  و روان

  ۸۵/۰  ۰۳/۰  ۴۲/۱۱ ۶۸/۰ ۱۶/۰  ۲۰ کمر و گردندیسک 
  ۳/۰  ۰۲/۱  ۱۷/۲۴ ۳۱/۰ ۶۲/۲۴۱پادرد

۴۸/۱۴۴ تصادف
- ۱۸/۱  ۲۷/۰ ۷/۱۶۱-  ۸۱/۰  ۳۶/۰  

  ۹۹/۰  ۰  ۷۸/۲ ۹۹/۰ ۵۷/۱۸۰۰/۰کولیت
  ۷۱/۰  ۱۳/۰  -۶۶/۵۹ ۸۲/۰ ۰۵/۰-۳۲/۲۶ جراحی کتف
  ۹۶/۰  ۰  ۷۲/۱۱۶ ۹۷/۰ ۳۶/۸۶۰۰۱/۰ مغز و اعصاب

  ۹۹/۰  ۰  -۴۳/۲۰ ۹۹/۰ ۷۲/۱۰۰/۰دیابت
  ۸/۰  ۰۵/۰  -۱۷٫۵۸ ۶۸/۰ ۵۳/۱۶۱۶/۰ دیسک کمر و گردن-اعصاب و روان
  ۹/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۱۴ ۰۶/۰ ۳۸/۳۰۴۳/۳ درد پا-اعصاب و روان

  ۱/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۱/۰ ۰۰/۰۰۰/۰  یتنروان
  ۶۵/۰  ۱۹/۰  -۴۱/۱۷ ۸۱/۰ ۳۴/۵۰۵/۰  پشتیبانی و آماد رسته
  ۳۴/۰  ۸۹/۰  -۵۱/۵ ۲۴/۰  ۳۳/۱-۵۸/۷  اطالعات رسته
  ۰۸/۰  ۹۳/۲  ۷۹/۱۱  ۲۹/۰ ۵۶/۵۰۸/۱  رانندگی و راهنمایی رسته

  ۶۴/۰  ۲۱/۰  -۲۷/۱۷ ۶۸/۰ ۱۶/۰-۶۳/۱۴  رسته عملیات ویژه
  ۷۶/۰  ۰۹/۰  -۰۲/۴۹ ۶۹/۰ ۱۵/۰-۳۹/۴۲  رسته مخابرات و الکترونیک

  ۷۲/۰  ۱۲/۰  -۰۸/۵۷ ۶۲/۰ ۲۳/۰-۵۷/۵۲  رسته فنی و مهندسی
  ۷۸/۰  ۰۷/۰  -۳۵/۷ ۷۸/۰ ۰۷/۰-۵۱/۷  رسته اداری
  ۲/۰  ۶/۱  -۶/۷۷  -  -  -۵۱/۶۶یيرسته دارا

  ۱۹۳/۰  ۶۹/۱  -۰۳/۱۶ ۱۹/۰ ۷۲/۱-۰۴/۱۷ رسته آگاهی
  -  -  ۰  - -۰ رسته انتظامی

  

  بحث
 یشغل ی، رضایتمشکالت خانوادگ، ورزشگفته شد که متغیرهای 

 یربا سا ی، مقایسهاقتصاد ، مشکالتدارو مصرفیش، فرد از خو
، از حد توان یشب ، کارانجام کار نانتظارات با حس ، برآوردهمشاغل
داری بر میزان ثیر معنیی دارای تابستر تیت، درجه و علمعاف نوع

  ند. هستمراجعه به کمیسیون پزشکی 
 ،]2[همکاران و کرمیهای پژوهش با پژوهش هاییافته این
 و صادقی ،]22[همکاران و رضائی ،]21[پیروزی و باقری ،]20[انیسهراب

 ،]24[همکاران و اربل، ]11[همکاران و یاسدزند ،]23[هاشمی
 کولین و ]27[دریسکولاُ  و بروگ ،]26[همکاران و الوسون ،]25[هوسین

 هایپژوهش با هاچنین این یافتههم .دارد مطابقت ]28[گیبز و
ل دارد؛ یعنی وجود مسای مطابقت ]16[الفو  الف و ]15[گیل
کرد آنها ـاعث اختالل در عملان بـاختی و هیجانی در کارکنـشنروان

  

و  امیرصدریچنین با تحقیق هم پژوهشهای د. یافتهشومی
شناختی با عزت نفس مبنی بر رابطه مشکالت روان ]18[همکاران

  نیروهای پلیس نیز همخوانی دارد. 
از نقش ورزش در جلوگیری از  پژوهش حاضرهای در تبیین یافته

ت نقش کنیم. ورزش به عله به کمیسیون پزشکی شروع میمراجع
روانی، -در مدیریت استرس و سالمت جسمانیهمتای خویش یب

مور نیروی انتظامی به سازگاری بیشتری با شود مایمباعث 
 و مقاصد شغلی دست یابد و به این دلیل است که این هاخواسته

ثیرگذار بر کاهش مراجعه به کمیسیون ی تاهالفهومعامل یکی از 
شود تمرکز و دقت و یمپزشکی است. مشکالت خانوادگی باعث 

های یتمورامیری در گبهرهی جابهمور نیروی انتظامی حافظه ما
آن  تبعبهد و شوزندگی  یهاچالشل و سازمان، مصروف مسای

به عملکرد پلیس در سازمان افزایش یابد و کار  هااعتراضانتقادها و 



ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۲۷  یپزشک ونیسیغرب تهران به کم ینتظاما یفرماندهعوامل موثر بر مراجعه کارکنان ـــــ
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ها در وی ل و چالشکه نوعی درماندگی از حل مسای رسدیمیی جابه
های جسمانی یماریبد که این عامل خود باعث افزایش شویمپدیدار 

کمیسیون یت منجر به مراجعه فرد به درنهاد و شویمی شناختروانو 
رد از خویش در شرایطی محقق د. رضایت شغلی فشوپزشکی می

که بین انتظارات مافوق و سازمان با عملکرد فرد تناسب و  شودمی
به کمیسیون پزشکی  کنندهمراجعهتعادل وجود داشته باشد. در افراد 

انی وجود این احساس وجود دارد که حجم عظیمی از انتظارات سازم
را با منطق خویش  آننباید موظف به انجام آن باشند و  هاآندارد که 
که در نیز یکی دیگر از عواملی است  دارو دانند. مصرفینمسازگار 

ت عوارض ناشی . داروها به علاستثر مراجعه به کمیسیون پزشکی مو
هایی در فرد است که به فرد احساس یژگیواز مصرف، موجد حاالت و 

بودن منجر به مریض مایدادهد. احساس یمضی و بیماری مری
باعث  لهامسد. این شویمی کاراهمالی در انجام وظایف یا کارکم
یه وی علد و انتقادها شوهم انباشته ی روشود وظایف شغلی به یم

ای یدفاعهای یسممکان دنبالد. در چنین شرایطی فرد به مضاعف شو
سازی یکی یسم عقالنیمکان .]32[ها کنداست که وی را از این شرایط ر

جسمانی  سالمت بهل مربوط یی است که فرد با پیگیری مسایهاراهاز 
ی تمرکز به رفع انتقادهای شغلی، جابهاز طریق کمیسیون پزشکی 

منفی ناشی از شرایط های یجانهو  هااحساسکند خود را از یمسعی 
سازی فرد با پرهیز از یسم عقالنیمکاندر  که چرا شغلی رها کند

  .]33[شودیمی عقالنی متمرکز هاجنبهبه  آزاردهندهی هااحساس
 درشود یمدیگر عواملی است که باعث  جمله ازی اقتصاد مشکالت 
های یت فرد به کمیسیون پزشکی مراجعه کند که آن را مکانیسمنها

 منظوربههای دفاعی رایج یسممکانیکی از  .کننددفاعی تبیین می
سازی های منفی جسمانییجانهها و اجتناب و دوری از احساس

ل و اضطراب ناشی از مشکالت اقتصادی خود را به . مسای]34[است
کردن مثل دهد. عالیم جسمانیهای جسمانی بروز میانهشکل نش
می است که به کارکرد های عصبی و دیگر عالیباال، تیک فشارخون

یکی از دیگر از  مشاغل یربا سا سهرساند. مقاییمطبیعی بدن آسیب 
عدالتی و تبعیض در میزان یبعواملی است که منتهی به درک 

این احساس را در  اندکاندکد و شویمدستمزدها و حقوق و مزایا 
د و با شوق و دهد که حجم کار خویش را کاهش دهیمفرد شکل 

یتی ل کاری خویش را دنبال نکند. در چنین وضععالقه و انگیزه مسای
کند و یمیفه وظ انجامفرد احساس فشار زیادی بر خویش در حین 

یمارانگاری خودبپیوسته در پی این است که از این فشار رهایی یابد. 
هایی است که در چنین شرایطی فرد به مکانیسم جمله ازو تمارض 

چه در ابتدا ممکن است فرد  ها اگریسممکاند. این شویمآن متوسل 
شود فرد یمیج باعث تدربها پزشکی نکشاند ام کمیسیونرا به 

مریض شده است و نگران سالمتی خویش  واقعاً احساس کند 
  شود. یم
نیز از  انجام کار نانتظارات با حس و برآوردن از حد توان یشب کار

 صورتبهدیگر عواملی است که بر میزان مراجعه به کمیسیون پزشکی 
فرد موفق شود  چقدر هریگر، د عبارت بهثیرگذار است؛ معکوس تا

انتظارات شغلی را بیشتر با حسن انجام کار انجام دهد، کمتر به 
کننده این موضوع، به یینتبکند. دالیل کمیسیون پزشکی مراجعه می

های اجتماعی و تقدیر و تحسین ناشی از کنندهمیزان دریافت تقویت
کند یم. چنین فردی احساس رضایت شغلی ]35[حسن انجام کار است

کند با درک درست از وظایف شغلی و اقتضائات و شرایط یمو سعی 
ی هاخواستهی وی و هاخواستهسازمانی به نحوی رفتار نماید که بین 

یت نیز بر معاف سازمانی نوعی همسازی و تلفیق صورت گیرد. نوع
یگر د عبارت به .ثیرگذار استمیزان مراجعه به کمیسیون پزشکی تا

نوع معافیت از تخفیف کمتری برخوردار باشد، انگیزه فرد  چقدر هر

ها از یتمعاف چقدر هریاید. یعنی برای رجوع مجدد افزایش می
از  یشب یستادنا-یلدو ساعت تقلبه ترتیب از  کهآنسطوح خفیف 

شروع و به سطوح باالی آن یعنی  حمل سالح -رژه- یقهدق ۳۰
یه کارهای نگهبانی، رزم، مداومت کاری، تیراندازی و معافیت از کل

پیش برود، از میزان مراجعه به کمیسیون پزشکی  زااسترسمشاغل 
ی رجوع به هاخواستهفرد به کلیه مقاصد و  که چراشود یمکاسته 

را  لهامسکننده این یینتبیل دالیافته است. دستکمیسیون پزشکی 
جو کرد. وقتی قصد فرد از مراجعه به وباید در قصد فرد جست

کمیسیون پزشکی رهایی از کلیه وظایف شغلی باشد، در چنین 
ی انجام کامل قصد سوبهی نگهدارنده، فرد را هاکمحرشرایطی 

 کنند.یمهدایت 
درجه نیز یکی دیگر از عواملی است که بر میزان مراجعه به کمیسیون 

 پژوهشهای این ساس یافتهیگر بر اد عبارت به .است ثرومپزشکی 
تر باشد، میزان مراجعه وی به کمیسیون یندرجه فرد پای چقدر هر

توان در میزان یمکننده این یافته را یینتبیل دالپزشکی بیشتر است. 
های الزم اجتماعی کنندهیتتقومشکالت، سختی کار و عدم دریافت 

دارای درجات ی پایین جست. افراد ادرجهدارای سطوح  کارکنانتوسط 
ی شغلی بیشتر، حجم زیاد کار، مشکالت هااسترستر از پایین

 تبرند. علیمین از کمبود حقوق و مزایا رنج چنهماقتصادی و 
جعه مجدد فرد به ی هم یکی دیگر از عواملی است که مرابستر

 دهندهنشانچه نتایج تحلیل  ثیرگذار است. اگرکمیسیون پزشکی تا
ت طر علی یا جسمانی) به خاشناختروانه (تفاوت بین نوع مراجع

به  مجدداً شود، فرد یمبستری نیست، اما در کل این عامل باعث 
ی خواه به شناختروان(خواه به خاطر  کمیسیون پزشکی مراجعه کند

ت خاص بستری خاطر مسایل جسمانی). وقتی فردی به یک عل
د پیدا یی در فرجودرمانهای یریگجهتشود، نوعی انتظار و یم
. چنین شخصی ]36[کندیمتر یموخشود که اوضاع را برای وی یم

کند بیشتر از محیط کار فاصله بگیرد و با افزایش ترک محیط یمسعی 
شود و برگشت وی و یمبیشتر از شرایط سازمانی خارج  روز هرکار 

شود. بنابراین حیط سازمان و شغلی دشوارتر میتطابق مجدد وی با م
ل درمانی خویش از طریق کمیسیون بیشتر بها مسایبه پیگیری 

کند خویش را بیشتر و بیشتر از محیط کاری یمدهد و سعی یم
  دارد.  نگه دورسازمان 

توان در علل اصلی رفتار مراجعه به کمیسیون پزشکی را می
های منفی ناشی از اشتغال در نیروی انتظامی ردیابی کنندهتقویت

 کاری سخت شرایط مناسب، اجتماعی هایکنندهتقویت نمود. فقدان
 شدت تجربه استرس شود برباعث می اقتصادی و مالی مشکالت و

روز انتظامی روزبه نیروی کارکنان در افسردگی و اضطراب شغلی،
 فرد شودمی سازمانی باعث مقتضیات و د. این شرایطشوافزوده 

نماید. این رفتار  مراجعه پزشکی کمیسیون به هاآن از رهایی منظوربه
 های فردغیبت که انجامد؛ چراشدن اوضاع میترخود به بغرنجبهخود

 و انتقادها کنار شدن کارها درترهای متعدد و انباشتهو مرخصی
 هیجانی دردهای شودمی باعث بیشتر کار عتوق و هاسرزنش
عدم حصول . شوند تبدیل جسمانی مشکالت و لمسای به اندکاندک

تواند نظر فرد از مراجعه به کمیسیون پزشکی می نتیجه مورد
خودبیمارانگاری را در پی  سازی،جسمانی دفاعی هایمکانیسم

  نگه دارد.  داشته باشد و عمًال فرد از چرخه کار در سازمان دور
  

  گیرینتیجه
 و نوع توان حد از یشکار ب، برآوردن انتظارات با حسن انجام کار

ورزش، عدم ی، افسردگو روانی به داليل  مراجعهعوامل یت معاف
 و درجه انتظارات با حسن انجام کار ی، برآوردناقتصاد مشکالت
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