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Aims: The workforce of any military organization is one of the most important and influential 

resources in that system. The need for the proper use and suitable selection of people in different 

work shifts is vital. This study aims to measure the basic cognitive functions based on Automated 

Neuropsychological Assessment Metrics (ANAM) in police shift and administrative personnel. 

Materials & Methods: This study’s design is causal-comparative. A sample of 110 individuals 

from the specialized unit staff of Kerman province in 2019 was selected through a random 

sampling technique. To evaluate the cognitive functions of these individuals, the ANAM 

Neurological Psychological Evaluation Software Collection was used. The Independent T-test was 

performed for data analysis using the SPSS software version 25. 

Findings: The findings showed no significant difference between shift and administrative groups 

in the scores of code substitution, mathematical processing, matching to sample, mathematical 

processing time, and matching to sample time. However, a significant difference between the two 

groups was observed in procedural reaction time (P=0.024) and reaction time (P= 0.006). 

Conclusion: The results showed that the simple and procedural reaction times are higher in shift 

workers. There was no significant difference in other cognitive patterns of the research subjects 

in the sampled police personnel. That could be due to the similar general military training, using 

administrative staff in police operations, and periodic shifts. 
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مختلف  یهاافراد در نوبت ستهیو انتخاب شا حیصح یریکارگاست و لزوم به رگذاریمنابع تأث نیترهر سازمان از مهم یانسان یرویناهداف: 
 یشناختعصب یابیافزار ارز¬بر نرم یمبتن هیپا یشناخت یها¬کرد¬پژوهش سنجش کار نیاست. هدف از انجام ا تیحائز اهم اریبس یکار

 است یوادار کارنوبت سیآنام در کارکنان پل

 1398نمونه موردنظر از بین کارکنان یگان ویژه پلیس در استان کرمان در سال ای است. مقایسه -تحقیق حاضر از نوع علیها: و روش مواد
کردهای شناختی این شدند. برای سنجش کار مطالعه انتخاب و واردگیری تصادفی نفر در نظر گرفته شد. افراد با روش نمونه 110به تعداد 

 آنام استفاده شد یشناختارزيابي عصب یافزارمجموعه نرم افراد از

داری بین در نمره جایگزینی نماد، محاسبات ذهنی، تطابق با نمونه، زمان محاسبه ذهنی و زمان تطابق با نمونه تفاوت معنی: هاافتهی
داری طور معنی( به=024/0P( و زمان واکنش روالی )p=006/0های زمان واکنش ساده )مشاهده نشد. مقیاس یکار وادارهای نوبتگروه

 .کار بیشتر از گروه کارکنان اداری بودکارکنان نوبتدر گروه 

در سایر الگوهای شناختی  وجودینکار در نیروی انتظامی بیشتر است. باامیزان زمان واکنش ساده و روالی در کارکنان نوبت: یریگجهینت
 هاییتاستفاده از کارکنان اداری در مأمورهای نظامی عمومی، تواند به دلیل مشابهت در آموزشکه می است نشدهداری ثبتمعنی تفاوت

 .ای باشدبه شکل دوره یکار یهاعملیاتی ناجا و نوبت

 ، ارزیابی، کارکنان پلیسیشناخت یکارکردهاها: کليدواژه 
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 مقدمه
رود. می هر سازمان به شمار اثرگذار عامل ینترمهم انسانی، ینیرو

 به تواندها میبخش از یک هر در کار ینیرو یورتوانمندی و بهره
در همین راستا گزینش [. 1شود ] وری کل سازمان منجربهره افزایش

های فردی هر شخص از کارکنان مبتنی بر توانمندی یریکارگبهو 
موضوع در  ینترمهمو  آیدیم حساببههای مهم هر سازمان دغدغه

این فرآیند، گزینش مناسب شخص برای یک شغل با استفاده از 
 [.2]کارکنان است  یریکارگبهارزیابی و  مؤثرهای تکنیک

 نه و محورانسان سازمان یک عنوانبه انتظامی نیروی
فرایند  با انسان، ساختار پیچیده بودن علت به تجهیزات محور،

 علتینابه نیز پلیس کار سختی بیشترین و است روبرو دشواری
 سروکار دارد. پیچیده و ناشناخته موجود این انسان، با که است

 هاانسان با بایستمی انتظامی نیروی هایاز یگان یک هر روزانه
 برقرار مختلف ارتباط هایو فرهنگ گوناگون شخصیتی هایتیپ از

 و نیازها انسان، بهترچههر  شناخت موفق، ارتباط الزمه که کنند
 از [.3] اوست به علوم مرتبط و او زندگی جغرافیای او، هایگرایش
 متنوع و مختلف هایمأموریت با روزانه ناجا کارکنان که آنجائی
می انتظامی ارائه مختلف خدمات مردم آحاد و به داشته سروکار
 طرفی، از و است اهمیت آنان حائز جسمانی و روانی سالمت دهند،

-می ناجا سازمانی کارکنان و فردی سالمت در اثرگذار هایمؤلفه از

 [.4] کرد اشاره خود بر تسلط و آرامش حفظ ،آوریتاب  به توان
ر یاخ یهانو در سال یهااز دانش یكی عنوانبه یشناخت علوم

های ای از مهارتداشته است، این علوم مجموعه یفراوانتوسعه 
، حافظه کاری، تکانشگری شناختی شامل کنترل توجه، 

، مسئلهپذیری شناختی، توانایی استدالل، حل انعطاف
های مهارت ذکرشده... است. موارد ریزی و گیری، برنامهتصمیم

سالمت روانی و جسمانی، موفقیت شغلی، رشد  ینتأمضروری برای 
 [. 5هستند ] یشناختروانشناختی، اجتماعی و 

ها، وظایف یر سازمانهای نظامی همانند سادر مجموعه
 ینبگیری، ارتباطات دهی اطالعات، تصمیمشناختی مثل سازمان

ها است. جدای و کار با ابزار پیچیده نیازمند همه این مهارت یفرد
و  هایتمأمورهای شناختی برای های فیزیکی، مهارتاز مهارت

[. ابعاد مختلف علوم شناختی برای 6وظایف نظامی ضروری است ]
 کاری حافظه. ن نظامی نیز از اهمیت زیادی برخوردار استکارکنا
 حافظه یروزرسانبه یادگیری و درک، استدالل، در مهمی فرایند
 به که دارد اشاره به ساختارها و فرایندهایی فقطنه زیرا است،
 و کاریدست در بلکه پردازند،می موقت اطالعات سازیذخیره

[. حافظه از فرآیندهای عالی 7نقش دارد ] نیز دهی اطالعاتسازمان
شناختی انسان است که از طرفی با ادراک و توجه در ارتباط است و 

 [.8و تفکر درگیر است ] مسئلهاز طرف دیگر با حل 
های مهم علوم شناختی برای واكنش نیز از شاخص زمان

فرد  كی تا کشدیم طول كه یزمانمدت یعنیکارکنان نظامی است 
 یدارید دهیچیپ یشوبکم محرك كی به یرارادیغ ای یاراد طوربه
 [.9دهد ] پاسخ یداریشن ای

به سیستمی مرتبط است که درگیر انتخاب و اولویت توجه
گردد و ارتباطات نزدیکی با ادراک و بندی پردازش اطالعات می

 [.  10حافظه داشته و نقش اساسی در کارکردهای روزمره فرد دارد ]
مأموریت یهاپایه ینترمهم از اطالعات یکی پردازش سرعت

 شناختی، عملکرد یباال سطح هایکه مأموریت است شناختی های
 مدرسه و همانند واقعی یدر دنیا را شغلی عملکرد و شناختی

 است پردازش ممکن . سرعتدهدیم قرار تحت تأثیر دانشگاه
 بر خالقیت و هوش طریق از غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه

 و Rindermanبگذارد.  تأثیر واقعی یدنیا شناختی عملکرد

Neubaur [11] سرعت کاهش میزان توجه یا ایجاد  که معتقدند
های مهمی گیریهای شناختی در حوزه تصمیمِاشکال در پردازش

تواند بر عملکرد فرد در بحران یا همچون کارکردهای نظامی می
 بگذارد. یرتأثخاص  یاتعمل

Blomberg [12 معتقد است کارکردهای شناختی که از ]هاآن 
های های ذهنی و تواناییبا عناوین دیگری همچون پردازش

های مبتنی بر عملکرد ای از مهارتگردد، مجموعهشناختی یاد می
های فرد از ساده تا پیچیده را مدیریت مغز هستند که همه فعالیت

قابل نظامی در م کارکنانتواند به محافظت کنند. این کارکردها میمی
زا زای مغزی و بازتوانی افراد پس از تجربه حوادث تنشعوامل تنش
تواند در حوزههای علوم شناختی می[. بنابراین حوزه13کمک کند ]

های نظامی در طراحی و ارزیابی امکانات، گزینش و آموزش 
های کاربری آوری و ارتباطات سیستمکارکنان، افزایش تاب

 [.14نماید ] همکاری
منفی بر ابعاد مختلف شناختی  یراتتأثکی از عواملی که ی

کارکنان عملیاتی  کاری کارکنان است. یهانوبتگذارد، انسان می
شب فعالیت  یهانوبتدر ی و کارنوبت صورتبهیگان ویژه که 

ای هستند که بر سطح های شناختی ویژهکنند، نیازمند شاخصمی
های گذارد. ارتقاء این شاخصمی یرتأث هاآنعملکرد سازمانی 

باشد و از میزان  یرگذارتأث هاآن ییکار آتواند بر شناختی می
 عنوانبه یکارنوبتکاری کم کند. یهانوبتدر  هاآنخطاهای شغلی 

و  شدهشناختهاز مشکالت سالمتی  یبسیار ییک عامل خطر برا
 یمنف ن اثراتی. ا[16،15تواند اثرات منفی زیادی داشته باشد ]می
ای بر سطوح سالمت روان کارکنان دارد و در ابعاد بالقوه یرتأث

 شغل در یوربهره و كاهش یاریهوشسطح  كاهش شناختی باعث
ر مطالعه خود نشان دادند، [ د16محمدی و همکاران ][. 17گردد ]یم

 نوبهبهترین شکایت افراد در به هم خوردن ریتم سیرکادین شایع
ها و آنزیمروزانه هورمون یخود باعث ایجاد تغییراتی در رهاساز

و نوسانات درجه  یداریوبخوابگردد و اختالل در بدن می یها
 [.  15حرارت بدن را به دنبال دارد ]

واند تارزیابی کارکردهای شناختی کارکنان نظامی می ازآنجاکه
ین صبی و همچنای از اختالالت بالینی، اختالالت عدر طیف گسترده

 های اینباشد، لذا شناخت تفاوت مؤثرشناختی پیامدهای عصب
 ییبه سزااهمیت  یوادار یکار یهانوبتکارکردهای شناختی در 

[. بنابراین در مطالعه حاضر بر اساس ارزیابی الگوهای 17دارد ]
نام، شناختی آافزار ارزیابی عصبشناختی کارکنان مبتنی بر نرم

ود تفاوت بین کارکردهای شناختی شاغلین وجود یا عدم وج

 .تعیین گردید یوادار کارنوبت
 

 هامواد و روش
 ای است. جامعه موردنظرمقایسه-حاضر از نوع علی مطالعه

 1398داوطلبین استخدام نیروی انتظامی در استان کرمان در سال 
نفر از کارکنان یگان ویژه نیروی  110بودند. حجم نمونه تعداد 

( در نظر گرفته شد. افراد با کارنوبتنفر  55نفر اداری،  55انتظامی )
شدند. برای  مطالعه انتخاب و واردگیری تصادفی روش نمونه
 شناختی آنامزمون عصبآ ختی این افراد ازکردهای شناسنجش کار

(Automated Neuropsychological Assessment 
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Metrics-ANAM یبازطراح( استفاده شد. در این مطالعه پس از 
های شناختی نظامی موردنیاز کارکنان، آزمون متناسب با ظرفیت

مربوطه به مرکز تحقیقات نیروی انتظامی در استان کرمان  افزارنرم
ارائه گردید و پس از اخذ مجوزهای الزم، زمینه انجام کار در محل 
هسته گزینش ناجا در استان فراهم شد. این آزمون طی یک جلسه 

جرا های اتوجیهی استاندارد و با ارائه توضیحات کامل دستورالعمل
با حضور متخصص روانشناسی اجرا شد. پس از ثبت اطالعات 

مرحله برای افراد توضیح داده  5در  دموگرافیک، نحوه انجام آزمون
شد و سپس افراد در یک فضای مناسب نسبت به تکمیل و انجام 
آزمون اقدام کردند. شروع هر آزمون با چند تمرین همراه بود. 

دقیقه و طول انجام  50تا  40انجام آزمون برای هر نفر بین  زمانمدت
 ماه بود.  5کل مداخله حدود 
بازطراحی شده و  افزارنرمها از طریق آوری دادهپس از جمع

 شد.  SPSS-25افزار آماری ها وارد نرمآنام، داده یافتهینتدو
جسمی،  هایوجود ناتوانایی عدم، مطالعه به ورود معیارهای

 و شناختی هایانجام آزمون برای موردنیاز یشناختروانسالمت 
 پژوهش بود. معیارهای هایمونآز در شرکت آگاهانه برای رضایت
 اختالالت های مرتبط بابیماری به ابتال نیز مطالعه از خروج

 بود. های دریافتیداده بودن ناقص و شناختی
افزاری است که برای سنجش آنام یک بسته نرم. ابزار ارزیابی

است. این مجموعه  شدهیطراحکارکردهای نوروسایکولوژیک 
اهداف  برحسبآزمون مختلف است که  22حوزه کلی و  6دربرگیرنده 

تکلیف شناختی که بر اساس نظر  6شوند. در این پژوهش اجرا می
های پیشین برای کارکنان نظامی ضروری تشخیص پژوهش

 بود، اجرا شد. شدهداده
توسط کنگره خدمات نظامی آمریکا  2008این آزمون در سال 

ت ارزیابی افراد قبل و بعد از استخدام طراحی شد. آنام جه
های ای است، که شامل حوزههای رایانهای از ارزیابیمجموعه

شناختی توجه، تمرکز، زمان واکنش، حافظه، سرعت پردازش، 
میلیون  2و کارکردهای اجرایی است. آنام نزدیک به  گیرییمتصم

 است. این شدهگرفتهکار  ها و کاربردهای مختلف بهبار در برنامه
های کند که وضعیتبه متخصصین و پزشکان کمک می افزارنرم

 [.18]زمان ارزیابی نمایند  درگذرشناختی فردی را 
این آزمون در ایران توسط پژوهشگر مطالعه حاضر بر روی 
داوطلبین استخدامی ناجا انجام و مورد هنجاریابی قرار گرفت. 

و روایی آن با همبستگی و همگرایی باالی بین  72/0پایایی آزمون 
محاسبه گردید )مقاله  76/0تا  68/0و تکالیف شناختی بین  هامؤلفه

 (.  استدر دست چاپ 
ام طیف وسیعی از تکالیف شناختی از ساده مانند بسته آن

زمان واکنش تا پیچیده مانند توجه، حافظه، کارکرد اجرایی و 
است که تحت  یفّناور 4و یکی از  گیردیدر برمتوانایی فضایی را 

 Healthهای سازمان تحقیقات و محافظت سالمتی )پروتکل

protection and research organization-HPROیکا ( آمر
است. این پروتکل یک سیستم غربالگری برای ارزیابی عملکرد 

 شناختی نیروهای نظامی است. 
 گیری شده به شرح ذیل است:کارکردهای شناختی اندازه

است از سرعت  یشاخص یشناخت مؤلفهن یزمان واکنش: ا -1
، یحركت-یداریو سرعت د یشناخت ییکار آ، یپردازش ذهن

و پاسخ به آن را  یداریآهنگ فرد در ادراك محرك د یگردعبارتبه
 (.1سازد )شکل یمشخص م

(: Procedural Reaction Time) یزمان واكنش روال -2
پاسخگو عالوه بر آنكه به محرك توجه  یف شناختین تكلیدر ا

 یرا هم انجام دهد و لذا بار شناخت یریگمیتصم ید نوعیكند، بایم
فوق، سرعت  یهایژگیعالوه بر و فهمؤلن یطلبد. امی یشتریب

 (.2)شکل  دهدیقرار م یابیرا هم مورد ارز یریگمیتصم
ف ین تكلی: ا(Code Substitution) نماد یگزینیجا -3
دار و سرعت رمز ی، توجه پایدارید یاز سرعت جستجو یشاخص
 (.3است )شکل  یبرگردان
ف ین تكلی(: اMatching to Sampleتطابق با نمونه )-4

سرعت پردازش فضایی، توجه و حافظه کاری فضایی را مورد ارزیابی 
 (.4دهد )شکل قرار می
(: Mathematical Processingپردازش محاسباتی )-5

های ذهنی حساب، تمرکز و حافظه از مهارت یف شاخصین تكلیا
 (.5کاری است )شکل 

 

 
 زمان واکنش ساده (1شکل 

 

 
 زمان واکنش روالی( 2شکل 

 

 
 جایگزینی نماد( 3شکل 

 

 
 تطابق با نمونه( 4شکل 

 

 
 پردازش محاسباتی( 5شکل 

پس از کسب مجوز کمیته اخالق از . ات اخالقیمالحظ
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان )کد اخالق: 
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IR.HUMS.REC.1399.087)  و طرح پژوهش در شورای
پژوهشی فرماندهی انتظامی استان کرمان، مجوزهای الزم اخذ و 
آزمون در مرکز گزینش انتظامی استان کرمان، انجام شد. افراد واجد 
شرایط با رعایت معیارهای ورود، پس از ارائه هدف از اجرای 

داوطلبانه وارد مطالعه شدند. برای  طوربهپژوهش به ایشان، 
ها اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات رعایت و وری دادهآجمع

 کتبی و آگاهانه اخذ گردید. نامهیترضاکنندگان از شرکت
ی دریافت شده از بسته هاداده. آماری وتحلیلیهتجز

ی مربوط به هر فرد تنظیم  هاپروندهشناختی آنام در قالب روانعصب
 وارد کدگذاری از بعد شدهیآورجمع هایدادهتمامی شد. 

 SPSS-25و با استفاده از آزمون تی مستقل  مورد تحلیل   .گردید
 تحلیل لحاظ شد. >05/0pآماری  ازنظر داریمعنی سطحقرار گرفت. 

 ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس انجام شد.داده
 

 اری کدر دو گروه اداری و نوبتکارکردهای شناختی های توصیفی یافته (1جدول 

کارکردهای 
 شناختی

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار

سطح 
داری معنی

 تی مستقل
زمان واکنش 

 ساده
 492/33 80/338 کارنوبت

006/0 
 093/33 89/320 اداری

زمان واکنش 
 روالی

 900/139 60/635 نوبت کار
024/0 

 706/171 47/567 اداری

زمان واکنش 
 خطا -روالی

 379/3 35/5 نوبت کار
958/0 

 910/3 31/5 اداری
نمره 

 محاسبات
 296/3 80/25 نوبت کار

972/0 
 847/1 82/25 اداری

زمان 
 محاسبات

 629/33 38/143 نوبت کار
152/0 

 545/52 25/131 اداری
نمره 

جایگزینی 
 نماد

 425/3 89/28 نوبت کار
133/0 

 972/0 62/29 اداری

زمان 
جایگزینی 

 نماد

 418/19 95/97 نوبت کار
087/0 

 924/18 64/91 اداری

نمره تطابق با 
 نمونه

 450/1 84/12 نوبت کار
365/0 

 685/1 11/13 اداری
زمان تطابق با 

 نمونه
 340/12 16/64 کارنوبت

066/0 
 008/10 18/60 اداری

 
 هایافته

با میانگین  نیروهای انتظامینفر از  110کارکردهای شناختی آنام در 
درصد  6/47گیری شد. از این تعداد سال اندازه 3/32±9/3 سنی

درصد دارای مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم بودند.  4/52دیپلم و 
همه جامعه نمونه مرد و شاغل در یگان ویژه نیروی انتظامی استان 

 کرمان بودند.
ع نمرات اسمیرنوف نشان داد که توزی-آزمون کولموگروف

در هر دو گروه )اداری و کارکردهای شناختی های تمامی شاخص
 1(. جدول P>05/0(، نرمال یا نزدیک به نرمال است )کارنوبت
 را به تفکیک گروه نشانکارکردهای شناختی های توصیفی یافته

های افراد ها، میانگین، در تمام شاخص1جدول دهد. بر اساس می
 .دارندبرتری  کارنوبتدر گروه اداری نسبت به گروه 

، از بین متغیرهای پژوهش فقط آمدهدستبهنتایج  بهبا توجه 
 یکارنوبتدر دو گروه زمان واکنش ساده و زمان واکنش روالی بین 

(. به این معنی که P<05/0تفاوت معناداری مشاهده شد )
 زمان واکنش روالی اثر دارد. آماربر زمان واکنش ساده و  یکارنوبت

 دهد که میانگین گروه اداری در این دووصیفی هم نشان میت
اداری در این دو شاخص  هایشاخص کمتر است. لذا آزمودنی

ها داری در سایر شاخصاند. اما سطح معنیعملکرد بهتری داشته
دهد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد نشان می

(05/0<P به این معنی که .)اثری بر زمان واکنش یکارنوبت ،
 خطا، محاسبات، جایگزینی نماد و تطابق با نمونه ندارد.-روالی

 
 بحث

های شناختی پایه مبتنی کردسنجش کارهدف از انجام این مطالعه 
شناختی آنام در کارکنان نیروی انتظامی افزار ارزیابی عصببر نرم
بود. نتایج نشان داد در کارکردهای شناختی  یوادار کارنوبت
گیری شده که بر اساس تناسبات شغلی کارکنان انتظامی اندازه

بودند، در نمره جایگزینی نماد، محاسبات ذهنی، تطابق  شدهانتخاب
با نمونه، زمان تطابق با نمونه و زمان پردازِش محاسبات ریاضی 

 یکارنوبتری و های اداداری بین کارکنان بخشتفاوت معنی
( و زمان واکنش روالی =p 0.006مشاهده نشد. زمان واکنش ساده )

(024/0 p=که معرف مقیاس شناختی تصمیم ) گیری مناسب در
داری بهتر از گروه معنی طوربهزمان واکنش است در کارکنان اداری 

 بود.   کارنوبت
، Volná [19]و  Sonka نتایج مطالعهاین با  راستاهم

و همکاران  کاظمیو مطالعه  [20]و همکاران   Vijaykumarمطالعه
نیز نشان دادند که دقت، سرعت حافظه کاری، سطح هوشیاری،  [21]

کاهش و زمان  ،کارنوبتسرعت و دقت پردازش اطالعات در افراد 
است. در مطالعه  یافتهیشافزاواکنش و خطاهای موجود 

Weinmann  ،از جامعه نمونه که دارای  % 36و همکاران
بارزتری از نقایص شناختی را  عالئمبودند،  یکارشب یهانوبت

 ینوبتتوان گفت کار [. در تبیین این موضوع می22نشان دادند ]
خی شده، و در بر ینیبال یرغمنجر به تعدادی از مشکالت بالینی و 

د و احتمال خطاها شوموارد منجر به مختل شدن عملکرد افراد می
-شب یژهوبه یکارنوبتدهد. و وقوع حوادث بزرگ را افزایش می

کاری با مشکالت زیادی از قبیل محرومیت از خواب، اختالل در 
کارکردهای اجرایی ذهن، افزایش خطاهای انسانی و خستگی در 

تواند منجر به حوادث و خطاهای انسانی گردد ارتباط است که می
های شناختی ان توجه یا ایجاد اشکال در پردازش[. کاهش میز23]

های مهمی همچون کارکردهای نظامی گیریدر حوزه تصمیم
د باش ریرگذاتأثخاص  یاتعملتواند بر عملکرد ایشان در بحران یا می

[،8،24 .] 
در بخش دیگری از نتایج مطالعه حاضر زمان واکنش روالی که 

اکنش است، نمرات گیری مناسب در زمان ومربوط به تصمیم
افته، اين ياز افراد اداری باالتر بود.  کارنوبتافراد در گروه  شدهکسب
مراحل زمان واكنش  کهینامبني بر  1387شمس اسفندآباد،   با نظر

، همخواني دارد. به استمستلزم فرايندهاي شناختي متفاوت 
ساده نيازمند ادراك و پاسخ حركتي است،  واكنشاعتقاد او، زمان 

در زمان واكنش روالی، عالوه بر ادراك و فعاليت حركتي،  کهیدرحال
موردنياز براي انجام فعالیت نیز اهمیت دارد، موضوعی  زمانمدت
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امی نظ هاییتمأمورگیری کارکنان نظامی در بحران و که در تصمیم
 [.25کند ]اهمیت بیشتری پیدا می

Persico  ،یرتأثو همکاران نیز متفاوت از نتایج مطالعه حاضر 
را بر عملکرد شناختی افراد بررسی کرده و دریافتند که  یکارنوبت

بتدا نسبت به ا یکارنوبتخواب مفید در انتهای  زمانمدتمیانگین 
یابد، سرعت پردازش ذهنی، ظرفیت حافظه کاری و کاهش می

ی پذیربد اما میزان انعطافیاگیری ادراکی نیز کاهش میتصمیم
موضوعی که در مطالعه حاضر  ،[ 26یابد ]شناختی افزایش می

و   Vincentمطالعهداری نداشت. نتایج حاصل از تفاوت معنی
دهد که میانگین زمان واکنش همکاران در کارکنان نظامی نشان می

ساده، زمان واکنش روالی، پردازش ریاضی و مقیاس تطابق با نمونه 
[. به نظر 27در مطالعه حاضر کمتر بوده است ] شدهکسباز میانگین 

 ها درگیری دادهموضوع زمان اندازهتواند به رسد این تفاوت میمی
اصله پس از پایان خدمت افراد ربط داشته باشد. حین و بالف

، کارکنان نظامی به استهمچنین تفاوت دیگر در نوع جامعه نمونه 
های های الزم قبل و حین استخدام توانمندیدلیل آموزش

 آماده ینوبتشناختی خود را ارتقاء و برای کارکردهای عملیاتی 
مطالعات مختلف، در  کاررفتهبهشوند. تفاوت دیگر نوع آزمون می

از آزمون وکسلر و  [27و همکاران ] Persicoاست که در مطالعه 
و همکاران از آزمون  کاظمیهای ویسکانسین و در مطالعه کارت

العمل ساده و آزمون عملکرد حافظه کاری بک، آزمون زمان عکس
و  کاظمی[. البته ابزار ارزیابی مطالعه 21] ساده استفاده کردند

حاضر که بسته کامل ارزیابی  بامطالعهدی همکاران تا ح
شناختی آنام است و ویژه کارکنان نیروهای مسلح در آمریکا عصب
 است، مشابه است. شدهیطراح

از منظر های نظامی، داشتن عملکرد مناسب در سیستم
کارکردهای شناختی اهمیت زیادی دارد، نتایج حاصل از این 

مقوله زمان واکنش ساده و دار در تفاوت معنیپژوهش مبنی بر 
 مناسب افراد در هایگیریزمان واکنش روالی که مربوط به تصمیم

ناجا از  هاییتمأمورزمان واکنش است، موضوعی است که در 
تواند بر اهمیت زیادی برخوردار است و افزایش این زمان می

. لذا منفی بگذارد یرتأثدر شرایط بحران  یژهوبهپلیس  هاییتمأمور

ژه در وی طوربهکارگیری افراد و زیابی الگوهای شناختی، قبل از بهار
ها همچنين نشان های مدیریتی ضرورت دارد. این پژوهشجایگاه

ر است، بیشت کارنوبتامی ظاند عامل خستگي که در کارکنان انتداده
ر تکالیف د یجهدرنت، مؤثر باشد کارنوبتکارکنان تواند بر عملكرد مي

ر آزمون زمان واکنش ساده که مستلزم فرآیندهای شناختی نظی
متعدد شناختی در سطح ادراک، پردازش، تشخیص و انتخاب است 

تر مغز است، و فرآیند غالب، دروندادهای سطوح پردازش عالی
 .باشد یرگذارتأث

 

 گیرینتیجه
 ینیزگیجا نمره در کارنوبت و یادار گروه در یانتظام یروین کارکنان

 زمان و نمونه با تطابق زمان نمونه، با تطابق ،یذهن محاسبات نماد،
 زمان اما. نداشتند یدار¬یمعن تفاوت یاضیر محاسبات پردازش
 یشناخت اسیمق معرف که یروال واکنش زمان و ساده واکنش

 در یداریمعن طوربه است واکنش زمان در مناسب یریگمیتصم
 اتموضوع از یشناخت یکارکردها ازآنجاکه. بود بهتر یادار کارکنان

 یانتظام مشاغل در افراد عملکرد بر تواندیم که است یمهم
 یشناخت یهاتیصالح اساس بر افراد یریکارگبه لذا باشد، رگذاریتأث
 عملکرد ارتقاء و یوربهره در تواندیم یکار مختلف یهانوبت در

 یهانوبت  در یانسان یخطاها رخداد از و باشد داشته ریتأث سازمان
 .بکاهد یکار
 

 دیاسات و ناجا محترم همکاران همه زحمات از تشکر و قدردانی:
 . شودیم یقدردان و تشکر یدانشگاه محترم
 . ندارد وجود منافع تعارض :منافع تعارض

 یآورجمع مطالعه، یطراح و دهیا ارائه ،یدیرش :سندگانینو نقش
 ،یمداح مطالعه؛ یعلم ییراهنما و دهیا ارائه ،یسهراب ها؛داده
 عهده بر را یعلم مشاور ،یبانیش ها؛داده ریتفس و یآمار لیتحل

 میهس آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو همه. داشتند
 تصح و دقت تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با همه و بودند

 .رندیپذیم را آن در مندرج مطالب

 

References 

1- Giauque D, Resenterra F, Siggen M. The relationship 
between HRM practices and organizational 
commitment of knowledge workers. Facts obtained 
from Swiss SMEs. Human Resource Development 
International. 2010 Apr 1;13(2):185-205. 

2. Armstrong M, Taylor S. Armstrong's handbook of 
human resource management practice. Kogan Page 
Publishers; 2020 Jan 3.  

3. Amir HS, Hassani M, Edrisi H, Hassani H. Studying the 
strategic relationship between organizational IQ, 
amnasia and organizational agility of NAJA staff and 
strategic thought to create social security and order..  

4. Lashani P, Khair KT.The Rate of Clients' Satisfaction 
from the Service Quality of Services Centers. Social 
Disciplinary Services. 2012;8:119-136.  

5. Diamond A. Executive Functions. Annual Review of 
Psychology. 2013; 64: 135-168. 

6. Reschke S, van Erp JB, Brouwer AM, Grootjen M. Neural 
and biological soldier enhancement: From SciFi to 
deployment. Fraunhofer Inst for Technological Trend 
Analysis Euskirchen (Germany); 2009 Oct 1.  

7. Crowan N. What are the differences between long-
term, short-term, and working memory, Prog Brain 
Res. 2008;169(169):323-338. 

8. Matlin MW, Farmer TA. Psychology of Memory and 
Learning. 8th Edition. John Wiley; & Kormi-Nouri 
R.Tehran, A Cognitive Approach, Samt Publication 
,2012. 

9. Ganji H. Applicational experimental psychology; 
Tehran 1391.Besat publisher. 

10. Groome D. An introduction to cognitive psychology: 
Processes and disorders. Psychology Press; 2013 Dec 
17.  

11. Rindermann H, Neubauer AC. Processing speed, 
intelligence, creativity, and school performance: 
Testing of causal hypotheses using structural 
equation models. Intelligence. 2004 Nov 1;32(6):573-
89.  

12. Blomberg O. Conceptions of cognition for cognitive 
engineering. The international journal of aviation 
psychology. 2011 Jan 6;21(1):85-104.  



 61     یوادار یکارنوبت یانتظام یروین کارکنان در آنام یشناختعصب یابیارز افزارنرم بر یمبتن هیپا یشناخت یکارکردها سهیمقا و سنجش

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 1, Winter 2021 

13. Lezak MD, Howieson DB, Loring DW: 
Neuropsychological Assessment,Ed 4. New York, 
Oxford University Press, 2004.  

14. Jensen MA, Hansen ÅM, Abrahamsson P, Nørgaard 
AW. Development and evaluation of a liquid 
chromatography tandem mass spectrometry method 
for simultaneous determination of salivary melatonin, 
cortisol and testosterone. Journal of Chromatography 
B. 2011 Sep 1;879(25):2527-32.  

15- Mahmodi H, Sirati M, Ebadi A, Tadrisi SD, ayebi A. 
Evaluation of psychological pressure on the head 
nurses of the hospital in Tehran. Iran Journal of 
Nursing. 2009;21(56): 47-53.  

16. Anoosheh M, Ahmadi F, Faghihzadeh S, Vaismoradi 
M. Survey of predisposing causes of working errors in 
nursing cares from perspective of nurses and their 
mangers perspectives. Iran Journal of Nursing. 2007 
Sep;20(51):25-36.  

17. Friedl KE, Grate SJ, Proctor SP, Ness JW, Lukey BJ, 
Kane RL. Army research needs for automated 
neuropsychological tests: monitoring soldier health 
and performance status. Archives of clinical 
neuropsychology. 2007 Feb 1;22(Suppl_1):S7-14.  

18- Kane RL, Roebuck-Spencer T, Short P, Kabat M, 
Wilken J. Identifying and monitoring cognitive deficits 
in clinical populations using Automated 
Neuropsychological Assessment Metrics (ANAM) 
tests. Archives of Clinical Neuropsychology. 2007 Feb 
1;22(Suppl_1):S115-26.  

19. Volná J, Šonka K. Reaction time measurement in 
different periods of shift work at nurses. České 
Budějovice 2010. 2010:147.  

20. Vijaykumar N, Kiran S, Karne SL. Influence of altered 
circadian rhythm on quality of sleep and its 

association with cognition in shift nurses. National 
Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. 
2018;8(5):643-9.  

21. Kazemi R, motamedzadeh M, haidarimoghadam R. 
Night shift effects on Cognitive executive functions 
and alertness among petrochemical control room 
operators. Iran Occupational Health. 2018; 14 (6):1-
11.  

22. Weinmann T, Vetter C, Karch S, Nowak D, Radon K. 
Shift work and cognitive impairment in later life–
results of a cross-sectional pilot study testing the 
feasibility of a large-scale epidemiologic investigation. 
BMC public health. 2018 Dec 1;18(1):1256.  

23. Ansiau D, Wild P, Niezborala M, Rouch I, Marquie JC. 
Effects of working conditions and sleep of the 
previous day on cognitive performance. Applied 
ergonomics. 2008 Jan 1;39(1):99-106.  

24. Diamond A. Executive Functions. Annual Review of 
Psychology 2013; 64: 135-168. 

25. Shams sfandabad,H. Applicational experimental 
psychology; Tehran 2008. Samt publisher 

26. Persico N, Maltese F, Ferrigno C, Bablon A, Marmillot 
C, Papazian L, Roch A. Influence of shift duration on 
cognitive performance of emergency physicians: a 
prospective cross-sectional study. Annals of 
emergency medicine. 2018 Aug 1;72(2):171-80. 

27. Vincent AS, Bleiberg J, Yan S, Ivins B, Reeves DL, 
Schwab K, Gilliland K, Schlegel R, Warden D. 
Reference data from the automated 
Neuropsychological Assessment Metrics for use in 
traumatic brain injury in an active duty military 
sample. Military medicine. 2008 Sep 1;173(9):836-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و همکاران رشیدی     62

 1399 زمستان، 1، شماره 10دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سفید گذاشته شده استاین صفحه آگاهانه 


