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 خالصه 

 مقدمه
 های دولتي ذهني کارکنان بیمارستان نشخوارهای بر سیاسي فرهنگ تأثیر پژوهش حاضر با هدف تعیین

 انجام شده است.

 روش کار
 این یآمار جامعه. است پیمایشي-همبستگي ماهیت لحاظ از و ردیکارب نوع لحاظ از حاضر پژوهش

 فرن 351رمول کوکران های دولتي استان اردبیل استكه با استفاده از فشامل کلیه کارکنان بیمارستان پژوهش

 ساده صادفيت گیری نمونه روش از گیری نمونه برای که شدند انتخاب تحقیق کنندگانشرکت عنوان به

شنامه ( و پرس1991و )هوکسما و مور-ابزار جمع آوری داده ها شامل نشخوار فكری نالن .شد استفاده

 همبستگي آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه ( بود. برای1389فرهنگ سیاسي امام جمعه زاده و همكاران )

  .شد استفاده ساختاری معادالت مدل روش و پیرسون

 نتایج

دارد  یرمستقیمدار غد که فرهنگ سیاسي با نشخوار فكری ارتباط معنانتایج آزمون همبستگي پیرسون نشان دا

(01/0>P ،342/0- r=نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری نیز نشا .)وارنشخ بر سیاسي ن مي دهد فرهنگ 

مقیاس ها نیز نتایج  دارد. در رابطه با خرده اثر 01/0 داری معني سطح در (= t 12/9نمره آماره ) با فكری

گیری احساسي (، سمت=P ،342/0- r<01/0گیری شناختي )دهد که هر سه مؤلفه سمتمينشان 

(01/0>P ،342/0- r=و سمت ،)( 01/0گیری ارزیابانه>P ،402/0- r= با نشخوار فكری کارکنان )

 های دولتي استان اردبیل رابطه غیر مستقیم دارد.بیمارستان

 گیرینتیجه

رستان نان بیمای کارکنشان از ارتباط بین فرهنگ سیاسي با نشخوارهای فكر های پژوهش کهبا توجه به یافته

ازمان یاسي سسشود که به منظور کاهش نشخوارهای فكری و ذهني کارکنان به فرهنگ دارد، پیشنهاد مي

 نیز توجه شود.

 کلمات کلیدی

  های دولتيفرهنگ سیاسي، رفتار سیاسي، نشخوارهای فكری، کارکنان بیمارستان

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد ی نوشت:پ

 



 

 63، سال 4، شماره 99 مهر و آبان  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2585

 

 مقدمه

ها در پیشبرد اهداف ملي و سالمت رواني کارکنان بیمارستان

آرماني جوامع از بیشترین اهمیت برخوردار است؛ افكار منفي 

تكرار شونده، عملكردهای شناختي آگاهانه و پایداری هستند که 

جهان اطراف متمرکز بوده، در آنها فرد بر ابعاد منفي خود و 

(. پژوهش ها 1شود )کنترل ذهني این افكار برایش دشوار مي

دهد این افكار، نقش مهمي در بروز مشكالت نشان مي

( و فرایندهایي مانند 2روانشناختي و فیزیولوژیكي دارند )

نشخوارگری افسرده کنننده، نگراني، پردازش های پس 

زدن شناختي، تفكر منفي رویدادی در فوبي اجتماعي، درجا 

عادتي و نشخوارگری واکنشي در مقابل تنیدگي را در بر مي 

(.  نشخوار فكری حالت خلقي فرد در پاسخ به پریشاني 3گیرند )

است و شامل تمرکز  مكرر و منفعالنه بر عالئم پریشان کننده و 

(؛ به بیان دیگر، نشخوار 4علل و پیامدهای این عالئم است )

تكرار شونده درباره شكست را در بر مي گیرد و با  فكری، افكار

خلق افسرده همراه است و عاملي خطرساز در بروز افسردگي به 

( نشخوار فكری را به عنوان 6هوکسما )-(. نولن5شمار مي رود )

اشتغال دائمي به یک اندیشه یا موضوع و تفكر درباره آن در نظر 

د که نشخوار ( بیان مي کن3مي گیرد. پورمحسني کلوری )

فكری با موضوع مربوط به فقدان رابطه دارد و بیشتر به گذشته 

مربوط است زیرا حاصل بررسي هویت فرد گذشته و تفسیر 

نادرست هدف های مهم  وی است. پژوهش ها نشان مي دهد 

که نشخوار فكری نقش مهمي در شكل گیری نگراني ها، 

، 6، 3ي دارد )اضطراب، افسردگي، سردرد تنشي و فشارهای روان

(. نشخوار فكری بر خلق افسرده تر اثر مي گذارد و مي 8و  7

تواند موجب افزایش اثرات خلق منفي روی حل مسئله و 

( نشان مي دهد 10(. پژوهش ونگ و همكاران )9انگیزش شود )

که وجود نشخوارهای فكری در کارکنان مي تواند عملكرد آنان 

( نشان 11استا، پژوهش بورن )را با مشكل مواجه کند. در همین ر

مي د هد که نشخوار فكری باعث کاهش حمایت های 

 اجتماعي، افزایش استرس و فرسودگي به کارکنان مي شود. 

یكي از مؤلفه هایي که به نظر مي رسد مي تواند در کاهش 

نشخوار فكری کارکنان مؤثر باشد توجه به فرهنگي هست که در 

رسد اگر فرهنگ حاکم بر سازمان حاکم است. به نظر مي 

سازمان، فرهنگ همدلي، همراهي، حمایت، کمک، مشارکت و 

تشكیک مساعي باشد، انتظار مي رود که این جو در کاهش 

نشخوار فكری مؤثر باشد. یكي از مؤلفه هایي که در سازمان ها 

کمتر به آن توجه شده است، فرهنگ سیاسي سازمان است. 

ست که پس از جنگ فرهنگ سیاسي از مباجث جدیدی ا

جهاني دوم در ادبیات توسعه سیاسي مطرح شده است و این 

در علم سیاست به  اصطالح برای اولین بار توسط گابریل آلموند

(. در واقع فرهنگ سیاسي اشاره به 13و  12کار برده شد )

مجموعه ای از نگرش ها، باورها، ارزش ها، عقاید یک جامعه 

د که در واقع این نگرش ها و راجع به یک پدیده سیاسي دار

باورها و ارزش ها در طول زمان و در بستر تاریخي شكل گرفته 

 که دهد مي نشان ملي و جهاني سطح در تحقیقاتي های اند. یافته

 سیاسي، مشارکت هرگونه پایدرای و قوام برای سیاسي فرهنگ

 قدرت برابر توزیع سیاسي، برابری سیاسي، توسعه سیاسي، ثبات

در مقیاس  (.15و  14باشد ) مي مهم دموکراسي گیری شكل و

کوچكتر، در سطح یک سازمان نیز، فرهنگ سیاسي حاکم بر 

آن مي تواند بر ثبات، توسعه، برابری و مشارکت کارکنان 

کمک کند. پژوهش ها نشان مي دهد که فرهنگ سیاسي 

مطلوب در سازمان مي تواند به ارتقای مشارکت، همگرایي، 

ایش عدالت اجتماعي، کاهش فساد و افزایش اعتماد، افز

و  12همبستگي اجتماعي و شفافیت در سازمان کمک کند )
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(. انتظار مي رود که اگر فرهنگ سیاسي مثبت و مطلوبي در 16

سازمان حاکم نباشد باعث کاهش میزان اعتماد، همگرایي و 

مشارکت و متعاقبا شكل گیری افكار منفي نسبت به رویه های 

ردد. بررسي پیشینه پژوهش نشان مي دهد که در هیچ سازمان گ

پژوهشي به بررسي تأثیر فرهنگ سیاسي بر نشخوارهای فكری 

کارکنان پرداخته نشده است. بر اساس اهمیت این موضوع، در 

این پژوهش محققان بنا دارند تا به بررسي اثر فرهنگ سیاسي بر 

 .نشخوارهای فكری کارکنان بپردازند

 رمواد و روش کا

 و بررسي به که است شده سعي حاضر تحقیق در که آنجایي از

 توان مي شود، توجه خاص زمینه یک در کاربردی دانش توسعه

. دانست کاربردی تحقیقات جزو هدف تحقیق لحاظ از را آن

 و ماهیت لحاظ از و کاربردی هدف، حیث از حاضر تحقیق لذا،

 روش. تاس همبستگي تحقیقات جزو ها داده گردآوری نحوه

 شامل پژوهش این آماری است. جامعه پیمایشي حاضر تحقیق

 با استكه اردبیل استان دولتي های بیمارستان کارکنان کلیه

 کنندگان شرکت عنوان به نفر 351 کوکران فرمول از استفاده

 گیری نمونه روش از گیری نمونه برای که شدند انتخاب تحقیق

 شامل ها داده آوری جمع ابزار. شد استفاده ساده تصادفي

 فرهنگ و پرسشنامه (17) مورو هوکسما و-نالن فكری نشخوار

پرسشنامه فرهنگ  .است (18همكاران ) و زاده جمعه امام سیاسي

( ساخته شده 18سیاسي توسط امام جمعه زاده و همكاران )

پرسشنامه در قالب مقیاس لیكرتي  چند درجه ای تنظیم  است.این

 مدل فرهنگ از استفاده با است. السؤ 16 شامل که شده است

 اطمینان منظور به پرسشنامه این. شده است ساخته آلموند سیاسي

. شد اجرا آزمایشي، صورت به نفری، گروه چهل یک بر بیشتر

درصد  89/0آلفای کرونباخ  روش به مقیاس این پایایي ضرایب

 شناختي، های گیری سمت سطح سه شامل پرسشنامه این. بود

 سنجش برای ابزاری مقیاس این. ارزیابانه است و احساسي

 بر روی سؤال هر گذاری نمره که است افراد سیاسي فرهنگ

 .است( مخالفم کامالً) 5 تا( موافقم کامالً) 1 از پیوستار یک

تفسیر نمرات در این مقیاس بدین شرح است که هرچقدر نمره 

تری فرد باالتر باشد بدین معنا است که از فرهنگ سیاسي باال

 88/0برخوردار است. پایایي این مقیاس در این پرسشنامه 

-گزارش شده است. پرسشنامه نشخوار فكری توسط نالن

( برای ارزیابي نشخوار فكری ساخته شده 17هوکسما و مورو )

ماده دارد که ماده های آن روی یک  22است. این پرسشنامه 

)تقریبا  4 )تقریبا هرگز( تا 1مقیاس چهار درجه ای لیكرت از 

همیشه( نمره گذاری مي شوند و نمره کل نشخوار فكری از 

جمع نمرات همه ماده ها محاسبه مي شود. تفسیر نمرات در این 

پرسشنامه بدین شرح است که هرچقدر نمره فرد در این 

پرسشنامه پایین تر باشد بدین معنا است که از نشخوار فكری 

( روایي و پایایي 19کمتری رنج مي برد. موریس و همكاران )

این پرسشنامه را در پژوهش خود مورد تأیید قرار داده اند. 

( در پژوهش خود، آلفای کرونباخ این 3پورمحسني کلوری )

گزارش کرده اند و در پژوهش حاضر پایایي این  85/0مقیاس را 

 جمع از بدست آمد. بعد 87/0مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

 های یافته بخش در ها داده تحلیل و هتجزی برای ها داده آوری

 با ها داده پراکندگي و مرکزی های شاخص گزارش به توصیفي

 بخش در و شد پرداخته 20 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده

 پژوهش سؤاالت به پاسخ و فرضیات آزمون منظور به استنباطي

 مدل رویكرد با LISREL افزار نرم و پیرسون همبستگي آزمون از

 .شد استفاده ساختاری دالتمعا

 نتایج

 1یافته های توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول 

 گزارش شده است.
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 . یافته های توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش1جدول  

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 76/5 12/39 351 فرهنگ سیاسي

 78/2 56/14 351 سمت گیری شناختي

 98/3 31/12 351 سيسمت گیری احسا

 65/3 86/13 351 سمت گیری ارزیابانه

 43/9 67/71 351 نشخوار فكری

شاخص های توصیفي متغیرها شامل میانگین و  1در جدول 

 نشان یفيانحراف استاندارد ارائه شده است. نتایج یافته های توص

 12/39مي دهد که میانگین نمره فرهنگ سیاسي عبارت است از 

 است. 67/71نمره متغیر نشخوار فكری شامل و میانگین 

ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش ارائه شده  2در جدول 

 است.

 . ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش2جدول 

سمت گیری  فرهنگ سیاسي متغیرها ردیف

 شناختي

سمت گیری 

 احساسي

سمت گیری 

 ارزیابانه

 نشخوار فكری

     1 فرهنگ سیاسي 1

    1 - ناختيسمت گیری ش 2

   1 - - سمت گیری احساسي 3

  1 - - - سمت گیری ارزیابانه 4

 1 -402/0** -341/0** -276/0** -343/0** نشخوار فكری 5

  *P<0/05                **P<0/01 

رابطه بین فرهنگ سیاسي و نخشوار  2با توجه به نتایج جدول 

ي و معني دار منف 01/0( مي باشد که در سطح -342/0فكری )

مي باشد. رابطه بین سمت گیری شناختي با نشخوار فكری 

منفي و معني دار است. رابطه بین  01/0( در سطح -276/0)
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( هم در در -341/0سمت گیری احساسي با نشخوار فكری )

منفي و معني دار مي باشد و رابطه بین سمت گیری  01/0سطح 

منفي  01/0ر در سطح ( هم د-402/0ارزیایانه با نشخوار فكری )

و معني دار مي باشد. آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن 

با داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام 

الگوی آزمون شده پژوهش حاضر در حالت  2شد. در شكل 

مدل آزمون شده پژوهش  3استاندارد ارائه شده است و در شكل 

 ائه شده است.در حالت معني داری ار

 

 . مدل آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد1شكل 

 

 . مدل آزمون شده پژوهش در حالت معني داری2شكل 

وار اثر مستقیم فرهنگ سیاسي بر نشخ 2بر اساس اطالعات شكل 

ي و منف 01/0در سطح معني داری  12/9( با آماره 47/0فكری )

 3نطباق نیز در جدول معنادار است. مشخص های برازندگي ا

 ارائه شده است. 

 . شاخص های برازندگي انطباق3جدول 

AGFI GFI CFI RMSEA X2/d.f 

86/0 94/0 92/0 08/0 90/2 
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برای بررسي میزان برازش دل آزمون شده از شاخص هایي  

( معرفي کرده است. این شاخص ها 20استفاده شد که کالین )

پذیرفتني هستند، شاخص  3که مقادیر کمتر از  X2/d.fشامل 

( که CFI(، شاخص برازش تطبیقي )GFIنیكویي برارزش )

نشان دهنده برازش مناسب الگو هستند،  9/0مقادیر بیشتر از 

( که مقادیر بیشتر AGFIشاخص نیكویي برازش تعدیل یافته )

پذیرفتني هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب 8/0از 

(RMSEA که مقادیر کمتر از )نشان دهنده برازش مناسب  1/0

 الگو هستند. 

 بحث

 بر سیاسي فرهنگ تأثیر بررسي هدف با حاضر پژوهش

هش یافته های پژو .است شده انجام کارکنان فكری نشخوارهای

حاکي از آن است که فرهنگ سیاسي بر نشخوارهای فكری 

ه به وجتدارد. با  کارکنان بیمارستان دولتي استان اردبیل تأثیر

 كاناینكه در این زمینه پیشینه پژوهشي وجود ندارد، لذا ام

ش ژوهپمقایسه همسویي و یا ناهمسویي یافته های این پژوهش با 

ه وان بي تهای پیشین امكان پذیر نیست. اما از منظر مباني نظری م

ر بتبیین یافته ها پرداخت و چرایي اثرگذاری فرهنگ سیاسي 

 كری را واشكافي کرد. نشخوارهای ف

همانطور که گفته شد، نشخوارهای فكری اشاره به تمرکز مكرر 

و منفعالنه بر عوامل پریشان کننده و علل و پیامدهای آن عالئم 

(. نشخوار فكری شامل افكار تكرار شونده راجع به 4است )

(. 3( و با مفهوم فقدان و هویت فرد رابطه دارد )5شكست است )

كری را در سازمان ها و کارکنان در نظر بگیریم به اگر نشخوار ف

نظر مي رسد که هم عوامل فردی و روانشناختي و هم عوامل 

بیروني و اجتماعي مي تواند در شكل گیری نشخوار فكری 

(. در رابطه عوامل بیروني، زماني که فرد در 10تأثیرگذار باشد )

 سازمان و شرکت ها حضور دارد اگر جو سیاسي حاکم بر

سازمان مطلوب باشد مي تواند باعث شود که فرد نسبت به 

دیگران اعتماد داشته باشد، فسادهای اداری کاهش یابد،  

شفافیت افزایش پیدا کند و فرهنگ سیاسي مطلوب باعث 

افزایش میزان مشارکت و همكاری بین کارکنان مي شود. چنین 

 اتفاقات مثبتي در همگرایي کارکنان و ایجاد حس مثبت و

مطلوب بین آنها نقش مثبت و سازنده ایفا مي کند و از آنجایي 

که نشخوار فكری حاصل افكار منفي هست؛ زماني که در فضای 

سازماني مثبتي قرار مي گیرد انتظار مي رود که این عامل باعث 

 کاهش افكار منفي فرد و در نتیجه میزان نشخوار فكری گردد. 

ته های این پژوهش مي توان در جمع بندی و نتیجه گیری از یاف

گفت که نشخوارهای فكری کارکنان حاصل افكار منفي و 

نگراني هایي است که پیوسته و مداوم در ذهن فرد مي گذرد و 

تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار دارد. اگر در سازماني، فرهنگ 

حاکم بر آن از ابعاد مختلف اجتماعي، سیاسي و اقتصادی خوب 

عث شكل گیری فضای مثبت در بین باشد، چنین جوی با

کارکنان و افراد سازمان مي شود که مي تواند نقش مهمي در 

کاهش نشخوارهای فكری کارکنان داشته باشد. در این پژوهش، 

اختصاصا فرهنگ سیاسي مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به 

نقش سازنده آن در کاهش نشخوارهای فكری، پیشنهاد مي شود 

ها به رشد و گسترش فرهنگ سیاسي مبتني بر  که در سازمان

 اصول حكمراني خوب بپردازند. 
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 Abstract 

Introduction: This study aims to study the impact of political culture on 

mind rumination among Ardebil's public hospital employees.  
Method: The present study is applied in terms of application and 

correlation-survey in terms of nature. The statistical population of this study 

includes all employees of public hospitals in Ardabil province. Using 

Cochran's formula, 351 people were selected as study participants. Simple 

random sampling method was used for sampling. To collect data, mind 

rumination inventory (1991) and political culture questionnaire (2011) were 

used. Pearson correlation test and structural equation modeling method were 

used to analyze the data.  

Results: The results of Pearson correlation test showed that political culture 

has a significant indirect relationship with rumination (r = -0.342, P<0.01). 

The test results of the structural equation model also showed that political 

culture has an effect on mind rumination with a statistical score (t = 12.9) at 

a significant level of (0.01). The relationship with the subscales of political 

culture also showed the results that all three components of cognitive 

orientation (P <0.01, r = -0.342), emotional orientation (P <0.01, r = -0.342), 

and evaluative orientation (P <0.01, r = -0.402) is indirectly related to the 

mind rumination of employees of public hospitals in Ardabil province. 

Conclusion: Paying attention to the research findings that show the 

relationship between political culture and mental rumination of hospital 

staff, it is suggested that in order to reduce the mind rumination of 

employees, attention should also be paid to the political culture of the 

organization. 

Keywords: political culture, political behavior, mind rumination, public 

hospital employees 
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