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 و فرماندهی نظامی مدیریت یهاشوهپژفصلنامه         

 مجتمع دانشگاهی اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 3 -31(: صص3313تابستان) ،43، شمارهسيزدهمسال 

 

  دیمقابله با تهد در یواحد نظام کی کارکنان ینظام هیو روح یرابطه سالمت روان

 نفریدکتر احمد غض
 افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(دانشگاه  ياردانش

 1کارگرمحمد 

 22/02/3313تاریخ پذیرش:                22/05/3313تاریخ دریافت: 

  چکیده
 دی مقابله با تهد در ینظام هيو روح یسالمت روان نقش یپژوهش حاضر با هدف بررس

حج م  .صورت گرفت ه اس ت یواحد نظام کیکارکنان شاغل  یبر رو قيانجام شده است. تحق

انتخاب  یاطبقه یو نمونه به روش تصادف نيينفر تع 202 با برابر اننمونه بر اساس فرمول کوکر

، ینظام هيروح پرسشنامهاطالعات، از  یآورجمع یبوده و برا یشیمايشده است. روش از نوع پ

 ییای پا بیش ده اس ت. ض ر اس تفاده دی مقابل ه ب ا تهد پرسش نامهو  یسالمت روان پرسشنامه

و  هی. تجزه استمحاسبه شد 22/0و  21/0، 11/0 بيکرونباخ به ترت یها به روش آلفاپرسشنامه

ه ص ورت گرفت  SPSSبا استفاده از ن رم اف زار  یو استنباط یفيها در دو سطح توصداده ليتحل

هرچ ه  یعن یدارد؛ رابط ه وج ود  دی و مقابله با تهد ینظام هيروح نينشان داد که ب جی. نتااست

 نيب یول ابد؛ییم شیافزا زين دیبا تهد قابلهم زانيباشد، به همان م یدر سطح باالتر هيروح زانيم

مس تقل از  دی مقابله ب ا تهد گریرابطه وجود ندارد؛ به عبارت د دیو مقابله با تهد یسالمت روان

هم راه  ایمقابل ه یوانمن دت زانيم شیالزاماً با افزا یسالمت روان شیاست و افزا یسالمت روان

 نخواهد بود.

 یکارکنان نظام د،یمقابله با تهد ،یسالمت روان ،ینظام هيروح کلیدی: هایواژه
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 مقدّمه 

خصوص يات و  دارایکه انسان به عنوان یک موجود پيچي ده  دهدمیتأملی عميق نشان 

زم ان گ زینش، اف راد الزم در  ريای اس ت و وقت ی ک ه ب ا ت دابی ویژههاتواناییو  هاقابليت

را پش ت  یکاف یهاتمرینالزم همراه با  یهاآموزشمستعدتر برای هر شغل انتخاب شوند و 

متحقق خواهد شد. برای همين منظور در سازمان نيروه ای  دادهاسر بگذرانند، شكوفایی استع

از  لب اًش ود. غایهای مختلف بهره گرفته مپزشكان در ردهو روان شناسانروانمسلح از وجود 

شناختی، افراد مناسب برای ه ر ش غل یعنی زمان گزینش با انجام آزمون های روان ،بدو ورود

ه ای اکتس ابی تكمي ل مناس ب، مه ارت یه اشو سپس ب ا اج رای آم وز شوندمیانتخاب 

باع   ش كوفایی  ،یه ای اات ، تا در زم ان اج رای عملي ات ب ا هم اهنگی مه ارتشودمی

 ،مأموری ت ه اح ين اج رای ای در دوره یه ان هیهمچن ين معا اس تعدادهای نهفت ه گردن د.

 س المدر جدا سازی افراد بيمار و تقویت روحي ه اف راد  تواندمیها و تمرینات نظامی آموزش

 نقش آفرین باشد. 

ب ا اس ترس  زيصلح ن طیدر شرا یحت ینظام یبا تجربه جنگ واقفند که زندگ فرماندهان

و ارتب ا  ب ا  یاتا ب ا به ره جس تن از خ دمات مش اوره نندک یتالش م نیهمراه است. بنابرا

کارکنان تح ت ام ر خ ود  یسالمت روان ارتقایحفظ و  یهانهيزم روانپزشكانروانشناسان و 

درم ان ب ه بازگش ت اف راد و  ینموده و در زمان جنگ با استفاده از مراح ل بع د نيرا تضم

کنن د. چ را ک ه  بين یپيشقدامات الزم را ا یبعد داتیمقابله با تهد یالزم، برا هيروح تیتقو

اس ت  ینكت ه ض رور نی. دانستن اشودمیقلمداد  یرهبران نظام فیاز وظا ه،يروح تیریمد

در س اختار و  راتيي تغ ج ادیا د،ی جد زاتي جهم درن، ت یسالح ه ا ینمودن برا نهیکه هز

 یانس ان یه ا هیاست که از وجود س رما ديمف یتنها زمان یاصول نیدکتر ینيب شيسازمان و پ

 .  ميبرخوردار باش ینظام داتیمقابله با تهد یبرا زهيانگ یو دارا هيسالم و با روح

که بسياری از زوایای ط رح ه ای عملي اتی دش من ناش ناخته  ینظام دیمقابله با تهد در

ه ا، ن وعی مناسب در زمان تم رین مانوره ا و رزم ایش یتالش نمود تا با الگوها دیاست، با
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روحي ه ته اجمی و  ،ءضمن حفظ اصل بقا ،ر افراد ایجاد کرد تا در شرایط پيچيدهآمادگی را د

 یلحظات حساس  چنين. در گرددبر دشمن تحميل  یو اراده خود ابدی شدر آنان افزای یدفاع

در  بر بسياری از نا کامی ها و کاستی ها ف اقق ش ود . اص والً تواندمیاست که روحيه نظامی 

در  رای ز سرباز را از ادامه نب رد سس ت کن د، کیوجود دارد تا  یارندهنبرد عوامل بازدا دانيم

و م ر  ق رار دارد و در آنجاس ت ک ه ک ل وج ود و  اتيح یآنجاست که انسان در دو راه

انتخاب کند و ب ا عش ق  دیرا با یكیدو راه  انيو از م گيردمیقرار  دینفر مورد تهد کی یهست

(. ب ه بي ان 45: 3322،یبمان د)گودرز یار و استوار باقانتخاب وفاد نیو حرارت تمام بر سر ا

 دتوان یروان با چاشنی روحيه نظامی م متدارای سال یتوان گفت که وجود نيروهادیگر می

عوامل پشتيبانی و مهم تر از هم ه،  ،یهای گوناگون اعم از رده فرماندهی، عناصر رزمدر قالب

آین د تص ميم گي ری در لحظ ات س خت و نقش ایف ا نم وده و فر ءدر قالب عوامل خوداتكا

 ی( را تسهيل کرده و نتيجه دلخواه را برای یگان ه اداتیهای خطرناك)مقابله با تهدمأموریت

 خودی به همراه داشته باشد. 

و  ش  ودمینامتع  ارف انج  ام  یه  ا طيدر مح   ینظ  ام یه  ا اتي  عمل ش  تريب ام  روزه

ک ه م دت  رن ديگ یب ه ک ار م  یا کس انر شرفتهيپ اريو بس متيگران ق ده،يچيپ یافزارهاجنگ

 ،یداش تن از س المت روان  نانياطم نیگذرد. بنابرا یمسلح م یروهايآنها به ن وستنياز پ یکوتاه

 ،یاس ي)ال اس ت یهیبد یمتفاوت توسط آنان امر طیجنگ در شرا یبرا یو آمادگ ینظام هيروح

 زهيو ب اانگ ري گميو تص م یارف هح ،سالم، کارآمد یروهايبه ن ازي(. با در نظر گرفتن ن25:  3323

 ینظ ام یروهايآماده نمودن ن یالزم را برا طیکه شرا شودمیحاصل  جهينت نیا یآت یدر جنگها

 یاج را ک،ي فرماندهان سطح تاکت یشده برا ینيبشياز اقدامات پ یكیراستا  نیفراهم شود. در ا

ک ه  ن اتیتمر نی( است. ایرزم)مشق یمشق نظام یتر اجرانیيپا یهاو در رده یكيتاکت ناتیتمر

 ،ینظ ام یروه اينم ودن ن ، با هدف آش ناشودمی ادیاز آن  شیرزما ایو  یرزم یدر قالب آمادگ

در  یت ا وقت  ردي گیدر زمان بروز جنگ صورت م  یاتيلمشابه عم طیخصوصاً جوانترها با شرا

خ ود را حف ظ  هي حبتوانند رو ،شده یروح یهاکمتر دچار بحران رنديگیقرار م یواقع تيموقع
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ب ه ص ورت  شیرزما طیببخشند. به واقع اگر شرا هيروح زين گرانیو به د ندینما تیو آن را تقو

و ب ا  آموزن دیس خت را م  طیدر ش را یگو زن د ینظ ام س تیز اني نظام ابد،یسامان  یاصول

را  یگ انی تي نم وده، حم تی خ ود را تقو ینظ ام هي روح جیاز فرماندهان، به ت در یريالگوگ

مس لح و  یه اروي. در نن دیت ر نماآم اده ینظ ام داتی مقابله با تهد یداده و خود را برا شیاافز

قرار دارد. عملك رد  یمهم گاهیدر جا هياست، عامل روح ادیدر آن ز یجان یکه خطرها یمشاغل

از  شيبلك ه ب  س ت؛ين شرفتهيپ زاتيو تجه یآورمسلح کشورها تنها مرهون فن یروهايموفق ن

 دارد.  یآنها بستگ زشيو انگ هيحبه رو زيهر چ

متفاوت روب ه رو خواه د ب ود؛  کامالً ییكردهایبا رو ندهیآ یدر جنگها انينظام عملكرد

شناختی، س طح س المت روان ی اف راد را س نجيد و های روانتوان با انجام آزمونیم نیبنابرا

ه تع داد از مشخص نمود که در حال حاضر هر یک از آنان در چه وضعيتی ق رار دارن دچ چ 

و مش كالت  یاضطراب، افس ردگ یدارا یبرخوردارندچ چه کسان یسطح سالمت روانی باالی

 یریرپ ذيتأث زاني م دی ن اتوان هس تندچ همچن ين با یدر عملكرد اجتماع ایهستند و  یجسم

دو وج ود  نی ب ين ا یو تعيين کنيم که چه تع امل دهيسنج یرا از سالمت روان یروحيه نظام

ب  ه چ  ه  ،نب  رد آین  ده مب  ارزه کنن  د رد ینظ  ام دی  بای  د در مقابل  ه ب  ا تهد داردچ کس  انی ک  ه

اگ ر اف راد از روحي ه ع الی  ازمندن دچين یو س المت روان  هي روح  ي از ح ییهایتوانمند

از  یکدامن دچ و مهمت ر اینك ه چ ه س طح هي روح نیا جادیثر در اؤبرخوردار باشند عوامل م

 داتی ب ا تهد ایمقابلهرای انجام ماموریت های سالمت روانی برای گزینش و آموزش افراد ب

 الزم استچ

واح د  کی کارکن ان  ینظ ام هي و روح یسالمت روان  ريثأت یپژوهش بررس نیا هدف

اس ت ک ه چ ه  یت اساس س ؤاال نیپاسخ به ا یاست و در پ ایمقابله یهایبر توانمند ینظام

و  یس المت روان  نيب  یارابطهوجود داردچ چه  دیو مقابله با تهد ینظام هيروح نيب یارابطه

 استچ زانيبه چه م دیوجود داردچ و سهم هرکدام در مقابله با تهد دیمقابله با تهد
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   تحقیق روش

روش،  نی اس ت. در ا یش یمايحاضر از لحاظ روش از نوع پ قيتحق :قيتحق روش

و سپس ب ه  یآورخاص جمع یمقطع زمان کیمصاحبه در  ای پرسشنامهها بر اساس داده

 . گرددیکشف م رهايمتغ نيآنها پرداخته و رابطه ب ليو تحل هیجزت

ک ه در  اس ت یواح د نظ ام کی کارکنان  یعبارت از تمام یجامعه آمار :یآمار جامعه

 هستند.  فهيمشغول انجام وظ یدارجزء و درجه یارشد، افسر یدرجات افسر یفيطبقات ط

مختل ف  یه ا ک ه از رده باش ندینفر م 230حاضر  قيتعداد افراد نمونه تحق :نمونه

 نيمتن وع، س ن یش غل یها گاهیمانند درجات مختلف، جا ییارهايبا مع یواحد نظام کی

مجرد بودن و مدت  ایمختلف، متأهل  یگوناگون، مدت زمان آموزش التيمتفاوت، تحص

ه ا پاس خ پرسش نامهب ه  یو انف راد یزمان خدمت انجام شده متفاوت، به صورت گروه

 از،يزمان مورد ن ینيبشيو پ عیها پس از توزمحرمانه بودن پاسخنامه یليلت خدادند. به ع

 شد.  یآورپاسخنامه جمع 230تعداد  یعنیآنها  یتمام

 دهی اس تفاده گرد یاطبقه یريگپژوهش از روش نمونه نیدر ا انتخاب نمونه: روش

داد اف راد در تع  کي مورد نظر و تفك گانی یروهاين یسازمان است. بر حسب تعداد آمار

هر  یوزن نيانگيپس از به دست آوردن م ،دارانافسران ارشد، افسران جزء و درجه فيط

 نيب پرسشنامهها در هر طبقه انتخاب شده،  نمونه دادطبقه بر اساس محاسبه کل افراد، تع

و حجم نمونه با استفاده از فرم ول  دیگرد یشدن، جمع آور ليو پس از تكم عیآنان توز

 شد. تعيين نفر  202ه کوکران حجم نمون

ضمن  یالزم با واحد نظام یها یاطالعات: پس از انجام هماهنگ یجمع آور روش

اق دام ب ه  یادار یه ا در قس مت نيتجمع افراد و همچن یبه محل ها یمراجعه حضور

ب ر  دي ه دف پ ژوهش و تأک اني . پ س از بدی افراد حاضر گرد نيدر ب پرسشنامه عیتوز

محرمان ه ب ودن  یل يبرخ یمبن  دگانبه پاسخ دهن  نانيدادن اطم ،یارمراتب رازد تیرعا

ک س  چيه  اري ه ا در اخت پاسخ یفرد جهينت نكهیآنان و ا یاز پاسخها انتيموضوع و ص
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از آنه ا  ،ها بعمل خواهد آم د پاسخ فياز ط یقرار نخواهد گرفت و صرفاً برداشت آمار

الزم  یت در کمال دقت و ص بورسؤاال یبه تمام ییدرخواست شد تا نسبت به پاسخ گو

 یازي نموده که ن ديها در کنار آنان حضور داشته و تأک. محقق تا اخذ پاسخنامهنداقدام کن

به پ ر ک ردن پاس خنامه  لیو هر کدام از آنان که تما ستين یبه نوشتن نام و نام خانوادگ

 تا جلسه را ترك کنند.  شدینداشتند، به آنها اجازه داده م

اس ت  سؤالمشتمل بر ده  دیاطالعات: پرسشنامه مقابله با تهد یآور معج یابزارها

آن  ییای پا بیاس تفاده ش ده و ض ر یجنگ  یو آمادگ یزيستدشمن هيکه در مورد روح

 نی آن در ا ییای اس ت ک ه پا س ؤال 12 یدارا ینظ ام هي روح پرسشنامه. باشدمی 21/0

 هي دهن ده روح ليعام ل تش ك کنن ده چه ار نييتع پرسشنامه نی. اباشدیم 11/0 قيتحق

 تی حما مؤلفهاست که از پنج  هیگو 42شامل  ی: عامل اول با عنوان رهبرباشدمی ینظام

 ليتش ك یو مه ارت رهب ر روي روابط رهبر و پ ،یسبک رهبر ،یرهبر تيمقبول ،یرهبر

 مؤلف هاس ت ک ه از چه ار  هیگو 23شامل  یعامل دوم با عنوان تعلق سازمان شده است.

ش ده اس ت.  ليتش ك یو تعهد سازمان ی، عالقه سازمانیسازمان تیهو ،یمانساز تیرضا

 ،یخودکارآم د مؤلفهاست که سه  هیگو 31شامل  ایمقابله یعامل سوم با عنوان مهارتها

 هی گو 32شامل  ی. عامل چهارم با عنوان گروه کارشودمیو شجاعت را شامل  یسازگار

 ،ی)غض نفرشودمیرا ش امل  یگروه  یو اث ر بخش  یانسجام گروه  مؤلفهکه دو  ستا

3322 . ) 

اس ت  یده بر خ ودگزارش یمبتن یسرند پرسشنامه کی یسالمت عموم پرسشنامه

مت رادف س المت  ی)س المت روان  پ ردازدیم  یکه ب ه س نجش س طح س المت روان 

اس ت ک ه توس ط گل دبر  در  س ؤال22یقلم داد ش ده اس ت( و دارا (GHQ)یعموم

 دهی گرد دههس تند، آم ا یاختالل روان کی یکه دارا یانکس یابیو با هدف رد 3122سال

اض طراب، اخ تالل در  ،یب دن یها است: نشانه اسيچهار مق یدارا پرسشنامه نیاست. ا

ب ه دس ت  ینم ره کل  کی  زي . از مجموع نمرات نميوخ یو افسردگ یعملكرد اجتماع
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( ثاب ت یلع ام لي ها)تحل پاس خ یآم ار ليبر اساس تحل اسيمق ری)وجود چهار زدیآیم

 ( . 202: 3322 ،یغضنفر ز، به نقل ا3322شده است )دادستان، 

و  یتوس  ط غض  نفر ینظ  ام هي  روح پرسش  نامه:یري  گ ان  دازه یابزاره  ا ییای  پا

و همزم ان ب ا  ییمحت وا ،یاعتب ار ص ور ی( س اخته ش ده اس ت و دارا3322همكاران)

 ییایپا بیو ضر 12/0کرانباخ  یبر اساس روش آلفا ییایپا بیاست. ضر یشغل تیرضا

( 0003/0آن)  یدار یعن است. و در هر دو ش كل س طح م 11/0کردن  مهيبه روش دو ن

 ( . 200: 3322 ،یکمتر است)غضنفر 05/0که از  باشدمی

اس ت.  (GHQ-28) پرسش نامه یب اال ییای انجام شده نشان دهن ده پا یهایبررس

را  پرسش نامه نی ا یکل  ییای پا بی( ضر3324، به نقل از عطار، 3114)رزيچونگ و اسپ

ان  د. گ  زارش ک  رده 42/0ت  ا  42/0 نيه  ا را ب  خ  رده آزم  ون ییای  پا بیو ض  ر55/0

خرده آزم ون  ییایپا بیو ضر 22/0را  پرسشنامه نیا یکل ییایپا بی( ضر3324)یعقوبی

ف و   پرسشنامه ییایپا زي( ن3320)رحكاكيگزارش کرده است. م 23/0تا  50/0 نيها را ب

زاده و ب ه نق ل از هاش م 3122)یگلد ب ر  و م ار امز،يلیه است. وگزارش کرد21/0را 

نم وده و  لي را فراتحل GHQانجام شده ب ا اس تفاده از یبررس نی( چند3321همكاران، 

 یاست. آزمون سطح سالمت عم وم 20/0آزمون در حدود  نیا ییایاند که پاگرفته جهينت

 پرسش نامه ییای پا بی(. ض ر203: 3322 ،یباال است) ب ه نق ل از غض نفر ییایپا یدارا

است، ب ه  ینظام دیمقابله با تهد یو آمادگ یسالمت روان ،ینظام هيکه شامل روح یقيتلف

 ییای از پا یمعنا دار بوده و ح اک 03/0که در سطح  باشدمی 110/0کرونباخ یروش آلفا

 است.  پرسشنامه یباال

 ی تحقیقهاافتهی

، ه اس تبود 55سن  نیتراالو ب 20سن،  نینشان داد که کمتر قيتحق یفيتوص جینتا

 33/33 انیسن پاس خگو نيانگيسال قرار داشتند. م 30تا  23 نيسن نيب انیاکثر پاسخ گو

ه ل أدرص د مت 2/24مج رد و  انیدرصد پاسخگو 2/35 بوده است. 44/2اريانحراف مع و



 3313ستانبتا ،43دهم، شماره سیزسال  ،ی مدیریت و فرماندهی نظامیهاشوهپژفصلنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 

س ابقه  نیش تريسال و  ب 21آن  نیشتريسال و ب وسابقه خدمت کارکنان د نیکمتر بودند.

 34/2اري با انح راف مع 02/33 انیسابقه خدمت پاسخ گو نيانگيسال بود. م 30تا  5 نيب

 پلم،ی درص د د 3/42 ،ییس وم راهنم ا التيتحص  یدارا انیدرصد پاسخ گو 1/32بود. 

د. بودن  ترو ب اال سانسيدرصد فو  ل 4/3و  سانسيدرصد ل 1/2 پلم،یدرصد فو  د 2/25

 23متوسط و  هيدرصد روح 3/13 ف،يضع ینظام هيروح یدارا انیدرصد پاسخ گو 2/35

مقابل ه ب ا  ییتوان ا یدارا انیدرصد پاسخگو 2/1بودند.  یقو ینظام هيروح یدرصد دارا

 یدرص د دارا 2/1و  یق و دی مقابل ه ب ا تهد ییتوان ا یدرصد دارا 1/22 ،متوسط دیتهد

کنن ده در ش رکت انی درص د پاس خ گو 3/24بودن د. یقو یليخ دیمقابله با تهد ییتوانا

  بودند.  ماريدرصد ب 2/34سالم و  قيتحق

 مقابله و سالمت روانی ، ت مربو  به متییرهای روحیهسؤاالتوصیفی  یهاآماره (1)جدول

 تعدادحداقلنيانگيم حداکثر اريمع انحراف 

 23/55 67/259 290 322 302 ینظام روحيه

 20/2 57/25 27 37 302  دیتهد با مقابله

 50/9 55/25 72 0 302 یروان سالمت

 و ینظ ام دی تهد ب ا مقابله ،ینظام هيروح اريمع انحراف و نيانگيم 3 شماره جدول

 نم ره کس ب که الزم است نكته نیا اکر. ددهیم نشان را آن یهامؤلفه و یروان سالمت

 ک ه یکس  نیبن ابرا. است نیيپا یعموم سالمت انگريب ،یروان سالمت پرسشنامه در باال

ت وان  ج هينت در و بوده نیيپا ینظام هيروح یدارا حتماً باشد، نیيپا یروان سالمت یرادا

 .خواهد داشت دیتهد با مقابله کمتری در
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 ضریب همبستگی روحیه نظامی با مقابله با تهدید (2)جدول

 ینظام روحيه   
 سالمت

 یروان

 دیتهد با مقابله

 005/0 356/0 رسونيپ یهمبستگ بیضر

 922/0 0002/0 یارمعناد سطح

 306 303 تعداد

 یهمبس تگ ،دی تهد ب ا مقابله با ینظام هيروح که دهدیم نشان 2 شماره جدول     

 کارکن ان ینظ ام هي روح هرچه گرید عبارت به. دارد P<0.01 سطح در یمعنادار مثبت

 ننش ا 2 ش ماره ج دول نيهمچن . بود خواهد شتريب دیتهد با مقابله ییتوانا ،باشد شتريب

 در یمعن ادار یهمبس تگ افراد مورد بررسی یروان سالمت با ،دیتهد با مقابله که دهدیم

 دی تهد ب ا مقابله در یريثأت کارکنان یروان سالمت گرید عبارت به. ندارد P<0.05 سطح

 .ندارد

 روانی و روحیه نظامی ضریب همبستگی مقابله با تهدید با سالمت (3)جدول

   
 ینظام هيروح

 یانرو سالمت

 رسونيپ یهمبستگ بیضر
250/0- 

 یمعنادار سطح
0002/0 

 تعداد
306 

 یمنف  یهمبس تگ ،یروان سالمت با ینظام هيروح که دهدیم نشان 3 شماره جدول

 ش تريب کارکن ان یروان  سالمت هرچه گرید عبارت به. دارد P<0.01 سطح در یمعنادار

 نم ره کس ب که است الزم نكته نیا اکر.  بود خواهد ترشيب کارکنان ینظام هيروح ،باشد

 ک ه یکس  نیبن ابرا. اس ت نیيپ ا یروان  سالمت انگريب یروان سالمت پرسشنامه در باال
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 زاني م جهينت در و بوده نیيپا ینظام هيروح یدارا حتماً باشد، نیيپا یروان سالمت یدارا

 .ابدی یم کاهش او ایمقابله یتوانمند

 نی مقابله با تهدید بر اساس روحیه نظامی و سالمت روانیبیخالصه مدل رگرسیون پیش (4)جدول

 R  2R مدل

 رييتغ یهاآماره

Change 2R F Change df1 df2 sig 

2 373/0 079/0 079/0 562/22 2 295 0002/0 

a Predictors: (Constant) , روحيه 

 ب ا ابل همق معن ادار کنندهینيبشيپ ینظام هيروح فقط ،دهدیم نشان 4 شماره جدول

 ري متغ و دی نمایم  ني يتب را دی تهد ب ا مقابل ه انسی وار درص د 1/1 و باش دیم دیتهد

 از نیبن ابرا ؛ باش دمین دی تهد ب ا مقابله معنادار کننده ینيب شيپ کارکنان یروان سالمت

 .  ستا شده خارج ینيب شيپ معادله

 وحیه نظامی و سالمت روانیضرایب مدل رگرسیون پیش بینی مقابله با تهدید بر اساس ر (5)جدول

  رهايمتغ   مدل

 شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا

t Sig . 

B Std. Error Beta 

2 

 235/29  523/2 676/39 ثابت
0002/

0 

 526/2 373/0 002/0 027/0 روحيه
0002/

0 

a Dependent Variable:   دیتهد با مقابله  

 مقابل ه بين یپيش یبرا ینظام هيروح یبتا بیضر که دهدیم نشان 5 شماره جدول

 :نوشت ریز صورت به را ینيبشيپ معادله توانیم که است 212/0 دیتهد با
Y= a+bx1 
Y=   دیتهد با مقابله
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a = ونيرگرس خط بيش  

b = ونيگرسر بیضر  

X1 = ینظام هيروح  

Y = 29. 767 + 0. 262(x1)  

 

   گیریو نتیجه بحث

  ینظ ام دی تهد ب ا مقابل ه زاني م ب ا ینظ ام هي روح ک ه هددمی نشان قيتحق جینتا

 ش تريب کارکن ان ینظ ام هي روح چ ه هر گرید عبارت به. دارد یمعنادار مثبت یهمبستگ

 ک ه ده دمی نشان قيتحق جینتا نيهمچن. بود خواهد شتريب دیتهد با مقابله ییتوانا باشد،

. ندارد وجود یمعنادار یهمبستگ افراد مورد بررسی یروان سالمت و دیتهد با مقابله نيب

. ن دارد آن ان دی تهد ب ا مقابله ییتوانا در یريتأث کارکنان، یروان سالمت گرید عبارت به

 نيهمچن .باشند نداشته را دیتهد با مقابله ییتوانا یول باشند سالم افراد است ممكن یعنی

 ميمس تق رابطه کارکنان یروان سالمت و ینظام هيروح نيب که دهدمی نشان قيتحق جینتا

 ینظ ام هي روح باش د، شتريب کارکنان یروان سالمت چه هر گرید عبارت به. دارد وجود

 . دارد دنبال به را دیتهد با مقابله شیافزا خود نوبه به نیا و است شتريب آنان

 هي روح فق ط که داد نشان کارکنان، دیتهد با مقابله ینيبشيپ ونيرگرس ليتحل جینتا

 انسی وار درص د 1/1 و باش دیم  کارکن ان دیتهد با مقابله معنادار کنندهینيبشيپ ینظام

 دی تهد ب ا مقابل ه ین يبشيپ  ونيرگرس  م دل بیضرا نيهمچن. دینمایم نييتب را مقابله

 ب ا مقابل ه معن ادار کنن دهینيبشيپ کارکنان یروان سالمت ريمتغ که دهدیم نشان کارکنان

 در گ رید عب ارت ب ه. اس ت ش ده خارج ینيب شيپ لهمعاد از نیبنابرا و باشدینم دیتهد

 ري متغ صرفاً د،یتهد با مقابله در کارکنان یروان سالمت و ینظام هيروح یهاريمتغ یبررس

 .  باشدیم گذارريتأث ینظام هيروح

 شیاف زا ینظ ام هي روح چه هر که گرفت جهينت توانمی ق،يتحق یاههافتی اساس بر

 ب ا یروان  س المت نم رات شیاف زا ام ا ش ود؛یم  ش تريب نانکارک دیتهد با مقابله ابد،ی
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 باش د ب االتر یروان  سالمت نمره هرچه که چرا دارد؛ معكوس رابطه یامقابله یتوانمند

 یتوانمن د و هي روح ک اهش ب الطبع ک ه است فرد در یروان سالمت بودن نیيپا نشانگر

 و گ  ال ،(3323)تيش  ال ق  اتيتحق جینت  ا ب  ا افت  هی نی  ا. دارد دنب  ال ب  ه را ایمقابل  ه

 ب ا نیبن ابرا. دارد یهمخ وان( 3123)جورج و( 3112)نیکر استفان ،(3113)منگلزدورف

 ک اهش ،یروان  اختالالت نهيزم شیافزا و ینظام مشاغل بودن زااسترس تيماه به توجه

 در آن ان دی تهد ب ا مقابل ه یتوانمند زانيم از که داشت خواهد دنبال به را ینظام هيروح

 و یش غل یفرس ودگ قي تحق در یري گج هينت دی ؤم هی نظر نیا. کاهدیم داتیهدت برابر

 .باشدمی زين مشاغل ریسا در روان سالمت

 یراس تا در رودیم  انتظار ،است یکاربرد قيتحق کی حاضر پژوهش که ییآنجا از

 ب ا همقابل در مسلح یروهاين ریسا و ینظام کارکنان یامقابله یهایتوانمند زانيم شیافزا

 طیش را یب را را یامقابل ه یه ایتوانمن د ب ه وابس ته و رگذاريتأث عوامل دیبا ،دشمنان

 راهك ار و شنهاديپ چند انيب به راستا نیا در. داد ميتعم مراکز یتمام به و شیافزا مختلف

 :شودمی پرداخته

 ارتب ا  کارکن ان ینظ ام هي روح و دی تهد ب ا مقابله نيب که داد نشان قيتحق جینتا 

 یه اقالب در هيروح عوامل تیتقو به نسبت فرماندهان دیبا نیبنابرا دارد؛ وجود ميقمست

 :ندینما اقدام ریز

 انس جام و یگروه  یاثربخش  ب ه حتم اً ،یک ار یه اگروه ليتشك مورد در -3-3

 .  ندینما توجه رزم یهاگانی سطوح یتمام در یگروه

 اف راد یوخودکارآم د یارسازگ شجاعت، عناصر ،یامقابله یهامهارت یبرا -2-3

 .  ندینما عیتوز سطوح یتمام در متعادل صورت به ینظام یهاگانی در را

 یه اوهيش با روها،ين نيب در یسازمان تعلق تربمطلو تيخصوص جادیا یبرا -3-3

 یس ازمان تیرض ا و یسازمان عالقه ،یسازمان تیهو ،یسازمان تعهد جادیا برای متفاوت

 .  ندینما تالش
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 رو،يپ و رهبر روابط یبرا حتما ،یفرمانده مراتب سلسله مختلف یهارده رد -4-3

 ،یرهب ر تی حما نح وه ب ه تینها در و یرهبر مهارت ،یرهبر سبک ،یرهبر تيمقبول

 . ندینما نظارت هاآن بر و جادیا یکاربرد یهایالگو

 یدارا راداف  ش ود یسع ،یروان سالمت با هيروح زانيم ميمستق ارتبا  گرفتن نظر در با 

 نيهمچن . ک رد یريک ارگ ب ه ت ریع ال هيروح به ازمندين مشاغل یبرا را باالتر روان سالمت

 و بس ت کار به ینظام افراد یبرا مناسب یهازمان در را هيثالث و هیثانو ،هياول یريشگيپ مراحل

 .گرفت نظر در فرماندهان خصوص به و ینظام افراد به تيمسئول دادن در را آن جهينت

 زاني  م شیاف  زا در ک  ه یآموزش   دوره زم  ان م  دت عام  ل گ  رفتن نظ  ر در ب  ا

 یروه اين نيت أم یب را ،اس ت گ ذاراثر ینظ ام هي روح شیاافز در هم و یروان سالمت

 . شود استفاده شتريب زمان مدت با دهید آموزش افراد از یرزم یهاگردان

 منابعفهرست 

 و چ ا  سس هؤم :ته ران .ینظاام یروانشناسا یراهنماا .(3323)نيمحمدحس ،یاسيال

 (. ع)نيحس امام دانشگاه انتشارات

 یروان  اتي عمل و داتی تهد ريتأث زانيم سنجش و یبررس .(3325)نيمحمدحس ،یاسيال

 یدفاع استیس مجله ،یشیآزما یبررس کی ان،يجيبس انسجام و هيروح بر كایآمر

 .2-21صص ،51-52یاپيپ شماره

 دانش كده :ته ران. (21)دیاجد قارن یبارا کاایآمر یاساترات  .(3320)روزي پ ،یزدیا

 .پژوهش معاونت –پاسداران سپاه وستاد یفرمانده

 یروان  س المت تيوض ع و یاس ناد س بک نيب  ارتب ا  یبررس  .(3321)میمر ،یزدیا

 .خوراسگان واحد ارشد، یکارشناس نامهانیپا آزاد، دانشگاه انیدانشجو

 .تهران. ریصر نصر انتشار و ترجمه .یریدرگ و رزم یروانشناس .(3323)بن ت،يشال

 معاون  ت :ته  ران. روزي  پ یزدی  ا ترجم  ه .یجنگاا هیااروح .(3311)ام.اف چاردس  ون،یر

 (.ع)نيحس امام دانشگاه -پژوهش



 3313ستانبتا ،43دهم، شماره سیزسال  ،ی مدیریت و فرماندهی نظامیهاشوهپژفصلنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 

 

 (.3322) ،3 شماره ،یروان ا تیعمل فصلنامه. (3322) اله نعمت ،یمانيسل

 .رشد انتشارات :تهران ،یروان بهداشت .(3322)ديسع شاملو،

 یروان سالمت بر ایمقابله یراهبردها و تیهو راتيتأث یبررس ،(3322)احمد ،یغضنفر

 یدکت را نام ه انی پا اص فهان، ش هر یدانش گاه شيپ  و یرس تانيدب آموزاندانش

 عالم  ه دانش  گاه یت  يترب عل  وم و یروانشناس   دانش  كده ،یروانشناس   یتخصص  

 .ییطباطبا

 هی پا علوم) یافسر كدهدانش ،ینظام یروانشناس یدرس جزوه (.3324) احمد ،یغضنفر

 (.ینظام

. یابی  ارز و راهبرده  ا کنن  ده،ني  يتع عوام  ل ،ینظ  ام هي  روح .(3322)احم  د ،یغض  نفر

 .20-23شماره ،3322زيپاق ششم سال ،ینظام علوم فصلنامه

 هي روح آزم ون یابی اعتبار و س اخت پ روهه .(3322)یعابد یلطفعل و احمد ،یغضنفر

 (.ع)نيمنؤرالميام تحضر یدانشگاه مجتمع اصفهان، ،ینظام

ناص ر  ترجم ه ،2 جل د ،ینظاام یروانشناسا .(3322)منگل زدورف دیوید و ونیر گال،

 .آن انتشارات :تهران .یگودرز

 .گران دکلمه انتشارات :تهران. یروان بهداشت .(3325)ژنيب ،یگيمحمدب

 انیدانش  جو ینظ  ام هي  روح ب  ر ثرؤم   عوام  ل یبررس   .(3322)محمدرض  ا ،یوس  فی

 ،یدف  اع تیریم  د ارش  د یکارشناس   نام  هانی  پا ،(ع)نيحس   مام  ا دانش  گاه

 .وستاد یفرمانده دانشكده
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