سال سیزدهم ،شماره  ،94زمستان  ،9944صص 99-9

بررسی میزان تاب آوری و عوامل موثر بر آن در میان سربازان مرکز
آموزش عمومی امام سجاد(ع) کهریز ارومیه
محمود عطاریان ،1سعید جباری ،2مسعود

1311/12/08

نجاری3

1000/01/10

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب آوری و عوامل موثر بر آن در میان سربازان مرکز آموزش عمومی امام
سجاد(ع) کهریز ارومیه انجام شد .روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی سربازان
پایه خدمتی اسفند ماه  1311مرکز آموزش عمومی امام سجاد(ع) کهریز ارومیه بودند که با استفاده از روش نمونه
گیری طبقه ای تصادفی و جدول مورگان نمونه مورد نظر  131نفر انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفتند .برای
جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون ( )2003و ویژگی های جمعیت شناختی
(دموگرافیک) محقق ساخته استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمونهای آماری تحلیل واریانس یک راهه و
تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت و داده ها در سطح معناداری  0/01تحلیل شدند .یافته ها نشان داد که میزان تاب
آوری بین گروهان های مختلف مرکز آموزشی امام سجاد(ع) متفاوت است .همچنین میزان تاب آوری بر اساس
متغیرهای جمعیت شناختی (محل سکونت و سطح تحصیالت) میان سربازان تفاوت معنادار داشت و بین گروه سنی،
وضعیت تاهل ،ترت یب تولد و سابقه سیگار کشیدن تفاوت یافت نشد .بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان کرد
که وجود مراکز مشاوره و روانشناسی بصورت کامال تخصصی (مشاوره فردی و گروهی) در مراکز آموزش عمومی
سربازی هم برای فرماندهان هم برای سربازان ،برگزاری کارگاه ها و تشکیل گروه های حمایتی در مراکز می تواند
موجب افزایش میزان تاب آوری سربازان گردد و به رشد و بالندگی مراکز کمک کند.
کلمات کلیدی :تاب آوری ،ویژگی های جمعیت شناختی ،سربازان ،ارومیه

 .1مرکز آموزش عمومی امام سجاد(ع) کهریز ارومیه ،ناجا
 .2مرکز آموزش عمومی امام سجاد(ع) کهریز ارومیه ،ناجا

 .3دکتری تخصصی روانشناسی ،گروه روانشناسی ،جهاد دانشگاهی ،کردستان ،سقز (نویسنده مسئول) najari.masoud@yahoo.com
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Evaluation of resilience and its relevant factors among the soldiers of Imam
Sajjad General Educational Center, Kahriz, Urmia
Mahmoud Atarian, Saeed Jabari, Masoud Najari
Abstract
In the current study, we aimed to evaluate resilience and its relevant factors among
the soldiers of Imam Sajjad General Educational Center of Kahriz, Urmia. The
method of the study was evaluation of descriptive correlation. The statistical sample
included all of the soldiers admitted to the center on 22th February 2221. One
hundred thirty-five soldiers were selected using randomized sampling and Morgan
table. In order to collect data, we used Conner and Davidson resilience (2222) and
researcher-designed demographic characteristics questionnaires. Variance analysis
and independent t test were used to analyze the data at the significance level of 2020.
The findings of the current study demonstrated different scores resilience among the
soldiers of various groups. Also, the resilience scores were significantly different
among the soldiers according to demographic variables (residential province and
education level), but there was no significant difference among them according to age
group, marital status, birth order in family, and history of smoking. In regard with the
findings of the current study, it can be concluded that considering technical
consultation and psychology (individually and in groups) centers for both
commanders and soldiers, holding workshops, and designing support groups in
educational centers could be helpful in promoting the resilience of the soldiers and
blossoming of the soldiers educational centers.
Keywords: Resilience, demographic characteristics, soldiers, Imam Sajjad General
Educational Center, Urmia
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بیان مسئله
دفاع از تمامیت ارضی کشور و استقالل نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال و ناموس امت مسلمان ،وظیفه
دینی و ملی هر فرد با تابعیت ایرانی است و بنابر اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
کلیه افراد کشور ،به منظور تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی باید همواره توانایی دفاع همه جانبه از کشور را
داشته باشند (فرهی بوزنجانی و همکاران .)1388 ،در این راستا نیروی انسانی در سازندگی ارتش ها به عنوان یک
عنصر تعیین کننده به شمار می آید که برنامه ریزی در اولویت فعالیت هایشان قرار دارد ،تسلیحات را به کار می برد،
از موقعیت ها استفاده کرده و تصمیم گیری می کند و اوست که در برابر خطرها ایستادگی می نماید .به این منظور
ارتش ها باید عملیات آماده سازی رزمندگان را در رأس اولویت های خود قرار دهند .از آنجا که افراد در محیط
های نظامی و صحنه های نبرد با حوادث غیرقابل انتظار و ناگهانی مثل محاصره ،شایعه و ترس ،آموزش های سخت،
جنگ روانی مواجه اند؛ حفظ آمادگی و سالمت جسمانی و روانشناختی پرسنل نظامی و سربازان ،اهمیت فراوانی
دارد (بهشتی و ضرغام حاجبی  .)1311بر همین اساس تاب آوری 1یکی از متغیرهای حیاتی برای سربازان به حساب می
آید ،که میزان آن می تواند رفتارهای سربازان را تحت شعاع خود قرار دهد .تاب آوری متغیری است که می تواند
آثار نامطلوب زیادی از جمله مشکالت و بیماری های جسمی و روانی را کاهش دهد )جوزف و همکاران1110 ،2
) .تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی و بهداشت روانی یافته است؛ به گونه ای که هرروز
بر تعداد مطالعات مرتبط با این متغیر افزوده می شود )توگاد و فردریکسون2000 ،3؛ فریبرگ و همکاران.(2002 ،0
در واقع به عنوان اطمینان فرد به توانایی هایش برا ی غلبه بر استرس ،داشتن توانایی های مقابله ای ،ثبات عاطفی و
ویژگی های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش می دهد ،تعریف شده است (پینکورات.)2001 ،1
معموال تاب آوری به عنوان یکی از زیرطبقات رویکرد روانشناسی مثبت گرا ،نقش مهمی در مقابله با تنیدگی ها و
تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد ،به شکلی که در طی یک دهه ی اخیر جایگاه ویژه ای را در حوزه ی
بهداشت روان به خود اختصاص داده است (بنانو .)2000 ،2همچنین به عنوان توانایی فرد برای نگه داشتن سطح
سالمی از عملکرد روانشناختی و جسمانی (مک ماهون و همکاران )2001 ،1و مقابله ی مؤثر و انعطاف پذیر با چالش
های زندگی معرفی شده است (یافریزر و همکاران.)2010 ،8
افراد تاب آور دارای چهار ویژگی مهم هستند که عبارت است از )1 :کفایت اجتماعی (تفاهم ،انعطاف ،همدلی و
مهربانی ،مهارت ارتباطی و شوخ طبعی)؛  )2مهاارت های حل مسئله (برنامه ریزی ،یاری جویی ،تفکر انتقادی و خالق)؛
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 )3خودگردانی (هویت ،خودکارآمدی ،خودآگاهی و تسلط بر وظایف) و  )0هدفمندی ،خوش بینی و امید به آینده
(هدف گیری ،خوس بینی و معنویت) (گارمزی و ماستن .)1111 ،1بنانو ( )2000تأکید دارد که تاب آوری تداوم
عملکرد را بهبود بخشیده و یک شاخص قوی بهزیستی روانشناختی است و گرایش به تجربه افسردگی و اضطراب را
کاهش می دهد (کرمی ،سنجابی و کریمی .)1311 ،پژوهشگران معتقداند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با
پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی است (ماستن2001 ،2؛ لوتار ،سیچیتی و بیکر .)2000 ،3کامپفر باور داشت
که تاب آوری ،بازگشت به تعادل اولیه ی رسیدن به تعادل سطح باالتر (در شرایط تهدیدکننده است) و از این رو
سازگاری موفق در زندگی را فراهم می کند .در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره می نماید که سازگاری مثبت
با زندگی ،هم می تواند پیامد تاب آوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند ،سطح باالتری از تاب آوری را
سبب شود .وی این مسئله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب آوری می داند (کامفر.)1111 ،0
در این زمینه مطالعات متعددی بر روی سربازان انجام شده است .از جمله؛ بهمنی و همکاران ( )1311در پژوهشی با
عنوان اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر سالمت روان سربازان نشان دادند که مهارت های تاب آوری
موجب افزایش سالمت روان سربازان می شود .مدی و خوشابا ( )2001دریافتند که تاب آوری می تواند در زمینه های
روانی ،هیجانی و اجتماعی نقش اساسی در روابط بین فردی افراد داشته باشد .افرادی که در زمینه های یاد شده تاب
آوری باالتری دارند ،معموال در موقعیت های مختلف به خصوص در موقعیت های استرس زا رفتارهای بهنجار و ثبات
یافته تری از خود نشان می دهند .همچنین محمدزاده و جهانداری ( )1318در مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه بین
تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در بین سربازان بیان کردند که بین تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به
زندگی در بین سربازان رابطه معنی دار وجود دارد .برای افزایش امید به زندگی در بین سربازان ،آموزش های متمرکز
بر تاب آوری که فرد را در برابر عوامل استرس زا مقاوم کرده و تنظیم هیجان که پاسخ های افراد را در موقعیت های
مختلف زندگی بخصوص مواقع بحرانی تحت تاثیر قرار داده و باعث انعطاف پذیری افراد می شود ،ضروری به نظر می
رسد .بهشتی و ضرقام حاجبی ( )1311در تحقیقی با عنوان رابطه تاب آوری و عمل به باورهای دینی با اضطراب و
افسردگی در سربازان به این نتیجه رسیدند که تاب آوری و عمل به باورهای دینی نقش بسزایی در کاهش میزان
افسردگی و اضطراب سربازان دارد .لذا می توان اثر گذاری باورهای دینی و تاب آوری را بر سالمت روانی سربازان
نشان داد .از آنجاییکه سربازان مراکز آموزشی به عنوان نیروهای رشد یافته و کارآمد در یگان های مختلف ناجا به کار
گرفته می شوند میزان تاب آوری و سالمت روان آنها حائز اهمیت و در کارآیی ناجا اثربخش می باشد .تا بحال مطالعه
ای در کشور به بررسی میزان تاب آوری و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در میان سربازان مراکز آموزشی
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نپرداخته است ،لذا با توجه به موارد ذکر شده در باال پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب آوری و عوامل جمعیت
شناختی موثر بر آن در میان سربازان مرکز آموزش عمومی امام سجاد(ع) ارومیه انجام شد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود .جامعهه آمهاری شهامل تمهامی سهربازان پایهه خهدمتی اسهفند  1311مرکهز
آموزش عمومی امام سجاد(ع) کهریز ارومیه بودنهد کهه بها اسهتفاده از روش نمونهه گیهری طبقهه ای تصهادفی و جهدول
کرجسی مورگان 1نمونه مورد نظر  131نفر اتنتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفتند .از پرسشنامه های تاب آوری کانر و
دیویدسون ( )2003و ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد.پرسشنامه ویژگی های جمعیت شهناختی (دموگرافیهک)
شامل سطح تحصیالت ،سن ،ترتیب تولد ،وضعیت تاهل ،محل سکونت ،سابقه کشیدن سیگار و گروهان بود .از تمهامی
شرکت کنندگان سرباز ،رضایت نامه موافقت آگاهانه جهت شهرکت در پهژوهش گرفتهه شهد و در خصهوص محرمانهه
بودن اطالعات و اینکه نتایج و یافته های تحقیق بدون ذکر نام در مطالعه منتشر خواهند شد ،اطمینان داده شهد .همچنهین
به منظور تحلیل یافته ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه و تی مستقل در قالب نرم افزار  spss23استفاده
شد.
الزم به ذکر است که پژوهش حاضر بدون در نظر گرفتن سربازان معاف از رزم انجام شده است.
مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون :)2003( 2این مقیاس برای سنجش میزان تهاب آوری افهراد بزرگسهال طراحهی
شده و دارای  21گویه است که ابعاد مختلف تاب آوری شامل حس توانایی فردی ،مقاومت در برابر تأثیرات منفی،
پذیرش مثبت تغییر ،اعتماد به غرایز فردی ،حس حمایت و امنیت اجتماعی ،ایمان روحانی و رویکرد عمل گرایانه را
می سنجد .همسانی درونی این مقیاس با استفاده از محاسبه ضریب آلفهای کرونبهاخ  0/81اسهت )کهانر و دیویدسهون،
 .)2003در این مقیاس ،برای هر گویه طیف درجه بندی پنج گزینه ای )از کامالً نادرست تا همیشه درسهت) در نظهر
گرفته شده است. .حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیهاس صهفر و حهداکثر نمهره  100اسهت .در پهژوهش
محمد خانی و همکاران ( )1312همسانی درونی مقیاس تاب با روش آلفای کرونباخ  0/13به دسهت آمهد .در پهژوهش
حاضر پایایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون( )2003از طریق روش آلفای کرونباخ  0/83بدست آمد.
یافته ها
یافته ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شدند .بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف
اسمیرنوف ( ،)p=0/011داده ها در سطح معناداری  0/01تحلیل شدند.
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جدول :1نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه تاب آوری در میان گروهان ها

گروهان

عنوان گروهان

تعداد

متغیر(تاب آوری)

والیت

30

11/21 ± 21/01

شهادت

21

11/20 ± 11/11

ایمان

30

11/00 ± 28/30

ایثار

02

18/11 ± 11/11

P

آزمون آماری
واریانس یک راهه

0/018

در جدول شماره  1اطالعات توصیفی مربوط به متغیر تاب آوری در میان گروههان ههای مختلهف مرکهز آمهوزش امهام
سجاد(ع) و همچنین تعداد نمونه سربازان به تفکیک در گروهان ها گزارش شده است .همانطور که نتایج جهدول نشهان
می دهد گروهان ایمان با میانگین  28/30درصد و انحراف معیار  11/00باالترین میزان تاب آوری و گروهان شهادت با
میانگین  11/11درصد و انحراف معیار  11/20پایین ترین میزان تاب آوری را داشتند .همچنهین نتهایج تحلیهل واریهانس
یک راهه نشان داد که میزان تاب آوری بین گرو هان های مختلف متفاوت است ( .) p>0/018
جدول :2نتایج آزمون تعقیبی شفه ،اختالف میانگین نمرات تاب آوری در گرو هان های مختلف

والیت

شهادت

ایثار

ایمان

گروهان ها

اختالف میانگین

خطای استاندارد

Sig

شهادت

1/11

0/02

0/11

ایثار

1/88

3/18

0/13

ایمان

-2/83

0/38

0/13

والیت

-1/11

0/02

0/11

ایثار

-0/03

0/03

0/80

ایمان

-12/18

0/02

0/00

والیت

-1/88

3/18

0/13

شهادت

0/03

0/03

0/80

ایمان

-8/11

3/18

0/11

والیت

2/83

0/38

0/13

شهادت

12/10

0/02

0/00

ایثار

8/11

3/18

0/11

با توجه به جدول شماره  2و نتایج آزمون تعقیبی شفه می توان گفت که میانگین گروهان شهادت و ایمان با هم تفهاوت
معناداری دارند و در میانگین بقیه گروه ها تفاوت معنادار یافت نشد.
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جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس و تی مستقل متغیرهای جمعیت شناختی بر اساس تاب آوری
متغیر

P

تعداد

تاب آوری

زیر دیپلم و دیپلم

11

12/11±11/18

فوق دیپلم و لیسانس

01

11/11±23/21

فوق لیسانس

12

11/11±20/11

دکتری

3

1/00 ± 10/00

 18تا  23سال

13

12/23 ±21/28

 23تا  28سال

33

11/12 ± 20/12

 28تا  33سال

1

11/02 ± 23/21

 33سال به بعد

2

22/22 ± 03/00

فرزند اول خانواده

10

11/03± 23/11

فرزند دوم خانواده

32

20/22 ± 21/33

فرزند سوم خانواده

21

11/12 ±22/80

فرزند سوم و به بعد خانواده

20

11/03 ± 18/80

مجرد

122

11/30±22/21

متاهل

1

20/01 ± 11/00

درون استانی

01

11/10±22/21

برون استانی

82

18/30± 11/10

سابقه کشیدن

بله

28

11/18 ±21/11

سیگار

خیر

101

12/11 ± 22/31

سطح تحصیالت

سن

ترتیب تولد

وضعیت تاهل
محل سکونت

0/02

آزمون آماری
واریانس یک
راهه

0/33

واریانس یک
راهه

0/80

واریانس یک
راهه

0/02
0/02
0/80

 Tمستقل
 Tمستقل
 Tمستقل

در جدول شماره  3اطالعات توصیفی مربوط به میزان تاب آوری بر اساس متغیرههای جمعیهت شهناختی و تعهداد نمونهه
سربازان به تفکیک گزارش شده است .همانطور که نتایج جهدول نشهان مهی دههد میهزان تهاب آوری بهر اسهاس سهطح
تحصیالت (  ) p= 0/02و محل سکونت ( ) p= 0/0 2متفاوت است .اما در متغیرهای سن ،ترتیب تولد ،وضعیت تاهل و
سابقه ای سیگار کشیدن تفاوت معناداری یافت نشد (.)p<0/01
جدول :0نتایج آزمون تعقیبی شفه ،اختالف میانگین نمرات تاب آوری در سطوح مختلف تحصیلی
زیر دیپلم و دیپلم

فوق دیپلم و لیسانس

سطح تحصیالت

اختالف میانگین

خطای استاندارد

Sig

فوق دیپلم و لیسانس

-3/10

3/21

0/12

فوق لیسانس

-0/12

1/21

0/82

دکتری

-30/21

10/01

0/03

زیر دیپلم و دیپلم

3/10

3/21

0/12
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فوق لیسانس

دکتری

فوق لیسانس

-1/01

1/18

0/11

دکتری

-22/10

10/18

0/08

زیر دیپلم و دیپلم

0/12

1/21

0/82

فوق دیپلم و لیسانس

1/01

1/18

0/11

دکتری

-21/21

10/18

0/11

زیر دیپلم و دیپلم

30/21

10/01

0/03

فوق دیپلم و لیسانس

22/10

10/18

0/08

فوق لیسانس

21/21

10/18

0/11

با توجه به جدول شماره  0و نتایج آزمون تعقیبی شفه می توان گفت که میانگین گرو های زیر دیپلم و دیپلم با دکتهری
با هم تفاوت معناداری دارند و در میانگین بقیه گروه ها تفاوت معنادار یافت نشد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب آوری و عوامل موثر بهر آن در میهان سهربازان مرکهز آمهوزش عمهومی امهام
سجاد(ع) کهریز ارومیه انجام شد .نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد کهه میهزان تهاب آوری بهین
گروهان های مختلف متفاوت است که این یافته با نتایج محمهد زاده و جهانهداری ( )1318و بهشهتی و ضهرغام حهاجبی
( ) 1311همخوان است .در تبیین این یافته مهی تهوان اظههار کهرد کهه نهو ع آمهوزش و روش ههای تهدریس فرمانهدهان
گروهان ،نحوه ارتباط و برخورد مناسب با سربازان ،میزان تاب آوری باالی بعضی از فرماندهان گروهان ،ارتباط سازنده
و شیوه های رفتاری مثبت و مطلوب ،وجود درک متقابل بین سربازان و فرمانهدهان ،تنهوع محهل ههای اعزامهی و ارشهد
گروهان و صمیمیت بین سربازان ،شیوه های تقسیم غذا توسط سربازان در بین گروهان ها ،محل های سکونت و  ...مهی
تواند بر میزان تاب آوری و پرطاقتی سربازان تاثیر داشته باشد .البته بیان عوامل ذکر شده توسط پژوهشگران صهرفا یهک
فرض است و برای قبول یا رد این ادعا باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا تفاوت ناشی از وجهود میهزان
تاب آوری در بین گروهان های مختلف بصورت دقیق تر تشریح گردد .از یافته های دیگر پژوهش حاضر تفاوت میزان
تاب آوری بر اساس سطح تحصیالت سربازان می باشدکه با نتایج سلطانی قهفرخهی و همکهاران ( )1311همخهوان مهی
باشد .در تبیین این یافته نیز می توان گفت سربازانی که معموال نسبت به هم دوره ای های خود تحصیالت باالتری دارند
بصورت سهل تر خود را با محیط وفق داده و سازگاری بیشتری از خود نشان می دهند .معموال این افراد خزانهه تجهارب
بیشتری نسبت به سربازان با سطح تحصیالت پایین دارند و وجود تجارب متعدد در این زمینهه مهی توانهد منجهر بهه تهاب
آوری باالی آنان شود و بالعکس وجود سربازان با تحصیالت پایین و وابستگی های شدید آنها به محیط و خهانواده مهی
تواند میزان تاب آو ری را پایین آورده و در این زمینه باید اقدامات الزم را بر اساس تفاوت ههای تحصهیلی سهربازان در
مراکز آموزشی انجام داد.
8

از دیگر یافته های پژوهش ،تفاوت میزان تاب آوری بر اساس محل سکونت سربازان به مرکز آموزشی بود که بها نتهایج
کمالوند و همکاران ( )1311همسو می باشد .سربازانی که اعزام و سکونت آنها درون استانی بهود؛ بهه علهت آشهنایی بها
فضای استان ،خزانه رفتاری مشترک بین افراد درون استانی و سازگاری مطلوب بر اساس رفتارههای مشهترک افهراد ههم
استانی ،فاصله نزدیک محل سکونت با مرکز آموزشی ،شباهت های فرهنگی و بومی و  ...نسبت به سربازانی که اعزام و
محل سکونت آنها برون استانی بود و اکثرا از محل سکونت با فواصل دور و از طریق پایانه های مسافربری اعهزام شهده
بودند میانگین تاب آوری باالتری را از خود نشان دادند.
یافته دیگر پژوهش تفاوت میزان تاب آوری بر اساس وضعیت تاهل ،سن ،ترتیب تولد و سابقه سیگار کشهیدن بهود کهه
میان آنها از نظر تاب آوری تفاوتی یافت نشد که پیشنهاد مهی شهود مطالعهات بیشهتری در ایهن زمینهه صهورت گیهرد .از
محدودیت های پژوهش حاضر می توان به جامعه آماری آن اشاره نمود که در تعمهیم نتهایج بهه سهایر سهربازان بایهد بها
احتیاط عمل کرد.کمبود مطالعات مشابه در زمینه تاب آوری سربازان و بررسی آن که مقایسه یافته هها را بها محهدودیت
همراه می سازد .همچنین ماهیت خودگزارشی پرسشنامه ها که شرکت کنندگان در مطالعهه مهی تواننهد معمهوال تصهویر
مطلوبی با تحریف اطالعات و افشای اطالعات غلط از خودشان نشان دهند ،سعی شد با ایجاد حس اعتماد و رابطه مثبت
در این زمینه و اطمینان کامل جهت محرمانه بودن اطالعات تا حدودی ایهن مسهئله را کنتهرل کهرد و بها توجهه بهه نتهایج
پژوهش حاضر پیشنهاد می شود قبل از ورود سربازان به مراکز آموزش عمومی ،برگزاری کارگاه هایی جهت ارتبهاط و
تعامل مطلوب با سربازان برای فرماندهان و کارکنان نظامی مراکز صورت گیرد؛ که خود می تواند به همسویی و ارتباط
مثبت و تعامل سازنده بین فرماندهان و سربازان بینجامد .در بهدو ورود سهربازان بهه محهیط مراکهز اسهتقبال ویهژه توسهط
فرماندهان رده باال انجام شود و با رفتاری شایسته مورد پذیرش قرار گیرند .همچنین غربالگری شخصیت و سالمت روان
سربازان در اسرع وقت توسط آزمون های استاندارد شده در روزهای آغهازین ورود مهورد بررسهی قهرار گیهرد و نتهایج
آزمون ها در بکارگیری سربازان در گروهان ها و وظایف محوله به آنها لحاظ شود تا از بروز مشکالت در مراحل بعدی
جلوگیری شود .برگزاری کارگاه هایی در هفته اول جهت ارتقای تاب آوری ،سازگاری بیشتر ،کنترل خشم و مقابله بها
استرس توسط کارگروه های کامال تخصصی روانشناسی اجرا شود تها در پیشهگیری و جلهوگیری از بهروز آسهیب هها و
مشکالت روانشنا ختی نقش عمده ای ایفا کنند .در نظر گرفتن مرخصی های روزانه برای سربازان و اولویهت قهرار دادن
افراد متاهل در این زمینه ،ایجاد برنامه های شاد و طنز مثل فیلم می تواند در یک روز از هفته و به مدت محدود  1ساعت
(روزهای پایانی هفته) ،روحیه نشاط را در سربازان بیدار کند و حس تعلق بیشتری نسبت به مراکهز آموزشهی را در آنهها
بوجود آورد .تمرکز مراکز آموزشی بر روی تخصص سربازان و چینش مسابقات و فعالیهت ههایی نشهاط آور در برنامهه
های تدوین شده توسط مراکز صورت گیرد که به روحیه ی مشارکت پذیری و افزایش اعتماد بهنفس سهربازان در ایهن
راستا کمک شود .در نهایت تدوین کارگا ها و برنامه های مداخله ای در زمینه های مختلف می تواند منجر به باال رفتن
مهارت ها و افزایش تاب آوری سربازان گردد.
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