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Abstract
Aims: The aim of this study was to investigate the association between mental health and sociodemographic characteristics in services duty soldiers of a military base in Tehran, 2012-2013.
Methods: This study was a cross-sectional study conducted on 102 soldiers. Data was collected
by using the General Health (GHQ), and Socio-demographic characteristics questionnaires
completed by a self-administration method. The general linear model was used to determine
the socio-demographic predictors of mental health.
Results: The mean (SD) total score of mental health was 26.2 (14.5) of the attainable score
range of 0-84. In more than half of the soldiers (53.9%) according to the cutoff score of 23, the
mental status was undesirable. The soldiers were scored worst in the anxiety and insomnia
subscale [7.79 (SD)] and the best in the depression subscale [5.00 (SD)] of the attainable range
from 0 to 21. In regards to the subscales of physical symptoms, anxiety and insomnia, social
dysfunction and depression, respectively 5.9, 15.7, 3.9 and 9.8 percent of soldiers suffered from
severe problems. The general linear model indicated that the survival status of parents and
having a stepmother are considered to be a predictor of mental health (P <0.05).
Conclusion: According to the results of this study, it is necessary to address the different levels
of mental health in soldiers, providing counseling sessions and giving enough information for
promoting their mental health.
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چکیده
اهداف :این مطالعه باهدف بررسی وضعیت سالمت روان و ارتباط آن با مشخصات فردی -اجتماعی در سربازان خدمت وظیفه یک پادگان
نظامی شهر تهران در سال  1391انجام گرفت.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی  102سرباز انجام گرفت .اطالعات با استفاده از پرسشنامه سالمت روان GHQ
) (General Health Questionnaireو پرسشنامه مشخصات فردی -اجتماعی به روش خود تکمیلی جمعآوری شد .از مدل خطی
عمومی برای تعیین پیشگوییکنندههای فردی -اجتماعی سالمت روان استفاده گردید.
یافتهها :میانگین ( ±انحراف معیار) نمره کلی سالمت روان ( 26/2)±14/5از محدوده نمره قابل کسب  0-84بود .بیش از نیمی از سربازان
( )53/9%وضعیت روانی نامطلوب بر اساس نقطه برش بالینی نمره  23داشتند .زیرمقیاس اضطراب و اختالل خواب با میانگین  7/79بدترین
و ضعیت و زیرمقیاس اف سردگی با میانگین  5بهترین و ضعیت را از محدوده نمره قابل ک سب  0 -21دا شت .در زیر مقیاسهای ن شانگان
ج سمی ،ا ضطراب و بیخوابی ،عملکرد اجتماعی و اف سردگی به ترتیب  3/9 ،15/7 ،5/9و  9/8در صد از سربازان از م شکالت شدید رنج
میبردند .بر اساس مدل خطی عمومی ،متغیرهای وضعیت حیات والدین و داشتن نامادری از پی شگوییکنندههای سالمت روان در سربازان
بودند (.)P<0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده بهنظر میرسد ،پرداختن به سطوح مختلف سالمت روان و ارائه کالسهای مشاوره و دادن
اطالعات کافی به سربازان الزم و ضروری بهنظر میرسد.
کلیدواژهها :پیشگوییکنندههای فردی-اجتماعی ،سالمت روان ،سرباز
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روشها
این پژوهش از نوع مقطعی است .نمونه پژوهش شامل  102نفر از
سربازان یکی از یگانهای ارتش جمهوری اسالمی ایران ،شهر
تهران بودند که به روش دردسترس از آبان تا اواخر آذرماه سال
 1391انتخاب و با معیارهای داشتن عضویت نظامی ،داشتن حداقل
سواد خواندن و نوشتن و رضایت و همکاری داوطلبانه در طرح
پژوهشی ،به مطالعه وارد و با معیارهای مأموریت ،بیماری شدید،
اخراج و عدم رضایت برای ادامه همکاری از مطالعه خارج شدند.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش بود.
بخش اول پرسشنامه محقق ساخته مربوط به مشخصات فردی
شامل سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان ،محل
تولد ،محل سکونت ،فاصله محل زندگی تا محل خدمت سربازی،
وضعیت حیات والدین ،شغل والدین ،مصرف دخانیات و داشتن
نامادری ،ناپدری ،وضعیت حیات والدین و بخش دوم پرسشنامه
سالمت عمومی گلدبرگ  GHQ-28بود که جهت ارزیابی سالمت
روانی سربازان مورداستفاده قرار گرفت .این پرسشنامه شامل 28
سؤال و چهار مقیاس فرعی است و هر مقیاس  7سؤال دارد که
عبارتاند از :نشانههای جسمانی ،اضطراب و اختالالت خواب،
کارکرد اجتماعی و افسردگی [ .]15پرسشنامه سالمت عمومی
دارای روایی و پایایی مناسب بوده و قدرت  GHQپیشبینی
باالیی در تشخیص موارد مثبت و منفی اختالالت روانشناختی
دارد [ .]16این مقیاس توسط سیستم لیکرت نمرهگذاری میشود
که نمره بیشتر نشان دهنده شدت عالئم است .در استفاده از این
پرسشنامه نمره کلی از  0-84متغیر است و نقطه برش آزمون 23
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سالمت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر
جامعهای ایفا میکند [ .]1اهمیت این مسئله در حدی است که
سازمان جهانی بهداشت نیز اختالالت روانی را یکی از مهمترین
علل از دست دادن سالهای زندگی به دلیل DALY
(ِ )Disability Adjusted Life Yearتا سال  2020دانسته
است [.]3 ،2
سالمت روان به معنی ارتباط متعادل ابعاد جسمی ،روحی ،عاطفی
و روانی است [ .]1سالمت روان توانایی لذت بردن از زندگی و
برخورد منطقی با چالشهای روزمره ،داشتن حق انتخاب ،تطابق و
مبارزه با شرایط دشوار و یا فراهم بودن فرصت برای ابراز نیازها و
خواستهها میباشد .گرچه بهداشت روان به مفهوم گفتهشده ،خود
را در برابر تمام بیماران و همه افراد سالم متعهد میبیند [ ،]4اما
برخی گروهها و جمعیتها آسیبپذیری زیادتری از نظر بهداشت
روان دارند و نیازمند توجه بیشتری هستند .ازجمله این گروهها،
مهاجرین [ ]5و مشاغل نظامی هستند چرا که ورود فرد به محیط
جدید با استرس توأم است و درصورتیکه فرد نتواند بهدرستی با آن
روبرو شود دچار اختالل در سالمت روان خواهد شد [.]6
ازآنجاییکه خدمت سربازی به دلیل تغییر در شیوه زندگی فرد یکی
از مراحل بحرانی زندگی افراد میباشد ،لذا میتواند زمینهای برای
افزایش اختالالت روانی باشد .این امر ناشی از تغییرات ناگهانی در
شیوه زندگی فرد و وارد شدن به محیطی است که هنوز سازگاری
مناسبی با آن محیط ندارد [ .]6نقش محیطهای پراسترس در ایجاد
عالئم افسردگی و روانی بهخوبی شناخته شده است بهطوریکه
رویدادهای پراسترس زندگی میتوانند باعث بروز عالئم
بیماریهای روانی شود [ .]7همچنین عوامل دیگر از قبیل عدم
آشنایی سربازان با محیط جدید ،دوری از خانواده و همچنین در
مورد سربازان غیربومی اسکان در محیطی به نام خوابگاه،
ناسازگاری با دیگر افراد در محیط آموزشی و کافی نبودن امکانات
رفاهی در خوابگاه از جمله عواملی هستند که میتوانند مشکالت و
ناراحتیهای روانی را به وجود آورند [.]8
اختالالت روانی سبب مشکالت و آسیبهای فراوانی برای فرد و
اطرافیان میشود ،بهطوریکه یکی از مهمترین دالیل اقدام به
خودکشی در بین سربازان اختالالت روانی بیان شده است [ .]9به
گزارش سازمان جهانی بهداشت مشکالت روانی حدود  10درصد
افراد بالغ را گرفتار کرده و میزان آن نیز رو به افزایش است []10
و این در حالی است که در مطالعهای میزان آسیب به خود ،در
سربازانی که از مشکالت روانی رنج میبردند  50برابر بیشتر از
جمعیت عادی تخمین زده شده است [ .]11در مطالعهای دیگر نیز
که توسط مرزآبادی ( )1380با عنوان بررسی استرسهای پرسنل
نظامی مستقر در منطقه خلیجفارس صورت گرفت نشان داد که در
 %34افراد استرس بیشازحد بوده و  38%نیز دارای استرس کمتر
از حد معمول بودند و بقیه افراد نمره بینابینی داشتند درنتیجه؛

عنوان شده است که نیمرخ سالمت روانی این گروه در آینده تا حد
زیادی نگرانکننده خواهد بود [.]12
با توجه به تمام نکات باال و با در نظر گرفتن این که میانگین سنی
جمعیت کشور  28.5سال است و این میانگین نشان دهنده جمعیت
جوان کشور است [ ]13و این جوانان جهت حمایت و حفاظت از
کشور وارد مرحله جدیدی از زندگی شده و مسئولیت ارزشمندی را
عهدهدار شدهاند ،پرداختن به این مرحله از زندگی حائز اهمیت است
[ .]14با توجه به اهمیت موضوع سالمت روان و محدود بودن
مطالعات در دسترس در زمینه سالمت روان در سربازان نظاموظیفه
در ایران و بررسی عوامل پیشگوییکننده آن و نبود آماری دقیق که
بتواند در برنامهریزیهای سالمتی مؤثر واقع شود ،پژوهشگر را بر
آن داشت تا مطالعهای را با هدف تعیین وضعیت سالمت روان و
ابعاد آن و همچنین پیشگوییکنندههای فردی  -اجتماعی آنها در
سربازان نظاموظیفه انجام دهد تا با استفاده از نتایج آن بتوان
خدمات مشاوره ،رواندرمانی و سایر اقدامات مناسب را ارائه نمود و
از این طریق سطح سالمت روان سربازان را ارتقاء بخشید و از شدت
یافتن بیماریها و هدر رفتن نیروی فعال اقتصادی و انسانی قشر
جوان جامعه جلوگیری کرد.
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نتایج
میانگین ( ±انحراف معیار) سن افراد مورد مطالعه 21/4)±2/9( ،با
دامنه سنی  18-35سال و بیشترین فراوانی در گروه سنی 18-20
سال بودند .اکثریت سربازان ( )82%مجرد بودند .میانگین (±
انحراف معیار) ماههای سپریشده از خدمت سربازی
مشارکتکنندگان ( 11/22 )±4/29ماه بود.
میانگین ( ±انحراف معیار) فاصله محل زندگی افراد از محل خدمت
سربازی ( 6/64 )±6/86ساعت بود که دامنه این فاصله یک تا 25
ساعت متغیر بود .اکثریت شرکتکنندگان عدم مصرف سیگار و
عدم مصرف قلیان (به ترتیب  %82و  )%83را ذکر میکردند (جدول
شماره .)1

جدول  .1فراوانی مشخصات فردی -اجتماعی افراد مورد پژوهش ()n=102
مشخصات

سن (سال)
18-20
21-22
 22و باالتر
میانگین (انحراف معیار) *
سطح تحصیالت
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان و دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و باالتر
فاصله محل زندگی تا محل خدمت (ساعت) **

(درصد) تعداد

(50 )49
(27 )26/5
(25 )24/5
(21/4 )2/9
(6 )5/9
(46 )45/1
(33 )32/4
(10 )9/8
(7 )6/9
(47 )53/4
(19 )21/6
(22 )25/0

1-6
6-12
باالتر از 12
محل سکونت
(83 )81/4
تهران و کرج
(19 )18/6
شهرستان
مصرف سیگار
(18 )17/6
بله
(84 )82/4
خیر
وضعیت حیات والدین
(90 )88/2
هر دو والد زنده
(2 )2
هر دو والد فوت کرده
(3 )2/9
مادر فوت کرده
(7 )6/9
پدر فوت کرده
* دادهها بیانگر (درصد) تعداد میباشد ،مگر در مواردیکه عنوان دیگر مشخص شده باشد.
** به علت وجود دادههای پاسخ داده نشده Valid Percent ،گزارش شده است.

مشخصات

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
شغل پدر
بیکار
کارگر
کارمند
آزاد
بازنشسته
سایر
مدت خدمت (ماه)
1-6
6-12
باالتر از 12
مصرف قلیان
بله
خیر
داشتن نامادری
بله
خیر
داشتن ناپدری
بله
خیر
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(درصد) تعداد

(90 )88/2
(12 )11/8
(7 )6/9
(18 )17/6
(12 )11/8
(43 )42/2
(16 )15/7
(6 )5/9
(18 )17/6
(44 )43/1
(40 )39/2
(17 )16/7
(85 )83/3
(3 )2/9
(99 )97/1
(1 )1
(101 )99/0
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در نظر گرفته میشود .بر این اساس نمرات  14-21اختالل شدید،
 7-13اختالل متوسط و نمره کمتر از  6بهعنوان فرد سالم در نظر
گرفته میشود [.]17
برای انجام این مطالعه پس از مراجعه به یگان مربوطه و انجام
هماهنگیهای مربوطه با مسئولین ،در ساعت استراحت سربازان،
هدف پژوهش توسط کمک پژوهشگر مرد به سربازان توضیح داده
شد و از شرکتکنندگان ،رضایتنامه آگاهانه اخذ گردیده شد .از
شرکتکنندگان خواسته شد که پرسشنامهها را بدون نام پر نموده
و پرسشنامهها با رعایت محرمانه بودن اطالعات جمعآوری شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده
شد .برای توصیف مشخصات فردی  -اجتماعی و سالمت روان از
آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف معیار
استفاده شد .برای تعیین ارتباط سالمت روان با مشخصات
فردی-اجتماعی ،ابتدا با استفاده از آزمونهای One way
 ANOVAو تی مستقل ارتباط بین نمره کلی سالمت روان با هر
یک از مشخصات فردی  -اجتماعی سنجیده شد ،سپس برای تعیین
تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل (مشخصات فردی -اجتماعی)

بر روی متغیر وابسته (سالمت روان) ،آن دسته از متغیرهایی که
معنیداری آنها در آزمون دو متغیره تأیید شده بود ( ،)P>0/05به
تنهایی ( )Unadjustedو با همدیگر ( )Adjustedوارد مدل
خطی عمومی ( )General Linear Modelشدند P .کمتر از
 0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
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بحث
این مطالعه به منظور بررسی پیشگوییکنندههای فردی -اجتماعی
سالمت روان سربازان نظاموظیفه یکی از یگانهای نظامی شهر
تهران  1391انجام گرفت .یافتههای این مطالعه نشان داد که بیش
از نیمی از مشارکتکنندگان مشکوک به اختالل سالمت روان
بودند و متغیرهای وضعیت حیات والدین و داشتن نامادری با
سالمت روان ارتباط معنیدار آماری داشتند.

جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،چارک اول و سوم سالمت روان و زیر دامنههای آن در سربازان خدمت وظیفه شهر تهران)n=102( ،1391 ،
*)Mean (SD

متغیر

نمره کلی سالمت روان
سالمت جسمانی
اضطراب
عملکرد اجتماعی
افسردگی
* (انحراف معیار) میانگین
† (پرسنتایل  -75پرسنتایل  )25میانه

†)Md (P25%-P75%

(26/2 )14/5
(6/2 )4/3
(7/8 )5/4
(7/1 )3/5
(5/0 )5/2

دامنه نمره مشاهده شده

(25 )17-32
(6 )3-8
(7 )3-11
(7 )5-9
(3 )1-7

دامنه نمره عملي

0-84
0-21
0-21
0-21
0-21

2/00-84/00
00/0-21/00
0/00-21/00
1/00-21/00
0/00-21/00

جدول  .3ارتباط مشخصات فردی-اجتماعی با نمره کلی سالمت روان بر اساس آزمونهای تک متغیره ()n=102
مشخصات

مشخصات

P

سن (سال)

*0/171

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت
فاصله محل زندگی تا محل خدمت (ساعت)
محل سکونت
مصرف سیگار

*0/108
*0/132
**0/745
**0/327

شغل پدر
مدت خدمت (ماه)
مصرف قلیان
داشتن نامادری

وضعیت حیات والدین

*0/049

داشتن ناپدری

P

**0/234
*0/483
*0/500
**0/215
**0/030
**0/849

* آزمون One way ANOVA
**آزمون تی -مستقل
جدول  .4ارتباط مشخصات فردی-اجتماعی با نمره کلی سالمت روان بر اساس مدل خطی عمومی ()n=102
Unadjusted
)β (CI95%

متغیر

Adjusted
)β (CI95%

P-value

P-value

داشتن نامادری
خیر (مرجع)
بلی

0
( 34/9تا 18/3 )1/8

0

0
( 35/2تا 19/1 )3/0

0
0/021

وضعیت حیات والدین
هر دو والد زنده (مرجع)

0

0

0

0

هر دو والد فوت کرده
مادر فوت کرده
پدر فوت کرده

( 7/9تا -3/1 )-14/2
( 40/5تا 20/4 )0/3
( 31/9تا 15/4 )-1/1

0/573
0/046
0/066

( 8/3تا -2/5 )-13/3
( 40/7تا 21/1 )1/4
( 32/2تا 16/1 )-0/1

0/648
0/036
0/051
Adjusted R2= 0/091
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میانگین ( ±انحراف معیار) امتیاز کسب شده )±14/49( ،GHQ
 26/2بود .بیش از نیمی از سربازان ( )53/9%نمره باالتر از  23را
کسب کرده بودند که مشکوک به اختالالت روانی بودند .میانگین
( ±انحراف معیار) زیر مقیاس وضعیت جسمانی (،6/16)±4/32
اضطراب و اختالل خواب ( ،7/79)±5/37عملکرد اجتماعی
( 7/10)±3/48و افسردگی ( 5 )±5/22بود که بر این اساس
زیرمقیاس اضطراب و اختالل خواب با میانگین  7/79بدترین
وضعیت و زیرمقیاس افسردگی با میانگین  5/00بهترین وضعیت را
از محدوده نمره قابل کسب  0 -21داشت (جدول شماره 60/8% .)2
در بعد سالمت جسمانی 46/1% ،در بعد اضطراب 49% ،در بعد
عملکرد اجتماعی و  71/6%از نظر افسردگی سالم بودند .در رابطه
با زیر مقیاسهای نشانگان جسمی ،اضطراب و بیخوابی ،عملکرد
اجتماعی و افسردگی به ترتیب  3/9 ،15/7 ،5/9و  9/8درصد از
سربازان از مشکالت شدید رنج میبردند.

بر اساس آزمونهای دو متغیره ارتباط معنیدار آماری بین نمره کلی
سالمت روان با وضعیت حیات والدین و داشتن نامادری دیده شد
(( )P>0/05جدول شماره  .)3این دو متغیر با همدیگر وارد مدل
خطی عمومی شدند و هر دوی آنها با نمره کلی سالمت روان
ارتباط معنیدار آماری داشتند و توانستند  9/1%از واریانس سالمت
روان را در سربازان پیشگویی کنند (( )P<0/05جدول شماره .)4
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در مطالعهی حاضر  53/9%سربازان مشکوک به اختالل سالمت
روان بودند .در مطالعه فارسی و همکاران ( )1385نیز که به بررسی
وضعیت روان سربازان مراجعهکننده به یک کلینیک نظامی در شهر
تهران پرداختند؛  57/8درصد از سربازان مشکوک به اختالالت
روانی بودند [ ]6و همچنین  Scheiنیز در مطالعهای بر روی
سربازان نظامی شیوع این مشکل را با استفاده از پرسشنامه
 48 GHQ-12درصد گزارش نمود [ .]18نتایج این دو مطالعه تا
حدودی با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
در مطالعه حاضر زیر مقیاس اضطراب و اختالل خواب ،بدترین
وضعیت و زیرمقیاس افسردگی بهترین وضعیت را از محدوده نمره
قابل کسب  0 -21داشتند که از نظر زیر مقیاس افسردگی با مطالعه
صابریان و همکاران ( ]19[ )1385همخوانی دارد ،ولی در این
مطالعه زیر مقیاس جسمی بدترین وضعیت را از میان زیر
مقیاسهای سالمت روان به خود اختصاص داده بود که از این نظر
با مطالعه حاضر در یک راستا نمیباشد ،دلیل احتمالی این عدم
همخوانی میتواند به دلیل متفاوت بودن محیط پژوهش و
نمونههای مورد بررسی باشد.
یکی از پیشگوییکنندههای سالمت روان سربازان در مطالعه حاضر
داشتن نامادری بود .مهری و همکاران ( )1388که به بررسی
سالمت روان دانشجویان سبزوار پرداخته بودند به این نتیجه
رسیدند که دانشجویانی که والدینشان جدا از هم زندگی میکنند
سالمت روانی پایینتری داشتند [ .]20همچنین از این نظر با
مطالعه سلطانیان و همکاران که به بررسی سالمت روان و عوامل
مؤثر بر آن در میان دانشآموزان دبیرستانی پرداخته بودند (-3
 ]21[ )1382و ضرغام و همکاران ( )1380که به بررسی الگوهای
رفتاری والدین با افسردگی و خودکشی در نوجوانان پرداخته بودند
[ ]22در یک راستا است .از دالیل احتمالی این یافته میتوان به
این مورد اشاره کرد که به دلیل رابطه بیشتر فرزندان پسر بخصوص
در دوران نوجوانی و جوانی با والدین بخصوص مادران ،کاهش
حمایت اجتماعی مادر از یک طرف و الگوی از هم گسیخته خانواده
و ارتباط نامناسب بین والدین از سوی دیگر موجب کاهش سطح
سالمت این گروه شده باشد.
یکی دیگر از پیشگوییکنندههای سالمت روان سربازان وضعیت
حیات والدین سربازان بود .در مطالعه زارعیپور و همکاران ()1389
[ ]23ارتباط معناداری بین سالمت روان و وضعیت حیات والدین
گزارش نشده است ولی فتحی آشتیانی و همکاران [ ]24در مطالعه
خود به این نتیجه دست یافتند که در سربازان آماد و پشتیبانی که
یک یا هر دو والد خود را از دست داده بودند نسبت به کسانی که
والدینشان در قید حیات بودند مشکل اختالالت سالمت روان بیشتر
بود .علت احتمالی این یافته میتواند به دلیل حمایتهای اجتماعی
والدین و اطمینان خاطر این سربازان از آینده شغلی و اجتماعی خود
به دلیل حمایتهای خانواده باشد.
مقایسه سالمت روان سربازان نشان میدهد که از نظر سن،

وضعیت تأهل ،محل تولد ،محل سکونت و فاصله محل زندگی تا
محل سربازی تفاوت معناداری وجود ندارد ( )P>0/05که با مطالعه
فارسی و همکاران [ ]6در یک راستا است ولی از نظر تعداد ماههای
سپریشده از خدمت سربازی در مطالعه ما ارتباط آماری معنادار با
اختالل سالمت روان مشاهده نشد ،درحالیکه در مطالعه فارسی و
همکاران در سربازانی که  1-6ماه از خدمت سربازیشان گذشته
بود در مقایسه با افرادی که تعداد ماههای بیشتری را گذرانده بودند،
شیوع اختالالت سالمت روان بیشتر بود .این میتواند به دلیل عدم
اطمینان خاطر سربازان از آینده شغلی و اجتماعی خود پس از پایان
خدمت سربازی باشد.
اگرچه رابطه آماری معناداری بین وضعیت تأهل با وضعیت سالمت
روان در این مطالعه وجود نداشت ولی از میان افرادی که مشکوک
به اختالل در سالمت روان بودند  66/7درصد سربازان متأهل بودند
که با مطالعاتی که در آن سالمت روان در افراد متأهل بهتر از افراد
مجرد بود [ ،]26 ،25همخوانی ندارد که دالیل متفاوتی میتواند
داشته باشد ازجمله دوری ،نگرانی از وضعیت همسر و فرزندان و
نگرانی از بروز مشکل برای خود و یا همسر و فرزندانش باشد.
همچنین کم بودن افراد متأهل نیز میتواند دلیل احتمالی دیگر
عدم همخوانی این مطالعه با پژوهش حاضر باشد .فتحی آشتیانی و
همکاران [ ]24نیز که به ارزیابی روانشناختی سربازان فرماندهی
آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامی پرداخته بود نیز وضعیت تأهل
را جز عوامل پیشگوییکننده سالمت روان گزارش کرده است.
یکی از پیشگوییکنندههای سالمت روان بومی یا غیربومی بودن
فرد است که میتواند تأثیر بسزایی بر سالمت روان فرد داشته باشد
بهطوریکه افراد بومی سالمت روان باالتر و بهتری را خواهند
داشت [ ،]27ولی در مطالعه ما اگرچه ارتباط آماری معناداری بین
بومی و غیربومی بودن با شاخص سالمت روان یافت نشد ،ولی
مشخص شد که  56/4%از افرادی که مشکوک به اختالل سالمت
روان بودند را سربازان غیربومی تشکیل دادهاند .در مطالعه سلیمان
نژاد و همکاران [ ]28و فرحبخش و همکاران [ ]29نیز بومی یا
غیربومی بودن با سالمت روان دانشجویان ارتباط آماری معناداری
نداشت.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان دریافت سربازان بهعنوان
جوانان و حافظان اصلی کشور نیاز به بررسی و ارائه خدمات بیشتر
برای ارتقاء سالمت روان دارند ،لذا پیشنهاد میشود جهت بررسی
هر چه بیشتر سالمت روان مطالعات مشابه با در نظر گرفتن سایر
عوامل فردی -اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،اقتصادی و خانوادگی با
حجم نمونه بیشتر در چندین مرکز انجام گیرد.
مطالعه حاضر بر روی سربازان یکی از یگانههای شهر تهران انجام
شد که ممکن است قابل تعمیم به سایر یگانهای آموزشی این
شهر و حتی سایر شهرهای کشور ایران نباشد لذا پیشنهاد به انجام
مطالعات بیشتر در سایر یگانهای آموزشی و مقایسه نتایج آنها با
هم جهت پژوهشهای آینده میشود .انتخاب نمونه تحقیق فقط
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در صورت امکان بومیگزینی افراد و دادن امکانات رفاهی و
آموزشی با توجه به سالیق خود سربازان و امکان دسترسی و تماس
هر چه بیشتر با خانواده نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی در
.راستای ارتقاء سالمت روان است
بررسی سالمت روان سربازان در بدو ورود به خدمت سربازی و ارائه
تسهیالت بیشتر به سربازانی که مستعد بروز مشکالت سالمت
 فراهم کردن محیط مناسب و امن جهت در میان،روان هستند
گذاشتن و تبادل اطالعات مربوط به سالمت روان سرباز و در
صورت امکان حضور روانشناسان در محیط پادگانها و فراهم
آوردن محیطهای بحث و تبادلنظر در مورد مشکالت و موانع
موجود بر سر راه سربازان در دستیابی به سالمتروانی هر چه بیشتر
و نیز در بهبود و ارتقاء سالمتروان این گروه کمککننده خواهد
.بود
 از کلیه افرادیکه ما را در انجام این پژوهش:تشکر و قدرداني
یاری نمودند بهخصوص سربازان عزیز کشورمان صمیمانه تشکر
.مینمایم

 امکان تعمیم این پژوهش را به سایر،از میان سربازان نظاموظیفه
 لذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد.نیروهای نظامی محدود میکند
میشود که این موضوع را در سایر کارکنان نیروهای نظامی کشور
.موردمطالعه قرار دهند

نتیجهگیری
با توجه به اینکه تعداد زیادی از سربازان مشکوک به مشکالت
سالمت روان بودند و با در نظر گرفتن اینکه سربازان جزء گروههای
 پرداختن به سطوح مختلف،در معرض خطر مشکالت روانی هستند
سالمت روان و ارائه کالسهای مشاوره و دادن اطالعات کافی به
سربازان بهخصوص قبل از ورود به خدمت سربازی در ارتقاء سالمت
 همچنین فراهم نمودن تسهیالت.روان این گروه حائز اهمیت است
رفاهی و اولویت قرار دادن سربازان متأهل و سربازانی که یک یا
هر دو والد خود را از دست دادهاند نیز میتواند گامی مؤثر در این
 با توجه به شیوع باالی اختالل سالمت روان در.زمینه باشد
سربازان نیاز است مداخالتی از قبیل برگزاری جلسات مشاوره
.سالمت روان در پادگانهای نظامی اجرا گردد
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