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بررسي مالحظات بهداشت روان در سازمانهاي نظامي
*غالمرضا قاضي

پوستر

از ابعاد مهم نظامي گري كه با بهداشت روان ارتباط تنگاتنگ دارد

نظامي است و ديگر اينكه در دو جنگ جهاني گذشته بكارگيري

جنبههاي روحي -رواني نيروها و عوامل تاثير گذار بر نيروهاي

تستها و تحقيقات علوم نظامي ،روانشناختي ،خود موجب تحول و

نظامي مسئله وابستگيهاي گروهي يا سازماني است ،نيروهاي نظامي

نوآوري بي شماري در روانشناسي گشته است و هميشه ارگانهاي

به دليل فراگيري باورها ،اعتقادات ،ساليق ،فنآوريها و نقشهاي

نظامي ،پايگاه پژوهشهاي روانشناختي بودهاند و به دليل اهميت

پيرو كه با تداوم آموزشهاي نظامي همراه است انتظار ميرود بيشتر

فعاليت نيروها در مجموعههاي نظامي ،مراكز تجمع نيروهاي نظامي

از سازمانهاي ديگر به سازمان مربوطه وابستگي داشته باشد و اين

همواره بستري مناسب براي انجام پژوهشهاي روانشناختي بوده

اثر تحت عنوان اثر وابستگي مطالعه ميشود كه افرادي ميتوانند

است .از طرفي ارتشها معموال در دوران صلح براي حفظ آمادگي

آن را افزايش ،كاهش يا كنترل كنند.بيشترين تاثيرات اثر وابستگي

افراد و در زمان جنگ براي پيروزي و غلبه بر دشمن همواره سعي

سازمانهاي نظامي از آن سازمانهايي است كه با بار اعتقادي همراه

در استفاده از روانشناسي داشتهاند و لذا در تخصيص بودجه و

است.همچنين سازمانهاي نظامي را ميتوان از آن دسته تشكيالتي

امكانات به اين امور معموال پيشقدم بودهاند.البته شرايط حاكم

دانست كه رابطه تنگاتنگ با روانشناسي دارد و شايد به جرات و

بر سازمانهاي نظامي و استرسهاي ناشي از آن معموال عامل

با جسارت ميتوان گفت كه در اين رابطه ،خدمات متقابل است

ديگري در ايجاد ارتباط روانشناسي با ارگانهاي نظامي است.

يعني به همان اندازه كه روانشناسي موجب ترقي ،سالمت و سعادت

مفهوم استرسهاي شغلي و فشار زياد كار در هيچ جايي آشكارتر

سازمانهاي نظامي ميشود به همان اندازه يا بيش از آن سازمان

از مجموعههاي نظامي نميباشد.

نظامي در ارتقاء روانشناسي نقش ايفا كرده است و اين مسئله در

در اين مقاله سعي گرديده است تاثير بهداشت روان در سازمانهاي

دو جنگ جهاني و خرده جنگهاي ديگر از جمله جنگ تحميلي

نظامي و اثرات استرس در ارگان نظامي مورد بحث و بررسي قرار

ايران به وضوح نمايان بود.

گيرد.

ارتباط روانشناسي با سازمانهاي نظامي در دو بعد ،برجسته بنظر
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