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بر اساس تعريف سازمان جهانی بهداشت ،سالمت عبارت است از حالت رفاه کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی ،نه صرفاً فقدان بـيـمـاری.
سالمت روان بخشی از سالمت است که احساسات ،شرايط روانشناختی و اجتماعی را در بر میگيرد و در سازگاری و انطباق رفتـاری و
هيجانی نقش دارد .سالمت روان بر نحوه تفکر و احساسات ما موثر است و تعيينکننده اين است که ما چگونه میتوانيم استرس را کنترل
و مسايل مربوط به ديگران را مديريت کنيم .از اين منظر فردی دارای سالمت روان است که توانمندیهای خود را بشناسد و تـوانـايـی
مقابله با استرس های روزمره را داشته باشد و به شکل مفيد و موثری در جامعه مشارکت و فعاليت داشته باشد.
از طرف ديگر سالمت روان در محيط نظامی بهطورمستقيم بر توان رزم نيروهای مسلح تاثير دارد و کارکنان نظامی به دليل ماهيت شغلی
پراسترس نيازمند پايش منظم از نظر سالمت روان هستند .دوری طوالنی مدت از خانواده و شرايط دشوار خدمت در محيط نظامی ،جـز
شايعترين عوامل استرس زايی هستند که کارکنان نظامی با آن دست به گريبانند .همچنين هر ساله طی چندين دوره آموزشی ،هـزاران
نفر از جوانان کشورمان با شرايط اجتماعی ،فرهنگی ،شخصيتی و روانشناختی مختلف برای گذران دوره وظيفه خود وارد محيط نظامی
می شوند و هرکدام از آنها در دوره آموزشی حداقل يک نوبت با اسلحه و فشنگ واقعی اقدام به تيراندازی میکنـنـد .ورود بـه عـرصـه
نظامیگری و خدمت سربازی منجر به تغييرات عمدهای در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی افراد میشود .تنيدگیها و استرس هـای
مرتبط با زندگی نظامی در کنار سختیها و خطرات بالقوه آموزشها و ماموريتهای نظامی ،به عنوان عوامل آشکارکننده به يکبـاره بـر
فرد وارد میشوند و با توجه به زمينههای قبلی ممکن است منجر به مشکالت انطباقی شده و خود را به شکل آشفتگیهای هـيـجـانـی،
افزايش حساسيت به محرکهای بيرونی ،اضطراب و تغييرات خلقی نشان دهند .برای کارکنان وظيفه هم شرايط دشوار سربازی ،دوری
از خانواده و دوستان و تغيير ناگهانی روندی که پيش از اين در زندگی داشتهاند ،همگی میتوانند منجر به بروز بيماریهای روانی به ويژه
افسردگی ،اضطراب ،اقدام به خودزنی يا خودکشی و ...در سربازان به خصوص آن دسته از سربازانی شود کـه زمـيـنـه هـای قـبـلـی
آسيب پذيری روانی را دارند .از طرف ديگر حضور روانشناسان به عنوان رواندرمانگر ،آموزشدهنده و خط اول ارائهکنندگـان خـدمـات
بهداشت روان در سطح پادگانها و مراکز نظامی می تواند به پيشگيری ،کاهش و بهبود اين اختاللها کمک کند و مـحـيـط پـرفشـار
پادگان های سربازی را برای افراد معتدلتر کند .امروزه يکی از موضوعهای مهم در حوزه آموزشهای سالمت روان در نيروهای نظـامـی،
تابآوری است .شواهد پژوهشی تأييد میکنند که ويژگیهای شخصی از جمله تابآوری و همچنين آموزشها جهت افزايش سرسختی و
تابآوری ،از کارکنان نظامی در مقابل استرسهای روانشناختی محافظت کند .تابآوری در مورد کسانی به کار میرود که در مـعـر
خطر قرار می گيرند ولی دچار اختالل يا بيماری روانی نمیشوند .ارتقا تاب آوری منجر به رشد افراد در بـه دسـت آوردن تـفـکـر و
مهارت های خود مديريتی بهتر و دانش بيشتر میشود .با اين اوصاف تابآوری نه تنها افزايش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد بـا
مشکل ،بلکه مهم تر از آن حفظ سالمت روانی و حتی ارتقای آن است .بنابراين توجه به آموزشهای سالمت روان به خصـوص تـابـيوری
توسط روانشناسان نظامی نقش مهمی در کاهش آسيبهای روانی به خصوص اقدام به خودزنی و خودکشی در کارکنان نظامی دارد.
در خصوص ارتقای سالمت روان در نيروهای نظامی ،از چند سال قبل با اجرای طرح امام رضا (ع) در نيروهای مسلح بـا تـمـرکـز بـر
پيشگيری و سالمت افراد ،سالمت روان به عنوان يکی از اجزای اصلی اين طرح به طور جدی مورد مراقبت و پايش قرار گرفته و تا کنون
حداقل شش همايش تخصصی سالمت روان در سطح نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران برگزار گرديده است که آخرين مـورد
آن در پاييز سال  1377بود .فرماندهی محترم نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران ،امير سرتيپ کيومرث حيدری در يکی از ايـن
همايشها فرمودند ” :چنانچه انسان از سالمت کامل برخوردار باشد می تواند منشأ خدمات عالمانه و خير باشد اما چنانچه بخشی از وجود
او دستخوش آرزوهای روانی يا جسمی باشد ،نمیتواند آن گونه که از او انتظار میرود عمل کند“ .اداره بهداشت ،امداد و درمان نـيـروی
زمينی ارتش جمهوری اسالمی در سال های اخير با برگزاری شش همايش تالش دارد با رويکرد عملياتی به موضوع سالمت روان بپردازد.
عالوه بر همايشهای مذکور ،هر ساله دورههای متعدد آموزشی اعم از دورههای طولی و عرضی ويژه روانشنـاسـان مـراکـز مشـاوره ،
مهارتهای ارتباطی و روان شناسی فرماندهی در سطح نزاجا برگزار میگردد و در دانشگاههای نظامی ارتش اعم از علوم پزشکی ،در طی
سالهای اخير ،رشتههای تحصيالت تکميلی مرتبط با اين موضوع مانند فلوشيپ روانپزشکی نظامی ،دکترای تخصصی و کارشناسیارشد
روان شناسی ،دکترای تخصصی سالمت در باليا و کارشناسیارشد روان پرستاری ايجاد شده است .انشا ا ...با تقويت سالمت و بـهـداشـت
روان در بين کارکنان نظامی و توجه به کاربست و گسترش مفاهيم علمی روانپزشکی و روانشناسی نظامی ،بيش از پيش شاهد کاهش
استرس های مرتبط با حرفه نظامی و افزايش توان رزمی کارکنان نظامی در راستای انجام ماموريت خود باشيم.
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