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چکیذه

Abstract

مقذمه :با تًجٍ بٍ ضشيست اسصیکابی ػًامک مکًرش دس سکک

صوکذگی دس

يیژگکیَکای

ویشيَای وظکامی ،دس ایکه مغالؼکٍ بکٍ تؼیکیه سابغکٍ بکیه
ضخػیتی ي جمؼیت ضىاختی دس سک صوذگی ویشيَای وظامی پشداختٍ
ضذ .ػاليٌ بش ایه ،پیص بیىی سک صوذگی بش اسکا ایکه مًلهکٍ َکا اص
دیاش اَذاف ایه مغالؼٍ بًد.
روش :دس قالب ی مغالؼٍ تًغیهی اص وًع َمکستای 172 ،وهش اص یدی
اص ياحذَای وظامی مستقش دس اغهُان بکٍ ضکیًٌ تػکادفی اوتخکا ي بکا
استهادٌ اص پشسطىامٍ يیژگیَای ضخػیتی ویشيَکای وظکامی (پًضکه)،
پشسطىامٍ يیژگیَکای جمؼیکتضکىاختی ي پشسطکىامٍ سکک صوکذگی
استقادَىذٌ سالمت سياوی )HPLP-II( 2-مًسد اسصیابی قشاس گشفتىذ.
نتايج :وتایج حاغ اص ضشیب َمکستای پیشسًن وطان داد ککٍ بکا بکا
سفته سه ،سابقٍ خذمت ي دسجٍ وظامی ،ومکشات سکک صوکذگی ککاَص
مییابذ دس حالی کٍ با با سفکته يیژگکیَکای ضخػکیت دیىکی تقکًا ي
بشينگشایی ،سک صوذگی بُتش میضًد .ػاليٌ بش ایه ،وتایج وطان داد کٍ
بٍ تشتیب چُاس مًلهٍ سکابقٍ خکذمت ،يیژگکی ضخػکیتی مًافک بکًدن،
احسا مسکوًلیت ي دسجکٍ وظکامی دس مجمکًع 13/6دسغکذ اص سکک
صوذگی سا دس ویشيَای وظامی تکییه میکىذ(.)p<5/55
بحث :ایه وتایج ضمه آودٍ بش وقص ساصوذٌ ػًام ضخػیتی دس سکک
صوذگی ویشيَای وظامی تاکیذ داسد ،بش ضىاسایی ػًام آسکیبسسکان بکٍ
سک صوذگی کٍ با دسجٍ وظامی ي سابقٍ خذمت دس استکاط است ،تاکیکذ
میکىذ.
کلیذ واژه ها :سک

Mehrabi HA. PhD, Mirzaee Gh.PhD , Fathi Ashtiani
A. PhD, KaraminiaR. PhD

Introduction: considering the necessity of assessing
the effective factors in the lifestyle of military forces,
this study investigated relation between the
personality traits and demographic variables in the
military forces' lifestyle.
Method: in a correlation design, 172 subjects in a
military unit in Esfahan selected randomly and
evaluated by personality traits or military forces
questionnaire and Health Promoting Lifestyle Profile
II.
Results: Data showed as the age, job experience and
military rank increase, lifestyle scores decrease
whereas with the increase of personality factors such
as virtue and extroversion, lifestyle improves. Also
the results of stepwise regression showed that job
experience plus personality factors of agreeable,
responsibility and military rank can predict 13.6
percent of military forces' lifestyle.
Discussion: These results emphasizes on roles of
personality factors in the lifestyle of military forces
and identifying pathological factors of job
experience, and military rank in their lifestyle.
Keywords: lifestyle, personality traits, military
forces
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پیص سي دس ایه حًصٌ تلقی میضًد ي وطان میدَذ کٍ

مقذمه
ویشيَای وظامی بٍ مثابکٍ حافظکان امىیکت ي غکیاوت اص
اسصشَککای اوقککال اسککالمی ،داسای جایاککاَی يیککژٌ

َستىذ .بش ایه اسا َ ،ش گًوکٍ مکذیشیت ي فشماوکذَی

دس بغه اسصش َای مًجًد دس خشدٌ وظا فشَىاکی چکٍ
میگزسد .دس ياقغ با اسصیابی سک


صوکذگی ،مکیتکًان اص

جُتگیشی الاًَای فدشی ي سفتاسی مًجًد یا دس حکا

يیژگیَای سياوکی

دس آوان مستلض داسا بًدن خػائع ي

ضد گیشی دس جامؼٍ ،تهسیش ياقغبیىاوٍای اسائٍ کشد.

مکیباضکذ.
 -ضخػیتی مًسد اضاسٌ دس تؼکالی اسکالمی 

صوکذگی مُمتکشیه ػکاملی اسکت ککٍ َکش کک

تقًا ،غکش ،وًع ديستی ،مشد داسی ي ضجاػت اص جملکٍ
میتًاوذ فشماوذَی ی
میباضذکٍ 
يیژگیَا 

ایه

ياحکذ

سک

صوذگی خًد سا بش اسا

آن تىظکی مکیکىکذ (فکاچیىً،

2

میضیً ،تًکیً ي َمدکاسان . )2553 ،ايلکیه بکاس آلهکشد

وظککامی سا کاسآمککذتش ساصد(سککالمی .)1389دس ياقککغ،

آدلش ( )1922مهًُ سک

يیژگیَای ضخػیتی ػاليٌ بش آودٍ مًجکب مکذیشیت ي


مهًُ سا بؼذَا پیشيان اي گسکتشش دادوکذ .بکٍ وظکش اي

میتًاوذ بکش سکک
میضًد ،
اوجا يظیهٍ بُتش 

صوکذگی

يیژگیَکای ضخػکیتی اص

مغالؼات وطان دادٌ است کٍ
جملککٍ ػًامکک ارشگککزاس بککش سککک

صوککذگی َسککتىذ

صوککذگی ضککام مجمًػککٍ

سفتاسَا ي الاًَکای ککىص َکش فکشد مؼغکًف بکٍ ابؼکاد
َىجککاسی ي مؼىککایی صوککذگی اجتمککاػی اسککت کککٍ
وطان دَىذٌ ک ي کیف وظا بايسَکا ي ککىصَکای فکشد
میباضذ .بٍ ػکاستی سک


صوذگی ،بش ماَیت ي محتکًای

خاظ تؼامالت ي ککىص َکای اضکخاظ دس َکش جامؼکٍ
د لت داسد ي مکیه اغشاؼ ،ویات ،مؼاوی ي تهاسیش فکشد
دس جشیان ػم سيصمشٌ ي صوذگی سيصاوٍ اسکت .بشاسکا
تؼشیف ساصمان بُذاضت جُاوی ،سک

صوذگی بکٍ سيش

صوذگی مشد با باصتابی کامک اص اسصش َکای اجتمکاػی،
عشص بشخًسد ي فؼالیتَا اضاسٌ داسدَ .مچىیه ،تشکیککی
اص الاًَای سفتاسی ي ػکادات فکشدی دس سشاسکش صوکذگی
(فؼالیت بذوی ،تغزیٍ ،اػتیاد بٍ الد  ،دخاویات ي وظیکش
آن) است کٍ دس پی فشایىذ اجتمکاػی ضکذن بکٍ يجکًد
آمذٌ است (استاگی ي َمداسان .)1386 ،سک
پایٍ ي اسا

صوذگی ضیًٌای وسکتاً رابت است ککٍ فکشد بکشای

سسیذن بٍ اَذاف خًد بٍ کاس می بشد یؼىی ساَی اسکت

افشاد َ ارش گزاس باضذ.

(پالسککدش .)2557 ،1سککک

سک

صوذگی سا مغشح کشد ي ایکه

صوذگی

فُ ضشایظ فشَىاکی مًجکًد ي تحکً ت

بشای سسکیذن بکٍ اَکذاف صوکذگی .ایکه سکک

حاغک

ديسان کًدکی فشد است؛ بٍ ػکاست دیاش ،سک

صوکذگی

بؼذ ػیىی ي کمیت پزیش ضخػیت افشاد است .بٍ َمیه
ػلت ،وظشیٍ «سک

صوذگی» آدلش وظشیکٍ «ضخػکیت»

اي ویض محسً می ضًد .يی مؼتقذ بًد سکک

بٍ اػتقاداتی اعالق می ضًد کٍ فشد دس سا َای ايلیکٍ
صوکذگی خککًد کسکب مککیکىککذ ي یک

الاککًی ادساکککی

جُتداس است (ضهیغ آبادی.)1389 ،

سک

صوذگی َش فشد متأرش اص دي ػام ػمذٌ ضخػکیت

يیژگیَای محیظ است .ایه يیژگیَکا بکٍ عکشق

فشد ي
مختلف بش سک

میگزاسوذ .بکٍ ػىکًان
صوذگی افشاد ارش 

مثا افشاد دسين گشا ي بشين گشا سک َای متهکايتی دس
صوذگی داسوذ (پالسدش .)2557 ،مؼذيد مغالؼات اوجکا
ضککذٌ وطککاواش آن اسککت کککٍ ضخػککیت َ ک اص جملککٍ
يیژگیَای مشتکظ با فشد است کٍ دس وًع سک


صوذگی

فشد ارش می گزاسد (سىایی وسب ي َمدکاسان .)1392بکا
تًجٍ بٍ تحقیقات غًست گشفتٍ دس مًسد استکاط سکک
صوذگی ي يیژگیَای ضخػیت ،مطخع ضذٌ است ککٍ
غهات ضخػیتی بش سک
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صوکذگی

صوذگی تاریش مسکتقی داسوکذ
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(ادمًوذص .)2551 ،3مغالؼات وطان دادٌ اسکت سکغًح

پشسطىامٍ سابغٍ مؼىاداس وطان میدَذ .ػکاليٌ بکش ایکه

سککالمت سيان دس حککذيد  45دسغککذ متککأرش اص سککک

سگٍ ضخػیتی قضکايت ي اخکالق گشایکی ویکض بکا سضکذ

صوذگی ،خػًغیات ضخػی ،سضایت ضغلی  -صوکذگی ي

مؼىًی ،سيابظ بیه فشدی ي ومشٌک سک صوکذگیسابغکٍ

سضایت اص صوذگی است (واکایاما ،یامکاگًچی ،ماسيیامکا ي

مؼىاداسیوطانمکیدَکذ .وتکایج فشاتحلیک 194مغالؼکٍ

مًسیمًتً .)2552 ،4ادمًوذ ( َ )2511کٍ بٍ اسصیابی

بیاواشآناستککٍ يجکذان گشایکی وکٍ تىُکا گکشایص بکٍ

ػًام ضخػیتی دس پیص بیىکی سکک

سفتاسَای پشخغش سا کاَص مکی دَکذ ،بلدکٍ سفتاسَکای

صوکذگی سکال

پشداختٍ بًد؛ وطان داد کٍ بٍ تشتیب ػامک بشيواشایکی،

پیطایشاوٍ کٍ مىجش بکٍ اوجکا یکا تکذاي فؼالیکتَکای

سيان آصسدٌگشایی ،بکٍ َمکشاٌ ػامک خػکًمت ،قابلیکت

صوکذگیسکال وظیکش تغزیکٍ ي

صوذگی سال سا داسوذ .بٍ عًس مطکخعتکش

تکییه سک
5

مىظ مکشتکظ بکا سکک

تحکککش ککککافی اسکککت سا بکککٍ َمکککشاٌ داسد(بکککای ي

َ  ،استهان ( )2551وطان داد کٍ افشاد داسای يیژگی

سابکشت .)2554مغالؼکٍ ادیکب صادٌ( )1389وطککان داد

ضخػیتی َیجان علکی ،گشایص بیطتشی بٍ سفتاسَکای

بیه تیپَکای ضخػکیتی  Aي  Bبکا سکک

صوکذگی دس

صوذگی خًد داسوکذ .لًسیىک  6ي

داوطجًیان سابغٍ مؼىاداسی يجًد داسد .داوطجًیان مشد

َمداسان ( َ )2515وطان دادوکذ مًلهکٍَکای سياوکی

دس سک َای ویاص بٍ تأییذ ،کىاس آمذن ،محتکاط بکًدن،

ضخػکککیتی َمچکککًن سشسکککختی سيان ضکککىاختی ي

کًضص بشای سسیذن بٍ کمکا ي مسکوًلیت پکزیشی دس

اوؼغافپزیشی با تش با فؼالیت َکا ي سکالمت جسکماوی

سک

صوذگی بکا داوطکجًیان صن تهکايت وطکان دادوکذ.

بیطتش َمشاٌ است.

وتیجکٍ کلکی ایککه پکژيَص ایککه اسکت کککٍ تیکپَککای

مخاعشٌ آمیض دس سک

مغالؼککٍ فتحککی آضککتیاوی ي جؼهککشی کىککذيان()1395

ضخػککیتی  Aي  Bدس َککش فککشد بککا سککک

وطان داد میضان سکالمت سياوکی دس کاسکىکان داوطکااٌ

استکاط مستقی داسد ي بشخی يیژگکیَکای ضخػکیتی،

وظامی اص کاسکىان داوطااٌ غیش وظامی بیطتش بکًد يلکی

صوذگی متهايتی میکىذ .کجکاف ي

دس ابؼاد سک

صوکذگی تهکايت میکاوایه بکیه دي گکشيٌ

فشد سا مستؼذ سک

صوککذگی يی

َمداسان( َ )1395وطان دادوکذ ککٍ سکک

صوکذگی

مؼىاداس وکًد .فاض ي َمداسان ( َ )1395دس مغالؼٍ

اسالمی ي ضادکامی با سضایت اص صوذگی سابغٍ مثککت ي

خًد وطان دادوذ بیه ػام ضخػکیتی مًافک بکًدن ي

مؼىاداسی داسوذ.

صوذگی با سضایتمىذی صيجی سابغٍ يجکًد داسد.

مککشيس مؼککذيد مغالؼککات اوجککا ضککذٌ دس صمیىککٍ وقککص

سک

غمیمی ي َمدکاسان( )1385دس پکژيَص خکًد وطکان

ضخػیت دس سک

صوذگی ،ضمه آودٍ بش يجکًد سابغکٍ

دادوذ سکالمت ػمکًمی بکا میکضان يسصش ،وکًع تغزیکٍ،

بیه ایه دي مًلهٍ ي ارشگزاسی يیژگیَای ضخػیتی بکش

ي

صوذگی غحٍ مکیگکزاسد ،وطکاواش آن اسکت ککٍ

مػشف سیااس ،سػایت اغً ایمىی ،کىتکش اسکتش

سک

جىسیت داوطجًیان سابغٍ مؼىاداس داسد .وتکایج مغالؼکٍ

ػمذٌ مغالؼات بٍ تؼییه سابغٍ ایه دي مًلهٍ با یدکذیاش

مککاتیه ( )2511دس بشسسککی تشجیحککات ضخػککیتی بککا

پشداختٍ ي میضان سُ یا وقکص ضخػکیت سا دس سکک

صوکذگی وطکان داد ککٍ يیژگکی ضخػکیتی

صوذگی مطخع ودشدٌ است .ػاليٌ بکش ایکه ،مغالؼکٍای

صوکذگی دس حکًصٌ

کٍ بٍ بشسسی سابغٍ ایه دي متغیکش دس ویشيَکای وظکامی

مُاستَای بیه فشدی ي سضذ مؼىکًی ي ومکشٌکک ایکه


بٍ يیژٌ ویشيَای وظامی دس ایشان کٍ يظیهکٍ غکیاوت اص

وقص سک

دسينگشایی ،بکشين گشایکی بکا سکک
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مشصَا ي اسصشَای اوقال اسالمیسا داسا َسکتىذ ،اوجکا

(پوضن) :پشسطىامٍ سکىجص يیژگکیَکای ضخػکیتی

وطذٌ است .بىکابش ایکه بایکذ دس فشایىکذ اسصیکابی سابغکٍ

ویشيَککای وظککامی (پًضککه) تًسککظ میشصایککی()1392

صوذگی دس ویشيَای وظامی ،بکش وقکص

تذيیه ضذٌ است .ایه پشسطىامٍ با مشيس پیطیىٍ وظشی

يیژگیَای اخالقی دیىی دس وظکامی گکشی َک تاکیکذ


ي پژيَطکی بککا َککذف اسصیکابی يیژگککیَککای اخالقککی ي

داضت تا اص ایه عشی

بتًان وقکص بايسَکا ي اػتقکادات

ایمککاوی ،تًاومىککذیَککای مککذیشیتی ي يیژگککیَککای

دیىی سا َ دس سکک

صوکذگی بکٍ عکًس غیکش مسکتقی

ضخػیتی بٍ عکًس اختػاغکی بکشای ویشيَکای وظکامی

ضخػیت ي سک

بشسسی ومًد.

ساختٍ ضذٌ است .پًضه داسای  245گًیکٍ مکیباضکذ.

بش ایه اسا  ،دس ایکه مغالؼکٍ بکٍ تؼیکیه سابغکٍ بکیه

پاسخدَی بٍ گًیٍَای ایه پشسطکىامٍ دس قالکب عیکف


يیژگیَای ضخػکیتی ي جمؼیکت ضکىاختی بکا سکک


لیدشت پىج گضیىٍای اص کامال مخکاله (بکا ومکشٌ  )1تکا

صوذگی دس ویشيَای وظکامی پشداختکٍ ضکذ .پکیصبیىکی

کامال مًافق (با ومشٌ  )5می باضکذ .سيایکی يابسکتٍ بکٍ

مًلهککٍَککای ضخػککیتی ي

پًضه با پشسطکىامٍ ضخػکیتی ووکً ()OCEAN

سککک

صوککذگی بککش اسککا

مال

َمچىیه يیژگیَکای ضخػکیتی اص دیاکش اَکذاف ایکه

بیاواش ضشایب سيایی بیه  5/47تا  5/76ي مؼىاداس بکًد

مغالؼٍ بًد.

( .)p<5/51ػاليٌ بش ایه ،سيایی ساصٌ وطکان داد پًضکه
داسای َطککت ػام ک  ،ضککام يیژگککیَککای مککذیشیتی -

روش
عشح تحقی ایه مغالؼکٍ تًغکیهی اص وکًع َمکسکتای
بًد کٍ دس جشیان آن بٍ بشسسی سابغٍ بیه يیژگکیَکای
ضخػیتی ي سک

صوذگی پشداختٍ ضذ .جامؼکٍ آمکاسی

ایه مغالؼٍ ،یدی اص ویشيَای وظامی مسکتقش دس اسکتان
اغهُان دس تابستان ي پاییض  1392بکًد .ومًوکٍ آمکاسی
تؼذاد  185وهکشاص ویشيَکای وظکامی بکًد ککٍ بکٍ ضکیًٌ
تػادفی اوتخا ضکذوذ .ػلکت اوتخکا ایکه تؼکذاد بکٍ
ػىًان حج ومًوٍ آن است کٍ دس مغالؼات َمکسکتای
با َکذف پکیصبیىکی ،بکٍ اصاه َکش متغیکش 8 ،آصمکًدوی
اوتخا ي با ػکذد رابکت  55جمکغ مکیضکًد (پا وکت،
 .)1389با تًجٍ بٍ ایه کٍ دس ایه مغالؼکٍ  15متغیکش
مًسد اسصیابی قشاس گشفت 175 ،آصمًدوی دس وظکش گشفتکٍ
ضذ .الکتٍ جُت دس وظش گشفته سیکضش احتمکالی حجک

گشایی است .الکتٍ َش ػام َک داسای تؼکذادی غکهت
بیه چُاس (بشای دي ػام مًاف بًدن ي تقًا) تکا َطکت
غهت (بشای ػام يیژگیَای مذیشیتی – وظکامی) ي دس
مجمکًع ضکام  45غکهت مکی باضکذَ .مچىکیه ایکه
پشسطىامٍ داسای دي مقیا

اغالحی ضام دسيؽ سىج

ي ياومککًد بککٍ خککً بککًدن اسککت .تمککامی ایککه خککشدٌ
مقیا َا داسای َمکستای مؼىکاداس دس دامىکٍ ای بکیه
 5/59تا  5/83با ومشٌ ک بًدوکذ ( .)p<5/51ضکشایب
اػتکاس ایه پشسطکىامٍ بکٍ ضکیًٌ آلهکای کشيوککای بکشای
ػام ک يیژگککیَککای مککذیشیتی -وظککامی  ،5/84ػام ک
فضککائ اخالقککی  ،5/84تقککًا ي پشَیضککککاسی ،5/82
 ،5/85سيانآصسدٌگشایککی  5/85ي بککشای ککک مقیککا

ابضاسَای جمغ آيسی اعالػات ػکاستىذ اص:

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،۶شماره  ،۱۲بهار ۲۹۳۴

گطککًدگی ،مًافکک بککًدن ،بککشين گشایککی ي سيان آصسدٌ

گطککًدگی ،5/81 ،مًاف ک بککًدن  ،5/73بککشين گشایککی

ومًوٍ 185وهش اوتخا ضذوذ.
پزسطنامه ویژگی های ضخصیتی نیزوهای نظاامی

وظککامی ،فضککائ اخالقککی ،تقککًا ،احسککا

مسککوًلیت،

 5/95بٍ دست آمذ .با تًجٍ بٍ ایه کٍ َذف ،ضىاسایی
7

يیژگیَای ضخػیتی دس ویشيَای وظکامی بکًد ،جُکت
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اسصیابی يیژگی َای ضخػیتی ویشيَای وظکامی اص ایکه

متغیشَای پژيَص ي سک

پشسطىامٍ اختػاغی ویشيَای وظامی استهادٌ ضذ.

محاسکککٍ ضککذٌ ي سککک

صوذگی داسای  53گًیکٍ

تحلی سگشسیًن بٍ ضیًٌ گا بٍ گا محاسککٍ گشدیکذ.

ضکام مسکوًلیت پکزیشی

دس ایه تحلی متغیش يابستٍ ومشٌ ک سکک

صوکذگی ي

متغیش يابستٍ ومشات ػًام َطت گاوٍ مقیا

پًضه ي

دس بشابش سالمتی (با  9گًیٍ) ،فؼالیکت جسکماوی (بکا 8
گًیٍ) ،تغزیٍ ( 9گًیٍ) تؼالی مؼىًی ( 9گًیکٍ) سيابکظ
بککیه فککشدی ( 9گًیککٍ) ي مککذیشیت اسککتش

( 8گًیککٍ)

تذيیه ضذٌ است (لی ي لً  .)2555 ،9پاسخدَی ایه
دس عیف لیدشت چُاس گضیىٍای اص َشگض با ومکشٌ

غهش تا َمیطکٍ بکا ومکشٌ چُکاس مکیباضکذ .ديبکی
( )2556اػتکاس ایه مقیا

15

سا  ،5/94فتحی ي جؼهکشی

کىککذيان ( 5/96 ،)1395گککضاسش کککشدٌ اوککذ .دس ایککه
مغالؼٍ َ اػتکاس بکشای مقیکا

مسکوًلیت پکزیشی دس

بشابکش سکالمتی  ،5/85فؼالیکت جسکماوی  ،5/84بککشای
تغزیٍ  ،5/74تؼالی مؼىکًی ،5/76سيابکظ بکیه فکشدی
 ،5/67مککذیشیت اسککتش

صوککذگی بککش اسککا

سالمتیHPLP-( 2

 :8)IIویمشی استقا دَىذٌ سک

مقیا

مجمککًع

ػام َای ضخػیتی ي جمؼیت ضىاختی بکا اسکتهادٌ اص

نیمزخ سبک سنذگی ارتقادهنذه

دس قالب ضص خشدٌ مقیا

صوذگی بکٍ ضکیًٌ پیشسکًن

 5/81ي بککشای ک ک مقیککا

 5/94بٍ دست آمذ .ػکاليٌ بکش ایکه سکه ،تحػکیالت،
سابقٍ خذمت ،سستٍ ي دسجکٍ وظکامی ي سکغ دسآمکذ
آصمکککًدوی َکککا َککک دس قالکککب یککک

پشسطکککىامٍ

يیژگیَای جمؼیت ضىاختی بًد.

پشسطىامٍ
يافتهها
اص 185پشسطىامٍ تدمی ضذٌَ ،طکت پشسطکىامٍ بکٍ
دلی تدمیک وکاقع ،اص ومًوکٍ حکزف ضکذوذ .بکش ایکه
اسا  ،اص  172ضکشکت کىىکذٌ دس ایکه پکژيَص3/8 ،
دسغککذ آصمککًدوی َککا داسای تحػککیالت سککید 38/5 ،
دسغککذ داسای تحػککیالت دیککمل  26/3 ،دسغککذ داسای
تحػیالت کاسداوی 22 ،دسغذ داسای مذس

کاسضىاسی

ي  9/3دسغذ َ داسای تحػیالت کاسضىاسی اسضکذ یکا
دکتکشا بًدوککذ .اص وظککش يضککؼیت دسآمککذ 12/6 ،دسغککذ
ضؼیف 63/2 ،دسغذ خکًد سا داسای دسآمکذ متًسکظ ي
 24/2دسغذ خکًد سا داسای دسآمکذی دس سکغ خکً
آصمکًدویَکا

اسصیابی کشدٌ بًدوذ .میاوایه سابقٍ خذمت
 11/73سا  ،میاوایه دسجٍ وظامی  ،11/53میکاوایه

جمؼیتضىاسی بشسسی ضذ.

سىًات تحػیلی  15/53سکا ي میکاوایه سکىی آوُکا

تحلی آماسی دادٌ َای پژيَص با استهادٌ اص وش افکضاس

 37/62سا بًد (جذي  .)1بٍ ػکاليٌ دسایکه جکذي

آماسی  SPSS-19اوجا ضکذ .دس ایکه ساسکتا ػکاليٌ بکش
ضاخعَای تًغیهی ،ضشیب َمکسکتای بکیه

محاسکٍ

ضکشایب َمکسککتای بکیه سککک

صوکذگی ي متغیشَککای

پژيَص اسائٍ ضذٌ است.
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جذول -1ضاخص هاي توصیفي و ضرايب همبستگي سبك زنذگي با عوامل ضخصیتي و ويژگي هاي فردي
متغیز

مولفه

ػًام ضخػیتی

-

-

- 5/128
- 5/133
- 5/536
- 5/569
- 5/191
- 5/584
5/592
5/175
5/554
- 5/532
- 5/154
5/223
5/541

5/549
5/543
5/325
5/185
5/557
5/145
5/117
5/514
5/485
5/345
5/589
5/552
5/298

تعذاد
172

145/92

35/7

172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172

3/13
11/73
11/53
15/53
32/62
129/65
129/52
85/88
119/11
91/27
75/64
156/92
66/42

5/6
6/6
2/5
1/9
6/2
15/5
12/5
7/5
14/2
8/1
6/1
15/1
7/7

دسآمذ
سابقٍ خذمت
دسجٍ وظامی
تحػیالت
سه
وظامی گشی
فضائ اخالقی
تقًا
احسا

استانذارد

همبستگی

میانگین

سبک سنذگی

يیژگی َای جمؼیت ضىاختی

انحزاف

ضزیب

مسوًلیت

گطًدگی
مًاف بًدن
بشين گشایی
سيان آصسدگی

معناداری

جذي ضماسٌ  1وطان می دَذ سابغکٍ  -5/128سکک

با سفته میضان دسآمذ ،سابقٍ کاسی ي سه ،ومشٌ سکک

صوذگی بکا دسآمکذ ،سابغکٍ  -5/133بکا سکابقٍ خکذمت،

صوککذگی استقککاه دَىککذٌ سککالمت آصمککًدوی َککا کککاَص

سابغٍ  -5/191با سه ي َمچىیه ،سابغٍ  5/175سک

مککییابککذَ .مچىککیه بککا سفککته ومککشات دس دي ػامکک
صوکذگی استقککا

صوذگی با ػام تقکًا ي سابغکٍ  5/223بکا بکشين گشایکی

ضخػکیتی تقکًا ي بککشين گشایکی ،سککک

مؼىاداس است ()p<5/55؛ لزا وتیجٍ گشفتٍ می ضکًد بکا

دَىذٌ سالمت َ بٍ عًس مؼىاداسی افضایص می یابذ.

جذول -2خالصه تحلیل رگرسیون جهت پیص بیني سبك زنذگي ارتقا دهنذه سالمت

گا
1
2
3
4

متغیشَای ياسد ضذٌ بٍ مؼادلٍ
سابقٍ خذمت
سابقٍ خذمت  +مًاف بًدن
متغیشَای گا دي  +دسجٍ وظامی
متغیشَای گا سً  +احسا
مسوًلیت

ضشیب
سگشسیًن
5/223
5/291
5/335
5/369

سُ ک
(تًان دي
سگشسیًن)

سُ
خالع
()%

5/555
5/585
5/159
5/136

5/5
3/5
2/4
2/7

دسجٍ
آصادی 2
166
165
164
163

مؼىاداسی
5/554
5/513
5/537
5/525

ضشیب
ديسبیه
ياتسًن

1/91

جککذي  2خالغککٍ مککذ تحلیکک سگشسککیًن جُککت

اص بککیه متغیشَککای جمؼیککت ضککىاختی ي فککشدی مککًسد

صوذگی استقا دَىکذٌ سکالمت سا وطکان

بشسسی ،دس گا اي سابقٍ ضغلی بٍ ػىًان ايلیه متغیکش

پیصبیىی سک


میدَذ .وتایج تحلی سگشسیًن گا بٍ گکا وطکان داد

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،۶شماره  ،۱۲بهار ۲۹۳۴

بیىیکىىکذٌ سکک
پیص 


صوکذگی بکا ضکشیب سگشسکیًن
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 5/223ياسد مؼادلٍ سگشسیًن ضذٌ ي بٍ تىُایی قادس بٍ
پیصبیىی  5/55یا  5دسغذ اص سک


قکلی ،احسکا

مسکوًلیت َک بکٍ ػىکًان یک

ػامک

صوکذگی بکٍ عکًس

ضخػیتی بٍ مؼادلٍ سگشسکیًن اضکافٍ ضکذٌ ي ضکشیب

مؼىاداس ضکذٌ اسکت( .)p<5/55دس گکا دي ػکاليٌ بکش

سگشسیًن سا بٍ  5/369افضایص می دَکذ ي بکٍ تىُکایی

سابقٍ ضغلی ،يیژگی ضخػیتی مًاف بًدن بٍ مؼادلکٍ

 %2/7اص سککک

افضيدٌ ضذٌ ي ضشیب سگشسکیًن سا بکٍ  5/291افکضایص

میکىذ .دس مجمکًع َک چُکاس متغیکش سکابقٍ ضکغلی،


دادٌ است .مًاف بًدن بٍ تىُایی  3/5دسغذ اص سکک

صوککذگی سا بککٍ عککًس مؼىککاداسی تکیککیه

مًاف بًدن ،دسجٍ وظامی ي احسا

مسکوًلیت 13/6

صوذگی سا بٍ عًس مؼىاداسی تکییه مکی کىکذ .ػکاليٌ بکش

دسغکذ اص سکک

ایه دس گا سً با اضافٍ ضکذن دسجکٍ وظکامی ضکشیب

میکىکذ( .)p<5/55ضکشیب ديسبکیه_
مؼىاداسی تکییه 

سگشسیًن بٍ  5/33افضایص می یابذ .دسجٍ وظکامی َک

ياتسًن  َ 1/91با تًجکٍ بکٍ قکشاس داضکته دس دامىکٍ

بٍ عًس خالع  2/4دسغکذ اص سکک

صوکذگی سا تکیکیه

میکىذ( )p<5/55دس گا چُاس ػاليٌ بکش سکٍ متغیکش


صوکذگی ویشيَککای وظکامی سا بکٍ عککًس

 ،1/5-2/5بیاواش سػایت پیص فکشؼ اسکتقال خغاَکا
است (مًمىی.)1395

جذول  -3ضرايب خام و استانذارد معادله رگرسیون جهت پیص بیني سبك زنذگي

متغیش
مقذاس رابت
سابقٍ ضغلی
مًاف بًدن
دسجٍ وظامی
احسا مسًلیت

ضشیب
بتا

خغای
استاوذاسد

beta

t

مؼىاداسی

ضشیب
تحم

ضشیب تًس
ياسیاو

211/55
1/66

27/8
5/4

5/36

7/62
4/53

5/5551
5/5551

5/679

1/47

-1/52
-3/55
5/48

5/5
1/3
5/2

-5/35
-5/25
5/22

-3/15
-2/27
2/26

5/552
5/525
5/525

5/575
5/688
5/565

1/75
1/45
1/79

با مشيس جذي  3مالحظٍ می ضًد کٍ ضکشایب مؼادلکٍ
بکش اسکا

ومکشات خکا ي ومکشات اسکتاوذاسد ،اص لحککاػ

متغیشَای مستق بٍ ػىًان ی

پیص فکشؼ دس اوجکا

مکیداوکی وککًد
تحلی سگشسیًن استَ .مکاوغًس ککٍ 

آماسی مؼىاداس بًدٌ ي داسای قذست پکیص بیىکی سکک

سابغٍ َ خغی ،بش يجًد وذاضته َمکستای بسیاس با

صوککذگی استقککا دَىککذٌ سککالمت ویشيَککای وظکککامی

بیه مجمًع متغیشَای مستق اضاسٌ داسد ي مکىای آن،

پکیصبیىکی

میباضذ( .)p<5/55بش ایه اسا  ،مؼادلکٍ


کمتش اص  15می باضکذ (مىػکًسفش،

سک
احسا

صوذگی بش اسا

ومشات خا بٍ ایه ضشح است:

مسوًلیت  ،+ 5/48دسجٍ وظکامی  ، -3مًافک

بککًدن  ، -1/52سککابقٍ ضککغلی = 211/55 ، + 1/66
سک

صوذگی

اص سًی دیاکش ،ضکشایب تکًس ياسیکاو

کمتکش اص 1/79

حکاکی اص وککًد سابغکٍ َک خغکی قکًی بکیه مجمککًع

ضشیب تًس ياسیاو
.)1385

بحث و نتیجه گیري
ایه مغالؼٍ بکا َکذف اسصیکابی سابغکٍ سکک

صوکذگی ي

يیژگیَکای ضخػکیتی ي پکیص بیىکی سکک


صوکذگی

بشاسا

ػًام ضخػیتی دس ی

ياحکذ وظکامی اوجکا

ضذ .وتایج وُایی ایه مغالؼکٍ وطکان داد بکا بکا سفکته
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سکه ،سکابقٍ خکذمت ي دسجکٍ وظکامی ،ومکشات سکک
صوذگی کاَص ،دس حکالی ککٍ سکک

صوکذگی بُتکش بکا

میگشدد .ضایذ دس عً ديسان غل کٍ دیاش خککشی اص

جى

ي مقابلکٍ بکا دضکمه ویسکت ي ویشيَکا مسکتقیما

مکییابکذَ .مچىکیه،
بشينگشایی ي تقًا استقاه 
گشایص بٍ 

دسگیش آسیب َای واضی اص جى

ایه وتایج وطان داد کٍ بٍ تشتیکب چُکاس مًلهکٍ سکابقٍ

َمچًن ماوًسَای متؼذد ،مطغلٍ َای تشبیت ویشيَکای

خککذمت ،يیژگککی ضخػککیتی مًاف ک بککًدن ،احسککا

وظامی جذیذ ،چالص َای ضغلی دس فشایىذ استقاه دسجٍ

مسوًلیت ي دسجکٍ وظکامی دس مجمکًع 13/6دسغکذ اص

ي دسيوی یا پایذاس ضذن بشخی يیژگی َای ضغلی مىهی

سک

صوذگی سا دس ویشيَای وظامی تکییه می کىذ.

ایه وتایج با مغالؼات قکلکی وظیکش واکایامکا ي َمدکاسان

ویستىذ َک مسکائلی

دس افککشاد وظککامی – َمچککًن اقتککذاس گشایککی ،اوؼغ کاف
واپزیشی ي مًاجٍُ مذاي با استش  -مًجب ارشگکزاسی

()2552؛ فاضک ک ي َمدکککاسان ()1395؛ غکککمیمی ي

مىهی بش سک

َمداسان ( )1385ي ادیب صادٌ(َ )1389مخًاوی داسد.

ػاليٌ بش ایه ،وقص مثکت ي مًرش دي يیژگکی ضخػکیتی

ایه مغالؼات بٍ عًس مسکتقی ي یکا تلکًیحی بکش وقکص

مًاف بًدن ي يجذان گشایی دس سک

صوذگی ویشيَکای

بشخی يیژگی َای ضخػیتی بکٍ يیکژٌ مًافک بکًدن ي

وظامی ،بیاواش آن اسکت ککٍ دي ػامک ضخػکیتی َک

يیژگیَای فشدی وظیش سه ي ضکغ بکش سکک


صوکذگی

وقص مًرشی دس سکک

صوکذگی ویشيَکای وظکامی ایهکا

میکىىذ بٍ گًوٍ ای کٍ تًاف ي يجذان گشایی بیطتش بکا


داضتٍاوذ.

اضاسٌ
ايلیه يیژگی مًرش بش سک

صوذگی دس ویشيَای وظامی ضًد.

صوذگی ،سابقٍ ضکغلی بکًد.

بُکًد سک

صوذگی َمشاٌ است ي می تًاوذ ارشی مثکت

ػاليٌ بش آن دسجٍ وظامی َ قذست پیص بیىکی سکک

بش سک

میباضذ .ودتٍ ایىدٍ ایه دي متغیش فکشدی
صوذگی سا داسا 

َماوغًس کٍ اضاسٌ ضذ ،خاغیت امًس وظامی گکشی ککٍ

گًوٍای ککٍ
صوذگی داضتىذ بٍ 

يجکذان گشایکی ي يظیهکٍ ضىاسککی اسکت ،بکش کلیککت ي

سابغٍای مؼىاداس با سک


افضایص آوان با کاَص سغ ي ومشٌ کلی سک

صوکذگی

صوذگی ویشيَای وظکامی داضکتٍ باضکذ .ضکایذ

ساختاس صوذگی فکشد َک ارکش مثککت گزاضکتٍ ي باػک

َمشاٌ بًد .ایه امش وطاواش آن است کٍ ماَیکت مطکاغ

بُکًد سک

وظامی اگشچٍ داسای خػائ مغلً ي مکًرشی بکش فکشد

بايس گشدد .بش ایه اسا  ،بایذ بش ایه ودتٍ َک بکٍ عکًس

صوذگی دس ایکه

خاظ تمشکض کشد ککٍ آیکا گکشایص بکٍ مًافک بکًدن ي

ویشيَا مىجش ضًد ،يلی با بیطتش ضذن سکابقٍ ضکغلی ي

مسوًلیت پزیشی مًجب سيی آيسدن بٍ مطاغ وظکامی

بکٍ تکککغ آن افککضایص دسجککٍ وظککامی ،ایککه ارککش گککزاسی

میگشدد ي یا ایىدٍ دسگیکش ضکذن دس مطکاغ وظکامی،


است کٍ می تًاوذ حتی بٍ بُکًد سک

مؼدً

می ضًد؛ دس مطاغ وظامی ،وظک ي تشتیکب ي

کلی صوذگی يی دس ابؼاد ػمک ي ػاعهکٍ ي

مًجککب تثکیککت يیژگککی َککایی چککًن مًاف ک بککًدن ي

سػایککت جایاککاٌ حککشف اي سا مککی صوککذ ي مسککوًلیت ي

مسوًلیت پزیشی دس فشد می ضًد؟

يظیهٍ ضىاسی َ می تًاوذ اص حیغٍ ضکغ بکٍ کلیکت

ایه مغالؼٍ ػلیشغ ایىدکٍ خػکائع ضخػکیتی ي َک

میسسذ با با سفکته
صوذگی افشاد تسشی یابذ .اما بٍ وظش 

يیژگیَای مکذیشیتی ي دیىکی اخالقکی سا دس ویشيَکای


سکابقٍ فؼالیککت وظککامی ،س کغًح بیطککتش اسککتش َککای

وظامی بشسسی می کشد داسای محذيدیت َایی ویض بکًد.

دسیافتی دس ایه حیغٍ يظایف سکىایه ي پشمخکاعشٌ دس

اص جملٍ ایه کٍ تىُا وقص يیژگی َای ضخػیتی سا دس

صوکذگی

صوذگی ویشيَای وظامی مًسد بشسسکی قکشاس داد ي

مطاغ وظامی مًجب ارشگزاسی مىهی بش سک

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،۶شماره  ،۱۲بهار ۲۹۳۴

سک

نقص ویژگیهای ضخصیتی در سبک سنذگی نیزوهای نظامی
ػًام سياوی اجتماػی دیاش سا مًسد تًجکٍ قکشاس وکذادٌ
اسککت .ػککاليٌ بککش ایککه بککٍ بشسسککی مقایسککٍای وقککص
يیژگیَای ضخػیتی دس سک


صوذگی مطاغ وظکامی

با سایش مطاغ غیش وظامی ومشداختٍ است.
وتایج وُایی ایه مغالؼٍ بیاواش آن است کٍ دس ویشيَکای
يیژگیَای ضخػیتی ،سکابقٍ خکذمت ي دسجکٍ

وظامی
وظامی وقص قاب تًجُی دس ضد گیشی سک

صوذگی

يیژگکیَکای

ایها می کىذ .اما ودتٍ مُ ایه اسکت ککٍ
ضخػیتی وقص مثکت ي سابقٍ خذمت ي دسجٍ وظکامی
وقص مىهی دس ایه صمیىٍ ایها می کىىکذ؛ ایکه مًضکًع
میتًاوذ متارش اص افضایص استش


َای واضکی اص استقکای

دسجٍ ي افضایص مسکوًلیت باضکذ .لکزا تًجکٍ يیکژٌ بکٍ
سک

صوکذگی ویشيَکای وظکامی داسای سکابقٍ خکذمت

بیطتش ي دسجٍ وظامی بکا تش ،ضکشيسی اسکت .پیطکىُاد
میضًد محققان ػاليٌ بش يیژگی َای ضخػیتی ،وقکص

ي سُ سایش مًلهٍ َای سياوی ي اجتماػی سا دس تکیکیه
سک

صوذگی ویشيَای وظامی مًسد اسصیابی قشاس دَىکذ.

َمچىیه بٍ مقایسٍ وقص ضخػکیت دس سکک

صوکذگی

ویشيَای وظامی ي غیشوظامی پشداختٍ ضًد.
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2-Fuchino, Mizoue & Tokui
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& 4- Nakayama, Yamaguchi, Maruyama
Morimoto
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10- Dubois
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