
 بررسی تاثیر ساختار خانواده در نحوه خدمت  سربازان وظیفه 

 3. آرمان عليپور 2. رسول خيری1حميد مختاری

  گروه روانشناسی بالينی دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ايران.-2گروه روانشناسی بالينی دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ايران، نويسنده مسئول.-1

 اعصاب و روان نزاجا. تهران، ايران. 535گروه روانشناسی بالينی بيمارستان -3

: ارتکاب به جرائم در بين سربازان تصادفی نيست و نتيجه رويدادهای از افکارات، رفتارها ، مقدمه

و شيوه های فرزند پروری قبل از شروع خدمت سربازی می باشد. تحقيق حاضر به  بررسی تاثير  

 ساختار خانواده در نحوه خدمتی سربازان می پردازد.

مقطعی روی گروهی از سربازان يکی از نيروهای نظامی از سال   -: اين مطالعه توصيفی روش کار

سرباز با ارتکاب به جرائم مختلف با   133صورت گرفت. در اين پژوهش  تعداد   6 13الی  3 13

سرباز بدون جرائم  شرکت داشتند. اطالعات مورد نياز از پروندهای سربازانی که مـرتـکـب      133

جرائمی  شده بودند و با استفاده از دو پرسشنامه عملکرد خانواده  و مصاحبه ساخـتـار يـافـتـه        

و تست های آمـاری     SPSS-22استخراج شد. برای تجزيه و تحليل  تحليل داده ها از نرم افزار  

 مربع کای و تی استفاده شد.

خرده مقياس عملکرد خانواده تفاوت معنا داری     : نتايج پژوهش نشان داد دو گروه در  يافته ها

داشتند. ميزان همبستگی خانوادگی، ابراز وجود،آرمان خانوادگی، جامعه پذيری و منبع کنترل در 

. هم چنين ( >3035Pسربازان مرتکب جرم پايين تر از سربازانی بود که مرتکب جرئم نشده بودند)

عقالنی و در هم تنيدگی در سربازانی که مـرتـکـب       -ميزان گسستگی، تعار ، گرايش فرهنگی

 .( >3035Pجرائمی شده اند باالتر از سربازانی بود که مرتکب جرئم نشده بودند)

: با توجه به عوامل زمينه ساز مستعد در ارتکاب به جرائم مختلف در حيـن   بحث و نتیجه گیری

خدمت سربازی،  بايد  سربازان قبل از شروع خدمت و در حين خدمت مورد مشاوره و بـررسـی     

 قرار گيرند و با توجه به مالک های شخصيتی آنها در  يگان های مختلف بکار گرفته شوند.

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 پژوهشی

 

 تاريخچه مقاله 

 دريافت : 

  پذيرش :
 

 کلید واژگان 

سرباز. جرائم، ساختار خانواده،  

 مقياس عملکرد خانواده.
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Email: 

h.mokhtari.pscy@gmail.c

 مقدمه

عبارت از هر فعل  2شناسان، جرُم  و جرم 1شناسان از نظر جامعه 

يا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعـم  

[.  1گذار قرار گرفته باشد يـا نـه          از اينکه مورد حمايت قانون 

گويد: جرم عبارت است از هر جملـه    لواسور در تعريف جرم می 

ای که بوسيله فرد عضو يک دسته اجتماعی بر ضد يـک ارزش     

شـنـاس      آيد. دورکيم جامـعـه       مشترک اين دسته به عمل می 

توانيم وجود يک سلسـلـه از      گويد: ما می    مشهور فرانسوی می

عملياتی را اثبات کنيم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت 

توان   دهد. از اين سلسله عمليات، گروهی می   مجازات نشان می

[ .کانت   2داد     جرم  درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام 

گويد: هر عملی کـه     جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می

[. از منظر نيـروهـای     3مخالف اخالق و عدالت باشد، جرم است  

نطامی جرم عبارت است قصور نظاميان در حفـ  انضـبـاط و        

تخلـف از و ايف که به منـاسبت شغل به آنها محول شده است

 4.] 

به کسی اطالق می شود که به موجب قـانـون      3نظامی يا سرباز

استخدام مربوط به هر يک از نيروهای مسلح، به استخدام ايـن    

نيروها درآمده باشد و يا به موجب قانون خدمت نظام و ـيـفـه      

عمومی، در يکی از دورههای ضرورت، احتياط يا ذخيره  مشغول 

 [.4خدمت باشد 

يکی از حيطه های که مورد توجه محققان قرار گرفته بـررسـی     

ساختار خانواده در ارتباط با جرائم در زمان خدمت سـربـازی مـی        

باشد، خانواده محل تامين امنيت، پرورش استعدادها و رفـتـار هـای      

فردی می باشد  در خانه است که  کودک، نوجوان و جوان يـاد    

شودمی گيرد که چگونه ديگران را دوست بدارد تا دوست داشته 

[. ساختار خانواده ای دچار بحرا ن در رخدادهـای اسـتـرس زا،          5  

اعضای خانواده بجای تفاهم به مقابله  با يکديگر می پردازند کـه  

پيامد آن ممکن است به انزوا، طرد، افسردگی، لجام گسيختگی، 

بی ارزشی و بی کسی منجر گردد و اين سبک تا زمان خـدمـت   

 [.6ادامه می ياد 

اثر خانواده در دوران قبل از سربازی بر ميزان جرائم در حـيـن     

خدمت سربازان: خانواده نقش اساسی در شکل گيری شخصيـت   

ايفا می کند .پژوهش های متعدد ثابت کرده انـد وقـتـی کـه            

1-  Sociologists  
2-  Misdoing  
4-  Soldier   

13 6011025  

13 70302  
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فسادی موجب اختالل در عمل طبيعی خانواده نسبت به طفـل  

شود ،در  الب موارد و پس از مدتی شاهد بروز جرم خـواهـيـم    

بود .نفوذ خانواده اصلی در شکل گيری شخصيت کودک به دو    

نحو مستقيم و  ير مستقيم صورت می گيرد نفوذ مستقيـم :از     

ميان تمام نفوذها ی خارجی که گرايش به تقليد را در کـودک    

تحريک می کند ،نفوذ کانون خانوادگی زياد تر وقوی تر از همـه  

است. همچنين خانواده ، هنگامی که والدين بزهکار يا فاسد اال    

خـالق هســتند تاثيـر جرم زا و مستــقيم روی فـرد اعــمـال   

می کند .به به نظر می رسد که اين نفوذ اصوال از دو منبع ناشی  

شود : يکی يادگيری خشونت در خالل خشونت های خانواده  می

و ديگری اکتساب از راه تقليد بزهکار از سبک زندگی والدين يـا  

 [.7يکی از آن دو 

نفوذ  ير مستقيم :در بيشتر موارد نفوذ جرم زايی خانـواده بـه      

نحوی  ير مستقيم بر کودک اعمال می شود. در واقع در کانون  

خانوادگی است که در سالهای نخست زندگی ،ساختار شخصيت 

کودک شکل ميگيرد و والدين نقش اساسی در شکـل گـيـری      

وجـدان اخـالقی و رشد استعـدادهای عـاطفی کودک ايـفـــاد    

تواند تاثيـر  می کنند. محيط خانوادگی اگر اخالقا سالم باشد می 

قاطعی در شکل گيری شخصيت نوجوان وجوان بزهکار داشـتـه   

[. بيشترين آمار جرم مربوط به فرار سربازان از خـدمـت     7باشد  

درصد( و در رتبه دوم درگيری های فيزيکی با ديـگـر      41است) 

درصد( و در رتبـه هـای      27سربازان و پرسنل کادر قرار دارد با آمار) 

 درصد(. 11درصد( و موارد انظباتی قرار دارد )21ديگر مصرف مواد)

مهمترين عوامل زمين ساز برای ارتکاب به جرائم عبارتنـد از:     

رها کردن کودک از زمان والدت وعدم مراقبتهای مسـتـمـر.     -1

 جدايی مادر از پدر –2

 نفاق بين والدين که به حد وخامت گراييده باشد. –3

[.  8افراط در ا ما  يا به عکس خشونت از طرف والديـن     –  4

هدف از اين مطالعه بررسی تاثير ساختار خـانـواده در نـحـوه         

 خدمت  سربازان و يفه بر روی يک کروه از سربازان ارتش بود.

 

 روش کار

مقطعی روی گروهی از  سربازان نـيـروی     -اين مطالعه توصيفی

صورت گرفت. در ايـن      3 13الی  1388زمينی ارتش از سال  

 133سرباز با ارتکاب به جرائم مختلف با     133پژوهش  تعداد 

سرباز بدون جرائم  که از نظر شرايط خدمتی همتا شده بـودنـد   

مورد مقايسه قرار گرفتند. جهت انجام اين پژوهش چندين ابزار  

 به شرح زير استفاده شد:

 مقیاس عملکرد خانواده

اين مقياس ير اساس برداشت نوجوانان از زندگی خانواده خـود    

ساخته شده است. اين پرسشنامه دارايی ابعاد مختلف و پـانـزده    

بعد همراه با عملکرد کلی که از حاصل جمع مجموع ابعاد پانزده 

گانه به دست می ايد، بوده و عملکرد خانواده را در وجوه مـورد  

عبارت توصيفـی   75نطرارزيابی می کند. اين مقياس مشتمل بر  

درباره تنش های خانواده است. ابعاد پانزده گانه ضمن دارا بودن  

ويژگی های روانسنجی معنا دار بطور قابل قبولی از يـکـديـگـر       

[. بلوم، ابعاد پانزده گانه مقيـاس عـمـلـکـرد           مستقل هستند  

خانواده را بصورت را ذيل تعريف و اعتبار آنها را از طريق الـفـای   

 کرونبا  گزارش می کند.

: ارتباط صميمانه و روابط نزديک تجربـه شـده      1همبستگی -1

 توسط اعضای خانواده می باشد.

: به توانايی فرد در بيان و دفاع از عقايد، عـالقـه    2ابزار وجود-2

مندی و احساس خود به نحوی شايسته و بدون اضطراب اطالق 

 می شود.

: اختالف نظر و يا اعمال ميان اعضای خـانـواده يـا      3ت ارض-3

تعامل بين اعضای خانواده که با عدم توافق خانواده همراه مـی    

 باشد.

: توجه و عالقه اعضای خانواده به 4سرگرمی -گرايش ذوقی-4

 فعاليت های سرگرم کننده مانند ورزش و موسيقی است.

: منظور شرکت اعضای خانـواده   5عقالنی-گرايش فرهنگی-5

در فعاليت های فرهنگی،مطالعه عمومی خانواده و توجه خانواده 

 به برنامه های ادبی و هنری است.

: به اعتقاد و بـاور بـه ارزش هـای           6جهت گزينی مذهبی-6

مذهبی در خانواده و عالقه به شرکت در مراسم مذهبی و عبادت 

 و انجام فعاليت های مذهبی اشاره دارد. 

: منظور برنامه ريزی و طرح ريزی مـراحـلـی       7سازماندهی-7

برای رسيدن به اهداف و فعاليت های معـطـوف بـه خـانـواده           

 واستفاده از اين برنامه ها توسط اعضا خانواده می باشد.

: ميزان تمايل و عالقه خانواده به بـرقـراری      8جام ه پذيری-8

ارتباط با محيط بيرون از خانه و تمايل به برقـراری روابـط بـا        

 ديگران می شود.

: باور خانواده به اينکه حوادث بوجـود   9منبع کنترل بیرونی-9

آمده در محيط خانه خارج از کنترل آن ها و ناشی از عـوامـل       

 بيرونی است.

: به انتظارات و توقعات فرد از خـانـواده      11آرمان خانوادگی-11

خويش و تصوری که او از خانواده ای که با آن زندگی می کـنـد   

 اشاره دارد.

1– Cohesion  
2–  Expressiveness 

3– Conflict   

4– Active/recreation orientation  
5– Intellectuall/cultural orientation 

6– Religious orientation  
7– Organization  

8– Sociability 

 – External locus of control  
13– Family idealization  
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: نداشتن رابطه و ارتباط نزديک ميـان اعضـای      1گسستگی-11

خانواده به صورتی که هيچ روابط صميمانه ای نيست به يکديگـر  

 نداشته و قادر به درخواست کمک از يکديگر نيستند.

: عبارتست از خانواده ای 2شیوه فرزند پروری مردم ساالر-12

که به قوانين ومعيارهای رفتاری و ارزشی و اطاعتو فرمانبـرداری  

تاکيد دارند.در اين بعد تمام خانواده  در تصميم گيری ها شرکت 

کرده و والدين نسبت به تمام خانواده خـود گـرم،پـذيـرنـده و          

 پاسخگو هستند.

: در اين سبک،خانواده بـر   3شیوه فرزند پروری آزاد گذر-13

قوانين و معيارهای رفتاری فرزندانشان پافشاری نمی کنـنـد،بـه    

گونه ای که افراد در اين شيوه در حف  قوانين با شکست مواجه 

شده و در حالت سردرگمی و ابهام به سر می برند،با وجود ايـن    

 ان ها نسبت به فرزندان خود گرم و پاسخگو هستند.

: در ايـن سـبـک،خـانـواده         4شیوه فرزند پروری مستبد-14

همانند والدين مردم ساالر در تاکيد بر قوانين صرار  دارنـد،ولـی   

دستور دادن و اطاعت را به عنوان فعاليتی معطوف به هـدف در    

نظر می گيرند، ان ها نسبت به فرزندان خود گـرم وپـذيـرنـده       

 نيستند.

: روابط بسيار صميمانه اعضای خانواده بـه   5به هم تنیدگی-15

صورتی که حد و مرزی در خانواده مشخص نبوده وفرد ،استدالل 

 الزم را در خانواده نداشته باشد.

نفری با استفاده از روش  533(  در يک نمونه 2333) 6اپستين

خانواده های  3067تشخيصی نمرات عملکرد خانواده توانست 

 P > 30331خانواده های بالينی  3064 ير بالينی و 

را به درستی پيش بينی نمايد. در اين پژوهش ميزان روايی                

به دست آمد 3082عملکری کلی خانواده از طريق الفای کرونبا  

 13.] 

:اين مصاحبه توسط مـتـخـصـص       مصاحبه ساختار يافته-16

بالينی آشنا به مصاحبه صورت گرفت و شامل مـوارد زيـر مـی        

باشد.تظاهرات بالينی ،  شناسايی عالمت های در حال حـاضـر      

بيمار،  چک کردن تاريخچه کودکی،  تشخيص اختالل، بررسـی   

تاريخچه سالمت روانپزشکی و سالمت جسـمـانـی و بـررسـی          

 [. 11تاريخچه خانوادگی 

گفتنی اسـت اخـالق در پـژوهـش           مالحضات اخالقی:  -17

)رضايت آزمودنيها، داوطلبانه بودن، آگاهی و رازداری( رعـايـت       

شد و کليه اطالعات دريافتی با رضايت کتبی از مراجعان دريافت 

 شد.

 

 يافته ها

بـا     02 1ميانگين سنی ازمودنی ها   يافته های دموگرافی :  

بوده است. وضعيت تاهل آنان بـه صـورت         3013انحراف معيار 

مترکه کرده بودنـد. در گـروه         305متاهل، و  3013مجرد، 3085

سربازان با جرائم ميزان طالق در بين والديـن آن هـا بـرابـر           

گزارش شد در مقابل ميزان طالق در بين والدين سربـازان   303

بود. ميزان اختالالت روانپزشکی در بيـن افـراد       306بدون جرم 

گزارش شد، در مـقـابـل     3026خانواده سربازان  با جرائم برابر با 

اختالالت روانپزشکی در بين افراد خانواده سربازان بدون جـرم    

 بود. 302

جدول شماره يک)صفحه بعد( نشـان مـی       يافته های اصلی:   

دهد که دو گروه در ده خرده مقياس عملکرد خانواده با يکديگر 

تفاوت  معنا داری دارند.  اين تفاوت بنحوی است کـه مـيـزان       

همبستـگـی خـانـوادگـی،سـازمـانـدهـی،ابـراز وجـود،آرمـان                 

خانوادگی،جامعه پذيری  در سربازان مرتکب جرم پايين تـر از      

سربازانی است که مرتکب جرئم نشده اند. هم چنـيـن مـيـزان        

 -گسستگی، فرزند پروری آزاد گذر، تعار ، گرايش فرهـنـگـی   

عقالنی و در هم تنيدگی در سربازانی که مرتکب جرائم شده اند 

باالتر از سربازانی است که مرتکب جرئم نشده اند.جـهـت پـی       

بردن به ميزان توانايی پيش بينی اقدام به جرائم، توسط خـرده    

مقياس های هر يک از ابزارهای مورد استفاده در مـطـالـعـه از       

تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد.نتايج حاصـل از ايـن        

 آورده شده است. 2تحليل در جدول

نشان می دهد که بين خرده مقياس های عـمـلـکـرد      2جدول 

خانواده،خرده مقياس های تعار ، ابراز وجود و فرزنـد پـروری     

مردم ساالر توانايی پيش بينی معنادار در اقدام به جرائم را دارا   

درصد، کـه بـه      15می باشد.به طوری که خرده مقياس تعار   

درصد و اين با همراهی شيوه  17همراه خرده مقياس ابراز وجود 

درصد از واريانس اقدام به جرائم را    24فرزند پروری در مجموع 

 در سربازان تبين می نمايند.

 

 بحث 
اين پژوهش با هدف بررسی تاثير ساختار خـانـواده در نـحـوه         

خدمتی سربازان صورت گرفت. يافته های پژوهش نشان داد که  

بين رفتارهای مجرمانه و عوامل خانوادگی ارتباط مـعـنـا داری      

وجود دارد. در خرده مقياس همبستگی ميانگين گروه سربـازان   

بدون جرائم باالتر از گروه سربازان با جرائم می باشد، اين يافتـه  

بدين معناست که ميزان همبستگی خانوادگی در سـربـازان بـا      

جرائم پايين تر از سربازانی است که بدون جرائم می باشنـد. و     

( می باشد در اين تحقيق خانواده   233همسو با تحقيق وندلر ) 

های که همبستگی باالتری نسبت به خانواده های ديگر داشتند 

1– Cancellation 

2–  Democratic family style 

3– Laissez-faire family style 

4– Authoritarian family style  
5– Interweave  
6– Apsetin  
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مقايسه میانگین خرده مقیاس های  پرسشنامه عملکرد خانواده در گروه سربازان با  tخالصه يافته های ازمون  -1جدول 

 (.n=200جرائم و گروه سربازان بدون جرائم 

 خطای معيار ميانگين گروه ابعاد
خطای معيار 

 ميانگين
 سطح معنا داری درجات آزادی Tارزش اماره 

 همبستگی
 3038 3063 2038 با      جرائم

1088- 233 3033 
 3035 3046 2036 بدون  جرائم

 ابراز وجود
 3037 3058 2031 با      جرائم

10 3- 233 3033 
 3033  303  202 بدون  جرائم

 تعار 
 3037  305 1073 با      جرائم

3075 233 303331 
 3036 3054 1031 بدون  جرائم

گرايش های 

ذوقی  

 سرگرمی

 3037  305 2018 با      جرائم

3031 233 3034 
 3036 3048 2035 بدون  جرائم

گرايش های 

فرهنگی 

 عقالنی

 3034 3055 202 با      جرائم
108  233 3035 

 3013 3042 1085 بدون  جرائم

جهت گزينی 

 مذهبی

 3037 3058 2033 با    جرائم
1035 233 3025 

 3036 3062 2023 بدون  جرائم

 سازماندهی
  303 3051 2015 با    جرائم

3057- 233 3055 
 3 30  304  201 بدون  جرائم

 جامعه پذيری
 3038 3058 5 10 با    جرائم

2015- 233 3033 
 3038 3058 2025 بدون  جرائم

منبع کنترل 

 بيرونی

 3015 3061 202 با    جرائم
3061 233 3058 

 3015 3054 5 10 بدون  جرائم

آرمان 

 خانوادگی

 3036 5 30 3 10 با    جرائم
3054- 233 30333 

 3038 3 30 3032 بدون  جرائم

 گسستگی
 3037 3073 1083 با    جرائم

2012- 233 30334 
 3036 3054 2088 بدون  جرائم

فرزند پروری 

 مردم  ساالر

 3035 3053 105 با    جرائم
1035 233 3026 

 3036 3048 1083 بدون  جرائم

فرزند پروری 

 آزاد   گذر

 3037 3044 1085 با    جرائم
30 3 233 3033 

 3036 3043 1078 بدون  جرائم

فرزند پروری 

 مستبد

  303 3046 1072 با    جرائم
1015 233 3028 

 3037 3042 1052 بدون  جرائم

 به هم تنيدگی
 3038 3063 2032 با    جرائم

2012 233 3043 
 3011 3065 1081 بدون  جرائم
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مشخصه تحلیل رگرسیون گام به گام در ارتکاب به جرائم در سربازان بر اساس خرده مقیاس های  - 2جدول شماره 

 عملکرد خانواده.

ميزان بروز رفتارهای مشکل ساز آنها ، بصورت معنا داری پايين 

 [.12تر بود 

در خرده مقياس ابراز وجود ميانگين نمرات گروه سربازان بدون 

جرائم باالتر از گروه سربازان با جرائم می باشد،تـوانـايـی ابـراز       

وجود به عنوان يکی از مهارتهاری زندگی نقش مهمی در حـل    

تعارضات بين افراد دارد. افرادی که در خانواده به آنها اجازه ابراز  

وجود، طرح مسائل و خواسته هايشان داده می شوند از توانايـی  

جرات ورزی باالتری برخوردار هستند. اين افراد در زمان بوجود  

آمـدن مشکـالت بـا گفـتمان به حـل مسائـل بوجــود آمــده     

(  است در ايـن     2313می پردازند. که همسو با تحقيق کرناوی) 

تحقيق خانواده های که در آن  فرزندان  اجازه ابراز وجود داشند  

در مدرسه کمتر دچار مشکل بودند و بهتره با ديگران ارتـبـاط     

 [.13برقرار می کردند 

در خرده مقياس تعار  ميانگين نمرات گروه سربازان با جرائـم  

بسيار باالتر از نمرات سربازان بدون جرائم اسـت. تـعـارضـات          

خانواده گی اساس بوجود آمدن مشکالت بين فردی و مشکالت 

روانشناختی)از ديگاه روانکاوی( محسوب می شـود افـرادی کـه            

تعارضات حل نشده باالتری را با خود به خدمت سربازی می آورنـد  

در زمان بوجود آمدن مشکالت کمتر از راه حل های منطقی و   

گفتمان استفاده می کنند و بيشتر رفـتـارهـای تـکـانشـی و             

پرخاشگرانه را جايگزين آن می کنند.که همسو با تـحـقـيـقـات       

( می باشد اين تحقيـق بـر روی        2313مختلف از جمله تيلور ) 

نفر زندانی در کشور اسکاتلند انجام گرفت در اين تحقيـق   333

 [.14اکثر زندانيان مربوط به خانواده های با تعارضات باال بودند 

در خرده مقياس جامه پذيری نتايج نشان می دهـد خـانـواده        

سربازان بدون جرائم،  ميزان ارتباطاتشان با افراد بيرون بيشتر و 

روابط اجتماعی قوی تری نسبت به سربازان با جرائم دارند. بـه     

نظر می رسد سربازان بدون جرائم با استفاده از مـهـارت هـای      

جامعه پذيری که کسب کرده اند بهتر می تواننـد در شـرايـط        

استرس زا با بحران کنار بيايند و بهتر از حمايت های عـاطـفـی    

اطرافـيان بهره ببـرند. کـه همـسو با تحقـيق پروفـسور کوهــن   

( می باشد وی معتقد است توسعه روز افـزون جـرم و          2332)

بزهکاری نوجوانان در امريکا نتيجه تحولی است که در خـانـواده   

 [.15های امريکايی پديد آمده است  

در خرده مقياس آرمان خانوادگی يافته ها نشان داد که سربازان 

بدون جرائم نسبت به سربازان با جرائم دارای ميانگين نـمـرات     

باالتری می باشند. در مصاحبه تشخيصی  آنها بيان  داشـتـنـد       

تصوير مثبت تری نسبت به خانواده دارند در مـقـايسـه بـا گـروه            

( در تحقيق خود عنوان می کـنـد      8  1سربازان با جرائم. پارسونز )

اهدافی که موجب تشکيل، استمرار و پويايی خانواده در گستـره  

کارکردهای آن می شود، آرمان خانواده را تشکيـل مـی دهـد.        

بديهی است که وحدت اهداف و آرمان باعث اشتراک خـانـواده     

می شود، خانواده های که درارای آرمان های ضعيفی می باشند 

ميزان ارتـکاب جرائم در آن خانواده بطور معنـا داری باالتر می رود  

 16  .] 

در خرده مقياس گسستگی يافته های پژوهش حاکی از ان است 

که سربازان با جرائم ميانگين نمره باالتری نسبت به سـربـازان     

بدون جرائم کسب کردند و اين بدين معنا است که اين سربازان 

به خانواده های با تعارضات و گسستگی زياد تعلق دارنـد. و در       

تحقيقات مختلف نشان داده شده يکی از عوامل بلقوه مسـتـنـد    

ساز برای اختالالت روانپزشکی می باشد از قبـيـل اخـتـالالت       

ا طرابی، افسردگی، وسوس ها.که همسو با تحقيقات مختلف از    

( در اين تحقيق برخی  1383جمله تحقيق آتش پور و همکاران )

از ويژگی های وجود در خانواده)وجود بيـمـاری هـای روانـی،          

گسستگی روابط، وجود تعار  و تضاد( با اقدام به جـرائـم در        

 [.17فرزندان رابطه مثبت دارد 

 سطح م نا داری r F β tمربع  مولفه

 30331 2 30  303  1501 3015 ت ارض

 13086 3017 ت ارض و ابزار وجود

303  30 2 30331 

3021- 203  3033 

ت ارض ، ابزار وجود و 

 مردم ساالر
3024  036 

3036 4032 30331 

302 - 2078- 3031 

3033 203  3035 
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در خرده مقياس در هم تنيدگی نتايج نشـان مـی دهـنـد از             

ميانگين باالی نمرا ت سربازان با جرائم بود در اين خرده مقياس 

سربازان با جرائم، از سردرگمی شديدی در روابط خانوادگی رنج 

می برند،سربازانی که بصورت افراطی مورد حمايت خانواده بودند 

و  از استقالل عاطفی کمتری برخوردار بودند در شرايط استرس 

زا و فشارهای  دوران خدمت سربازی بيشتر مرتـکـب فـرار از        

خدمت می شدند. در اين مقياس سربازانی که دارای حـمـايـت      

های عاطفی کم و روشن نبودن مرزها در خـانـواده بـودنـد بـا          

سربازانی که بيش از حد و بصورت افراطی مورد حمايت خانواده 

 بودند نمره های نزديک به هم داشتند.

خرده مقياس منبع کنترل با رفتار مطلوب در سربـازان رابـطـه      

معنا داری دارد.  در اين تحقيق مشاهده شد سـربـازان بـدون         

جرائم منبع کنترل درونی  قوی تری نسبت به گروه سربازان بـا  

جرائم دارند. سربازانی که احساس می کنند، می تـوانـنـد بـر          

واقايعی که در حين خدمت سربازی اتفاق می افتد موثر باشـنـد   

نسبت به سربازانی که دارای چنين باوری نيستند از سالمـت و    

سازگاری بيشتری برخوردار بوده. سربازان با جرائم بيشتر دارای    

منبع کنترل بيرونی می باشند. در ساير خرده مـقـيـاس هـای        

عملکرد خانواده در گروه سربازان، جرائم و سربازان بدون جرائـم  

 تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 نتیجه گیری

با توجه به يافته های پژوهش و اطالعات به دست آمده می توان 

نتايج اين پژوهش را بصورت زير بيان کرد. : نتايج پژوهش نشان   

خرده مقياس عملکرد خانواده تفاوت مـعـنـا        داد دو گروه در 

داری دارند. ميزان همبستگی خانوادگی، ،ابـراز وجـود،آرمـان         

خانوادگی،جامعه پذيری و منبع کنترل در سربـازان مـرتـکـب       

جرائم پايين تر از سربازانی است که مرتکب جرئم نشده اند. هم  

عقالنی و در    -چنين ميزان گسستگی، تعار ، گرايش فرهنگی

هم تنيدگی در سربازانی که مرتکب جرائم شده انـد بـاالتـر از        

 سربازانی است که مرتکب جرئم نشده اند.

 

 پیشنهادات

همانطور که می دانيم در تبين رفتارهای متضاد با قوانين تنـهـا   

يک يا چند عامل  معدود دخيل نيستند، بلکه عوامل متـعـددی   

همچون عوامل محيطی، خانوادگی، فردی و اجتماعـی تـاثـيـر       

گذارند.لذا بهتر است در ساير پژوهش ها به منطور افزايش دقت  

و کارآمد تر شدن مطالعات ساير متغيرات و عوامل  شناسايی و   

مورد بررسی قرار گيرد. و ارتباطات آنها با ساختار خـانـواده در      

 نحوه خدمتی سربازان بررسی شود.
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Investigating the Impact of Family Structure on the Mode of Serving Soldiers 
Mokhtari H (MSc)*, Kheiri R (MSc), Alipour A (MSc) 

 

Abstract 

Introduction: perpetration Crime is not a random event among soldiers and happens as a result of a 

course of thoughts, behaviors, circumstances and inter-personal relations which mostly originate 

from some time before the military training period. The goal of the present research An Investigation 

on the Role of Family soldiers of a military unit. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on all soldiers of a military unit 

from 2009 to 2011. A sample of who perpetration Crime (n = 100) and Without Crime (n=100) were 

selected Information was collected using Family Performance Scale and Structured interview. Data 

were analyzed using SPSS-22.   

Results: there was a significant difference between groups in night subscales of Family Perfor-

mance.The family cohesion, assertiveness, ambition, family, socialization and control the source of 

the soldiers who committed the crime is lower than the soldiers are not Jury. The degree of fragmentation, 

conflict, intellectual-cultural orientation and interrelatedness of soldiers who commit crimes have 

been higher than the soldiers who committed Jury. 

Conclusions: According to the obtained background factors, soldiers should be screened by the time 

of arrival at military environments and at regular intervals. Preventive interventions such as training, 

consultation and psychotherapy should be also performed. 

Keywords: Crime, Role of Family, Military, Family Performance Scale. 
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