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ABSTRACT 

 

AIMS: Escaping from military service occurs first during a process of incompatibility with the 

situation, then violence, and finally escape. The aim of this study was to investigate the mediating 

role of distress tolerance in relation to soldiers' violence with desire to escape due to the 

performance of commanders. 

MATERIALS & METHODS: This research was descriptive correlation based on structural 

equation modeling. The statistical population was all 280 soldiers of Imam Sajjad Educational 

Center in Urmia, Iran in July 2021. In this study, 210 samples were selected by the simple random 

sampling. The Buss-Perry Violence Questionnaire, the Simons and Gaher Turbulence 

Questionnaire, as well as the researcher-made questionnaire of tendency to escape due to the 

commanders' performance were used to collect data. To analyzing the data, Pearson correlation 

test and structural equation model were used in the form of SPSS 18 and AMOS 23 software. 

FINDINGS: Among 210 participants in the study, 139 people had diploma and lower degrees and 

also 71 people had a bachelor's degree or higher. Confirmatory validity and the measurement 

model of the three questionnaires were confirmed and the reliability was obtained by Cronbach's 

alpha method of violence 0.87, distress tolerance was 0.79 and desire to escape was 0.88. The 

findings showed that the soldiers' violence and distress tolerance due to the performance of the 

commanders on the desire to escape have a direct and indirect effect of 0.291 and -0.246. The 

standardized values of the indirect effects of the violence through the mediation of distress 

tolerance on the tendency to escape were confirmed by the Bootstrap estimation method and 

violence had an effect on the desire to escape through mediation of distress tolerance (-0.48) (p 

<0.01). Finally, the research model was approved and 41% of the desire to escape due to the 

performance of commanders could be explained by the variables of soldiers' violence and distress 

tolerance in direct and indirect levels. 

CONCLUSION: The present study shows that soldier violence affects the desire to escape through 
the mediation of distress tolerance and importance of cognitive and emotional factors in 
explaining the desire to escape due to the performance of commanders. 
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Introduction
... [1]. Some soldiers commit crimes such as 
desertion [2]. ... [3, 4]. Factors affecting desertion 
can be considered as intra-organizational factors 
(managerial factors and legal factors) and 
extra-organizational factors (individual, family 
and environmental factors) [5]. In many cases 
desertion is due to the intolerance of the situation 
and occurs during a process, in this way, first there 
is incompatibility with the situation, violence and 
finally escape. [6]. ... [7-10]. Distress tolerance in 
soldiers includes a person’s capacity to tolerate 
unpleasant experiences and internal states 
such as negative emotions, disappointment and 
physical discomfort [11]. ... [12-14]. Kamalvand, 
Karimi Taher and Vosoughi [1] have shown that 
psychological factors are significantly associated 
with desertion. High stress, decreased tolerance 
and other individual factors play important roles 
in military violence [15]. The effect of high stress 
and low distress tolerance causes the reactions 
of autonomous systems and leaving work in the 
military population [16]. Distress Tolerance plays 
a mediating role in the relationship between post-
traumatic stress disorder and personal violence 
and military leaving work [17].

Aim(s)
The aim of this study was to investigate the 
mediating role of distress tolerance in relation 
between soldier violence and the tendency to 
scape due to commanders’ performance.

Research Type
This cross-sectional descriptive study was applied 
in terms of purpose and is a correlational study 
based on structural equation modeling.

Research Society, Place and Time
The statistical population of the present study 
consisted of 280 soldiers of Imam Sajjad 
Educational Center in Urmia in 2021.

Sampling Method and Number
... [18]. To determine the sample size in this study, 
according to the 9 variables observed in the model 
and assigning a coefficient of 20 for each variable, 
with the possibility of incomplete questionnaires, 
210 people were selected by simple random 
sampling.

Used Devices & Materials
For data collection, Buss and Perry Violence 

Questionnaire (Cronbach’s alpha between 
0.76 and 0.87), the Simons and Gaher Distress 
Tolerance Questionnaire (Cronbach’s alpha 
between 0.71 and 0.79) and researcher-made 
questionnaire for tendency to escape due to the 
performance of commanders were used. ... [19-
22]. The researcher-made questionnaire was 
designed with five questions. The questions 
include areas based on the quantity and quality 
of training activities provided by commanders, 
the type of training, maintaining the respect and 
attitude of commanders and punishments. The 
high scores in this questionnaire indicate a higher 
level of tendency to scape due to the performance 
of commanders in soldiers. In evaluating the 
validity of the questionnaire questions, the results 
showed that the effect size was 0.58 to 0.71. Also, 
the validity of the content was confirmed by two 
indicators of ratio and necessity according to the 
study in a group of 10 experts. Also, the reliability 
of Cronbach’s alpha method was 0.88.

Ethical Permissions
The ethical principles of the present study were 
fully observed.

Statistical Analysis
The relations between variables were analyzed 
using Pearson correlation test and the mediating 
role of distress tolerance was analyzed using 
structural equation modeling in SPSS 18 and 
AMOS 23.

Finding by Text
There were 162 people in the study of demographic 
characteristics with the mean age of 19.65 ±0.78 
in the age range of 18 to 22 and 48 people with a 
mean age of 26.39±0.56 in the age range of 23 to 
30. The mean of violence was 89.66± 7.37, distress 
tolerance was 29.34± 4.47 and tendency to escape 
was 15.68±2.24 (Table 1). 

Table 1) Descriptive statistics on mobile addiction and high-
risk driving

Variable Minimum Maximum Mean Standard 
Deviation

Mobile 
addiction 16 66 40.23 11.38

High-risk 
behaviors 18 156 93.05 20.84

Also, in consideration of the default of normal data 
distribution using the Kolmogorov-Smirnov test, 
the values were higher than the significance level 
of 0.05 (Table 1) and the default was confirmed. 
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The results of the correlation matrix between 
the variables showed that there was a significant 
correlation between the variables of violence and 
distress tolerance with the tendency to escape 
(Table 2). 

Table 2) Correlation coefficient test of the relationship 
between mobile addiction components and high-risk driving

Variable Inability to 
control desire

Feeling anxious and 
deficiency

Improve 
mood

Tendency to 
speed 0.241 0.320 0.184

Believe in 
control 0.198 0.198 0.214

Violation of 
laws 0.167 0.110 0.172

p<0.01

There was a significant negative correlation 
between the variable of distress tolerance and the 
tendency to escape and there was a significant 
positive correlation between the variable of 
violence and the tendency to escape. According to 
the results in Table 3, the RMSEA value was equal 
to 0.035 (DF = 161), so the mean squared error 
of the model was appropriate and the model was 
acceptable. 
Also, the chi-square on degree of freedom (χ2/
df) value was between 1 and 3 and the GFI, CFI 
and NFI indices were approximately equal to and 
greater than 0.9, which showed that the model  
for measuring research variables was a suitable 

Table 3) Results of canonical correlation analysis of the relationship between  
the set of mobile addiction components and the set of high-risk driving

Canonical Functions Special Amount Canonical 
Correlation

The Square of 
Correlation Lambda Wilkes F DF1 p

1 0.143 0.381 0.132 0.862 6.625 9 0.000
2 0.015 0.122 0.014 0.985 1.478 4 0.207
3 0.000 0.004 0.000016 1.00 0.008 1 0.929

model. Regression weight statistics to determine 
the effect of (β) with respect to the level of 
significance showed that the significant effect was 
exogenous (violence and disturbance tolerance) 
on the final endogenous variable (tendency to 
escape). The direct effect of violence on escape 
is 0.29 positive and the direct effect of distress 
tolerance on escape is 0.24 negative (Table 4). 
The standardized values of the indirect effect of the 

Tendency to 
Escape

Adjusment Assessment Absorption Tolerance

Physical 
Aggression

Verbal 
Aggression

Anger

Hostility

Turbulence 
Tolerance

Violence

0.48

0.29

0.25

Figure 1) Final model tested with standardized forecasting statistics

violence path on the tendency to escape through 
distress tolerance mediation were confirmed 
by the bootstrap estimation method (Table 5). 
Violence obviously affected the tendency to escape 
through the mediation of distress tolerance -0.48 
which was obtained at the 0.05 significant level. 

Therefore, the fit indices of the research model 
were confirmed and in general, two variables were 
able to predict (R2 = 0.41) the tendency to escape, 
41% of which could be explained by the variables 
of violence and distress tolerance in direct and 
indirect paths (Figure 1).

Table 4) Standard coefficients and canonical scores of 
components in the functions of criterion and predictor 

variables
Canonical 
Functions Function Components Standard 

Coefficients
Canonical 

Scores

Predictive 
variable

Inability to control desire 0.319 0.705
Feeling anxious and 

deficiency 0.658 0.928

Improve mood 0.252 0.652

Criterion 
variables

Tendency to speed 0.717 0.893
Believe in control 0.288 0.661
Violation of laws 0.287 0.591
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 Table 5) Indirect estimation of violence mediated by
 turbulence tolerance on escape tendency using bootstrap

method

Variable B R2  Low
limit

 High
limit p

 Violence on the
 tendency to escape

 through the mediation of
distress tolerance

-0.481 0.415 -0.527 -0.379 0.000

Main Comparison to the Similar Studies
The results of this study were consistent with 
the findings of Kamalvand, Karimi Taher and 
Vosoughi [1] who showed that psychological 
factors are significantly associated with desertion. 
Skomorovsky et al. [14] also found that high 
stress, decreased tolerance and individual factors 
play significant roles in military violence. Martin 
et al. [17] found that distress tolerance played 
a mediating role in the relation between post-
traumatic stress disorder and personal violence 
and leaving work among militaries. Alignment 
reasons can include the commonalities of 
cognitive and behavioral theories, which refer 
to the effects of psychological factors on leaving 
work and the tendency to scape, however these 
two studies were different from the present study 
in terms of time, place and used tools. Explaining 
these findings based on the cognitive-emotional 
perspective, it can be stated that a soldier who has 
a violent spirit, sees his mental security at a low 
level, experiences more anxiety, and this anxiety 
increases over time. In this situation, if the soldier 
has low distress tolerance, he experiences more 
stress [23, 24]. Therefore, these soldiers tend to 
scape to reduce their anxiety because they can no 
longer tolerate much distress and anxiety. On the 
other hand, violence is influenced by situational 
factors and these conditions cause defensive 
reactions such as more violence and isolation 
from society or even escape from the situation 
[25]. ... [26]. On the other hand, based on the 
biological view of brain areas that are activated 
during processing and learning, it is assumed that 
they also act as neurological bases for tolerating 
discomfort. Soldiers who are more violent and 
more likely to scape, experience more anxiety 
as a result. This level of anxiety reduces their 
adaptation and intimacy, and these conditions lead 
to increased tensions, interpersonal violence, and 
decreased tolerance in soldiers, and can ultimately 
lead to a tendency to scape. [27] ... [28, 29].

Limitations
One of the limitations of this study was the 
research samples restricted to the soldiers of a 

training center with a specific service record and 
the use of correlation method in which it is not 
possible to find the cause. This study was also 
conducted at the time of Covid-19, therefore, it 
made the sampling process difficult.

Suggestions
It is suggested that in future researches, other 
periods of military service be examined. Age 
and ethnicity criteria should also be considered. 
Considering the mediating role of distress 
tolerance in the relationship between soldier 
violence and the tendency to escape due to 
commanders’ performance, it is suggested that by 
training methods, soldiers’ self-care behaviors be 
increased and focusing on strengthening distress 
tolerance, soldiers’ ability to deal with work 
anxiety to improving educational conditions be 
improved.

Conclusions
Soldiers’ distress tolerance and violence has a 
direct effect on soldiers’ tendency to scape due to 
commanders’ performance. Soldier violence also 
has a significant effect on the tendency to scape 
due to the commanders’ performance through the 
mediation of distress tolerance.
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 چکیده 

 

سپس خشونت رخ  و  ابتدا ناسازگاری با شرایط    افتد؛ در طول یک فرآیند اتفاق میفرار از خدمت سرباز  اهداف:  
 رابطه  در آشفتگی   تحمل ایواسطه بررسی نقش هدف با حاضر  پژوهش  شود.می انجام دهد و در نهایت فرارمی
 .شد  انجام فرماندهان عملکرد از ناشی تمایل به فرار  با سربازان خشونت بین

. جامعه  است  یابی معادالت ساختاری همبستگی مبتنی بر مدل  نوع   از  پژوهش توصیفی  اینها:  و روش   مواد
  پژوهش  ینا  در  .بود   1400  پایه خدمتی تیرماه  با  ارومیه( شهر  ع)  سجاد  امام  آموزشی  مرکز  انسرباز  یتمام   ی آمار
،  Buss-Perry  خشونت  نامهها از پرسشداده  آوری . جهت جمعانتخاب شدند  تصادفی سادهنمونه به روش    210

  از  ناشی   تمایل به فرارساخته  محقق  نامهپرسشهمچنین  و    Gaher  و  Simons  آشفتگی  تحمل   نامهپرسش
پیرسون و مدلاز آزمون  ها  داده  تجزیه و تحلیلاستفاده شد. جهت    فرماندهان  عملکرد   معادالت   همبستگی 

 . استفاده شد AMOS 23و  SPSS 18افزارهای ساختاری در قالب نرم

نفر لیسانس به باال   71نفر دیپلم و زیردیپلم و همچنین    139کننده در پژوهش،  نمونه شرکت  210از  :  ها افته ی 
اندازه  داشتند. مدل  و  تأییدی  پرسشروایی  سه  برای گیری  آلفای کرونباخ  روش  به  پایایی  و  شد  تأیید  نامه 

ها نشان داد که خشونت سربازان دست آمد. یافتهبه 88/0و تمایل به فرار   79/0، تحمل آشفتگی 87/0خشونت 
  291/0اثر مستقیم و غیرمستقیم و تحمل آشفتگی بر تمایل به فرار ناشی از عملکرد فرماندهان به ترتیب دارای 

تحمل آشفتگی بر تمایل به   ی گر واسطه خشونت با  یم مسیرمستقیر غبودند. مقادیر استانداردشده اثر  -246/0و 
آشفتگی    تحمل  گری واسطه  با  فرار  به  تمایل   بر   شد و خشونت واقع    أیید فرار به روش برآورد بوت استرپ مورد ت

48/0-  ( بود  و  p<01/0اثرگذار  شد  تأیید  پژوهش  مدل  درنهایت  فرار  درصد  41(.  به    متغیرهای   توسط  تمایل 
 . بود تبیین  قابل غیرمستقیم  و مستقیم  مسیرهای  در آشفتگی   تحمل و خشونت

حاضر نشانگر   پژوهش  . اثرگذار است  آشفتگی  تحمل  گری واسطه   با  تمایل به فرار  بر   سربازان  خشونت:  ی ر ی گ جه ی نت 
 .است فرماندهان  عملکرد  از ناشی تمایل به فرار ییندر تبعوامل شناختی و هیجانی  یتاهم
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 1400 زمستان، 1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

 مقدمه 
و  می  محسوب  ارکان کشور  ترینمهم  از  یکی  نظامی  نیروی شود 

گذار در عملکرد نیروهای نظامی  ثیر تأ ترین عواملاساسی از سربازی 
در این بین عملکرد سرباز ناشی از شرایط    . [1شود ]در نظر گرفته می

یند خدمت  در فرآ  سربازان  از  برخی   است.شده  کاری و خدمت ارایه
[.  2شوند ]می خدمت  از  رفرا  مانند  جرایمی   مرتکب  به هر دلیلی  خود

  فرارکردن  یا   نظامی   خدمت  رهاکردن  به  ،خدمت  از  ترک خدمت یا فرار
  از   ترخیص  رسمی )مرخصی،  اجازه  یا محل خدمت بدون  پادگان  از

   [.3شود ]می  گفته  توجیه مناسب بدون و خدمت(
ترک  ترین مهم   شامل  خدمت  از  فرار  یا   خدمت   دالیل 

فشارهایبی  اقتصادی،  مشکل  توجهی،بی و  توسط    دیگر   عدالتی 
همچنین  فرماندهان ]  مقررات  از  آگاهی  عدم  و  طور  4است  به   .]

سازمانی  درون  عوامل   ثر بر فرار را شاملتوان عوامل مؤاجمالی می
  عوامل )  سازمانیبرون  عوامل   و (  قانونی  عوامل   و  مدیریتی   عوامل)

در بسیاری از    . [ 5گرفت ]نظر  در(  محیطی  عوامل   و  خانوادگی  فردی، 
شرایط توسط سرباز مواقع این فرار از خدمت ناشی از عدم تحمل  

افتد، به این صورت که ابتدا  یند اتفاق میاست و در طول یک فرآ
با شرایط رخ می در نهایت فرار  ناسازگاری  و  دهد، سپس خشونت 

 [.  6] شود انجام می
( هیجاViolenceخشونت  با  آمیخته  رفتار  نوعی  ن  ( 

دیگر در جهت  موجودی  به  رساندن  آن آسیب  که هدف  است   افراطی
منفعت از    کسب  اجتناب  بود  ضرریا  و    شناسانروان  [.7]  خواهد 

  که  گیرند نظر میدر  ایآگاهانه رفتار  را  خشونت  شناسان عملجامعه
[.  8]  را به همراه خواهد داشت  روانی  یا  جسمانی  رنج  و  درد  اعمال

دوران    خشونت   روانی   و   بدنی   رسانی آسیب  شامل   سربازی کهدر 
  ترمهم  و   آید نمی  شمارهب  تصادفی  امری دارد و    تعمدی  جنبه  ،باشد

 رفتار   کلی  طورگردد. بهمی  محسوب  رفتار ناهنجار  یک  اینکه  همه  از
  است  ناکامی  یا  تعارض  از  حاکی  فردی  بین  روابط  در  آمیزخشونت

  عوامل   به  است  آمیزخشونت  چقدر  عمل  یک  از این که  تعبیر   [.9]
شخصی  موقعیتی   اجتماعی،  قبیل  و  و  از  فرهنگ    زمینه  عقاید، 

روان عوامل  در  رویداد،  آشفتگی  تحمل  مانند  هیجانی  و  شناختی 
پرفشار ]  بستگی   افراد  روانی  شرایط  آشفتگی  10دارد  تحمل   .]

(Distress Tolerance،در سربازان ) تحمل  در فرد شامل ظرفیت  
  منفی،   هایهیجان  مانند  درونی  ناخوشایند  هایحالت  و  تجارب

]  جسمانی  هایناراحتی  و  ناامیدی تابع    آشفتگی  تحمل  [.11است 
به این صورت که افزایش خشونت    است؛  آمیزی مهمی از خشونت

[. این شرایط  12گردد ] عامل مهمی برای کاهش تحمل آشفتگی می
جسمانیآموزش  نتیجه  است،  ممکن  سربازان و    و  های  شناختی 

باشد، دوران  این  در  اجتماعی  شرایط،  حتی  این  وجود    تحمل   با 
  شدن  رها  باعث  که  عملی  انجام  به  تمایل   با  موارد  بیشتر   در آشفتگی

تواند در گردد که این شرایط میمی مشخص شود، می فشار تجربه از
باشد داشته  اشاره  فرار  به  تمایل  به  که[.  13]  سربازان    سربازانی 

شرایط    دارند،  پایینی  آشفتگی نمایند و تحملآمیز رفتار میخشونت
  ، جهت کاهش فشار روانی خود و  دانندمی  غیرقابل تحمل  را  آموزش

   [. 14]تمایل به فرار خواهند داشت 
[ نشان 1]   وثوقیو    طاهر   کریمی   ، کمالونددر همین راستا  

عواملاهداد  ارتباط   سربازان  خدمت  از  فرار  با  شناختیروان  ند که 
]  Skomorovsky  دارد.  داری امعن همکاران  دریافته 15و  که  [  اند 

تحمل کاهش  زیاد،  روانی  میزان   در  ، فردی  عوامل سایر    و  فشار 

-Bustamanteنمایند.  سزایی را ایفا میهخشونت نظامیان نقش ب

Sánchez  [ فشار روانی زیاد و    اند که تأثیر[ دریافته16و همکاران 
  خودمختار  هایسیستم  هایواکنش  ی کم سبب بروزتحمل آشفتگ

می  جمعیت  در  و ترک کار ]  Martinگردد.  نظامی  [  17و همکاران 
  از   پس  استرس  اختالل  بین  در رابطه  آشفتگی   اند که تحملدریافته 
ترک کار  و  سانحه و  فردی  نقش  خشونت  ایفا واسطه  نظامیان    ای 

بررسی نقش و اثر    خصوص  رسد در داخل کشور دربه نظر می  .کندمی
شناختی مانند خشونت و تحمل آشفتگی بر تمایل به  عوامل روان

و   دارد  وجود  پژوهشی  خال  شرایطفرار  این  طرفی  های آسیب  ،از 
فرار جبران  به  تمایل  می کند که  ایجاد  را  اجتماعی  و  ناپذیر فردی 

افزایش می دهد را  بنابر سربازان  این هدف پژوهش حاضر بررسی . 
  با  سربازان  خشونت  بین  رابطه  در  آشفتگی   تحمل   ایواسطه  نقش 

 بود. فرماندهان عملکرد از ناشی تمایل به فرار
 

 ها روش   و   مواد 
هدف    توصیفی-مقطعی  پژوهش  این لحاظ    نوع   از  و   کاربردیاز 

  معادالت  یابیمدل  روش  بر   مبتنی  همبستگی  هایپژوهش
سرباز   280  یپژوهش حاضر را تمام  ی جامعه آمار.  است  ساختاری 

  1400  پایه خدمتی تیرماه  ارومیهشهر    )ع(  سجاد  امام  آموزشی  مرکز
تعداد نمونه    ،ی معادالت ساختار  یالگو  با توجه به  دادند.  یلتشک

بر   بدستبهمشروط  تعداد  بر اساس    یدبا  ،نمونه   200از    یشترآمدن 
ضر  ضر   15  یب حداقل  حداکثر  متغ  یبرا  30  یبو    یرهای تعداد 

حجم نمونه با  یین تع یپژوهش برا ین در ا . [18]شده باشد مشاهده
 ی برا  20  یبضر   یصشده در مدل و تخصمشاهده  یر متغ  9  هتوجه ب

متغ احتمال  یر هر  با  ه  بنفر    210  ، ناقص  یهانامهپرسشریزش  ، 
خروج از پژوهش، عدم    مالک.  انتخاب شدند   ساده   تصادفیصورت  
ها  آوری دادهافراد برای ادامه حضور در پژوهش بود. برای جمعتمایل  

پرسشPerryو    Buss  خشونت  هاینامهپرسشاز     تحمل   نامه ، 
ساخته  محقق  نامههمچنین پرسشو    Gaher  و  Simonsآشفتگی  

 . استفاده شدفرماندهان  عملکرد از ناشی تمایل به فرار
  نامه پرسشاین    :Perryو    Buss  خشونت   نامه پرسش 

ه است  مقیاس طراحی شدئوال و چهار خردهس  29با    1992در سال  
شاملمقیاسخرده  [.19]   کالمی،   پرخاشگری   بدنی،  پرخاشگری   ها 

طیف    یک  در  عبارات  از  یک  هر   به  هاخصومت است. آزمودنی  و  خشم
  شدت به تا  (،امتیازپنج ) است من  شبیه کامالا  از ایدرجه5  لیکرت 
امتیاز)  نیست  من  شبیه پاسخ مییک  این    .دهند(  در  باال  نمرات 

نشانپرسش خشونتنامه  از  باالتری  سطح  است.    دهنده  افراد  در 
و پایایی    ه استیید شداین ابزار تأروایی سازه و محتوا توسط سازنده  

.  ه است دست آمد ه/. ب89تا    0/ 78به روش آلفای کرونباخ بین  نیز  
و پایایی    ه است یید شدنیز روایی سازه تأ   [20]  محمدی در پژوهش  

. در  ه استدست آمدهب  88/0تا    73/0به روش آلفای کرونباخ بین  
روش   به  پایایی  حاضر    87/0  76/0بین    کرونباخ  یآلفا پژوهش 

 .محاسبه شد
این   :Gaher  و  Simonsآشفتگی    تحمل   نامه پرسش 

مقیاس طراحی  چهار خردهوال و  ئس  15با    2005در سال    نامهپرسش
تنظیم    ارزیابی،  جذب،  تحمل،  ها شامل مقیاسخرده  [.21]  ه استشد

  ایدرجه5  طیف لیکرت   یک  در  عبارات  از  یک  هر   به  هااست. آزمودنی
( پاسخ  یک امتیاز)  مخالفم  کامالا   تا  پنج امتیاز()  موافقم  کامالا   از

دهنده سطح باالتری نامه نشاننمرات باال در این پرسش  .دهندمی



 7       فرماندهان عملکرد   از   یناش  فرار به لیتما با  سربازان خشونت ن یب رابطه  در یآشفتگ تحمل یاواسطه نقش

Journal of Police Medicine Volume 11, Issue 1, Winter 2022 

وسط سازنده  تروایی سازه و محتوا  در افراد است.   از تحمل آشفتگی
و پایایی به روش آلفای کرونباخ بین    ه استیید شدنامه تأپرسش

آمدهب  82/0تا    72/0 استدست  در پژوهش  ه    و   میرزایی  ،عزیزی . 
تأ 22]  شمس نیز  سازه  روایی  شد[  آلفای    هیید  روش  به  پایایی  و 

بین   آمدهب  80/0تا    69/0کرونباخ  استدست  در پژوهش حاضر  ه   .
   .محاسبه شد  79/0 71/0بین  کرونباخ ی آلفاپایایی به روش 

فرار   نامه پرسش  به  فرماندهان    عملکرد   از   ناشی   تمایل 
شد.  ئس  پنجبا    نامهپرسشاین  ساخته(:  )محقق  طراحی  وال 

حیطهدر  ،واالتئس کیفیت  برگیرنده  و  کمیت  بر  مبتنی  های 
ارایهفعالیت آموزشی  آموزشهای  نوع  فرماندهان،  حفظ  شده  ها، 

  از  کی هر   به  ها. آزمودنیاستها  احترام و برخورد فرماندهان و تنبیه
 )پنج امتیاز(  موافقم کامالا   از  ایدرجه5 طیف لیکرت   یک  در  عبارات

می  امتیاز( )یک    مخالفم   کامالا   تا این    . دهندپاسخ  در  باال  نمرات 
نشانپرسش فرارنامه  به  تمایل  از  باالتری  سطح    از  ناشی   دهنده 
واالت ئدر سربازان است. در بررسی روایی سازه س  فرماندهان  عملکرد
اثر    نتایج  ،نامهپرسش از اندازه  . همچنین  بود   71/0تا    58/0حاکی 

ت با توجه به بررسی ورروایی محتوا توسط دو شاخص نسبت و ضر 
پایایی به روش  . همچنین  یید شدنفره از متخصصین تأ10در گروه  

 دست آمد.  به 88/0آلفای کرونباخ 
مجوزهای الزم جهت    در ابتداپژوهش  در فرآیند اجرایی  

از دفتر  پژوهش  مرکز    غربی  آذربایجان  کاربردی  تحقیقات  انجام  و 
و شد  ارومیه کسب  )ع(  سجاد  امام  م   آموزشی  مرکز  با  به  راجعه 

مقرر   موعد  در  )ع(  سجاد  امام  نمونهآموزشی  از شروع  گیری  قبل 
  افراد توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به  

هم و  شد  رضایتداده  در  زمان  شرکت  خصوص  در  آگاهانه  نامه 
افر  از  سپس  اپژوهش  دریافت گردید،    هانمونهاز    هانامهپرسشد 

 دریافت شد.
 اخالقی   استانداردهای  و  اصول  :ی اخالق   مالحظات 

  حقوق   به  احترام  آموزشی،  و  علمی  ای،حرفه  پذیری ازجمله مسئولیت
تحقیق،    در  مستدل  و  ممکن  استانداردهای  به  عمل  افراد،  و کرامت
اطالعات،    تحریف   و   ساخت  عدم  مهارت،   و   دانش   از  جا  به  استفاده 
مربوط    مالحظات  آگاهانه،   رضایت  ای،حرفه  رازداری   منافع،  تعارض

آگاهانه  و کتبی نامهرضایت اخذ با .شد رعایت نتایج انتشار روند به
  اطمینان داده   افراد   به  تحقیق، روش   و  هدف   کامل  توضیح   و   افراد  از

 . ماند خواهد باقی محرمانه  ،اطالعات که شد
از    با استفاده  روابط بین متغیرها  آماری:تجزیه و تحلیل   

نقش    برای بررسی  و تجزیه و تحلیل شدند  آزمون همبستگی پیرسون  
مدل  آشفتگی   تحمل  ایواسطه  قالب  ساختاری    معادالت  از  در 

 . استفاده شد  AMOS 23و  SPSS 18افزار نرم
 

 ها یافته 
بررسی   جمعیتیژگیودر  میانگین  162شناختی  های  با    سنی   نفر 

نفر با میانگین    48و  سال    22تا    18در بازه سنی  سال    78/0±65/19
  بررسی  بودند. در  سال  30تا    23سال در بازه سنی    39/26± 56/0سنی  

نفر لیسانس    71دیپلم و همچنین  نفر دیپلم و زیر   139،  تحصیالت
  تحمل   ، 66/89± 37/7  خشونت  به باال داشتند. میانگین متغیرهای 

محاسبه شد    68/15±24/2فرار    به  تمایل  و  34/29± 4/ 47  آشفتگی
همچنین  (1جدول  ) پیش  برای.  توزیع    فرضبررسی  بودن  نرمال 

از سطح  مقادیر  ، اسمیرنوف-با استفاده از آزمون کولموگروف هاداده
 . شد یید فرض تأ( و پیش1جدول بیشتر بودند ) 05/0داری معنا

 
 هادادهآمار توصیفی متغیرهای پژوهش و نرمالی  (1  جدول 

 M±SD متغیر

   آزمون
 اسمیرنوف -کولموگروف 

 معناداری مقدار 

 362/0 932/0 85/23±96/3 بدنی  پرخاشگری

 168/0 113/1 76/14±52/1 کالمی پرخاشگری

 060/0 324/1 37/21±81/2 خشم 

 216/0 055/1 91/24±03/4 خصومت

 299/0 974/0 66/89±37/7 خشونت 

 280/0 991/0 11/6±85/0 تحمل

 116/0 194/1 95/5±77/0 جذب 

 363/0 922/0 39/12±47/1 ارزیابی 

 589/0 773/0 58/5±92/0 تنظیم

 949/0 521/0 34/29±47/4 تحمل آشفتگی

 407/0 890/0 68/15±24/2 تمایل به فرار

 

 ( p<01/0)   خشونت و تحمل آشفتگی با تمایل به فرار  یرهایمتغ ین ب یهمبستگ یسماتر (2  جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

          1 پرخاشگری بدنی 
         1 61/0 پرخاشگری کالمی

        1 89/0 72/0 خشم 
       1 74/0 70/0 69/0 خصومت
      1 88/0 85/0 91/0 86/0 خشونت 
     1 -31/0 -31/0 -31/0 -31/0 - 20/0 تحمل
    1 73/0 -25/0 - 20/0 -23/0 -18/0 -16/0 جذب 
   1 77/0 81/0 - 28/0 -18/0 - 24/0 - 20/0 -19/0 ارزیابی 
  1 80/0 74/0 85/0 -26/0 -21/0 - 22/0 -21/0 - 22/0 تنظیم

 1 91/0 86/0 90/0 89/0 -32/0 - 24/0 - 27/0 -25/0 -26/0 تحمل آشفتگی
 -31/0 -19/0 - 22/0 - 24/0 - 20/0 35/0 26/0 23/0 25/0 27/0 تمایل به فرار

 
نشان متغیرها  بین  همبستگی  ماتریس  داد که    نتایج 

  خشونت و تحمل آشفتگی با  متغیرهای  بین  داری ی معناهمبستگ
 طور مشخص همبستگی(. به2جدول  )  تمایل به فرار وجود داشت

معنادار آشفتگی  متغیر    بین  منفی  فرار  با  تحمل  به  وجود  تمایل 
بین  داشت با    و  خشونت  فرار  متغیر  به  مثبت   همبستگیتمایل 

مقدار   ، 3جدول  نتایج مندرج در  با توجه    وجود داشت.   معناداری 
RMSEA    با )  035/0برابر  مجذور  م بنابراین    (DF=161بود  یانگین 

ین مقدار  همچنو مدل قابل قبول بود.    بودی مدل مناسب  خطاها
 GFI،  CFIیزان شاخص  م بود و    3و    1بین      یآزادی دو به درجه  کا
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داد مدل  دست آمد که نشان  هب  9/0برابر و بزرگتراز    یز تقریباا ن  NFI  و
 مناسب بود.   متغیرهای پژوهش، مدلی گیری اندازه

با    ( β)اثر    یر مقاد  یینجهت تع  یونی رگرس  ی وزن  یهاآماره
معن سطح  به  آمده ب  ی داراتوجه  نشان  دست  مقاد که  اثر    یردهنده 

  یزان درو  یربر متغ  ( خشونت و تحمل آشفتگی)زا  برون  یردار متغامعن
اثر مستقیم خشونت بر    ،طور مشخصبهبود.    )تمایل به فرار(  یینها

فرار   به  بر    29/0تمایل  آشفتگی  اثر مستقیم تحمل  و  است  مثبت 
شده اثر  مقادیر استاندارد.  (4جدول  )  استمنفی    24/0تمایل به فرار  

تمایل    تحمل آشفتگی بر   ی گر واسطهخشونت با    یم مسیر مستقیر غ
  . (5جدول  )  شدواقع    یید أتبه فرار به روش برآورد بوت استرپ مورد  

مشخصبه    تحمل  گری واسطه  با  فرار  به  تمایل   بر   خشونت  ، طور 
 دست آمد.ه دار بامعن  05/0اثرگذار بود که در سطح    -48/0آشفتگی  
و    شدندواقع    ییدأپژوهش مورد ت  های برازش مدلشاخص بنابریان،  
تمایل    یر از متغ  (R2=41/0)  ینیبیشتوان پ  یردو متغ  یبه طور کل

را   فرار  متغ  41، که  داشتندبه  توسط  فرار  به  تمایل    یرهایدرصد 
مس در  آشفتگی  تحمل  و  غ  یممستق  یرهایخشونت    یممستقیر و 

 . ( 1نمودار ) بود یینقابل تب
 

   ها دادهی برازش حاصل از تجزیه و تحلیل هاشاخص (3جدول  
 آمده دستمقدار به  مقادیر قابل قبول  شاخص 

𝛘𝟐/𝐝𝐟 3> 339/2 

RMSEA 1/0> 035/0 

GFI 9/0< 996/0 

NFI 9/0< 991/0 

CFI 9/0< 993/0 

 
  روش با  فرار به تمایل  بر آشفتگی و تحمل خشونت  مستقیم برآورد  (4  جدول 

 نمایی درستحداکثر  

 t pآماره  b β R2 متغیر

 001/0 968/2 106/0 291/0 367/0 تمایل به فرارخشونت بر 

تمایل بر تحمل آشفتگی 
 به فرار 

335/0- 246/0- 082/0 421/2 001/0 

 
  تمایل  بر آشفتگی تحمل گری میانجی با  برآورد غیرمستقیم خشونت (5 جدول 

 استرپ بوتبا استفاده از روش    فرار به

 داریمعنا حد باال  حد پایین B R2 متغیر

خشونت بر تمایل به فرار با 
 آشفتگی  تحملگری واسطه 

481/0 - 415/0 527/0- 379/0- 000/0 

 

 
 

 شده بینی استاندارد ی پیشها آماره شده به همراه مدل نهایی آزمون (1نمودار 

 بحث 
حاضر   پژوهش    در  آشفتگی  تحمل   ایواسطه   نقش   یبررسهدف 

فرار  با  سربازان  خشونت   بین  رابطه به    عملکرد  از  ناشی  تمایل 
مطالعهبود.    فرماندهان این    کریمی ،  کمالوند  یهایافتهبا    نتایج 

  از   فرار   با  شناختیروان  عواملاند  هنشان دادکه  [  1]  وثوقیو    طاهر 
  Skomorovsky  . ، همسو بوددارد  داری امعن  ارتباط   سربازان  خدمت

  و اند که فشار روانی زیاد، کاهش تحملدریافته نیز [ 14] و همکاران
ایفا    در  ،فردی  عوامل بسزایی  نقش  نظامیان  خشونت  میزان 

  آشفتگی  اند که تحمل [ دریافته 17]  همکاران  و  Martinنمایند.  می
خشونت فردی و ترک    و  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  بین  در رابطه

نقش  کار ایفاواسطه  نظامیان  همسویی    .کندمی  ای  علت  در 
ختی و رفتاری  های شناتوان به وجه مشترک نظریهآمده میدسته ب

شناختی بر ترک کار و تمایل  ثیرات عوامل رواناشاره داشت که به تأ
موقعیت   لحاظ  از  مطالعه  دو  این  هرچند که  دارند،  اشاره  فرار  به 
زمانی، مکانی و ابزار مورد استفاده متفاوت با پژوهش حاضر بودند.  

  گونه هیجانی این-اساس دیدگاه شناختی  ها بر یافته  این   تبیین  در
امنیت   ، سربازی که دارای روحیه خشن است که بیان نمود  توانمی

نماید و  بیند، اضطراب بیشتری را تجربه میروانی خود را پایین می
یابد. در این شرایط در صورتی که  مرور افزایش میاین اضطراب به  

را  بیشتری  روانی  فشار  باشد،  پایین  آشفتگی  تحمل  دارای  سرباز 
می ]تجربه  سربازان  24،  23نماید  این  بنابراین  کاهش   برای[. 

و   آشفتگی  تحمل  دیگر  زیرا  دارند  فرار  به  تمایل  خود  اضطراب 
ازاضطراب زیاد   از طرفرا ندارند.    تأثیر  تحت  دیگر   طرفی خشونت 

خود   و   است   موقعیتی   عوامل ماهیت  افراد    رفتاری   در  است که 
آسیب را  شرایط  میهمواره  شرایطزا  این  و    بروز   سبب   بینند 

گزینی از اجتماع  دوری   و  دفاعی مانند خشونت بیشتر   هایواکنش 
  [. 25شود ]می یا حتی فرار از موقعیت 

اضطراب  کاهش  و    زاتنش  محرک   یک   از  فرار  در  خشونت 
  قدر چ  کهاین  در  شود. افراد   آموخته  تواند می  و   است  پاداش   یک  مانند

  تحمل آشفتگی   مورد   در  یا  دهندمی  ترجیح   را  پاداش  سرعتی   چه   با  و
  دهند،می  نشان  العملعکس  کنندهناراحت  هایمحرک   از  فرار  و

  که  مغزی   مناطق  طرفی بر اساس دیگاه زیستیاز    [. 26اند ]متفاوت
  به  که  شود می  فرض   شوند، می  فعال  یادگیری   و   پردازش  طول  در

  عمل   نیز   ناراحتی  تحمل  برای  شناختی  عصبی  هایپایه  عنوان
سربازانی که خشونت و تمایل به فرار بیشتری دارند، به تبع  .  کنندمی

نمایند. این میزان از اضطراب سبب  اضطراب بیشتری را تجربه می
شود و این شرایط منجر به  آنان میکاهش سازگاری و صمیمت در  

تنش در سربازان افزایش  تحمل  و کاهش  فردی  بین  ها، خشونت 
  همچنین  [.27تواند سبب ایجاد تمایل به فرار گردد ]شده و نهایتاا می

اجتنابی   هایموقعیت  در  سازگار  سربازان  با  مقایسه   در  سربازان 
  هایموقعیت  در  مطمـئن   منبعی  عنوان  به تحمل آشفتگی به  زاتنش

  عنوانبه    گزینی یا فرار از خدمتدوری   از  و   تکیه دارند  کمتر   پـرتنش
برای کاهش   پرفشار خود مقابله  اضطراب  و  پرخاشگرانه   رفتارهای 

   [.29، 28کنند ]می  استفاده
بههای  نمونهمحدودشدن      مرکز یک    سربازان  پژوهش 
که    یروش همبستگ  استفاده از   مشخص و  خدمتی  پایهبا    آموزشی

های این مطالعه  از محدودیت  نیست،   یسر در آن م   یابیامکان علت
  ، کرونا انجام شد  یماری ب  یوعپژوهش در زمان ش  اینبود. همچنین  

شود  شد. پیشنهاد میانجام    ی با دشوار   یری گ نمونه  یندآفر   ینبنابرا
پژوهش آتی در  دوره  های  سایر  در  بررسی  سربازی به  خدمت  های 



 9       فرماندهان عملکرد   از   یناش  فرار به لیتما با  سربازان خشونت ن یب رابطه  در یآشفتگ تحمل یاواسطه نقش
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های سنی و قومیتی در این میان در  . همچنین مالکپرداخته شود
 نظر گرفته شوند. 

 

 گیری نتیجه 
  ناشی  سربازان  تمایل به فرار  بر   سربازان  خشونت  و  آشفتگی  تحمل

  سربازان  خشونت  همچنین.  دارند  مستقیم  اثر   فرماندهان  عملکرد  از
به    بر    تحمل   گری واسطه   با  فرماندهان  عملکرد   از  ناشی  فرارتمایل 

به    با.  دارد  داری امعن  اثر   آشفتگی  تحمل   ایواسطه  نقشتوجه 
به فرار  با  سربازان  خشونت  بین  رابطه  در   آشفتگی  از   ناشی  تمایل 
میزان   یموزشآ  هایروشبا    شود یم   یشنهادپ  فرماندهان،  عملکرد

  یتو با تمرکز بر تقو  را افزایش داد   سربازان  رفتارهای خودمراقبتی 
کاری در   یهااضطراب را در مواجهه با    سربازانتوان    ،تحمل آشفتگی 
 را ارتقا بخشید.  شرایط آموزشی

 
عوامل    انتظامی:  طب  در   کاربردی   و  بالینی   نکات پژوهش  این  در 

و  تأ فرار سربازان  به  بر تمایل  عوامل  به ثیرگذار  نقش  طور مشخص 
.  شناخته شدند  مانند خشونت و تحمل آشفتگی   شناختی و هیجانی

تأب  همچنین عوامل  و  موجود  شرایط  شناسایی  با ا  ثیرگذار 
در  پیگیری  سربازان  وضعیت  به  رسیدگی  خصوص  در  الزم  های 

ثر  توان گامی مؤمیفرار آنان  های آموزشی بر کاهش تمایل به  رهدو
 برداشت.

دفتر    قدردانی:  و   تشکر  همکاری  با  مقاله  کاربردی  این  تحقیقات 
نامه   با شماره  و  غربی  است.    5009778آذربایجان  رسیده  ثبت  به 

همچنین این پژوهش بدون همکاری جامعه هدف پژوهش انجام 
 گرفت. نمی

  که  نمایندمی  تصریح   مقاله  نویسندگان  وسیله  بدین  منافع:   تعارض 
 .ندارد  وجود حاضر  مطالعه قبال در منافعی تعارض هیچگونه

  و  ایده  ارائه  نجاری،  مسعود   و  باکبی   فرشید  :نویسندگان  سهم 
  داده،  آوری جمع  عطاریان،  محمود  جباری و  سعید  مطالعه؛  طراحی

  نگارش  در  نویسندگان  همهها؛  داده  تحلیل  و  تجزیه،  علیرضا سنگانی
  مقاله  نهایی  ییدبازنگری آن سهیم بوده و همه با تأ  و  مقاله  اولیه

 . رندی پذیم  را آن در  مندرج مطالب  صحت و  دقت  مسئولیت  حاضر،
نداشت.   وجود از هیچ سازمانی مالی  حمایت :ی مال  منابع 
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