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Background: Police officers are routinely exposed to situations that 

elicit intense negative emotions; thus, officers have a particularly 

strong need for effective methods of regulating such emotions. The 

purpose of this study was to investigate whether can improve the 

emotion-regulation skills of police officers.  

Materials and Methods: The statistical population of this study 

compromised all the students of Police University. Among them, a 

total of 30 people were selected using stratified random sampling. To 

achieve the study objective, the Persian version of ERSQ and Nega-

tive and Positive Affect. 

Results: Results indicate that, compared to controls, officers have 

difficulties in accepting and tolerating negative emotions, supporting 

themselves in distressing situations, and confronting emotionally 

challenging situations. The training significantly enhanced successful 

skill application, especially some skills with which officers reported 

difficulty applying.  

Conclusion: Based on results obtained from the research, a  focus 

on emotion-regulation skills may be an important component for pro-

grams aimed at preventing mental-health problems in police officers.  
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های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه  بررسی اثربخشی آموزش مهارت

 علوم انتظامی
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 چکیده

 1زيبا سلطانی

 *2سمیه رباط میلی

 3رضا محمدی
هیئت علمی گروه مشاوره، دانشگاه پیام نور،    2

 تهران، ایران.
شناسی، استتتادیتار       دکترای تخصصی روان  1

شناسی بالینی و عمومی، دانشگتاه       گروه روان 

آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهتران،      

 ایران.
شناسی نظامی، مرکز تحقیقات  دکترای روان1

کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمتان         
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 نويسنده مسئول:*

 سمیه رباط میلی
 +(39)3211116213تلفن: 

 پست الكترونیك:
somayemili@yahoo.com 

هایی هستند که هیجانات متنتفتی زیتادی را             طورمعمول در معرض موقعیت     افسران پلیس به  مقدمه:   

ها وجود دارد. هتد       های مؤثر تنظیم چنین هیجاناتی در آن خواند بنابراین نیازی قوی برای روش      فرامی

 های تنظیم هیجانی افسران پلیس را ارتقاء بخشید.   توان مهارت این پژوهش بررسی این است که آیا می

 13جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بود که تتعتداد         ها:     مواد و روش  

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستتیتابتی بته هتد                نفر با استفاده از جایگزینی تصادفی به      

های تنظیم هیجانی برکینگ و عاطفه مثبت و منفی استتفتاده    پژوهش از نسخه فارسی پرسشنامه مهارت     

 شد.

دهد که در مقایسه با گروه کنترل، افسران در پذیرش و تحمل هتیتجتانتات         ها نشان می    یافتهها:     يافته

های منتفتی    های برانگیزاننده موقعیت های پرفشار و مواجهه با موقعیت منفی و حمایت خویش در موقعیت 

هتایتی    ویژه آن های معین تنظیم هیجانی افسران پلیس به دار مهارت طور معنی   تر بودند. آموزش به      ضعیف

 تر بودند را ارتقاء بخشید.   که در آن ضعیف

تواند متؤلتفته بستیتار         های تنظیم هیجانی می آمده تمرکز بر مهارت دست بر پایه نتایج به     گیری:   نتیجه

 هایی باشد که هدفشان پیشگیری مسائل سالمت روان افسران پلیس است.   مهمی برای برنامه

 های تنظیم هیجانی، افسران پلیس   آموزش، مهارتها:  کلید واژه
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اند که افستران                        مورد ضرورت تصمیم خود شوند. تحقیقات نشان داده                                                      
هتا متواجته                             پلیس هم نین زمانی که با جرم و قربانیتان تصتاد                                                                   

شوند بخصو  زمانی که قربانیان کود  هستنتد بستیتار رنتج                                                                                   می  
ها باید باخشم و ناامیدی که درنتیجته آزادی                                                           حال آن            برند. درعین                   می  

گیرد نیز روبرو شتونتد                             برخی از این مجرمین با ر ی دادگاه  ورت می                                                  
. از طرفی زمانی که افسران پلیس احستا  متی                                                      1     کتنتنتد کته                                

ها توس  رئیسان، م بوعات و مردم نادیتده گترفتتته                                                                             های آن            تالش   
کنتد. در ایتن                               ها شدت بیشتری پیدا می                       شود یا  و ناامیدی آن                                می  

های کاری شبانه، کتارهتای دفتتتری تتكتراری،                                                                          ش ل فرد با نوبت                     
متراتت  خشتك و                                    های محدود برای پیشرفت و ستلتستلته                                               فر ت    

ناپذیری روبروست که س   کنترل و خودمختاری را در تنگنتا                                                                   انع ا       
احتمال بیشتری فرد را در دام                                           دهد. مجموعه این عوامل به                                      قرار می         

 مقدمه     

توانایی تنظیم هیجانات منفی برای حف  و تداوم سالمتت روانتی و                                                                            
هتایتی کته                            بهزیستی فردی ضروری است بخصو  در جمتعتیتت                                                      

شوند که هیجانتات متنتفتی                                        هایی مواجه می                 طورمعمول با موقعیت                          به  
 . افسران پلیس بته شتكتل روزمتره بتا                                                                2انگیزانند                     شدید را برمی                

بینی که با احتتتمتال بتا یتی                                              پیش     های خ رنا  و  یرقابل                        موقعیت      
شوند روبرو هستتنتد                                اندازی استر ، خشم و اض راب می                                 باع  راه          

. در راستای اجرای قوانین، افسران پلیس در برخی متوارد بتایتد                                                                                    1  

طتور بتالتقتوه بتا                                            زور و اجبار شوند که این موضو  بته                                                       متوسل به          
دیدگی فرد و حتی کشتن دیگری تو م استت. افستران بتایتد                                                                              آسی     

شتود تتا                        های سختی را بدون ت مل بگیرند و این باع  متی                                                                   تصمیم     
ازاین اقدام دچار احسا  شرم، گناه، نگرانی و تتردیتد در                                                                             ها پس           آن  

 

 211-213 فحات  - 1شماره  - 1دوره  - 2131تابستان 
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دهد. مت سفانته                      ناکامی، اض راب، ناامیدی و عالئم افسردگی قرار می                                                            
ها حاکی از مشكل در آگاهی افسران پلتیتس نستبتت بته                                                                                       پژوهش     

احتمال زیتادی در                          ها به       گونه هیجانات منفی هستند و بنابراین آن                                             این   
های مخرب مثل سرکوب، انتكتار و                                                 مواجه با این هیجانات از روش                                     

ر م اینكه این راهكارها در ابتتدا بته                                                    کنند و علی                  اجتناب استفاده می                     
شدت یافتن و مزمتن شتدن                                  کنند اما درنهایت به                     رف  تنش کمك می                  

تترتتیت  رویتارویتی بتا                                                   ایتن         . به       1شوند          این احساسات منجر می                     
های برانگیزاننده هیجانات منفی با نق  موجود در تنتظتیتم                                                                                موقعیت      

مؤثر این احساسات به میزان زیادی احتمال بروز مشكالت ستالمتت                                                                        
روان را در افسران پلیس ایجاد خواهد کترد. در هتمتیتن راستتتا                                                                                                       

در تد( ابتتتالی                            21های زیادی به شیو  با ی )هفت تتا                                                       پژوهش     
افسران پلیس به اختالل استر  پس از سانحه در مقایسه با جمعیتت                                                                  

 . از طرفی نتایج تحقیتقتات                                    1اند           کرده      عادی )دو تا پنج در د( اشاره                                   
های تنظیم هتیتجتانتی                                    اند که مهارت                در ادبیات پژوهشی نشان داده                                  

 .      6کنند                بینی می             ای بعدی پیش                   وضعیت بهداشت روانی را در زمانه                                        
  تنظیم هیجان مبتنی است بر فترایتنتدهتای                                                        1        2م اب  با تامسون                 

دهی در برابر مهار و نظارت، ارزیابی و تتعتدیتل                                                           درونی و بیرونی پاس                          

هتا بترای                         خصو  خصای  زودگذر و تند آن                                          تعامالت هیجانی به                    
هتای              دهند که )الف( جتنتبته                             تحق  اهدا  است. م العات نشان می                                 

هتای تتنتظتیتم                                    شناسی روانی با نقایصی در مهارت                                          گوناگون آسی               
 (. )ب( از طترفتی دیتگتر                                              9و     3هیجانی مرتب  است )برای مثال                                 

های تنظیم هیجانی وضتعتیتت                                       م العات بیانگر این است که مهارت                                       
کتنتد )بترای                                بینی می         سالمت روان را در مراحل بعدی زندگی پیش                                      

های تنظتیتم                   کنند که مهارت                ( و ) ( م العات پیشنهاد می                                   23مثال            
هتای              آورها را بتر رشتد نشتانته                                                 توانند ت ثیرات استر                             هیجانی می           

  .  22شناسی روانی تعدیل کنند                            آسی     
های موجود مورد  تفتلتت                                با توجه به اینكه چندین موضو  در مداخله                                              

نظیری را بته                      قرارگرفته است برنامه آموزش تنظیم هیجانی کمك بی                                                
کتنتد. او   در قتیتا  بتا                                                             حوزه درمان تنظیم هیجانی ارائه متی                                       

نسبتت بته                      های مدیریت استر  برخال  جلوگیری و مقابله                                             آموزش     
های تعتامتل                   های استرسی کلی آموزش تنظیم هیجانی بر روش                                            پاس     

های پراستر  )متانتنتد                                     شده در موقعیت                     با هیجانات مشخ  تجربه                           
شناسی تخصصی گترو                              محور م اب  با وا ه                   تنظیم هیجانی پاس                      

هایی که در درمان شناختتتی                                  ( متمرکز است. دوماا برخال  برنامه                                       21

دارند آموزش تنظیم هیجانی قویتاا بتر                                               سنتی ریشه           (CBT)  1رفتاری      
های پذیرش و تحمل هیجانات منفی متمرکتز استت. ستوم                                                                      مهارت     

ها به شكلی سیستماتیتك و                                 آنكه آموزش نیاز به تمرین منظم مهارت                                     
و رفتاردرمانی دیالكتیك است را موردتوجته                                             CBTتر ازآن ه در                        دقی     

ای از تمریتنتات                       کنندگان مجموعه                دهد. برای مثال به شرکت                                    قرار می         

ها برنامه روزانه زندگی ختود                                 شود و س س آن                مهارت سازی آموخته می                          
هتا             دهند. بترای آن                            توسعه می            شده     های آموخته                برای تمرین مهارت                    

هتا             ها را برای انجام متهتارت                              شده که آن                 هایی تدار  دیده                       پاورپوینت         
متحتور            -های ذهن آگاهتی                  کند. نهایتاا در قیا  با برنامه                                      راهنمایی می             

هتا متثتل                           تری از متهتارت                              آموزش تنظیم هیجانی به دامنه وسی                                           
 پردازد.         های ت ییر محور شفا  می                        استراتژی        

    21  برکتیتنتگ                             21-21های موجود تنظیم هیجانی                            بر پایه تئوری               
عنتوان یتك                      ها به       ای از کنار آمدن سازگارانه با هیجان                                                  مدلی یك ارچه              

چارچوب نظری برای تعیین اهدا  درمانی در مداخالت برای کتمتك                                                                
به تنظیم هیجانی پیشنهاد کرده است. در این مدل تنظیم هیتجتانتی                                                                                  

هتای )التف(                             عنوان ت ثیر و ت ثر سازگار با محی  تتوانتایتی                                                    عاطفی به          
آگاهی از هیجانات، )ب( تعیین و                                             -پردازش کردن هوشیارانه هیجانات                                   

بندی کردن هیجانات، ) ( تعبیر درست احستاستات جستمتی                                                                                    طبقه    
ا ال  فعا نته                )ه(       های هیجانات،                محور، )د( فهم بر انگیزاننده                                  هیجان     

هیجانات منفی برای ایجاد احساسی بهتر، )و( پذیر هیجانات منفی در                                                                         
ت تیتیتر                  هنگام ضرورت، )ز( تحمل هیجانات منفی در مواقعی که قابل                                                                      

های پرتنش بترای                     جای اجتناب( با موقعیت                        شدن )به         نیستند، ) ( مواجه                   

نائل شدن به اهدا  مهم، )ط( حمایت دلسوزانه خود )دلگرم کردن و                                                                                   
 های پرفشار ازنظر هیجانی است.                              تسكین دادن خود( در موقعیت                         

 ها   مواد و روش          

های تنظیم هیجانی مؤلفته متهتمتی در متداختالت                                                                               ارتقاء مهارت              
های پتیتشتگتیترانته                                         باشد. گرچه برنامه                           پیشگیرانه افسران پلیس می                              

  و  تیتره                  21 ، مدیریت خشم                     26بسیاری موضوعاتی مانند استر                                  

اند. برنامه تجربی معتبری که هد  را ارتقاء تنظتیتم                                                           را هد  قرار داده                      
عالوه باوجود ادبتیتات                               هیجانی افسران پلیس قرار دهد وجود ندارد. به                                            

  تحقی  تتجتربتی                              1و     29بسیار وسی  مبنی بر فشارهای کار پلیس                                           
های تنظیم هیجانی در جمعیت درخت تر در                                                اندکی در راستای مهارت                       

دستر  است. هد  م العه حاضر بررسی این فرضیه بتود کته آیتا                                                                            
تواند تتوست  بترنتامته                                        های تنظیم هیجانی افسران پلیس می                                           مهارت     

عالوه بر پتایته ادبتیتات                                          مدون آموزش تنظیم هیجانی ارتقاء یابد. به                                             
های تنظیتم                یك از مهارت             هایی برای بررسی اینكه کدام                                    موجود تحلیل             

 باشند نیز انجام شد.                     هیجانی در این گروه ضعیف می                          
آزمون بتا               پس  -آزمون       آزمایشی بوده و از طر  پیش                                    پژوهش حاضر نیمه                   

گروه کنترل و جایگزینی تصادفی استفاده شد. جامعه تحقی  عتبتارت                                                                          
بود از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی که در سال تحصتیتلتی                                                                                      

به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند. از بتیتن ایتن                                                                             31-31
نفر که بنا به عقیده مشاورین مرکز دارای مشتكتالت                                                          62دانشجویان             

هیجانی بودند در جلساتی انفرادی برای معرفی دوره و بررسی تمتایتل                                                                            

هتا             ها اطال  داده شد که شترکتت آن                                      به شرکت دعوت شدند. به آن                                

1: Thompson, 2: Cognitive Behavior Therapy 
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 211-213 فحات  - 1شماره  - 1دوره  - 2131تابستان 

1: Amygdala 

ها محرمانه خواهتد بتود.                                   داوطلبانه بوده و همه اطالعات شخصی آن                                           
نفر برای شرکت در این م تالتعته داوطتلت                                                            13ها          نهایتاا از بین آن                       

ها نمرات تتنتظتیتم                                  شدند. برای تعیین مشكالت تنظیم هیجانی آن                                                    
هیجانی این افراد قبل از آموزش با یك گروه کنترل مقتایسته شتد.                                                                                  

های تنتظتیتم هتیتجتانتی بتر                                                       برای سنجش اثرات آموزش مهارت                               
های تنظیم هیجانی افسران داوطلبان تصادفی در سته گتروه                                                                          مهارت     

گمارده شدند. برای گروه دو و سه، یك مرحله ارزیابی اضافی )شتش                                                                                   
هفته پیش از آموزش( در نظر گرفته شد. نتیجه ایتن دوره زمتانتی                                                                                 

عتنتوان                   بدون آموزش که با مرحله آموزش گروه اول مشتر  بود به                                                                        
هتای              ها در نظر گرفته شد. هتمته روش                                         شرای  کنترل بین آزمودنی                             

شامل شده در این پژوهش با استاندارهای پذیرفته اخالقتی کتامتالال                                                                             
 همخوان بود.           

 ابزارهای پژوهش              
 پرسشنامه مهارت تنظیم هیجانی:                            

ای استت کته بترای                                   درجه      آیتم و لیكرت پنج                  11یك خود سنجی با                      
شود. این              های ان باقی تنظیم هیجانات بكار گرفته می                                                       ارزیابی مهارت               

های مختتتلتف                      پرسشنامه دارای هشت خرده مقیا  است که مهارت                                            

دهد که عبارتند از: آگتاهتی،                                             تنظیم هیجانی را مورد ارزیابی قرار می                                                
شفافیت، ادرا ، ت ییر، پذیرش، تحمل، آمادگی بترای متقتابلته و                                                                                           

حمایت از خود. این مقیا  از همسانی درونی با یی برخوردار بتوده                                                                              
و بترای خترده                                 3 3که آلفای کرونبا  برای نمره کتلتی                                                    طوری        به  

-شده است. پایایتی آزمتون                                   گزارش       3 69-3 92ها در دامنه                 مقیا      
و بترای خترده                                 3 11بازآزمون این مقیا  نیز برای نمره کتلتی                                                            

  .  6به دست آمد                3 19-3 11ها در دامنه               مقیا      

 مقیا  عاطفه مثبت و منفی:                        
های عاطفتی                آیتم است که حالت                  13یك مقیا  خود گزارشی شامل                                    

کنندگان از یك لیتكترت                             کند. شرکت             مثبت و منفی فرد را تو یف می                                 
بتنتدی                  ای ) فر ا الال و چهار تقریباا همیشه( برای درجته                                                       درجه        پنج   

های عاطفی در یك دوره زمانی مشتخت  استتتفتاده                                                                          فراوانی حالت              
های خود را                  ها خواسته شد حالت                     کنند. در این پژوهش از آزمودنی                                             می  

طی هفته اخیر گزارش دهند. این ابزار روایی و پایایی با یتی دارد                                                                             
هتای                و در م العه حاضر همسانی درونی برای خرده متقتیتا                                                               23

  32 3مثبت در افسران پلیس با  بود. )آلفای کرونبتا :                                                       -عاطفه منفی            
 ( 99 3و   

 های تنظیم هیجانی                  آموزش مهارت           
همه افسران پلیس در نسخه مختصر کوتاهتی از آمتوزش جتامت                                                                                         

های تنظیم هیجانی شرکت داده شتدنتد. هستتته آمتوزش                                                                                      مهارت     
های تنظیم هیجانی معتبر بود که در هر جلتسته                                                  ای از مهارت                   مجموعه      

عالوه تكالیف تمرینی بیتن جتلتستات                                               با فراوانی بسیار تمرین شد. به                               
ثتانتیته( و                               23شامل حداقل تمرین تنظیم هیجانی کوتاه )پنج تتا                                                            

دقیقه( برای هرروز در نظر گرفته شد. آمتوزش بتا                                                             13تا      21طو نی )         

شتنتاختتتی، کتارکتردهتا،                                              یك طر  کلی از خاستگاه زیستی و روان                                                
های هیتجتانتی آ تاز                                   ها و خ رات و فواید احتمالی واکنش                                                مكانیسم       

شده از عتلتوم اعصتاب متربتوط بته                                                                آوری        های جم              شود. یافته                  می  
شود در حفت  درازمتدت                                های معیوبی که فرض می                      ها و چرخه                 هیجان     

ستازی               های منفی مهم هستند معرفی شد )برای مثال فتعتال                                                                   هیجان     
تواند تنش و بد کارکردی ع النی را افتزایتش دهتد(.                                                                       می      2آمیگدال       

برای هر چرخه معیوب یك تكنیك که جتهتت قت ت  آن چترخته                                                                                

d (06 - 15/1 )t 
 افسران پلیس گروه کنترل

  
 میانگین انحرا  استاندارد میانگین انحرا  استاندارد

 هوشیاری 11 1 99 3 61 1 19 3 31 3 11 3

 شفافیت 91 1 11 3 93 1 36 3 19 3 11 3

 احسا  61 1 11 3 11 1 92 3 12 3 21 3

 در  11 1 91 3 92 1 66 3 13 3 1 3

 ا ال  22 1 11 3 11 1 91 3 22 3 31 3

 پذیرش 6 1 61 3 39 1 11 3 11 1 61 3

 تحمل 13 1 91 3 92 1 11 3 2 1 11 3

 آمادگی برای مواجهه 12 1 91 3 11 1 92 3 11 1 16 3

 گری خود حمایت 12 1 99 3 11 1 11 3 62 1 61 3

 نمره کلی تنظیم هیجانی 16 1 6 3 11 1 11 3 21 1 11 3

 عاطفه مثبت 11 1 61 3 11 1 63 3 -31 2 -11/3 

 عاطفه منفی 32 3 11 3 31 3 11 3 2 3 31/3

 مقایسه بین افسران پلیس و گروه کنترل :1جدول 
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ها شامل این موارد هستتتنتد:                                           شده است. مهارت                        شده معرفی               طراحی     
سازی ع النی، )ب( تنفس آرمتیتده، ) ( ادرا   تیتر                                                                                  )الف( آرام                

خود حمتایتت                 )ه(       ها،       ها، )د( پذیرش و تحمل هیجان                              ق اوتی هیجان              
ها ترمیم خل  جهت کم کردن این احتمتال                                          گری دلسوزانه )استراتژی                            

های مجاهدانه برای تنتظتیتم                                            تكانشی، تالش             -که رفتارهای اجتنابی                       
هیجانی شخ  را مختل کند(، )و( شناسایی د یل واکنش هیجانتی                                                                         

ها )م اب  با متدل حتل مستئلته                                                   افراد و )ز( ا ال  فعا نه هیجان                                           
 ای(.      مرحله      پنج   

بخش )بترای هتر                            21استاندارد برنامه آموزش تنظیم هیجانی شامل                                                  
هتای              باشد. با در نظر گرفتن محدودیت                                 ساعت( می            2 1بخش حدود              

ای )با طراحی بترختی                                 دقیقه       11سازمانی در این پژوهش به جلسات                                           
های روانی آموزشی که معمو   در جتلتستات                                                      تكالیف خانگی و مؤلفه                          

شود( کاهش یافت. آموزش در سته روز                                                        آموزشی تمرین یا اجرا می                               
روزه برای هترروز                          21های       انجام شد )هر جلسه چهار بخش با فا له                                         

. جلسات توس  مجریان پتژوهتش بتا متدر  حتداقتل                                                                                             آموزشی(
شناسی که پروتكل تنظیم هیجانی را                                       کارشناسی ارشد و دکتری روان                                  

 اند، هدایت شد.                دیده      با دقت آموزش            

شتده              های تنظیم هیجانی و س و  ت ثیر گزارش                                     برای مقایسه مهارت                     
های تی بتا نتمتونته                                       توس  افسران در مقایسه با گروه کنترل آزمون                                           

آزمون در طی متدت                      پس  -آزمون       های پیش         مستقل استفاده شد. تفاوت                               
آزمون شد. نهایتاا برای متقتایسته                                            2گیری مكرر               آموزش با آنوای اندازه                           

های تنظیم هیجانی و عاطفه مثتبتت و                                             ت ییرات در پرسشنامه مهارت                           
منفی در مدت دوره آموزشی در مقایسه با شرای  لیست انتظار تعامتل                                                                             

گیری مكرر دوعاملی سنتجتیتده شتد.                                                              زمان و شرای  با آنوای اندازه                                      
26  SPSS                                .برای تمامی محاسبات استفاده شد 

 ها    يافته     

های تنظیم هیجانی پیش از آموزش افسران پلتیتس                                                   با توجه به مهارت                  
تنظیم کمتری در هیجانات منفی نسبت به گروه کتنتتترل گتزارش                                                                                  

های       دادند. هم نین افسران نمرات کلی کمتری در پرسشنامه مهارت                                                                          
هتای متعتیتن                                (. با توجه به مهارت                       2تنظیم هیجانی داشتند )جدول                                     

هتای پتذیترش تتحتمتل                                              داری در مقیا                      های گروهی معنی                      تفاوت     
هتای              گری دلسوزانه و آمادگی مواجهته بتا متوقتعتیتت                                                                   خودحمایت        

برانگیزاننده هیجانات منفی یافت شد. دو گروه در عاطفه متثتبتت و                                                                                   

 منفی تفاوتی نداشتند.                    
شده است نمرات کل پرسشنتامته                                   نشان داده           1طور که در جدول                    همان    

داری طی دوره                    های تنظیم هیجانی نمونه پلیس افزایش معنی                                                     مهارت     
داری نتیتز بترای خترده                                                  های معنی              آموزشی داشته است. پیشرفت                                

آمتده               دستت        های پذیرش و تحمل )و تا حدی در هوشیاری( به                                                 مقیا      
گری دلستوزانته و در                                        است. اندازه اثر برای هوشیاری خودحمایت                                       

متوس  و برای پذیرش و تحمل زیاد بوده است بنابراین شترکتت در                                                                          
هایی )پذیرش و تحتمتل( را کته                                                  دوره آموزشی دو تا از چهار مهارت                                       

دار           افسران پایین گزارش داده بودند را با برده است. اثرات متعتنتی                                                                                     
با یی نیز برای عاطفه مثبت یافت شد. برای کنترل گتذر زمتان و                                                                                        

حواد  بیرونی که ممكن است مت یرهای پژوهش را متت ثتر کتنتنتد                                                                            
های پس از آموزش با نتایج گروه لیست انتظار مقایسه شتد.                                                                             پیشرفت      

گر این بود که با توجه به نمرات پترستشتنتامته                                                                   تحلیل مقدماتی بیان                      
دار بتیتن                         های معتنتی                    تنظیم هیجانی و عاطفه مثبت و منفی تفاوت                                                    

هتا             ای که در لیست انتظار بودند در آن                                      شرای  پیش از آموزش و دوره                           

 مشاهده نشد.           

1: Repeated Measures ANOVA 

  
 آزمون پس آزمون پیش

(22 - 152/ )f d 
 انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین

 22 3 61 1 11 3 11 1 13 3 19 1 هوشیاری

 31 3 31 3 16 3 9 1 11 3 11 1 شفافیت

 31 3 11 3 91 3 61 1 91 3 11 1 احسا 

 36 3 11 3 11 3 11 1 31 3 11 1 در 

 31 3 6 3 12 3 11 1 11 3 12 1 ا ال 

 23 3 93 1 11 3 91 1 6 3 11 1 پذیرش

 11 3 21 23 61 3 91 1 1 3 19 1 تحمل

 31 3 91 3 36 3 13 1 99 3 11 1 برای مواجهه مادگیآ

 31 3 91 2 1 3 12 1 91 3 11 1 گری خود حمایت

 29 3 61 1 11 3 61 1 61 3 11 1 نمره کلی تنظیم هیجانی

 1 3 13 22 6 3 16 1 11 3 11 1 عاطفه مثبت

 3 36 3 11 3 91 3 11 3 19 3 عاطفه منفی

 آزمون های تنظیم هیجانی بین پیش و پس مقایسه نمره :2جدول 

 سل انی و همكاران

Summer 2016; Vol. 5, No. 2: 153-159 
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 211-213 فحات  - 1شماره  - 1دوره  - 2131تابستان 

دار زمان و شرای  در نمرات کلی تنظیتم                                                تعامل معنی                1بر پایه جدول                    
هیجانی بود. ت ییرات نمره کلی تنظیم هیجانی در گتروه آمتوزشتی                                                                               

تر از گروه کنترل بود. با توجه بته متقتایسته                                                             داری بزر                طور معنی              به  
داری در خترده                     ها افزایش معنی                      های مشخ  در بین آزمودنی                                   مهارت     

های پذیرش و تحمل )و تا حتدی در در ( یتافتت شتد.                                                                                     مقیا      
های اثر برای پذیرش و تحمل با  و برای هوشیتاری و در                                                                              اندازه      

 متوس  بود.          

 گیری      بح  و نتیجه           

هد  ا لی م العه حاضر بررسی این موضو  بود که آیتا آمتوزش                                                                                   
های تنظیم هیجتانتی افستران                                        تواند مهارت             جام  تنظیم هیجانی می                        

هایی برای تعیتیتن نتقتایت                                             عالوه تحلیل             پلیس را ارتقاء بخشد. به                                 
ها انجام شد. نتایج از فترضتیته                                          های تنظیم هیجانی آن                             خا  مهارت           

های تنظیم هیجانی افستران پتس از                                                         کند. مهارت                  اول حمایت می                
داری بهبتود یتافتت. کتمتبتود                                                      طور معنی          آموزش تنظیم هیجانی به                           

آزمون در عتاطتفته                           آزمون و پس            دار دو گروه در پیش                              های معنی              تفاوت     
شده در تنظیم هیجانتی                          های گزارش           گر این است که تفاوت                     منفی بیان           

باشد. با تتوجته بته                                   هایی در شدت عاطفه منفی نمی                                      مربوط به تفاوت                  
هایی را در                  های خا  افسران ضعف                    شده در مهارت              های انجام               تحلیل     

هایی مثل )الف( پذیرش هیجانات منفی )ب( تحمل هیجتانتات                                                                          حوزه    
برانگیز هیجتانتی و                              های چالش          منفی، ) ( حمایت خویش در موقعیت                                

انگیتزد بترای                         هایی که هیجانات منفی را برمی                              )د( مواجهه با موقعیت                        
هتای              به دست آوردن اهدا  مهم گزارش کردند. این نتایج با یافتته                                                                             
عنتوان            قبلی بسیار همخوان است. افسران پلیس هیجانات منفی را به                                                                     

نشانه ضعفی که باید از آن اجتناب کنند نگریسته و درنتیجه دریتافتت                                                                                   
هایی مانند پذیرش دلگرم کتردن ختویتش یتا ختود                                                                          بالقوه فعالیت               

  بنابراین پذیرش و                          1و     13گیرند           دهی را نامناس  در نظر می                         تسكین     
تحمل هیجانات منفی تهدیدکننده است چراکه تمایل به اجتتنتاب و                                                                                    

ها را افزایش داده که این موضو  مجدداا سب  افتزایتش                                                            انكار موقعیت              
توان از هتیتجتانتات                               هیجانات منفی خواهد شد. ازآنجاکه همیشه نمی                                                 

های تنظیتم                منفی اجتناب کرد درنتیجه توانایی استفاده مؤثر از مهارت                                                               
ها امری حتیتاتتی                              هیجانی برای حف  سالمت روانی در همه جمعیت                                               

هتای               . با توجه به ت ثیرات آمتوزش متهتارت                                              6و     12شود         فرض می        
هتای تتنتظتیتم                                  کند که آموزش مهارت                            ها پیشنهاد می                     خا  تحلیل           

های پذیرش و تحمل هیجانات منفی را ارتقتاء                                                          ویژه مهارت                هیجانی به           
توجهی آموزش با افزایش عاطفه مثبت همتراه بتود.                                                         طور قابل          دهد. به             

یك تبیین این است که توانایی کنار آمدن مؤثر با هیجانات متنتفتی                                                                                     
تواند اعمال یتك                     )که  زم است در  ورت ضرورت پذیرفته شوند( می                                                    

بخش این هیجانات بر هیجانات مثبت را جلوگتیتری کتنتد.                                                                               اثر زیان          
عالوه آموزش تنظیم هیجانی شامل تمریناتی بترای کتمتك بته                                                                                    به  

قدردانی هیجانات مثبت و درگیر شدن آگاهانته در                                                    -افزایش هوشیاری                

بخش است که باع  تسهیل هیتجتانتات متثتبتت                                                                        های لذت             فعالیت      
گردد. این تمرینات نیز سهمی در افزایش عاطفه مثبت ختواهتنتد                                                                                     می  

داشت. نمونه حاضر نسبتاا کوچك و از بین افسرانی بود که داوطلبتانته                                                                            
شناختی مراجعه کرده بودند. ارزیتابتی متفتصتل                                                                   جهت خدمات روان                

ها مقدور نبود و درنتیجه واض  نیتستت کته آیتا                                                                  تاریخ ه زندگی آن                    
تعمیم به همه افسران پلیس باشد. م العات بعدی باید ایتن                                                                       نتایج قابل            

 

 زمان و شرايط گروه لیست انتظار گروه آموزش تنظیم هیجانی  

  
 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

(11 - 2 11 )f  d 
 میانگین

انحرا  
 معیار

 میانگین
انحرا  
 معیار

 میانگین
انحرا  
 معیار

 میانگین
انحرا  
 معیار

 11 3 31 3 19 3 61 1 11 3 19 1 11 3 11 1 13 3 19 1 هوشیاری
 12 3 13 3 31 3 32 1 11 3 11 1 16 3 9 1 11 3 11 1 شفافیت
 21 3 12 3 92 3 11 1 91 3 62 1 91 3 61 1 91 3 11 1 احسا 
 1 3 13 3 66 3 92 1 31 3 61 1 11 3 11 1 31 3 11 1 در 
 31 3 22 3 91 3 11 1 11 3 11 1 12 3 11 1 11 3 12 1 ا ال 
 61 3 11 1 11 3 39 1 61 3 6 1 11 3 91 1 6 3 11 1 پذیرش
 11 3 2 1 11 3 92 1 91 3 13 1 61 3 91 1 1 3 19 1 تحمل

 16 3 11 1 92 3 11 1 91 3 12 1 36 3 13 1 99 3 11 1 برای مواجهه مادگیآ
 61 3 62 1 11 3 11 1 99 3 12 1 1 3 12 1 91 3 11 1 گری خود حمایت

 11 3 21 1 11 3 11 1 6 3 16 1 11 3 61 1 61 3 11 1 نمره کلی تنظیم هیجانی
 -11 3 -31 2 63 3 11 1 61 3 11 1 6 3 16 1 11 3 11 1 عاطفه مثبت
 31 3 2 3 11 3 31 3 11 3 32 3 11 3 91 3 11 3 19 3 عاطفه منفی

 مقایسه بین گروه آموزش و گروه لیست انتظار :3جدول 

 های تنظیم هیجانی در دانشجویان علوم انتظامی مهارت
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تری با کنترل ستوگتیتری دقتیت  در                                                        های بزر               ها را با نمونه                        یافته     
شتنتاختتتی                          ها و با یك ارزیابی جام  از وضعیت آسی                                                انتخاب نمونه              

بایست مت تالتعتات بتیتشتتتری بتا                                                              عالوه می         روانی تكرار کنند. به                      
های چندگانه در مرحله پیگیری برای سنجتش متانتدگتاری                                                                                ارزیابی       
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