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ABSTRACT 

 

AIMS: Emotion regulation has obvious role in mental health and it is too important 
component in Policing. So the aim of this study was to compare emotion regulation 
among police university students and nonmilitary university students. 

MATERIALS & METHODS: This study is the descriptive and causal-comparative 
that done through field research. Data was collected through Emotion Regulation 
Difficulties Questionnaire (ERDQ). The population included all university students 
were studying at Police University and other universities in Tehran in 1395, of 
which 240 were selected as sample by systematic random sampling. To analyze the 
data, independent T test was used. 

FINDINGS: The findings of the present study showed that the mean and standard 
deviation of the scores of police university students in emotional regulation was 
(78.65 and 19.74, respectively) and the mean and standard deviation of scores of 
emotional regulation of nonmilitary students was (80.35 and 19.30, respectively). 
The score of police university students, except in the subscale of lack of emotional 
awareness, was lower than the average (2.5) in all subscales. 

CONCLUSION: Based on the results of the present study, it seems that the 
emotional regulation of police university students is not significantly different from 
that of nonmilitary university students. 
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 ىقامُ اصیه دسترسی آزاد

 انیدانشجّ با یانتظاى عنّو دانشگاٌ انیدانشجّ ی  جانیٍ ًیتنظ سُیىقا
 یرنظاىیغ

 2دیسع ًیىر ،1یفرش ىائدٌ ،*2ژادن یبَزاد ىنصّرٌ ،1یٍرِ ًیىر
 .رانیا تَران، ،یاسالى آزاد دانشگاٌ قات،یتحق ِ عنّو ِاحد ،یعيّى یرِانشناس ارشد یکارشناس 1
 .رانیا تَران، ،یاسالى آزاد دانشگاٌ قات،یتحق ِ عنّو ِاحد ،ینیبام یرِانشناس ارشد یکارشناس 2

 

 چکیدٌ

 

. است ینظاى ىشاغه در ىًَ اریبس یا¬ىؤمفُ ِ دارد رِان سالىت در یآشکار نقش ،یجانیٍ ًیتنظاٍداف: 
 یرنظاىیغ انیدانشجّ با یانتظاى عنّو دانشگاٌ انیدانشجّ ی  جانیٍ ًیتنظ سُیىقا باٍدف حاضر پژٍِش
 .شد انجاو

 ٍيُ شاىه پژٍِش ی  آىار جاىعُ. است ایُ سیىقا -یعن نّع از ِ یفیتّص پژٍِش، نیاٍا:  ِ رِش ىّاد
 در تَران شَر ی  رنظاىیغ یٍادانشگاٌ انیدانشجّ ِ یانتظاى عنّو دانشگاٌ در هیتحص بُ ىشغّل انیدانشجّ

 انتخاب نيّنُ عنّان بُ کیستياتیس یتصادف ی  رگیُ نيّن رِش با نفر 2;2 ٍا آن نیب از کُ بّد >134 سال
 جانیٍ ًیتنظ در یدشّار پرسشناىُ هیتکي قیطر از ٍادادٌ ِ شد اجرا یدانیى صّرت بُ حاضر پژٍِش. شدند
 .شد سُیىقا یرنظاىیغ ِ ینظاى انیدانشجّ نیب ٍا دادٌ. دیگرد یآِر عجي

 بیترت بُ تَران شَر یرنظاىیغ ِ یانتظاى عنّو انیدانشجّ در جانیٍ ًیتنظ نيرات نیانگیى: ٍا افتُی
 .(p=2/>2) نداشتند یىعنادار اختالف گریکدی با کُ بّد 3/14±3/62 ِ 56/=5/14±

 با یانتظاى عنّو دانشگاٌ انیدانشجّ یجانیٍ ًیتنظ حاضر، ىطامعُ یٍا افتُی اساس بر: یریگ جُینت
 .ندارد یىعنادار تفاِت یرنظاىیغ انیدانشجّ

 

  .سیپن ،انیدانشجّ ،یجانیٍ ًیتنظٍا:  دِاژٌیکن 
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 ىقدىُ
ٍای نخستین  ىیراجی است کُ از انسان ؛در دیدگاٌ تکاىنی، ٍیجان

بُ   ٍیجان .ای دارد است ِ کارکردٍای ِیژٌ ىاندٌ یبرای ىا باق
در  ٍایی کُ کند تا بتّاند بُ ىشکالت ِ فرصت انسان کيك ىی

رِ است، سازگارانُ پاسخ دٍد. تقریبًا ٍيُ  ٍا رِبُ زندگی با آن
اند، بر نقش  شدٌ ٍیجان ىطرح ٌٍای جدیدی کُ در حّز نظریُ

 .]2[کنند  ىحبت ِ انطباقی آن در رفتار انسان تأکید ىی
عد در زندگی بشر، ب    ٍیجان ٌباِجّد نقش ىحبت ِ سازند

در زندگی   رب ٍیجانکُ ٍيان جنبُ ىخ ِجّد دارددیگری نیز 
زا  آفرین ِ آسیب . درِاقع، یك ٍیجان زىانی ىشکه]3[ افراد است

شّد کُ بُ سبك نادرستی ابراز شّد؛ در بافتی ناىتناسب رخ  ىی
داشتُ دٍد؛ بسیار شدید باشد ِ برای ىدت زیادی بر زندگی فرد اجر 

بخشی ٍیجانی  این کارکرد دِگانُ ٍیجان، بُ فرایند نظً باشد.
خّد را با تّجُ بُ  اتکند کُ طی آن، افراد ٍیجان رٌ ىیاشا

 .]4[ کنند ٍای گّناگّن تنظیً ِ تعدیه ىی ىّقعیت
بخشی ٍیجانی  پژٍِشگران، تعاریف گّناگّنی برای نظً

بخشی ٍیجانی بُ  برخی از پژٍِشگران نظً اند. ازنظر ارائُ دادٌ
ٍستند.  شدٌ فعال ات  شّد کُ ٍيراٌ با ٍیجان تغییراتی اطالق ىی

ٍا شاىه تغییراتی است کُ در خّد ٍیجان یا دیگر  این دگرگّنی
)ىانند حافظُ، تّجُ یا تعاىالت ی شناخت فرایندٍای رِان
بخشی  دٍد. ازنظر این پژٍِشگران اصطالح نظًاجتياعی( رخ ىی

شّد: ٍیجان  ىجزا تفکیك ىی ٌکنند تنظیً ٌٍیجانی، بُ دِ پدید
 یندٌ )تغییراتی کُ پیاىد ٍیجانکن در جایگاٌ یك عاىه تنظیً

شّندٌ  ًیٍستند( ِ ٍیجان در جایگاٌ یك عاىه تنظ ،شدٌ فعال
پردازان . برخی دیگر از نظریُ]5[ شدٌ( فعال )تغییرات در ٍیجان  

. آگاٍی از 2دانند:  ىؤمفُ ىی 5 ٌتنظیً ٍیجانی را دربرگیرند
کنترل . تّانایی 4. پذیرش ٍیجانات؛ 3ٍا؛  ٍیجانات ِ فَيیدن آن

 یرفتارٍای تکانشی ِ رفتار کردن ىطابق با اٍداف ىطنّب درزىان
پذیر  . تّانایی کاربرد انعطاف5شّد ِ  کُ ٍیجان ىنفی تجربُ ىی

ىنظّر تنظیً  تدابیر تنظیً ٍیجانی ىتناسب با ىّقعیت، بُ
ٍای ٍیجانی، دستیابی بُ اٍداف شخصی ِ احتراو  ىطنّب پاسخ
 .]6[ ٍای ىحیطی بُ خّاستُ

تنظیً ٍیجانی، افراد ىختنف را حّزٌ پردازان کی از نظریُی
بخشی ٍیجانی بُ دِ گرٌِ عيدٌ  راٍبردٍای نظً یریکارگ در بُ

کند: افرادی کُ بر رِیدادٍای پیش از برِز یك ٍیجان تقسیً ىی
شّند.  ٍای ٍیجانی ىتيرکز ىی کنند ِ افرادی کُ بر پاسخ تيرکز ىی

 ٌعنّان یك راٍبرد ِیژ ختی را بُِی ٍيچنین، ارزیابی ىجدد شنا
گیرد؛ این راٍبرد عبارت است از  بخشی ٍیجانی در نظر ىی نظً

فرد بتّاند ىّقعیت  کُ یطّر تغییر دادن ىعنای یك ىّقعیت، بُ
 .]7[نياید عنّان ىّقعیتی خنحی تفسیر  ٍیجان برانگیز را بُ

ای کنیدی در ىنزمُ ىؤمفُ بخشی ٍیجانی، بُ دشّاری در نظً
شدٌ  شناسی رِانی برای اختالالت خاص ارائُ چندین ىدل آسیب

است. اختالالتی ٍيچّن اختالل شخصیت ىرزی، افسردگی عيدٌ، 
، اضطراب اجتياعی، اختالالت افتُیً یدِقطبی، اضطراب تعي

خّردن ِ اختالالت ىرتبط با سّءىصرف ىّاد ِ امکه ازجينُ 
خشی ٍیجانی در ب ٍا در نظً اختالالتی ٍستند کُ نقش دشّاری

 .]8[ اند ییدشدٌتأٍا بررسی ِ  آن
 225اجر در  ٌانداز 352بر رِی  ینیدر پژٍِشی فرا تحن

بخشی ٍیجانی  پژٍِش، ارتباط ىیان راٍبردٍای ناکارآىد در نظً
. نتایج این پژٍِش نشان داد کُ شدشناسی رِانی بررسی  ِ آسیب

 بیشتریناجتناب،  ِ ذٍنی، سرکّب راٍبردٍایی ىانند نشخّار
 ىشخص شداجر را در اختالالت رِانی دارند. ٍيچنین  ٌانداز

اختالالت افسردگی ِ اضطراب، در ىقایسُ با اختالالت خّردن ِ 
تری با راٍبردٍای  سّءىصرف ىّاد، ارتباط بیشتر ِ ٍيگاو

ٍای ىختنف دارند. افراد  بخشی ٍیجانی در پژٍِش ناکارآىد نظً
ِ عّاطف ىنفی خّد را  اتٍیجانکنند  ىضطرب ِ افسردٌ سعی ىی

ىنفی  اتبازداری کنند؛ این اىر باعخ بازگشت ِ تشدید این ٍیجان
عنّان یك راٍکار  خّاٍد شد. این افراد، از بازداری ٍیجانی بُ

 .]9[ کنندنق استفادٌ ىیفرض، برای بَبّد خ   پیش
این، افراد ىبتالبُ اضطراب ِ افسردگی، برای رٍایی  عالٌِ بر

بخشی ٍیجانی  ىنفی، ىيکن است دیگر راٍبردٍای نظً از عّاطف
ٍای  ناسازگارانُ، ىانند اجتناب ىّقعیتی، استفادٌ از نشانُ

یا سّءىصرف  یساز یبخش، ىنحرف کردن تّجُ، عقالن ایينی
ىّاد، را نیز بُ کار ببرند. این افراد با نپذیرفتن تجارب ٍیجانی 

ٍای سازگارانُ ِ ٌ ٍا، فرصت یادگیری شیّ ىنفی ِ اجتناب از آن
پرفشار ِ اضطراب را از دست خّاٍند  یٍا ىؤجر  ىّاجَُ باحامت

داد. تّانایی تنظیً ٍیجانات ىنفی برای حفظ ِ تداِو سالىت 
ٍایی  خصّص در جيعیت رِانی ِ بَزیستی فردی ضرِری است، بُ

شّند کُ ٍیجانات  ٍایی ىّاجُ ىی طّرىعيّل با ىّقعیت کُ بُ
 .]:[ زاندیانگ یىنفی شدید را برى

ٍای خطرناک ِ  طّر رِزىرٌ با ىّقعیت افسران پنیس بُ
کُ با احتيال باالیی باعخ استرس، خشً ِ  ینیب شیپ رقابهیغ

. در راستای اجرای قّانین، ]21[ شّند، رِبرِ ٍستند اضطراب ىی
زِر ِ اجبار شّند کُ  افسران پنیس، در برخی ىّارد باید ىتّسه بُ

تّأو  ىرگدیدگی فرد ِ حتی  امقٌّ با آسیبطّر ب این ىّضّع بُ
سختی را بدِن تأىه بگیرند ِ این  اتاست. افسران باید تصيیي

اقداو دچار احساس شرو، گناٌ،  نیازا ٍا پس شّد تا آن باعخ ىی
نگرانی ِ تردید در ىّرد ضرِرت تصيیً خّد شّند. تحقیقات 

قربانیان اند کُ افسران پنیس زىانی کُ با جرو ِ  نشان دادٌ
شّند، بخصّص زىانی کُ قربانیان کّدک  ىّاجُ ىی اتتصادف

ٍا باید باخشً ِ  آن حال نیبرند. درع ٍستند، بسیار رنج ىی
 دادگاٌآزادی برخی از این ىجرىین با رای  جُینااىیدی کُ درنت

کُ افسران  زىانی ،. از طرفی]22[ گیرد، نیز رِبرِ شّند صّرت ىی
ٍا تّسط رؤسا،  ٍای آن تالش کنند کُپنیس احساس ىی

ٍا  شّد یاس ِ نااىیدی آنىطبّعات ِ ىردو نادیدٌ گرفتُ ىی
 .]23[ کندشدت بیشتری پیدا ىی

تنظیً ٍیجانی  اساس آنچُ ذکر شد ِ نیز اٍيیت ىّضّع   بر

دٍی بُ این در جيعیت پنیس، پژٍِش حاضر بُ دنبال پاسخ

دانشجّیان دانشگاٌ پرسش است "آیا بین ىیزان تنظیً ٍیجانی 

 عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی تفاِت ِجّد دارد؟"

 

 ٍا ىّاد ِ رِش
کُ ، استای ىقایسُ -ِ از نّع عنی تّصیفی ،حاضر ىطامعُ

پرسشناىُ  تکيیه ٍا از طریقصّرت ىیدانی اجرا شد ِ دادٌ بُ
 آِری گردید.جيع

دانشجّیان دانشگاٌ عنّو  شاىه ٍيُ :آىاری جاىعُ
 شاغه بُ تحصیهٍای غیرنظاىی  انتظاىی ِ دانشجّیان دانشگاٌ

 در شَر تَران بّدند.  24:5 -6:اِل تحصینی  نیيسالدر 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
10

.3
.2

19
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
22

86
24

1.
14

00
.1

0.
3.

1.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 6

http://dx.doi.org/10.30505/10.3.219
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1400.10.3.1.5
http://jpmed.ir/article-1-768-fa.html


 ِ ٍيکاران ٍرِی     333

 22;1 تابستان، 3، شياٌر 12 دٌِر ناىُ عنيی ـ پژٍِشی طب انتظاىی  فصه

نفر  231نفری(، شاىه  231نفر )دِ گرٌِ  351 :پژٍِش نيّنُ
پسر( ِ نفر  71نفر دختر ِ  71دانشجّی دانشگاٌ عنّو انتظاىی )

 بانفر پسر( کُ  71نفر دختر ِ  71نشجّی غیرنظاىی )نفر دا 231نیز 
 حجًگیری  تصادفی سیستياتیک انتخاب شدند. رِش نيّنُ

 . ]24[ىطامعات ىشابُ پیشین ىشخص گردید نيّنُ بر اساس 
نيّنُ نظاىی با استفادٌ از رِش  :ٍاشیٌّ گردآِری دادٌ

 5بُ این صّرت کُ از بین  .انتخاب شد یا ای چندىرحنُخّشُ
کّجر  یعنّان خّشُ اِل ِ ىرکز آىّزش دانشکدٌ، یک دانشکدٌ بُ

خّشُ نیز دِ کالس )بین ٍر از  ند.عنّان خّشُ دِو انتخاب شد بُ
صّرت  کالس بُ 5نفر( برگزیدٌ شد ِ اعضای این  45تا  41

حضّری بُ پرسشناىُ پاسخ دادند. برای انتخاب افراد غیرنظاىی، 
تَران فَرست شد ِ از ىیان ٍای غیرنظاىی شَر دانشگاٌ ٍيُ
دانشگاٌ )دانشگاٌ عالىُ طباطبائی ِ دانشگاٌ تَران(  3ٍا  آن
سپس با ىراجعُ بُ ٍر  گردید.صّرت تصادفی سادٌ انتخاب  بُ

نفر از دِ  231نفر پسر )ىجيّعًا  41نفر دختر ِ  41دانشگاٌ، تعداد 
 کُ ندگیری در دسترس انتخاب شدصّرت نيّنُ دانشگاٌ( بُ

 .را تکيیه کردنداىُ پژٍِش پرسشن
ٍا از ىقیاس ِری دادٌآ جيعجَت  :ابزار ىّرداستفادٌ

 در تنظیً ٍیجان استفادٌ شد. دشّاری
 Difficulties in) در تنظیً ٍیجان دشّاریىقیاس 

Emotion Regulation Scale; DERS):  این ىقیاس در سال
 47 هشاىشدٌ ِ نسخُ نَایی آن  تّسط گراتز ِ رِىر ساختُ 3112

ٍا در ىقیاس . گسترٌ پاسخ]25[ است یآیتً خّد گزارش دٍ
 3درصد(،  1-21ٍرگز ) تقریباً بُ ىعنای  2گیرد. قرار ىی 6تا  2میکرت 

بُ ىعنای نیيی از  4درصد(،  46تا  22بُ ىعنای گاٍی اِقات )
درصد(  1:تا  77بُ ىعنای اکحر اِقات ) 5درصد(،  76تا  47ىّاقع )

  . استدرصد(  211تا  2:بُ ىعنای تقریبًا ٍيیشُ ) 6ِ 
ٍای زیرىقیاس عدو پذیرش پاسخ 7تحنیه عاىنی ِجّد 

ٍیجانی، دشّاری در انجاو رفتار ٍدفيند، دشّاری در کنترل 
دسترسی ىحدِد بُ راٍبردٍای  ،تکانُ، فقدان آگاٍی ٍیجانی

ی عدو ِضّح ٍیجانی را نشان داد. نتایج حاکِ تنظیً ٍیجانی، 
 7. ٍر ]26[است این ىقیاس  ، برای4/1:از ٍيسانی درِنی باال، 

. بر ]27[داشتند  9/1، آمفای کرِنباخ باالی DERSزیرىقیاس 
پرسشناىُ که ، آمفای کرِنباخ ]28[یک ىطامعُ داخنی اساس 

 86/1برآِرد شد. در پژٍِش حاضر نیز ضریب آمفای کرِنباخ  3/1:
 بُ دست آىد.

ً بُ دِ رِش ىحاسبُ شد. انجاو ٍ ىقیاسپایایی این 
ٍفتُ نشان داد  3دانشجّ بُ فاصنُ  41باز آزىّن بر رِی  -آزىّن

 112/1ِ در سطح  داردِجّد  96/1اجرا ٍيبستگی  3کُ بین 
رِش  3پایایی این ىقیاس با ای دیگر  در ىطامعُ. استىعنادار 

ِ  95/1آمفای کرِنباخ ِ تنصیف ىحاسبُ شد کُ بُ ترتیب برابر 
87/1 (12/1>p ،12/1r= ،211n=)  ِ حاکی از اعتبار ىناسب آن بّد

 . ]29[ است
ٍای این پژٍِش بُ دِ رِش دادٌ :ٍادادٌ هیِتحنُ یتجز

دِ  tتّصیفی )ىیانگین، انحراف استاندارد( ِ استنباطی )آزىّن 
 <16/1داری  سطح ىعنی. گردیدند هیِتحنُ یگرٌِ ىستقه( تجز

Pافزار  شد. تياىی ىراحه با نرو محاظSPSS  ُتحنیه شد. 35نسخ 
، رعایت اصّل اخالق در پژٍِشىنظّر  بُ :ىالحظات اخالقی

ِ افراد  گردیدکنندگان تشریح ٍدف تحقیق ِ رِال کار برای شرکت
در این ىطامعُ،  .ِارد ىطامعُ شدند آگاٍانُکتبی ِ با رضایت 

 .گردیدندىحرىانُ بّدٌ ِ بدِن ذکر ناو تحنیه  ٍا دادٌ
 

 اٍ یافتُ
دانشجّی غیرنظاىی  231دانشجّی نظاىی ِ  231در این ىطامعُ 

ِ در  ±26/31حضّر داشتند. ىیانگین سنی در گرٌِ نظاىی برابر 
 دار نیست  بّد کُ اختالف ىعنی ±6/33گرٌِ غیرنظاىی برابر 

(16/1=p) ،بررسی تفاِت بین ىیزان تنظیً ٍیجانی در  برای
دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی از 

ٍای ىستقه استفادٌ شد. بُ این ىنظّر برای  برای گرٌِ T آزىّن
ٍای تنظیً ٍیجانی در  فرض برابری ِاریانس بررسی پیش

ن . در آزىّگردید استفادٌٍای ىّردپژٍِش از آزىّن مّین  گرٌِ
 78/1:داری ِ سطح ىعنی F=13/1(، ىقادیر P< 16/1مّین )ىقدار 
 ٍستند ٍِای ىّردىطامعُ، برابر ِاریانس ىیانگینکُ نشان داد 

برابری ِاریانس استفادٌ شد.  از ىقادیر ىربّط بُ ىفرِضُ جُیدرنت
 Tدیر بر اساس ىقا آىدٌ است. 2جدِل ىستقه در   Tنتایج آزىّن

ِ سطح ىعناداری  349( با درجُ آزادی -785/1شدٌ ) ىحاسبُ
ٍای دِ گرٌِ رد  ، فرضیُ پژٍِش ىبنی بر تفاِت ىیانگین612/1
ٍای تنظیً ٍیجانی در دانشجّیان  بین ىیانگین مذاشّد ِ  ىی

 نظاىی ِ غیرنظاىی تفاِتی ىعنادار ِجّد ندارد. 

 
 ىقایسُ تنظیً ٍیجانی در  دِ گرٌِ دانشجّیان نظاىی ِ غیرنظاىی برایىستقه  T نتایج آزىّن (2جدِل 

انحراف استاندارد±ىیانگین تعداد گرٌِ دانشجّیان   سطح ىعناداری درجُ آزادی t اختالف خطای استاندارد اختالف ىیانگین 

7/89±:8/2 231 نظاىی  8/2-  63/3  785/1-  349 612/1  

:4/2 231 غیرنظاىی ± 4/91  8/2-  63/3  785/1-  99/348  612/1  

 

 بحخ
تنظیً ٍیجانی در دِ گرٌِ دانشجّیان عنّو  نشان داد حاضر نتایج

تفاِت ىعناداری شَر تَران انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی 
ٍا در عاىه تنظیً ٍیجانی،  ندارد. با تّجُ بُ عدو تفاِت بین گرٌِ

بین ىیزان تنظیً ٍیجانی »تّان گفت فرضیُ تحقیق یعنی  ىی
دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی تفاِت 

ازجينُ  ٍای بسیاریشّد. این یافتُ با پژٍِشرد ىی« ِجّد دارد
 ،]:2[ افسران پنیس آميان رِییسختِ  یشناخت تجارب رِان

، اختالل ]31[ ً ٍیجانٍای تنظی پژٍِشی در باب ارزیابی ىَارت
 ٍای تشخیصی ِ اپیدىیّمّژیک دیدگاٌ ؛استرس پس از سانحُ

، ]33[ پذیری در برابر افسردگی ، تنظیً احساسات ِ آسیب]32[
ِ ارتباط  ]34[ آىّزش تنظیً ٍیجانی بر عالئً ىشکالت ٍیجانی

 ٍای ٍیجانی ىنفی با رفتار خّردن آشفتُ در دانشجّیانىؤمفُ
 .ٍيخّان است ]35[

ٍای  تّان گفت کُ بر اساس بررسی در تبیین این یافتُ ىی
آىدٌ ِ طی نظرات  کارشناسی  ىربیان آىّزشی ِ فرىاندٍان  عيه بُ
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صف، دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی در بدِ ِرِد بُ دانشگاٌ 
بیشتری نسبت بُ دانشجّیان  یشناخت ٍای رِاندارای تّانایی

ٍایی ازجينُ سازگاری، غیرنظاىی ٍستند )برای ىحال در حّزٌ
آِری، تحيه ناکاىی، تغییر سبک زندگی ِ امگٍّای رفتاری، تاب

خّدکنترمی ِ باِرٍای اعتقادی  قّی( اىا بُ دمیه ىّاجَُ با 
ٍای تّانایی ٍای نظاىی، این ِ آىّزش شرایطی پراسترس

 .  گیرد یر قرار ىیتأجتحت ی شناخت رِان
تر ٍای پراسترسیی کُ در رستٍُا آنیژٌ ِ بُنیرٍِای پنیس 

با ىّاردی ىّاجُ  دفعات بُىحه آگاٍی ِ ... ىشغّل بُ کار ٍستند 
فرسایی ٍستند ٍای غیرىرسّو ِ طاقتشّند کُ بسیار ىّقعیت یى
زد در ٍایی باشند تا آنان را قادر سابایستی ىجَز بُ ىَارت ٍا آنِ 

ای را اتخاذ کنند. از ٍای دشّار، تصيیيات شایستُاین ىّقعیت
ی است ا گّنُ بُسّیی دیگر ىتأسفانُ ىاٍیت بسیاری از ىاجراٍا 

-آىیز، افسران با احساسات  پیشکُ حتی پس از پایان ىّفقیت

ترس، خشً، نااىیدی ِ ناکاىی  ازجينُآىدۀ ناشی از آن حّادث 
 .]36[درگیر ٍستند 

کاری نیـرِی پنیـس بـّدٌ  ٍای ىحیطاسـترس ٍيـّارٌ در 
یــا  شناختی رِانىتعــدد  ىشکالتبــا  تّاند کُ ىی اسـت

در این شغه فرد با . جســيانی ِ یـا سـازىانی ٍيـراٌ باشـد
ٍای ٍای کاری شبانُ، کارٍای دفتری تکراری، فرصت شیفت

ناپذیری  ىراتب خشك ِ انعطاف ىحدِد برای پیشرفت ِ سنسنُ
دٍد.  رِبرِست کُ سطح کنترل ِ خّدىختاری را در تنگنا قرار ىی

احتيال بیشتری فرد را در داو ناکاىی،  ىجيّعُ این عّاىه بُ
 .]37[ دٍد قرار ىی افسردگیاضطراب، نااىیدی ِ عالئً 

ٍای  ىطامعات گستردٌ در ىّرد استرس ىتأسفانُ باِجّد
ی ىناسب در راستای ِ مزِو تيَیداتىشاغه پنیسی ِ نظاىی 

 ٍایی سرفصه، ىشاغهٍای تنظیً ٍیجانی  این افزایش  ىَارت
  ٌ دانشجّیان نظاىی  برایبسیار حیاتی  دربارٌ آىّزش این ساز

ِ احتيااًل ٍيین اىر ىّجب عدو تفاِت ىعنادار در  نداردِجّد 

تنظیً ٍیجانی این دانشجّیان با دانشجّیان غیرنظاىی شدٌ 
 است.

، الزو است ىطامعُ حاضر ٍای یافتُبُ دمیه ىعنادار نبّدن 
. از طرفی با شّدتکرار  کُ تحقیقات ىشابُ این پژٍِش ىجدداً 

، یشناخت تّجُ بُ نقش تنظیً ٍیجانی در بَزیستی رِان
گیری ِ سازگاری، فرایندٍای گّناگّن ذٍنی ىانند فرایند تصيیً

ریزی ر حّزٌ برناىُىتخصصان ِ ىسئّمین اىر د ؛پردازش اطالعات
تّانند ىداخالت تنظیً ٍیجانی ازجينُ افزایش ِ آىّزش، ىی

ٍای تنظیً آشنایی با ىبانی تنظیً ٍیجانی ِ افزایش ىَارت
آىّزشی دانشجّیان بگنجانند. ٍای  ِ سرفصهٍیجانی را در برناىُ 

از سّیی دیگر الزو است در خصّص ضرِرت این ىّضّع، جنساتی 
نظیً شّد تا در آیندٌ بُ این ىًَ، بَای بیشتری با ىسئّمین اىر ت

 بدِشّد کُ در در این جيعیت  خاص دادٌ شّد. پیشنَاد ىی
، تنظیً ٍیجانی یپنیس ىشاغهپذیرش ِ استخداو  ىتقاضیان 

 گردد.ارزیابی  داِطنبان
 

 تشکر ِ قدردانی

دانشجّیان ىحترىی کُ با  ٍيُدانند از ىحققان بر خّد الزو ىی

ٍای پژٍِش، در انجاو پرسشناىُ تکيیه بااشتیاق ِ پذیرندگی، 

 جا آِرند. حاضر ٍيکاری داشتند کيال قدردانی را بُ ىطامعُ

 تضاد ىنافع

گّنُ تعارض ىنافعی در  دارند کُ ٍیچنّیسندگان ىقامُ اذعان ىی

 .قبال ىطامعُ حاضر ِجّد ندارد

یسندگان در نگارش اِمیُ ىطامعُ ِ ٍيُ نّ سًَ نّیسندگان:
بازنگری آن سَیً بّدند ِ ٍيُ با تأیید نَایی ىطامعُ حاضر، 

 پذیرند.  ىسئّمیت دقت ِ صحت ىطامب ىندرج در آن را ىی
 حيایت ىامی نداشتُ است. گّنُ یچپژٍِش حاضر ٍ ىنابع ىامی:
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