ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2021;10(3):219-224

Journal of Police Medicine
Journal Homepage: http://jpmed.ir/

Original Article

Open Access

A Comparative study of emotion regulation among police
university students and nonmilitary university students
Maryam Heravi1, Mansoureh Behzadi Nejad2*, Maedeh Farshi1, Maryam Saeid2
1

[ DOI: 10.30505.10.3.217 ]

[ DOR: 20.1001.1.22286241.1400.10.3.1.5 ]

[ Downloaded from jpmed.ir on 2022-01-20 ]

2

MSc in General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
MSc in Clinical Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

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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ىجنُ طب انتظاىی
ِبسایت ىجنُhttp://jpmed.ir/ :

دسترسی آزاد

ىقامُ اصیه

ىقایسُ تنظیً ٍیجانی دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی با دانشجّیان
غیرنظاىی
ىر یً ٍرِی ،1ىنصّرٌ بَزادینژاد ،*2ىائدٌ فرشی ،1ىر یً سعید

2

چکیدٌ
اٍداف :تنظیً ٍیجانی ،نقش آشکاری در سالىت رِان دارد ِ ىؤمفُ¬ای بسیار ىًَ در ىشاغه نظاىی است.
پژٍِش حاضر باٍدف ىقایسُ تنظیً ٍیجانی دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی با دانشجّیان غیرنظاىی
انجاو شد.
ىّاد ِ رِشٍا :این پژٍِش ،تّصیفی ِ از نّع عنی -ىقایسُای است .جاىعُ آىاری پژٍِش شاىه ٍيُ
دانشجّیان ىشغّل بُ تحصیه در دانشگاٌ عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان دانشگاٌٍای غیرنظاىی شَر تَران در
سال < 134بّد کُ از بین آنٍا  2;2نفر با رِش نيّنُگیری تصادفی سیستياتیک بُعنّان نيّنُ انتخاب
شدند .پژٍِش حاضر بُصّرت ىیدانی اجرا شد ِ دادٌٍا از طریق تکيیه پرسشناىُ دشّار ی در تنظیً ٍیجان
جيعآِری گردید .دادٌٍا بین دانشجّیان نظاىی ِ غیرنظاىی ىقایسُ شد.

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-01-20

 1کارشناسی ارشد رِانشناسی عيّىیِ ،احد عنّو ِ تحقیقات ،دانشگاٌ آزاد اسالىی ،تَران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد رِانشناسی بامینیِ ،احد عنّو ِ تحقیقات ،دانشگاٌ آزاد اسالىی ،تَران ،ایران.

یافتٍُا :ىیانگین نيرات تنظیً ٍیجان در دانشجّیان عنّو انتظاىی ِ غیرنظاىی شَر تَران بُ ترتیب
 62/3±14/3 ِ 56/=±14/5بّد کُ با یکدیگر اختالف ىعنادار ی نداشتند (<.)p=2/2
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ىقدىُ
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ىّاد ِ رِشٍا
ىطامعُ حاضر ،تّصیفی ِ از نّع عنی -ىقایسُای است ،کُ
بُصّرت ىیدانی اجرا شد ِ دادٌٍا از طریق تکيیه پرسشناىُ
جيعآِری گردید.
جاىعُ آىاری :شاىه ٍيُ دانشجّیان دانشگاٌ عنّو
انتظاىی ِ دانشجّیان دانشگاٌٍای غیرنظاىی شاغه بُ تحصیه
در نیيسال اِل تحصینی  24:5 -:6در شَر تَران بّدند.
Journal of Police Medicine

] [ DOI: 10.30505.10.3.217

در دیدگاٌ تکاىنیٍ ،یجان؛ ىیراجی است کُ از انسانٍای نخستین
برای ىا باقیىاندٌ است ِ کارکردٍای ِیژٌای داردٍ .یجان بُ
انسان کيك ىیکند تا بتّاند بُ ىشکالت ِ فرصتٍایی کُ در
ً
تقریبا ٍيُ
زندگی با آنٍا رِبُرِ است ،سازگارانُ پاسخ دٍد.
نظریٍُای جدیدی کُ در حّزٌ ٍیجان ىطرحشدٌاند ،بر نقش
ىحبت ِ انطباقی آن در رفتار انسان تأکید ىیکنند ].[2
باِجّد نقش ىحبت ِ سازندٌ ٍیجان در زندگی بشر ،بعد
دیگری نیز ِجّد دارد کُ ٍيان جنبُ ىخرب ٍیجان در زندگی
افراد است ] .[3درِاقع ،یك ٍیجان زىانی ىشکهآفرین ِ آسیبزا
ىیشّد کُ بُ سبك نادرستی ابراز شّد؛ در بافتی ناىتناسب رخ
دٍد؛ بسیار شدید باشد ِ برای ىدت زیادی بر زندگی فرد اجر داشتُ
باشد .این کارکرد دِگانُ ٍیجان ،بُ فرایند نظًبخشی ٍیجانی
اشارٌ ىیکند کُ طی آن ،افراد ٍیجانات خّد را با تّجُ بُ
ىّقعیتٍای گّناگّن تنظیً ِ تعدیه ىیکنند ].[4
پژٍِشگران ،تعاریف گّناگّنی برای نظًبخشی ٍیجانی
ارائُ دادٌاند .ازنظر برخی از پژٍِشگران نظًبخشی ٍیجانی بُ
تغییراتی اطالق ىیشّد کُ ٍيراٌ با ٍیجانات فعالشدٌ ٍستند.
این دگرگّنیٍا شاىه تغییراتی است کُ در خّد ٍیجان یا دیگر
فرایندٍای رِانشناختی (ىانند حافظُ ،تّجُ یا تعاىالت
اجتياعی) رخ ىیدٍد .ازنظر این پژٍِشگران اصطالح نظًبخشی
ٍیجانی ،بُ دِ پدیدٌ تنظیًکنندٌ ىجزا تفکیك ىیشّدٍ :یجان
در جایگاٌ یك عاىه تنظیًکنندٌ (تغییراتی کُ پیاىد ٍیجانی
فعالشدٌٍ ،ستند) ِ ٍیجان در جایگاٌ یك عاىه تنظیً شّندٌ
(تغییرات در ٍیجان فعالشدٌ) ] .[5برخی دیگر از نظریُپردازان
تنظیً ٍیجانی را دربرگیرندٌ  5ىؤمفُ ىیدانند .2 :آگاٍی از
ٍیجانات ِ فَيیدن آنٍا؛  .3پذیرش ٍیجانات؛  .4تّانایی کنترل
رفتارٍای تکانشی ِ رفتار کردن ىطابق با اٍداف ىطنّب درزىانی
کُ ٍیجان ىنفی تجربُ ىیشّد ِ  .5تّانایی کاربرد انعطافپذیر
تدابیر تنظیً ٍیجانی ىتناسب با ىّقعیت ،بُىنظّر تنظیً
ىطنّب پاسخٍای ٍیجانی ،دستیابی بُ اٍداف شخصی ِ احتراو
بُ خّاستٍُای ىحیطی ].[6
یکی از نظریُپردازان حّزٌ تنظیً ٍیجانی ،افراد ىختنف را
در بُکارگیر ی راٍبردٍای نظًبخشی ٍیجانی بُ دِ گرٌِ عيدٌ
تقسیً ىیکند :افرادی کُ بر رِیدادٍای پیش از برِز یك ٍیجان
تيرکز ىیکنند ِ افرادی کُ بر پاسخٍای ٍیجانی ىتيرکز ىیشّند.
ِی ٍيچنین ،ارزیابی ىجدد شناختی را بُعنّان یك راٍبرد ِیژٌ
نظًبخشی ٍیجانی در نظر ىیگیرد؛ این راٍبرد عبارت است از
تغییر دادن ىعنای یك ىّقعیت ،بُطّریکُ فرد بتّاند ىّقعیت
ٍیجان برانگیز را بُعنّان ىّقعیتی خنحی تفسیر نياید ].[7
دشّاری در نظًبخشی ٍیجانی ،بُىنزمُ ىؤمفُای کنیدی در
چندین ىدل آسیبشناسی رِانی برای اختالالت خاص ارائُشدٌ
است .اختالالتی ٍيچّن اختالل شخصیت ىرزی ،افسردگی عيدٌ،
دِقطبی ،اضطراب تعيیًیافتُ ،اضطراب اجتياعی ،اختالالت
خّردن ِ اختالالت ىرتبط با سّءىصرف ىّاد ِ امکه ازجينُ
اختالالتی ٍستند کُ نقش دشّاریٍا در نظًبخشی ٍیجانی در
آنٍا بررسی ِ تأییدشدٌاند ].[8
در پژٍِشی فرا تحنینی بر رِی  352اندازٌ اجر در 225
پژٍِش ،ارتباط ىیان راٍبردٍای ناکارآىد در نظًبخشی ٍیجانی
ِ آسیبشناسی رِانی بررسی شد .نتایج این پژٍِش نشان داد کُ

راٍبردٍایی ىانند نشخّار ذٍنی ،سرکّب ِ اجتناب ،بیشترین
اندازٌ اجر را در اختالالت رِانی دارندٍ .يچنین ىشخص شد
اختالالت افسردگی ِ اضطراب ،در ىقایسُ با اختالالت خّردن ِ
سّءىصرف ىّاد ،ارتباط بیشتر ِ ٍيگاوتری با راٍبردٍای
ناکارآىد نظًبخشی ٍیجانی در پژٍِشٍای ىختنف دارند .افراد
ىضطرب ِ افسردٌ سعی ىیکنند ٍیجانات ِ عّاطف ىنفی خّد را
بازداری کنند؛ این اىر باعخ بازگشت ِ تشدید این ٍیجانات ىنفی
خّاٍد شد .این افراد ،از بازداری ٍیجانی بُعنّان یك راٍکار
پیشفرض ،برای بَبّد خنق استفادٌ ىیکنند ].[9
عالٌِ بر این ،افراد ىبتالبُ اضطراب ِ افسردگی ،برای رٍایی
از عّاطف ىنفی ،ىيکن است دیگر راٍبردٍای نظًبخشی ٍیجانی
ناسازگارانُ ،ىانند اجتناب ىّقعیتی ،استفادٌ از نشانٍُای
ایينیبخش ،ىنحرف کردن تّجُ ،عقالنی سازی یا سّءىصرف
ىّاد ،را نیز بُ کار ببرند .این افراد با نپذیرفتن تجارب ٍیجانی
ىنفی ِ اجتناب از آنٍا ،فرصت یادگیری شیٌٍّای سازگارانُ ِ
ىؤجر ىّاجَُ باحامتٍای پرفشار ِ اضطراب را از دست خّاٍند
داد .تّانایی تنظیً ٍیجانات ىنفی برای حفظ ِ تداِو سالىت
رِانی ِ بَزیستی فردی ضرِری است ،بُخصّص در جيعیتٍایی
کُ بُطّرىعيّل با ىّقعیتٍایی ىّاجُ ىیشّند کُ ٍیجانات
ىنفی شدید را برىیانگیزاند ].[:
افسران پنیس بُطّر رِزىرٌ با ىّقعیتٍای خطرناک ِ
غیرقابهپیشبینی کُ با احتيال باالیی باعخ استرس ،خشً ِ
اضطراب ىیشّند ،رِبرِ ٍستند ] .[21در راستای اجرای قّانین،
افسران پنیس ،در برخی ىّارد باید ىتّسه بُزِر ِ اجبار شّند کُ
این ىّضّع بُطّر بامقٌّ با آسیبدیدگی فرد ِ حتی ىرگ تّأو
است .افسران باید تصيیيات سختی را بدِن تأىه بگیرند ِ این
باعخ ىیشّد تا آنٍا پسازاین اقداو دچار احساس شرو ،گناٌ،
نگرانی ِ تردید در ىّرد ضرِرت تصيیً خّد شّند .تحقیقات
نشان دادٌاند کُ افسران پنیس زىانی کُ با جرو ِ قربانیان
تصادفات ىّاجُ ىیشّند ،بخصّص زىانی کُ قربانیان کّدک
ٍستند ،بسیار رنج ىیبرند .درعینحال آنٍا باید باخشً ِ
نااىیدی کُ درنتیجُ آزادی برخی از این ىجرىین با رای دادگاٌ
صّرت ىیگیرد ،نیز رِبرِ شّند ] .[22از طرفی ،زىانی کُ افسران
پنیس احساس ىیکنند کُ تالشٍای آنٍا تّسط رؤسا،
ىطبّعات ِ ىردو نادیدٌ گرفتُ ىیشّد یاس ِ نااىیدی آنٍا
شدت بیشتری پیدا ىیکند ].[23
بر اساس آنچُ ذکر شد ِ نیز اٍيیت ىّضّع تنظیً ٍیجانی
در جيعیت پنیس ،پژٍِش حاضر بُ دنبال پاسخدٍی بُ این
پرسش است "آیا بین ىیزان تنظیً ٍیجانی دانشجّیان دانشگاٌ
عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی تفاِت ِجّد دارد؟"

ٍرِی ِ ٍيکاران
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در این ىطامعُ  231دانشجّی نظاىی ِ  231دانشجّی غیرنظاىی
حضّر داشتند .ىیانگین سنی در گرٌِ نظاىی برابر  ِ ±31/26در
گرٌِ غیرنظاىی برابر  ±33/6بّد کُ اختالف ىعنیدار نیست
( ،)p=1/16برای بررسی تفاِت بین ىیزان تنظیً ٍیجانی در
دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی از
آزىّن  Tبرای گرٌٍِای ىستقه استفادٌ شد .بُ این ىنظّر برای
بررسی پیشفرض برابری ِاریانسٍای تنظیً ٍیجانی در
گرٌٍِای ىّردپژٍِش از آزىّن مّین استفادٌ گردید .در آزىّن
مّین (ىقدار  ،)P> 1/16ىقادیر  ِ F=1/13سطح ىعنیداری 1/:78
نشان داد کُ ِاریانس ىیانگینٍای ىّردىطامعُ ،برابر ٍستند ِ
درنتیجُ از ىقادیر ىربّط بُ ىفرِضُ برابری ِاریانس استفادٌ شد.
نتایج آزىّن  Tىستقه در جدِل  2آىدٌ است .بر اساس ىقادیر T
ىحاسبُشدٌ ( )-1/785با درجُ آزادی  ِ 349سطح ىعناداری
 ،1/612فرضیُ پژٍِش ىبنی بر تفاِت ىیانگینٍای دِ گرٌِ رد
ىیشّد ِ مذا بین ىیانگینٍای تنظیً ٍیجانی در دانشجّیان
نظاىی ِ غیرنظاىی تفاِتی ىعنادار ِجّد ندارد.

جدِل  )2نتایج آزىّن  Tىستقه برای ىقایسُ تنظیً ٍیجانی در دِ گرٌِ دانشجّیان نظاىی ِ غیرنظاىی
گرٌِ دانشجّیان

تعداد

ىیانگین±انحراف استاندارد

اختالف ىیانگین

اختالف خطای استاندارد

t

درجُ آزادی

سطح ىعناداری

نظاىی
غیرنظاىی

231
231

89/7±2:/8
2:/4±91/4

-2/8
-2/8

3/63
3/63

-1/785
-1/785

349
348/99

1/612
1/612

بحخ
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دِرٌ  ،12شيارٌ  ،3تابستان 1;22

] [ DOI: 10.30505.10.3.217

نتایج حاضر نشان داد تنظیً ٍیجانی در دِ گرٌِ دانشجّیان عنّو
انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی شَر تَران تفاِت ىعناداری
ندارد .با تّجُ بُ عدو تفاِت بین گرٌٍِا در عاىه تنظیً ٍیجانی،
ىیتّان گفت فرضیُ تحقیق یعنی «بین ىیزان تنظیً ٍیجانی
دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی ِ دانشجّیان غیرنظاىی تفاِت
ِجّد دارد» رد ىیشّد .این یافتُ با پژٍِشٍای بسیاری ازجينُ
تجارب رِانشناختی ِ سخترِیی افسران پنیس آميان ]،[2:

پژٍِشی در باب ارزیابی ىَارتٍای تنظیً ٍیجان ] ،[31اختالل
استرس پس از سانحُ؛ دیدگاٌٍای تشخیصی ِ اپیدىیّمّژیک
] ،[32تنظیً احساسات ِ آسیبپذیری در برابر افسردگی ]،[33
آىّزش تنظیً ٍیجانی بر عالئً ىشکالت ٍیجانی ] ِ [34ارتباط
ىؤمفٍُای ٍیجانی ىنفی با رفتار خّردن آشفتُ در دانشجّیان
]ٍ [35يخّان است.
در تبیین این یافتُ ىیتّان گفت کُ بر اساس بررسیٍای
بُعيهآىدٌ ِ طی نظرات کارشناسی ىربیان آىّزشی ِ فرىاندٍان

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-01-20

یافتٍُا

] [ DOR: 20.1001.1.22286241.1400.10.3.1.5

نيّنُ پژٍِش 351 :نفر (دِ گرٌِ  231نفری) ،شاىه  231نفر
دانشجّی دانشگاٌ عنّو انتظاىی ( 71نفر دختر ِ  71نفر پسر) ِ
نیز  231نفر دانشجّی غیرنظاىی ( 71نفر دختر ِ  71نفر پسر) کُ با
رِش نيّنُگیری تصادفی سیستياتیک انتخاب شدند .حجً
نيّنُ بر اساس ىطامعات ىشابُ پیشین ىشخص گردید ].[24
شیٌّ گردآِری دادٌٍا :نيّنُ نظاىی با استفادٌ از رِش
خّشُای چندىرحنُای انتخاب شد .بُ این صّرت کُ از بین 5
دانشکدٌ ،یک دانشکدٌ بُعنّان خّشُ اِل ِ ىرکز آىّزشی کّجر
بُعنّان خّشُ دِو انتخاب شدند .از ٍر خّشُ نیز دِ کالس (بین
 41تا  45نفر) برگزیدٌ شد ِ اعضای این  5کالس بُصّرت
حضّری بُ پرسشناىُ پاسخ دادند .برای انتخاب افراد غیرنظاىی،
ٍيُ دانشگاٌٍای غیرنظاىی شَر تَران فَرست شد ِ از ىیان
آنٍا  3دانشگاٌ (دانشگاٌ عالىُ طباطبائی ِ دانشگاٌ تَران)
بُصّرت تصادفی سادٌ انتخاب گردید .سپس با ىراجعُ بُ ٍر
ً
(ىجيّعا  231نفر از دِ
دانشگاٌ ،تعداد  41نفر دختر ِ  41نفر پسر
دانشگاٌ) بُصّرت نيّنُگیری در دسترس انتخاب شدند کُ
پرسشناىُ پژٍِش را تکيیه کردند.
ابزار ىّرداستفادٌ :جَت جيعآِری دادٌٍا از ىقیاس
دشّاری در تنظیً ٍیجان استفادٌ شد.
ىقیاس دشّاری در تنظیً ٍیجان (Difficulties in
) :Emotion Regulation Scale; DERSاین ىقیاس در سال
 3112تّسط گراتز ِ رِىر ساختُشدٌ ِ نسخُ نَایی آن شاىه 47
آیتً خّد گزارش دٍی است ] .[25گسترٌ پاسخٍا در ىقیاس
ً
تقریبا ٍرگز ( 1-21درصد)3 ،
میکرت  2تا  6قرار ىیگیرد 2 .بُ ىعنای
بُ ىعنای گاٍی اِقات ( 22تا  46درصد) 4 ،بُ ىعنای نیيی از
ىّاقع ( 47تا  76درصد) 5 ،بُ ىعنای اکحر اِقات ( 77تا  :1درصد)
ً
تقریبا ٍيیشُ ( :2تا  211درصد) است.
ِ  6بُ ىعنای
تحنیه عاىنی ِجّد  7زیرىقیاس عدو پذیرش پاسخٍای
ٍیجانی ،دشّاری در انجاو رفتار ٍدفيند ،دشّاری در کنترل
تکانُ ،فقدان آگاٍی ٍیجانی ،دسترسی ىحدِد بُ راٍبردٍای
تنظیً ٍیجانی ِ ،عدو ِضّح ٍیجانی را نشان داد .نتایج حاکی
از ٍيسانی درِنی باال ،1/:4 ،برای این ىقیاس است ]ٍ .[26ر 7
زیرىقیاس  ،DERSآمفای کرِنباخ باالی  1/9داشتند ] .[27بر
اساس یک ىطامعُ داخنی ] ،[28آمفای کرِنباخ که پرسشناىُ

 1/:3برآِرد شد .در پژٍِش حاضر نیز ضریب آمفای کرِنباخ 1/86
بُ دست آىد.
پایایی این ىقیاس ًٍ بُ دِ رِش ىحاسبُ شد .انجاو
آزىّن -باز آزىّن بر رِی  41دانشجّ بُ فاصنُ ٍ 3فتُ نشان داد
کُ بین  3اجرا ٍيبستگی ِ 1/96جّد دارد ِ در سطح 1/112
ىعنادار است .در ىطامعُای دیگر پایایی این ىقیاس با  3رِش
آمفای کرِنباخ ِ تنصیف ىحاسبُ شد کُ بُ ترتیب برابر ِ 1/95
 )n=211 ،r=1/12 ،p>1/12( 1/87بّد ِ حاکی از اعتبار ىناسب آن
است ].[29
تجزیُِتحنیه دادٌٍا :دادٌٍای این پژٍِش بُ دِ رِش
تّصیفی (ىیانگین ،انحراف استاندارد) ِ استنباطی (آزىّن  tدِ
گرٌِ ىستقه) تجزیُِتحنیه گردیدند .سطح ىعنیداری >1/16
Pمحاظ شد .تياىی ىراحه با نروافزار  SPSSنسخُ  35تحنیه شد.
ىالحظات اخالقی :بُىنظّر رعایت اصّل اخالق در پژٍِش،
ٍدف تحقیق ِ رِال کار برای شرکتکنندگان تشریح گردید ِ افراد
با رضایت کتبی ِ آگاٍانُ ِارد ىطامعُ شدند .در این ىطامعُ،
دادٌٍا ىحرىانُ بّدٌ ِ بدِن ذکر ناو تحنیه گردیدند.

ىقایسُ تنظیً ٍیجانی دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی با دانشجّیان غیرنظاىی
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تنظیً ٍیجانی این دانشجّیان با دانشجّیان غیرنظاىی شدٌ
است.
بُ دمیه ىعنادار نبّدن یافتٍُای ىطامعُ حاضر ،الزو است
ً
ىجددا تکرار شّد .از طرفی با
کُ تحقیقات ىشابُ این پژٍِش
تّجُ بُ نقش تنظیً ٍیجانی در بَزیستی رِانشناختی،
سازگاری ،فرایندٍای گّناگّن ذٍنی ىانند فرایند تصيیًگیری ِ
پردازش اطالعات؛ ىتخصصان ِ ىسئّمین اىر در حّزٌ برناىُریزی
ِ آىّزش ،ىیتّانند ىداخالت تنظیً ٍیجانی ازجينُ افزایش
آشنایی با ىبانی تنظیً ٍیجانی ِ افزایش ىَارتٍای تنظیً
ٍیجانی را در برناىُ ِ سرفصهٍای آىّزشی دانشجّیان بگنجانند.
از سّیی دیگر الزو است در خصّص ضرِرت این ىّضّع ،جنساتی
با ىسئّمین اىر تنظیً شّد تا در آیندٌ بُ این ىًَ ،بَای بیشتری
در این جيعیت خاص دادٌ شّد .پیشنَاد ىیشّد کُ در بدِ
پذیرش ِ استخداو ىتقاضیان ىشاغه پنیسی ،تنظیً ٍیجانی
داِطنبان ارزیابی گردد.
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صف ،دانشجّیان دانشگاٌ عنّو انتظاىی در بدِ ِرِد بُ دانشگاٌ
دارای تّاناییٍای رِانشناختی بیشتری نسبت بُ دانشجّیان
غیرنظاىی ٍستند (برای ىحال در حّزٌٍایی ازجينُ سازگاری،
تابآِری ،تحيه ناکاىی ،تغییر سبک زندگی ِ امگٍّای رفتاری،
خّدکنترمی ِ باِرٍای اعتقادی قّی) اىا بُ دمیه ىّاجَُ با
شرایطی پراسترس ِ آىّزشٍای نظاىی ،این تّاناییٍای
رِانشناختی تحت تأجیر قرار ىیگیرد.
نیرٍِای پنیس بُِیژٌ آنٍایی کُ در رستٍُای پراسترستر
ىحه آگاٍی ِ  ...ىشغّل بُ کار ٍستند بُدفعات با ىّاردی ىّاجُ
ىیشّند کُ بسیار ىّقعیتٍای غیرىرسّو ِ طاقتفرسایی ٍستند
ِ آنٍا بایستی ىجَز بُ ىَارتٍایی باشند تا آنان را قادر سازد در
این ىّقعیتٍای دشّار ،تصيیيات شایستُای را اتخاذ کنند .از
سّیی دیگر ىتأسفانُ ىاٍیت بسیاری از ىاجراٍا بُگّنُای است
کُ حتی پس از پایان ىّفقیتآىیز ،افسران با احساسات پیش-
آىدۀ ناشی از آن حّادث ازجينُ ترس ،خشً ،نااىیدی ِ ناکاىی
درگیر ٍستند ].[36
اسـترس ٍيـّارٌ در ىحیطٍای کاری نیـرِی پنیـس بـّدٌ
اسـت کُ ىیتّاند بــا ىشکالت ىتعــدد رِانشناختی یــا
جســيانی ِ یـا سـازىانی ٍيـراٌ باشـد .در این شغه فرد با
شیفتٍای کاری شبانُ ،کارٍای دفتری تکراری ،فرصتٍای
ىحدِد برای پیشرفت ِ سنسنُىراتب خشك ِ انعطافناپذیری
رِبرِست کُ سطح کنترل ِ خّدىختاری را در تنگنا قرار ىیدٍد.
ىجيّعُ این عّاىه بُاحتيال بیشتری فرد را در داو ناکاىی،
اضطراب ،نااىیدی ِ عالئً افسردگی قرار ىیدٍد ].[37
ىتأسفانُ باِجّد ىطامعات گستردٌ در ىّرد استرسٍای
ىشاغه پنیسی ِ نظاىی ِ مزِو تيَیداتی ىناسب در راستای
افزایش ىَارتٍای تنظیً ٍیجانی این ىشاغه ،سرفصهٍایی
دربارٌ آىّزش این سازٌ بسیار حیاتی برای دانشجّیان نظاىی
ِجّد ندارد ِ احتيا ًال ٍيین اىر ىّجب عدو تفاِت ىعنادار در
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