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چکید
این پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي تنظیم هیجان بر پایش هیجانی
دانشآموختگان متقاضی شغل پلیسی در دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شد .این پژوهش به علت واقع
شدن تمام افراد جامعه پژوهش (دانشآموختگان متقاضی شغل پلیس در سال تحصیلی  )36-35در
معرض اجراي متغیر مستقل و عدم مقدور بودن انتخاب گروه گواه ،از نوع شبهآزمایشی با طرح پسآزمون
با یک گروه است .حجم نمونه در این پژوهش  03نفر است .تمام افراد به صورت گروهی  3جلسه مورد
آموزش چگونگی تنظیم هیجان قرار گرفتند و سپس پرسشنامه پایش هیجانی به تمام آنان داده شد.
دادهها پس از استخراج با آزمون  Tتک نمونهاي و آزمون نسبت ،تجزیهوتحلیل شد .تجزیهوتحلیل دادهها
نشان داد اندازههاي Tو میانگین تغییرات ایجاد شده در مؤلفههاي مرور ذهنی ،بازداري هیجانی ،پایش
خشم پس از آموزش تنظیم هیجان با اطمینان  35درصد معنا داراست .هم چنین آزمون نسبت و میانگین
تغییر ایجاد شده در پایش خوش خیم با اطمینان  35درصد معنادار است .آموزش مهارتهاي تنظیم
هیجان بر متغیرهاي مرور ذهنی بازداري هیجانی ،پایش خشم و پایش خوشخیم مؤثر است.
کی هع کییدی
تنظیم هیجان ،پایش هیجان ،تنظیم هیجان

 .0استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین(رایانامه نویسنده مسئول)Joooo.einipour@gmail.com :
 .0استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
 .8استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
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قد ا
بیشترین تعریفهایی كه از واژه تنظیم هیجان صورت گرفته است بر روشهاي
اثرگذاري بر تجربه و بیان هیجانهاي فرد در این تجربه تأكید كردهاند(سامانی و
صادقی .)0833 ،تنظیم هیجان به عنوان فرآیندهاي بیرونی و درونی مسئول نظارت،
ارزیابی و اصالح واكنشهاي هیجانی به ویژه ویژگیهاي زمانی و فشرده براي به هدف
رساندن فرد تعریف شده است (بركینگ ،واپرمن ،الکساندر ،تنجا و الکساندر0113 ،0؛
رنا ،كوینترو ،فرسکو و منین .)0107 ،0پاسخهاى هیجانی ،اطالعات مهمی درباره تجربه
فرد در ارتباط با دیگران فراهم میكنند؛ با این اطالعات ،انسانها یاد میگیرند در
مواجهه با هیجانها چگونه رفتار كنند ،چگونه تجربه هیجانی را به صورت كالمی بیان
كنند ،چه راهكارهایی را در پاسخ به هیجانها به كار برند و در زمینه هیجانهاي خاص،
چگونه با دیگران رفتار كنند (نریمانی ،آریاپوران ،ابوالقاسمی و احدي .)0100 ،حرفه
پلیس در جهان به عنوان حرفهاي پر تنش شناخته میشود .پلیس روزانه با موقعیتهاي
بحرانی و مشکلزا روبه رو است كه باعث میشود در معرض بسیاري از هیجانهاي منفی
قرار بگیرند (مود.)5 :0100 ،8
هیجان نقش مهمی در جنبههاي مختلف زندگی مانند سازگاري با تغییرات
زندگی و رویدادهاي تنیدگیزا ایفا میكند(كرمی ،حیدري شرف و شفیعی.)6 :0834 ،
عدم تنظیم و سامانبخشی به هیجانها ،ممکن است باعث آسیب رساندن شناختی،
رفتاري و جسمانی براي افراد (از جمله كاركنان پلیس) شود (مکكی ،برنتلی و وود،4
 .)005-031 :0117شخص مناسب براي شغل پلیس ،كسی نیست كه ترسو ،بیدل و
جرأت باشد ،اعصابی ضعیف داشته باشد یا در رشد هیجانی او شک و تردید وجود داشته
باشد (میشل و دورین .)040-041 :0106 ،5پژوهش نشان میدهد تفاوتهاي افراد در
استفاده از سبکهاي مختلف تنظیم هیجان شناختی موجب پیامدهاي عاطفی ،شناختی
و اجتماعی مختلفی میشود؛ چنانكه استفاده از سبکهاي ارزیابی دوباره با هیجانهاي
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مثبت و عملکردهاي میان فردي بهتر و بهزیستی باال ارتباط دارد (گروس .)0118 ،0از
طرفی ،بر اساس یافتههاي پژوهشی ،سركوب هیجان در هنگام رویارویی با یک رویداد
استرسزا باعث پدید آمدن نشخوار فکري بعد از رویداد میشود (دویس و كالرک،0
 )0333و از سوي دیگر ،در مطالعهاي با نتایج معارض با پژوهش قبلی ،استیسی 8و
دیگران تحمل هیجان را با تنظیم هیجان مرتبط دانستند .نظریهپردازان بر این باورند
افرادي كه قادر به مدیریت صحیح هیجانهاي خویش در برابر رویدادهاي روزمره
نیستند ،بیشتر نشانههاي تشخیصی ،اختاللهاي درونی را از قبیل افسردگی و اضطراب
تنظیم هیجانی نشان میدهند(منین و فاراچ.)0117 ،4
شماري از نظریهپردازان و پژوهشگران پایش و خودتنظیمی هیجانی را قابل
یادگیري و آموزش میدانند (زیمرمن0333 ،5؛ دمبو 6و ایتون0111 7؛ بركینک ،3اورث،3
اورث ،3ووپرمن ،01میر 00و دیگران 0113،؛ عزیزي ،برجعلی و گلزاري .)0108 ،در برخی
برخی رویکردهاي درمانی جدید ،آموزش راهبردهاي پایش و تنظیم هیجان بخشی از
مداخله در مشکالت رفتاري را به خود اختصاص داده است.
وقتی افراد مهارتهاي خود تنظیمی را فرا میگیرند ،مهارتهاي مهمّی را كسب
میكنند كه در سراسر زندگیشان به آنان كمک میكند (دمبو و دیگران.)0111 ،
مهارت نظمجویی هیجانی به صورتهاي مختلفی تدوین شده است :دستهاي تأكید بر
عامل شناختی و استفاده از فرآیندهاي شناختی مهارتهاي نظمجویی شناختی هیجان
را پدید آوردند كه مبتنی بر مدل گروس و جان )0118( 00هستند (گارنفسکی و
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كریچ .)0116 ،0امّا دستهاي دیگر هم بر راهبردهاي شناختی و هم بر راهبردهاي
رفتاري به صورت تركیبی بر مهارتهاي نظمجویی هیجان تأكید كردند .در همین راستا،
رفتار درمانی دیالکتیکی مهارتهاي ویژهاي را براي نظمجویی هیجان تدارک دیده است.
این رویکرد به حل مسائل و مشکالت رفتاري در سال  0338توسط لینهان 0پایهریزي
شد .وي با تدوین دو كتاب به نامهاي «درمان شناختی-رفتاري براي اختالل شخصیت
مرزي» و «راهنماي مهارتآموزي براي درمان اختالل شخصیت مرزي» به طرح
توضیحات شفاف ،دقیق و كاربردي مهارت هاي مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی
پرداخت .اگر چه در ابتدا آماج اصلی رفتار درمانی دیالکتیکی ،افراد مبتال به اختالل
شخصیت مرزي بودند ،به تدریج فنون این مدل درمانی براي بسیاري از مشاهدهها دیگر
نیز به كار گرفته شد .در یک بسته عملی و كاربردي ،مهارتهاي تنظیم هیجان بر
اساس نظریههاي لینهان در رفتاردرمانی دیالکتیکی ،8توسط مکكی و دیگران ()0117
در یک بسته آموزشی تدارک دیده شده است كه شامل :آموزش شناسایی و توصیف و
آگاهی بیشتر از هیجانها ،آموزش مهارتهاي متمركز بر غلبه بر موانع تجربه
هیجانهاي سالم ،آموزش مهارتهاي مبتنی بر كاهش آسیب پذیري جسمی از تجربه
هیجانهاي منفی ،آموزش مهارتهاي مبتنی بر كاهش آسیبپذیري شناختی از تجربه
هیجانهاي منفی ،آموزش مهارتهاي مبتنی بر افزایش هیجانهاي مثبت ،آموزش
مهارت هاي پیشرفته متمركز بر توجه آگاهانه و بدون قضاوت به هیجانها ،آموزش
مهارتهاي پیشرفته رو به رو شدن با هیجانها ،آموزش مهارتهاي پیشرفته متمركز بر
عمل كردن در جهت خالف تمایلهاي هیجانی ،آموزش مهارتهاي پیشرفته متمركز بر
حل مشکالت ،مرور جلسات آموزشی و تمرین میشود .عدم آموزش مهارتهاي پایش و
تنظیم هیجان در زندگی دانشجویان پلیس موجد مسایل و مشکالتی میشود .با توجه
به آنچه بیان شد ،این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است كه آیا آموزش مهارتهاي
تنظیم هیجان بر پایش هیجانی دانشآموختگان متقاضی پلیس مؤثر است؟
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پیشینا پژعهش
راث ،ونس تینکیست و ریان )0103(0در پژوهشی با عنوان "تنظیم هیجانی
یکپارچه :فرآیند و توسعه از دیدگاه نظریه خودتعیینگري" گزارش كردند كه تنظیم
هیجانی یکپارچه یک شیوه مفید پردازش احساسات است كه در محیط غیرقضاوتی و
حمایتی مستقل رشد و توسعه مییابد .كویفمن و كین )0103( 0در پژوهشی با عنوان
"پیشبینی تأثیر منفی تغییرپذیري و تنظیم هیجان خودكار :آیا تمرینهاي حافظه
كاري میتواند میزان تنظیم هیجان را برآورد كند؟" گزارش كردند كه حافظه كاري
عالوه بر دیگر نقشهاي پایشی در تنظیم و پایش هیجان نیز نقشآفرین است .آلدائو و
نولن-هوكسما )0101(8در پژوهشی با عنوان "ویژگیهاي راهبردهاي تنظیم شناختی
هیجان :یک آزمون بازتشخیص" گزارش كردند كه راهبردهاي منفی تنظیم هیجان با
مشکالت و آسیبهاي روانشناختی رابطه دارند .براكت و سالووي )0116( 4در پژوهشی
با عنوان اندازهگیري هوش هیجانی به عنوان توانایی ذهنی با آزمون هوش هیجانی مایر-
سالووي-كریسو نتایجی از پژوهشهاي پیشین را گزارش كردند كه بیان میكند هر
اندازه افراد در تنظیم هیجان موفقتر عمل كنند ،در امور مربوط به درس و تحصیل
موفقتر عمل میكنند .گروس و جان( )0118در پژوهشی با عنوان "تفاوتهاي فردي
در دو فرآیند تنظیم هیجان :پیامدهاي تأثیر ،روابط و سالمتی با مقایسه دو نوع متفاوت
تنظیم هیجان -ارزیابی دوباره و سركوب" گزارش كردند كسانی كه در تنظیم هیجان از
ارزیابی دوباره استفاده میكنند از سالمت بیشتري برخوردار هستند و هیجانهاي مثبت
بیشتري را نسبت به كسانی كه از سركوب استفاده میكنند ،تجربه میكنند .هسلینگر و
دیگران )0110( 5در پژوهشی با عنوان "روان درمانی اختالل بیش فعالی كمبود توجه
در بزرگساالن :یک مطالعه آزمایشی با استفاده از برنامه آموزش مهارتهاي ساخت
یافته" گزارش كردند كه آموزش تنظیم هیجان بر درمان تکانشگري از نوع نقص توجه
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مؤثر بوده است .زیمرمن و مارتینز – پونز )0330( 0در پژوهشی با عنوان "تفاوتهاي
دانشآموزان در یادگیري خودتنظیم :ارتباط بین پایه ،جنسیت و استعداد با
خودكارآمدي و استفاده از استراتژي" گزارش كردند كه خود تنظیمی با خودكارآمدي
باالتر همبسته است.
قاسمی نواب ،امیري و آزاد مرزآبادي ( )0836در پژوهشی با عنوان "مقایسه
راهبردهاي تنظیم هیجان ،تجربه عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با
تالشهاي خودكشی و عادي" نتیجه گیري كردند كه راهبردهاي تنظیم هیجان و
سطوح عواطف مثبت و منفی سربازانِ با تالشهاي خودكشی و سربازان عادي اختالف
معناداري دارد .سربازانِ با تالشهاي خودكشی نسبت به سربازان عادي سطح باالیی از
عاطفه منفی و سطوح پایین عاطفه مثبت را داراند و بیشتر راهبرد تنظیم هیجانی
مالمت دیگران را تجربه میكنند .طاهريفر ،فردوسی ،موتابی ،مظاهري و فتی ()0834
در پژوهشی با عنوان "نقش واسطهاي نارسایی راهبردهاي تنظیم هیجان در رابطه بین
شدت هیجان منفی و انگیزش ایمنی با نشانههاي اضطراب فراگیر" گزارش كردند كه
راهبردهاي توجه كردن ،اجازه گرفتن و فاصله گرفتن از بین راهبردهاي تنظیم هیجان
نقش مؤثري در پیشبینی نشانههاي اضطرابی ایفا میكنند .ستارپور ،احمدي و
بافنده( )0838در پژوهشی با عنوان "اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بركاهش
نشانههاي افسردگی دانشجویان" نتیجهگیري كردند كه آموزش تنظیم هیجان به طور
معناداري نشانههاي افسردگی را در دانشجویان كاهش میدهد .صالحی ،باغبان ،بهرامی
و احمدي ( )0830در پژوهشی با عنوان "تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر
مدل فرآیند گراس و رفتار درمانی دیالکتیکی ،بر عالیم مشکالت هیجانی" به این نتیجه
رسیدند كه آموزش تنظیم هیجان بر كاهش عالئم مشکالت هیجانی مؤثر بوده است.
بابایی ،حسنی و محمدخانی ( )0830در پژوهشی با عنوان "تأثیر آموزش مهارت نظم
جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسوسه افراد مبتال به سوء مصرف
مواد :مطالعه تک آزمودنی" گزارش كردند آموزش تنظیم هیجان بر كاهش وسوسه فرد
به سمت مواد مخدر تأثیر مثبت گذاشته است.
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بهمن مظری
مشکالتی در مهارتهاي تنظیم هیجانی به عنوان یک عامل خطر در شروع و
نگهداشت مشکالت متنوع سالمت روانی از جمله اختالل اضطراب و افسردگی پذیرفته
شده است .این مدل مفهومی انطباقی تنظیم هیجانی در یک موقعیت به عمل متقابل
بین مهارتهاي زیر وابسته است )0 :توانایی براي آگاهی هشیارانه از هیجانها؛
)0توانایی براي شناسایی و برچسب زدن دقیق و صحیح به هیجانها؛  )8توانایی براي
شناسایی اینکه چه عواملی باعث ایجاد و حفظ هیجان حال و اكنون شده است؛
)4توانایی براي تغییر فعاالنه هیجانها به شیوههاي انطباقی و سازگارانه؛  )5توانایی براي
پذیرش هیجانها و تحمّل یا تابآوري؛ كارگیري جهتگیريهاي رفتاري براي اجتناب
از تجربه هیجانها و همینطور اجازه دادن به هیجانهاي منفی براي وجود داشتن در
سطح شناختی؛  )6توانایی نزدیک شدن و مواجهه با موقعیتهایی كه احتمال میرود
راهانداز هیجانهاي منفی باشد و  )7توانایی فراهم كردن خودگزارشیهاي مسئوالنه در
موقعیتهاي پریشان كننده (بادان فیروز ،مکوند حسینی و محمدي فر.)0836 ،
گروس ( )0333نظمجویی هیجان را به صورت فرآیندهایی تعریف كرد كه از
طریق آن ،افراد میتوانند بر اینكه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آنها را تجربه و
ابراز كنند ،تأثیر بگذارند .بر اساس مدل گروس و جان ( ،)0118در شروع یک هیجان یا
انتخاب موقعیت ،عواملی وجود دارد كه فرد را در موقعیت بر انگیختگی هیجانی قرار
میدهد یا او را از آن موقعیت دور میكند (اجتناب) .در مرحله دوم (موقعیت) از طریق
اصالح موقعیت میتوان در فرآیند تولید هیجان تغییراتی ایجاد كرد .در این مرحله ،یکی
از راهبردهاي نظمجوییكننده هیجان ،خوداظهاري است .در مرحله سوم( ،توجه) یکی
از راهبردهاي نظمجوییكننده هیجان ،تغییر جهت یا گسترش توجّه است (برنستاین،
هاداش ،لیچتاش ،تانی ،شپرد و دیگران .)0105 ،0سه شیوه گسترش توجه شامل
حواسپرتی ،تمركز و نشخوار فکري است .فرد با تمركز ،توجه خود را بر موقعیّت یا
جنبه خاصّی از آن تشدید می كند و نشخوار فکري شامل تمركز توجّه روي احساسات و

. Bernstein, Hadash, Lichtash, Tanay & Shepherd,

1
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پیامدهاي آن است .در چهارمین مرحله از مراحل تولید هیجان (ارزیابی) ،ایجاد تغییرات
شناختی ،وظیفه نظم جویی بخشی در این مرحله است و یکی از راهبردهاي آن ،باز
ارزیابی شناختی است .آخرین مرحله از تولید هیجان ،مرحله پاسخدهی است و تعدیل
پاسخ آخرین بخش از فرآیند نظمجویی كننده هیجان را تشکیل میدهد .در این مدل
برخی از راهبردها سازشیافته و برخی از آنها سازشنایافته هستند .بر پایه نظریه
گروس ،استفاده از راهبردهاي سازشیافته براي حل مسائل و مشکالت مفید است
(گروس و تامپسون.)0117 ،0
تنظیم هیجان بیشتر از دو چهارچوب مهم بررسی میشوند كه عبارتند از:
)0راهبردهاي تنظیم هیجان كه قبل از وقوع حادثه یا در آغاز بروز آن فعال میشوند و
 )0راهبردهایی تنظیم هیجان كه پس از بروز حادثه یا بعد از شکلگیري هیجان فعال
میشوند .راهبردهاي تنظیم هیجان كه قبل از وقوع حادثه فعال میشوند در پایش
هیجان منفی حوادث نقش مهمی دارند (گروس.)0333 ،
اصول تنظیم هیجان عبارتند از )1 :تغییر آسیب پذ ری با مشهماههی هیجهمن؛
تغییرات زیست شناختی ،تغییر زمینه :در این اصل مبنا بر تغییرات و جلوگیري از
آسیبه ایی است كه از تجربه هیجانی به زیست شناختی و كاركردهاي زیستی افراد
وارد میآید و هم چنین تغییراتی است كه میتوان در زمینه بیرونی افراد ایجاد
كرد؛)7تغییر مشهما هیجهمن؛ امتخهب عضعیت /اصالح :در این اصل به افراد كمک
میشود تا در انتخاب وضعیت ناشی از تجربه هیجانی یا اصالح آن مهارت كسب كنند؛
 )8گسترش توجا :شامل مهارتهایی است كه متضمن تغییر توجه از ارزیابیهاي منفی
به ارزیابیهاي مثبت میشود؛  )5فرآ ندههی هنهختن :استفاده از تفکر منطقی و
سازوكارهاي شناختی و تفکّري براي تعدیل احساسات و هیجانها در این اصل مورد
تأكید قرار میگیرد؛  )5تغییر ا ل هبن عضعیت  :شامل چک كردن حقایق و بررسی و
وارسی تجربی وقایع میشود؛  )6تغییر ت ه الع پهس مهطفن :تنظیم گرایشهاي عمل
وابسته به عواطف در این اصل مد نظر است؛  )7تغییراع قهبل امتظه پیه د :شامل
تغییرات در انتظاراتی است كه پس از انجام اعمال داریم؛  )3تغییر ا ل هبن پهس :
. Gross & Thompson

1
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ارزیابی دقیقتري از پاسخی كه توسط فرد صورت میگیرد ،مد نظر این اصل است؛ )3
تغییر پهس ههی هیجهمن :شامل مهارتهایی است كه در پاسخهاي هیجانی به شرایط و
محرکها تغییر ایجاد میكند و  )01تعد ل پهس

فته ی :شامل مهارت در تعدیل و
0

سازگاري رفتاري است كه در تجربه هیجانی گرایش به عمل آن فعال میشود (میشل ،
 016 :0338؛ اهمن و سوارز005–000 :0338 ،0؛ فیلیپ پوت ،باینز ،دویلیز ،فرنکارت،8
36–75 :0114؛ هورستمان061–058 :0118 ،4؛ ایزارد ،وودبرن ،فینلن ،كراتهامر-
اوینگ ،5گروسمن50–44 :0100 ،؛ پاولف و جونز.)5-8 :0110 ،6
آموزش تنظیم هیجان با در نظر گرفتن چند سازوكار بر پایش خشم افراد تأثیر
میگذارد:
 تغییر نشانه هیجانی؛ انتخاب وضعیت /اصالح :یک راه براي تنظیم هیجانها،تنظیم موقعیتی است كه هیجانهاي ناخواسته را افزایش میدهد (براي مثال ،پایش
محرک) .اینكار را میتوان با هر دو شیوه اجتناب یا اصالح شرایطی انجام داد كه
احساسات ناخواسته تولید میكنند .آموزشهاي تنظیم هیجان حاوي مجموعهاي ساده
از مهارتهاي حل مسئله با هدف تغییر یا توسعه راهبردهایی براي از بین بردن ،كاهش
یا اجتناب از موقعیتهاي مشکلساز از لحاظ هیجانی متمركز است كه در نهایت به
افزایش سازگاري دانشجو منتهی و باعث میشود توان دانشجو براي مدیریت خویش در
موقعیتهاي چالشزاي دانشگاهی و شغلی و كالسی افزایش یابد .این مهارتها كمک
میكنند تا دانشجویان به تعریف شرایطی اقدام كنند كه نشانهاي براي هیجانهاي
ناخواسته است و با كاربرد حلّ مساله ،چالش پیش رو را مدیریت و حل كنند .از آنجا كه
بسیاري از مشکالتِ رفتاري افراد بینفردي است یا دستكم نیازمند تعامالت بینفردي
هستند ،تنظیم هیجان همچنین مجموعهاي از مهارتهاي موثر بینفردي براي
درخواست آنچه نیاز دارد را تدارک دیده است .این مهارتها در مورد چگونگی به دست
1

. Michael
. Ohman, & Soares
3
. Philippot, Philippot, Baeyens, Douilliez, Francart
4
. Horstmann
5
. Izard, Woodburn, Finlon, Krauthamer-Ewing.
6
. Pawlow
2
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آوردن هدف تحت تعقیب در حالی كه همزمان هر دو رابطه بینفردي و درونفردي
حفظ میشود ،تنظیم شده است كه در نهایت انجام این كار باعث تغییر در نشانههاي
عاطفی میشود .این مهارتها در آموزش مهارتهاي تنظیم هیجان پیگیري و در خالل
آن گنجانده میشود.
گسترش توجّه :فرآیندهاي شناختی نقش مهمی در استخراج و تنظیم احساساتبازي میكنند كه این مسأله در مهارتهاي تنظیم هیجان در نظر گرفته شده است.
البته ،این نکتهاي است كه در بیشتر رویکردهاي رفتاري– شناختی معاصر درباره آن
اتّفاق نظر وجود دارد .بسیاري از این فرآیندهاي شناختی در ضمیر افراد ضمنی و
خودكار است (اُهمن و سوارس .)0338 ،فیلیپ پوت و دیگران ( )0114بیان كردند كه
این فرآیند باید در سوگیري توجّه نسبت به محرّکهاي داراي طرحواره همسان ریشه
داشته باشد .بنابراین ،یکی از راههاي مهم سازگاري و به تبع آن پایش خشم شامل
آموزش دادن افراد به تغییر مسیر توجّه خویش به سمت عناصري است كه با تفسیرهاي
منفی آنها ناهمخوان است تا دیدگاهی واقعیتر و متعادلتر از موقعیت چالشزاي
یادگیري و تکالیف مربوط به آن حاصل شود و در نهایت آخرین یافته پژوهش آن است
كه آموزش تنظیم هیجان بر پایش خوشخیم تأثیرگذار است .به عبارت دیگر ،آموزش
این مهارتها میتواند از تکانشگري دانشجویان جلوگیري كند .این یافته بدینصورت
تبیین میشود كه در مهارتهاي تنظیم هیجان ،بر پذیرش و تحمّل تأكید میشود و
یکی از اركان اصلی تنظیم هیجان رهایی از وسوسههاي عمل فوري و پاسخ به
محرکهاي محیطی به صورت فوري است.
سؤال اصلی :آیا آموزش مهارتهاي تنظیم هیجان بر پایش هیجانی دانشآموختگان
متقاضی شغل پلیس مؤثر است؟
عش هنهسن پژعهش
این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پژوهش پس آزمون با یک گروه است.
جامعه آماري این مطالعه شامل تمام دانشآموختگان متقاضی شغل پلیس دانشگاه علوم
انتظامی امین است كه در  3كالس تقسیمبندي شده بودند .به صورت تصادفی یکی از
كالسها براي سنجش اثربخشی آموزشهاي صورتگرفته انتخاب شد .در این پژوهش
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براي جلوگیري از افت نمونهگیري تمام  00نفر یک كالس انتخاب شدند كه به علّت
غیبت یا عدم همکاري  0نفر از تحلیل نهایی حذف شدند و حجم نمونه به صورت 03نفر
در آمد .براي كالس مورد مطالعه معیار ورود در این پژوهش شامل دانشآموخته بودن،
شركت در كالسهاي آموزشی تنظیم هیجانها و معیار خروج غیبت بیش از  0جلسه
مقرر شد.
ابزا ههی و د استفهد د ا ن پژعهش مبه تند ال:

 )0بسته آموزشی تنظیم هیجان:
این بسته شامل  3جلسه آموزش با عناوین زیر است:
جلسه اوّل :آموزش شناسایی و توصیف و آگاهی بیشتر از هیجانها؛
جلسه دوم :آموزش مهارتهاي متمركز بر غلبه بر موانع تجربه هیجانهاي سالم؛
جلسه سوم :آموزش مهارتهاي مبتنی بر كاهش آسیبپذیري جسمی از تجربه
هیجانهاي منفی؛
جلسه چهارم :آموزش مهارتهاي مبتنی بر كاهش آسیبپذیري شناختی از تجربه
هیجانهاي منفی؛
جلسه پنجم :آموزش مهارهاي مبتنی بر افزایش هیجانهاي مثبت؛
جلسه ششم :آموزش مهارت هاي پیشرفته متمركز بر توجه آگاهانه و بدون قضاوت به
هیجانها؛
جلسه هفتم :آموزش مهارتهاي پیشرفته رو به رو شدن با هیجانها؛
جلسه هشتم :آموزش مهارتهاي پیشرفته متمركز بر عمل كردن در جهت خالف
تمایلهاي هیجانی.
برآع د عا ن بستا آ ولهن

از آنجا كه قضاوت كارشناسان تنها راه حصول روایی محتوایی است (سیف )0831 ،و
نظر به اینكه این مهارتها بر اساس نوشتههاي خود لینهان یعنی نظریهپرداز
رفتاردرمانی دیالکتیکی تنظیم شده است و قضاوت مثبت كارشناسان این حوزه را در پی
داشته است و پژوهشگران اثر بخشی آن را بر رفع اختاللهاي رفتاري و هیجانی با
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یافتههاي پژوهشی مورد تائید قرار دادهاند (دیمف و كوئرنر ،)0117 ،0بنابراین ،میتوانیم
روایی محتوایی این بسته را مناسب ارزیابی كنیم.
با اینکه اعتبار این بسته آموزشی مورد تأیید كارشناسان روان شناسی قرار گرفته
است ،براي اطمینان و همخوان كردن بیشتر این بسته با دانشآموختگان متقاضی
افسري پلیس در ابتدا تمام اسامی مندرج در بسته اصلی به صورت ایرانی و مثالها در
ارتباط با مسائل مربوط به شغل افسري و تکالیف پلیسی تغییر داده شدند سپس براي
بررسی روایی بسته باال ،قبل از شروع آزمایش ،جلسات آموزش نظمجویی هیجان در
جلساتی براي یک گروه  05نفري از دانشجویان اجرا شد كه تجزیه و تحلیل دادهها از
طریق آزمون  Tحاكی از مؤثر بودن آموزش این مهارتها بر پایش هیجانی در مقایسه
با گروه گواه بود ( .)P>0.05پس از اجراي این جلسات متن نهایی آن آماده و مورد
آموزش واقع شد.
 )0مقیاس پایش هیجانی: ( ECQ2(0
راجر و نشوور در سال  0337ساختار اولیه این پرسشنامه را تنظیم و راجر و
نجاریان 8در سال  0333این پرسشنامه را تجدید نظر كردند (راجر و نجاریان.)0333 ،
در پژوهش حاضر ،پرسشنامه تجدید نظر شده به كار برده شده است .این پرسشنامه
داراي  56ماده در  4مقیاس (هریک داراي  04ماده) است كه عبارتند از :نشخوار،
بازداري هیجانی ،پایش پرخاشگري وپایش خوش خیم .رفیعینیا ( )0831ضریب آلفاي
كرونباخ را براي كل مقیاس 1/63 ،و براي زیر مقیاسهاي یاد شده به ترتیب ،1/71
 1/53 ،1/77 ،1/76گزارش نمود .راجر و نجاریان( )0333بین نشخوار و مقیاس روان
رنجورخویی «پرسش نامه شخصیتی آیزنک »4همبستگی مثبت معنادار ،بین كنترل
پرخاشگري و «پرسشنامه كینه ورزي باس – داركه ،»5بین بازداري هیجانی و مقیاس
برونگرایی «پرسشنامه شخصیتی آیزنک» و بین پایش خوشخیم و «روان پریشیگرایی

1

. Dimeff & Koerner
. Emotional control questionnaire
3
. Roger & Najarian
4
. Eysenck Personality Questionnaire
5
. Buss-Durkee Hostility Inventory
2
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پرسشنامه شخصیتی آیزنک» همبستگی منفیدار یافتند كه نشاندهنده روایی مناسب
این پرسشنامه است.
هفتاهه
بر سن مر هل بودن تغیرهه
جدعل  :1بر سن مر هل بودن آل ون ههپیرع -ع یک
د جا آلادی

سطح عنه دا ی

آه

تغیر
رع ذهنن

1/35

01

1/46

بهلدا ی

1/35

01

1/43

په ش خشم

1/30

01

1/00

په ش خوش خیم

1/30

01

1/110

با توجه به جدول فوق و اندازههاي برآورد شده سطح معناداري ،مشاهده میكنیم كه
همه متغیرهاي باال به جز مؤلفه پایش خوشخیم نرمال هستند .با توجه به نرمال بودن
دادههاي سه متغیر مرور ذهنی ،بازداري و پایش خشم میتوانیم براي آزمون آن از
آزمون  Tتک نمونه اي استفاده كنیم و براي آزمون تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر مؤلفه
آخر بدلیل نرمال نبودن از آزمون نسبت استفاده میكنیم:
جدعل  :7آ ه ههی آل ون تک م وما ای
تغیر

تعداد

یهمگین

امحراف استهمدا د

امحرافهستهمدا د یهتگین

رع ذهنن

01

5

0/63

1/87

بهلدا ی

01

6/0

0/4

1/58

په ش خشم

01

00/05

0/30

1/48

میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههاي مرور ذهنی  5و  ، 0/63مولفه بازداري  6/0و
 0/4و پایش خشم  00/05و  0/30است كه بیشترین میانگین متعلق به پایش خشم
است.
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جدعل  :3آل ون اثر بخشن آ ولش هه تههی تنظیم هیجهن بر په ش هیجهمن دامشآ وختگهن
ا لش آل ون3 :
تغیر

t

درجه آزادي

سطح معنا داري

اختالف میانگین

رع ذهنن

5/8

03

1/11

0

بهلدا ی

5/76

03

1/11

8

په ش خشم

03/30

03

1/11

3

با توجه به جدول ( )8و با در نظر گرفتن میانگین  8براي هر مؤلفه مشاهده
میشود كه آموزش مهارتهاي تنظیم هیجان بر مرور ذهنی(،)t= 5.3, p<0.05
بازداري ( )t= 5.76, p<0.05و پایش خشم ( )t= 18.91, p<0.05تأثیر گذار است.
همان گونه كه ذكر شد ،با توجّه به عدم نرمال بودن مؤلفه پایش خوش خیم،
براي تحلیل دادههاي مربوط به آن از آزمون نسبت دوجملهاي استفاده میكنیم:
جدعل  :5آل ون مسبت اثربخشن آ ولش تنظیم هیجهن بر په ش خوش خیم
تغیر
په ش
خوش خیم

احت هل شههد

طبقا

تعداد

گروه 0

>=8

0

1/15

گروه 0

<8

03

1/35

01

0

كل

هد

احت هل آل ون

1/5

سطح
عنه دا ی
1/11

با توجّه به دادههاي جدول ( )4مشاهده میكنیم آموزش تنظیم هیجان بر پایش
خوشخیم مؤثر است(.)p<0.05
بحث ع متیجاگیری
یکی از نتایج پژوهش این است كه آموزش تنظیم هیجان بر مرور ذهنی مؤثر است.
این یافته با پژوهشهاي بابایی و دیگران ( )0830و صالحی و دیگران( )0830مبنی بر
تأثیر گذار بودن آموزش تنظیم هیجان بر كاهش وسوسه و مشکالت هیجانی همخوانی
دارد .یافته دیگر این پژوهش آن است كه آموزش تنظیم هیجان بر بازداري هیجانی
مؤثر است .این یافته كامالً با پژوهش استیسی و دیگران ( )0104مطابقت دارد .آنان در
پژوهش خویش بیان كردند كه تحمّل هیجانی (بازداري هیجانها) كامالً با تنظیم
هیجانی ارتباط دارد .از آنجا كه در درمان رفتاردرمانی دیالکتیکی ،تحمّل آشفتگی یکی
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از مؤلّفههاي اصلی است و این مهارت به طور مدوام و پیوسته در تمام مهارتهاي
نظمجویی هیجان پیگیري میشود ،میتوانیم به این نکته نیز پیببریم كه چرا
مهارتهاي نظمجویی هیجان رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمّل تأثیرگذار است .براي
تببین این یافته میتوانیم بیان كنیم كه یکی از موارد مهم آموزش تنظیم هیجان تفاوت
بین درد هیجانی یا رنج هیجانی است .درد هیجانی ،واكنش طبیعی به مشکالت زندگی
است .امّا مسأله از آنجا آغاز میشود كه افراد نخواهند این درد هیجانی را بپذیرند و
تمایل داشته باشند با آن بجنگند یا اینکه بخواهند سریع از آن خالصی یابند یا آنکه
دیگران را مقصر بدانند .اگر این شرایط وجود داشته باشد ،درد هیجانی به رنج هیجانی
بدل میشود .مهارتهاي نظمجویی هیجان به دانشجویان گروه آزمایش كمک كرد تا
وقایع دردناک هیجانی خویش در ارتباط با مسائل دانشگاه و شغل خویش قبول كنند و
ریشه برطرف كردن آنها را در خویش جستوجو كنند نه دیگران و در واقع باال بردن
تحمّل آنها نسبت به دردهاي هیجانی ،باعث شد تا آنها را به رنج هیجانی بدل نکنند.
یافته دیگر پژوهش این است كه آموزش تنظیم هیجان بر پایش خشم
تأثیرگذار است .این یافته با پژوهش بركینگ و دیگران ( )0113مطابقت دارد .آنان
اظهار كردند كه نقص در مهارتهاي تنظیم هیجان با نقایص فراوان در سازگاري
هیجانی همراه است .همچنین این یافته به طور كلی با پژوهشهاي لویت و دیگران
( ،)0118هرمان -استبل و دیگران ( ،)0335سیفج – كرنک ( ،)0111گارنفسکی و
كریج ( )0117و كریج و دیگران ( )0110مبنی بر تأثیرگذاري آموزش مهارتهاي
تنظیم هیجان بر سازگاري همخوانی دارد.
دو ویژگی تنظیم هیجانی یعنی تغییر نشانه هیجانی؛ انتخاب وضعیت/اصالح و
گسترش توجّه تبیین كننده این یافته است؛ در ساز و كار نخست ،تنظیم هیجان باعث
میشود كه نشانههاي هیجانی برخاسته از خشم با انتخاب وضعیتهاي مناسب تغییر
یابند و در ساز و كار دوم گسترش توجه باعث میشود از شدت محرکهاي خشم كاسته
شود ،زیرا باعث میشود محرک هاي دیگر حاضر در محیط نیز فعال شوند و اثر كاهنده
بر هیجان خشم داشته باشند.
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با توجه به آنچه گفته شد ،مدیریت هیجان براي نیروهاي پلیس در ایفاي وظایف
و نقشهاي محوّله امري حیاتی است .با توجه به قابل آموزش بودن مدیریت هیجان و
همچنین از سوي دیگر ،آكنده بودن محیط شغلی نیروهاي پلیس با انواع تنشها و
تجربه هیجان هاي منفی ،كاركنان پلیس باید مدیریت هیجان را به عنوان یک مهارت
بنیادي و حرفهاي فراگیرند و تمرینهاي مربوط به آن را در سراسر زندگی شغلی و
حرفهاي خویش انجام دهند ،زیرا انجام این تمرینها خاصیت افزایندگی در تسلطیابی بر
مدیریت هیجان خواهد داشت.
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