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 25/3/1400: پذیرشتاریخ         23/9/1399تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
گری این مقاله درصدد است تأثیر غرور ملی را بر سازگاری اجتماعی با میانجی

راهبرد تنظیم شناختی هیجان بررسی کند. طبق مدل، پنج فرضیه مطرح شد. 
نفر از دانشجویان  263روش تحقیق حاضر جزء مطالعات همبستگی بوده است. 

دانشجوی دختر( دانشگاه مازندران از  142دانشجوی پسر و  121کارشناسی )
شنامه استاندارد ای انتخاب شدند و به سه پرسگیری خوشهطریق روش نمونه

(، مقیاس سازگاری اجتماعی 1393) غرور ملی ساخته عیدی و همکاران
تنظیم شناختی هیجان  اسیمقو ( 1987) دانشجویان با دانشگاه بیکرو سیریک

( پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در اثرات مستقیم 2007) گرانفسکی و کراجی
راهبرد مثبت و راهبرد منفی تنظیم میزان بتای استاندارد مسیر غرور ملی به 

دار بوده است. همچنین، میزان بتای معنی (›0/01p) هیجان دانشجویان در سطح
استاندارد مسیر از غرور ملی به سازگاری اجتماعی دانشجویان و از راهبرد 

دار معنی (›0/01p) مثبت تنظیم هیجان به سازگاری اجتماعی دانشجویان در سطح
ثیر راهبرد منفی تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی دانشجویان تنها شده، اما تأ
. نقش میانجی راهبردهای مثبت تنظیم دار شده استمعنی (›0/05p)در سطح 

 شده است. تأییدشناختی هیجان در ارتباط با غرور ملی و سازگاری اجتماعی 
 

 .جانیه میراهبرد مثبت، تنظ ،یراهبرد منف ،یاجتماع یسازگار ،یغرور مل :هاواژهكليد

                                                           
و  یاعتبارس نج ،یابیارزش    ا یمرک ز تق  ،یآموزش  یری گگروه سنجش و اندازه ،یتیترب یشناسروان یدکتر *

 مسئول(. )نویسنده رانیسازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ا ،یآموزش عال تیفیک نیتضم
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 هلئه و بيان مسقدمم
، هاک ه در س نتی اس ت ح   مش ترکو مل ت  کیاحساس تعلق فرد به  ی،مل تیهو

 اس تیس و باستانیقدیمی و آگاهی و آثار خود، ملی، زبان، یتاریخی و نمادهای فرهنگ
ی نظام بلکه، ستین یذات یژگیوی، دارای مل تیهو .(1: 2021، )موج ودکند نمود پیدا می

در رواب ط « مش تر  ب اور»یک به را  افراد جامعهکه  هست یاز روابط اجتماع یکپارچه
 خیزبان، ت ارمتنوع  یمل یاز نمادها تواندیآن ماشترا  دامنه  دهد کهسوق می یاجتماع
باش د ... و یو س بک آش پز هی س بک تذ  ،ی یموس  ،یو ن ژاد یخ ون یوندهایملت، پ

هوی ت مل ی در ش ک   شناس ی اجتم اعی،از منظر روان. (9: 2021خوریشکو و هورلو، )
ک ه ب ا و رور مل ی و احساس ا  مثب ت ب ه کش ور  یپرس تهنیم باتوان میرا مثبت آن 

و برت ری کش ور و  گراییملیولی در حالت افراطی به  ،شود همراه دانستمشخص می
پرستی، عشق و ، وطنگرید عباربه. (11: 2021رای و سینگ، )شود میگری ختم افراطی

گرایی منجربه ادع ای برت ری و تق ی ر مل تملی کهیدرحالحمایت از یک ملت است، 
شود. ورور ملی بیشترین عام   م رتبط ب ا ها میهای دیگر، حتی در تضاد با ایدئولوژی

ارب انتزاعی است و ب ا تج  هاآنپرستی است. اگرچه ماهیت تعریف هویت ملی و میهن
اس ت ی تجرب ه ک رده ت ا ح دشود، هر انس انی آن را شخصی یا روایا  پشتیبانی نمی

دهنده هویت ملی است، به هم ین خ اطر . ورور از عوام  تشکی (26: 2021مروشیاکوا، )
( ها، سینما و ورزش برای ت ویت این احساس )و رور مل یبرنامه درسی مدارس، رسانه

 .(11: 2021رای و سینگ، )هستند اهمیت زیادی برخوردار  از
چندبعدی است که در باالترین س ح  هوی ت ب ه پیون د ع اطفی ی اورور ملی سازه

برحس   و رور  توان دش ود و میهای ویژه مل ی اط  ق میو موقعیت نمادها بامثبت 
. (701: 1998 پیت رز، )مولر سیاسی توص یف ش ود ، نظامی و اقتصادی ،تاریخی، فرهنگی

عنوان ی ک پدی ده مه م، در شناس ی اجتم اعی ب هنظران روانتوسط صاح ورور ملی 
شود ک ه می نظر گرفتهشناسی سیاسی تحبی ی و اقتصاد تحبی ی در سیاست تحبی ی، روان

در جه ان و  یاسی، نفوذ سیهای دولت )دموکراسی، نظامویژگیاز مست یم  طوربیشتر به
 )ورزش، یهای فرهنگی و ویرسیاسی زندگهزمینویرمست یم از  سیستم رفاه اجتماعی( و

گرجزل، استوود و گرج زل،  دیمیتروا) یردگمی نشئت و صنعت( ، علمیخو ادبیا ، تار هنر
ک ه ابعاد مختلفی  .(299: 2010؛ آندروز و همکاران، 143: 2013 ،پ تونوا و یورسو؛ 1: 2016

ب رای مث ال  متف او  اس ت.برش مردند، برای ورور ملی در کشورهای متفاو  مق  ان 



 ...یگریانجیبا م یاجتماع یبر سازگار یغرور مل ریتأث

 69 

در ) یو رور ورزش ی و برخی به ورور علمی و برخ ی نی ز ب ه قتصادا وروربه برخی 
آن دروز، )داش تند توج ه و هنر  یورور ادبیاتبرخی نیز به قهرمانان ورزشی( و  ارتباط با

( ب ه ای ن نتیج ه 2010برای مثال آندروز و همکاران ) .(299: 2010مک گلین و مایکو ، 
، درص د 73یا  با هنر و ادبدرصد،  77با  ورزشیورور شام   ابعاد ورور ملی رسید که

، درص د 49ب ا  یدموکراس  هایحوزهدرصد،  68با  و علم و صنعت درصد 71با  یختار
، سیس تم درص د 44ب ا  ، نفوذ سیاسی در جهاندرصد 45ی با ، نظامدرصد 48با  اقتصاد

. همچن ین، اس تدرص د  39ی ب ا راب رو ع دالت و رفت ار بدرصد  41ی با رفاه اجتماع
بین ی ها را از طری ق و رور مل ی پیش( توانستند اثربخشی دولت2011) آلروپ و هنسن

( توانس تند از طری ق و رور مل ی، 2009ش ایو ) ( و2012) کنند. قاری، کوناردو ج ی 
( تأثیر ورور ملی را ب ر تبعی ت 2012همکارانش )توزیع جمعیت را تبیین کنند. قاری و 

به واح د پ ولی ( تأثیر ورور ملی را بر نگرش نسبت1998) یترزپقوانین مالیاتی، مولر از 
( نیز تأثیر ورور ملی را بر نگرش نس بت 2012) یورو و واگنر، بکروکریست و همکاران

محالعه بسیاری که ب رای و رور  باوجوداما ؛ کردند تأییدبه مهاجران و جمعیت خارجی 
اس ت شناسی فردی و اجتماعی آن ناش ناخته مان ده ملی انجام شده، همچنان ابعاد روان

 .(487: 2014؛ بخویی ، لوبرزو ورکویتن، 502: 2013هان،  ؛821: 2011سلت، )
های فرهنگی، اجتم اعی ای از مشخصهبا توجه به پیوند عمیق ورور ملی و مجموعه

مفهوم ی زیادی دارد. رسد ورور ملی با سازگاری اجتماعی رابحهاقتصادی، به نظر میو 
مح ر   یب ا در جهان ماد یعنوان انحباق برابه ن،یبار توسط دارو نیاول یبرا یسازگار
موردتوج ه  طیفرد را در براب ر مق  یسازگار سنتی شناسان. روان(502: 2013)هان، شد 

ف رد ب ا  یکه موج  سازگار دانندیرا بهنجار م تیاز شخص یتایاند و خصوصقرار داده
 یدر جامع ه ب را یگاهیو جاکرده  یدر صل  و صفا زندگ گرانیبا دشود و خود  طیمق

. در مخالفت با این (353: 2017، لویی ، اشواف، کونروی و همکاران)خود به دست آورند 
 یدر معن ا یک ه اگ ر اص ح   س ازگار کنن دیشناسان فکر م از روان یاریبس دیدگاه
 تیاز شخص  یفیتوص  توان دینم  گ ریباشد، د گرانید یهاشهیبا اعمال و اند ییهمنوا

و  ینن دگیآفر ت،یمث  فرد یمثبت یهایژگیبر و شتریب ، به همین دلی سالم به عم  آورد
( 1975. وای  زمن )(29: 2013)داس و دب، دارن  د  دی  ب  ال وه تأک یاس  تعدادها ییش  کوفا

ه ا و نق وه عملک رد از تعام  با دیگران، رضایت از ن ش را بازتابیسازگاری اجتماعی 
دارد  شخصیت قبلی، فرهنگ و انتظارا  خ انواده ق رار تأثیرکه تقت داندمی هادر ن ش
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 و (22: 2019)همک  ارانش . تریس  ی و (621: 2021، همک  اران ، اوگات  ا، تاناک  ا وهایاش  ی)
معت دند ورور برای ارت  ای مرتب ه اجتم اعی، عملک رد  (397: 2011) تریسی و راندل 

های فردی عم  گیرد که متناس  با موقعیت و شایستگیی مهمی را به کار میسازگارانه
هایی که تجربه هیجان و ورور را داشتند، ورور را یک بخش س ازگارانه و کند. انسانمی

؛ 163: 2010تریس ی، ش ریف و چن گ، )دادن د و رفتار خود گ زارش  انحباقی از عواطف
هراس ی، رابحه بین و رور مل ی و بیگان ه (335: 1998) . هجرم(7: 2021تریسی و ویدمن، 
شناختی چ ون های جمعیترابحه بین ورور ملی و مشخصه (128: 2006) اسمیت و کیم

رابحه ورور مل ی  (821: 2011)جن  تقصی   و وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سلت 
رابحه و رور مل ی را ب ا خوش بختی  (471: 2015) را با نابرابری اقتصادی و ها و جانگ

 کردند. تأیید
گ  ارد، راهب رد تنظ یم ی ورور ملی و سازگاری ت أثیر م یمتذیر مهمی که در رابحه

دهی در برابر مهار تنظیم هیجان مبتنی بر فرایندهای درونی و بیرونی پاسخهیجان است. 
ه ا خصوص خصایص زودگ ر و تند آنو نظار ، ارزیابی و تعدی  تعام   هیجانی به

تنظ یم  .(109: 1390آبادی، ده انی و خ داپناهی، )امیناست  برای به تق ق رسیدن اهداف
های آدم ی ت أثیر بر به کار گماشتن افکار و رفتارهایی داللت دارد که در هیجان ،هیجان
گیرن د، چگ ونگی تج ارب و ها تنظیم هیجان را به ک ار میانسان کهیگ ارند. هنگاممی

کن د، پ ور، س وره و س ید ت ازهقاس م)گیرند های خود را هم تقت اختیار میتظاهر هیجان
ای از خصوصیا  ه وش خصیصه ،توانایی تنظیم هیجان تصور این است که .(63: 1391

توان د آگاهان ه ی ا تنظ یم هیج ان م ی .(109؛ 1390، ی و همکارانآباد)امینهیجانی است 
رفتاری و یا شناختی باشد، تنظیم هیجان رفتاری، ن وعی از ، ناآگاهانه، زودگ ر یا دائمی

به تنظیم هیجان ش ناختی شود نسبتتنظیم هیجان است که در رفتار آشکار فرد دیده می
توان د من ادی هیج ان مینک ردن تنظ یم . زودگ  ر اس تو  که قابلیت مش اهده ن دارد

. در (354: 2007)دیل ون، ریچ ی، جانس ون و الب ار، همچون خشونت باش د  یرفتارهایبد
ه ای شود و به راهی شناختی فرض میتنظیم هیجان همسان با م ابله مختلف، محالعا 

ش ود. گفت ه می «ی هیج انیبرانگیخته»شناختی مدیریت عواطف با استفاده از اط عا  
از ای ن طری ق ب ر  فرد کند تامیها کمک مدیریت یا تنظیم هیجان به یندهای شناختیافر

کراج ی و  ،نفس کیا)گرزا توان ا ش ود شآور و ت نها بعد از وق ایع اض حرابمهار هیجان
م انسانی مانند عل وم سیاس ی، های علوبرخی معت دند بیشتر رشته .(619: 2005اسپینهون، 
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توجه بوده و هیجان را در یک پیوستار شناسی به عام  عاطفه و هیجان بیاقتصاد، جامعه
 آن راپردازان نیز قدم فراتر گ اشته اند، برخی نظریهعلم قرار دادهقحبی در م اب  ع   و 
. در سی س ال اخی ر (224: 2019و هینی،  2016هینی و ف م، )دانند دشمن ع   و علم می

ای صور  گرفته است که ن ش هیجان را در زندگی اجتماعی و شک محالعا  گسترده
؛ 288: 2007 ؛ ترن ر،25: 2006ترنر و اس تت ، )است گیری هویت و ورور ملی تأیید کرده 

ثب اتی هیج انی ی ا تذیی را  خل ق ش دید را بی .(2009هاپیکینز، فلم، کازمیک  و کلرس، 
جنبه خاصی از بدسازگاری اجتماعی دانست؛ برای مثال افراد ناتوان در  عنوانبهوان تمی

دارن د ک ه از خصوص یا  آش فتگی هیج انی ی ادگیری اول   رفتاره ایی را اب راز م ی
بین به خ ود واق عترین ویژگی فرد سازگار آن است که نسبتشاید کلیبرخوردار است. 

و  ه ایزهتوان د انگگار کس ی اس ت ک ه می. ش خص س از(2020بی   و تریس ی، )است 
دفاعی تذیی ر ش ک  ده د  هاییسممکان ها را باآن بدون آنکه ،هایش را تذییر دهدهدف

؛ 177: 2011؛ حق، کاکاون د و برجعل ی، 485: 2008، برکینگ، اورث، واپرمنف میرو همکاران)
ول ی  ،وج ود ن داردحال که س ازگاری کام   درعین .(147: 2011ساکسنا، دبی و پاندی، 

اندیشد دهد که بین آنچه فرد راجع به خود میسازگاری محلوب احتماالً هنگامی رخ می
شریفی ، سوادکوهی)اندیشند توافق منح ی وجود داشته باشد با آنچه دیگران دربارۀ او می

 .(64: 1399، شکری و
نظ ر  ب ا در هدف این محالعه این است که تأثیر ورور ملی را ب ر س ازگاری اجتم اعی

 بنابراین فرضیا  به قرار زیر است: گرفتن ن ش میانجی راهبرد تنظیم هیجان بررسی کند؛
 .فرضیه اول: ورور ملی بر راهبرد تنظیم مثبت هیجان تأثیر دارد 
 .فرضیه دوم: ورور ملی بر راهبرد تنظیم منفی هیجان تأثیر دارد 
 رد.فرضیه سوم: ورور ملی بر سازگاری اجتماعی تأثیر دا 
 .فرضیه چهارم: راهبرد تنظیم مثبت هیجان بر سازگاری اجتماعی تأثیر دارد 
 .فرضیه پنجم: راهبرد تنظیم منفی هیجان بر سازگاری اجتماعی تأثیر دارد 

 
 چهارچوب نظری و پيشينه پژوهشی

و مرتب ه مرات  سلس لهکن د ورور یک هیجان خودآگاه اس ت ک ه ب ه اف راد کم ک می
تریسی و )دهد انگیزه می هاآناجتماعی خود را ترقی داده و برای درگیری در امورا  به 

 و« مش تاقانه )معتب ر(». محالعا  مختلف دو نوع متف او  و رور را (22: 2019همکاران، 
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ه ای متم ایز خ ود محلوبی ت   کنن د ک ه در ویژگیمعرف ی می «تسخیری() یرگهمه»
ه ای یابد. ورور مشتاقانه دربرگیرنده مشخصهشیفتگی، احترام تجلی می، خودنف عز 

مقور از ورور هستند. ورور همهانجام کار، اطمینان، روابط اجتماعی مناس  و پیشرفت
خودپسندی  و بینیگرانه، افراط در خودبزرگهای گستاخانه، سلحهگیر نیز شام  ویژگی

 سازی معنی و رور توس ط ش ی، چان گ، چن گ و همک اراناست. نتایج محالعه مفهوم
ورور مشتاقانه و هم ه بندیروم اینکه ت سیم( روی دانشجویان نشان داد که علی2015)

یم ب ه تعمقاب گیر برگرفته از ساختار وربی است، نسبتاً دارای ساختاری جهانی است که 
گرا و چین و ک ره، کش وری جم ع همه کشورهاست. هرچند کشور ایران همانند کشور

بن دی، ب ا ریش ه فرهنگ ی ح ال ت س یمینبااش ود، فردی مقسوب میبر سازه بینمبتنی
ای نی ز هس ت. و رور مش تاقانه ب ا یت فرهنگ ایرانی، چینی و ک رهموردحماامریکایی، 

ش یاری، پ  یری، هگرایی، توافقنارضایتی اجتماعی، با پنج عام  بزرگ شخصیت: برون
گی ر که ورور همهیدرصورتبه تجربه رابحه مثبت دارد. ثبا  هیجانی و گشودگی نسبت

؛ تریس ی و رابین ز، 262: 2007تریسی و رابینز، )دارد پ یری و هشیاری رابحه منفی با توافق
 .(61: 2015؛ شی و همکاران، 194: 2004

ابعاد ورور ملی شام  ورور فرهنگی و ادبی، ورور ناشی از ت اریخ و تم دن، و رور 
 کل یای وانز و نظامی، ورور سیاسی، ورور ملی، ورور اقتصادی و ورور ورزشی اس ت. 

اقتص ادی،  توسعهمردم در سراسر جهان از  ( دریافتند2010) کواکلیتاپیک و  و( 2002)
 و رور ناش ی از ت اریخ و تم دن ب ر .ی دارندورور مل ساحسا ،هنر و ادبیا  و ورزش

 برخ ی. دارد گرایی تأکیدملی و باستانی هایجنبه بر و دارد تمرکز کشور پیشینه تاریخی
  دیمیت روا) هس تند بیش تری ق دمت دارای جهان در دیگر کشورهای بهنسبت کشورها

 تم دن دارای ک ه اس ت ای ران کش ورها، ای ن ازجمل ه .(1: 2016گرجزل و همکاران، 
 مانن د و ه ای بیس تونکتیب ه و جمش ید تخت مانند فراوانی و نمادهای تاریخی باستانی
 ون ای به توجه دلی  همین به و ایرانی است یجامعه ورور و فخر موج  که هاستاین

 کشور ش ود در ملی ورور ت ویت و المللیبین تعام   در عام  مهمی تواندمی تاریخی
مختلف سیاس ی  هایو جنبهبر اب  عاد ورور سیاسی  .(37: 1393 عباسی و فدایی،عیدی، )

 و( 2010توپیک و ک وکلی ) .(91: 2021اس کوگ، ) داردو سیاست خارجی کشور، تأکید 
 ی، علم یهای ورزشی، تاریخموف یت بعد ازنشان دادند که مردم ( 2008چانگ و چو )

و رور مل ی بیش تری  ساحس ا ،های رفاه اجتماعیبه سیاست و سیستموری نسبتفناو 
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کارآم دن دولت ی منح  ی و  سیاس ی کش ور و روی سدارند. تمرکز بر وض عیت حس ا
توان د در زن دگی م ردم و المللی سازنده است که میپیامدهای مثبت هرگونه تعام  بین

 (.37: 1393 عی دی و همک اران،) کن دت ویت ح  ورور ملی تأثیرا  بهتری را ایجاد 
و رور ناش ی ( 2008)چانگ و چو  و( 2002) کلی ایوانز و (،2010آندروز و همکاران )

ب ر . ورور اقتصادی نی ز از موف یت علمی را یکی از ابعاد مهم ورور ملی گزارش کردند
که بیان داشت ( 2002) با کلی. ایوانز داردوضعیت اقتصادی و منابع آن در کشور، تأکید 

و رور مل ی  ستوسعه اقتصادی، هنر و ادبیا  و ورزش احسا مردم در سراسر جهان از
های دارند، همسو است. در تقلی  این یافته باید بیان کرد که و رور ناش ی از پیش رفت

 کشورهاس تاقتصادی و تأثیرگ ار بر اقتصاد جهانی منبع مهمی برای ورور ملی اول   
ر ابعاد مختلف ح وزه ورزشی دورور  .(37: 1393 ؛ عیدی و همکاران،91: 2021اسکوگ، )

کاس  امارا، ماکس  یمنکوا و . داردالملل  ی، تأکی  د بین  در س  ح آنه  ای ورزش و موف یت
و  ، دن واردپائولوس کی(، 2014) (، مولر2019) گاسمن، هت و امریچ (،2018) سورکینا

ب ر ن  ش مه م  (2008) چ وچان گ و (، 2010) ک وکلیتوپیک و  ،(2013) راسسیو 
ج ام جه انی  و در رویدادهای المپیک ،المللی ورزشکارانموف یت بین ویژهبهورزش و 

( 2012م ور ) .در تقریک ح  ورور ملی و ت ویت هویت و انسجام ملی، تأکید داشتند
منح  ه »نشان داد که اکث ر س اکنان  سیبیبیالمللی از طریق خبرگزاری در پژوهش بین

، عملک رد قهرمان ان ورزش ی مل ی را در لع هموردمحاکش ور  از بین بیس ت «هژدهشور
 ملی، ت ویت امی د و اف زایش فرزن دآوری ورور ح  های المپیک موج  ت ویتبازی
 ح   تقری ک مهم ی ب رای منب ع هم واره کش ور در ورزش ی ه ایموف یت. دانندمی

 در ه ای ورزش ی،تیم ه ایب رای مث ال موف ی ت. است شده ایرانی جامعه در ورورملی
 کس   و جه انی عرص ه در کش ور های تیم ملی والیبالموف یت جهانی، جام به دصعو
 و ابراز ش ادی و هاخیابان به مردم آمدن موج  المپیک، هایدر بازی مختلف هایمدال
 .شد جامعه در عظیمی اجتماعی سرمایه ایجاد
عنوان ب ه را متف اوتی خ اص راهبرده ای متف اوتی نظ ری ه ایمدل ها،سال طی در

، و، هوکسما و شویزر)آلداند راهبردهای ناسازگارانه در نظر گرفته یا سازگارانه راهبردهای
شناسی روانی، دو راهبرد تنظیم شناختی رفتاری در آسی  . رویکرد شناختی(217: 2010
 .عنوان راهبردهای س ازگارانه در نظ ر گرفتن دو ح  مسئله( را بهمجدد )ارزیابی  جانیه
س ت ک ه زااندازهای مثب ت ب ه موقعی ت استرسمجدد شام  تفسیرها یا چش م یابیارز
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. گراس (271: 1988)گ راس، شود ه میگرفت ای برای کاهش استرس در نظرعنوان شیوهبه
گیرد که در سرتاسر فرایند تولید یک هیج ان (، تنظیم هیجان را عاملی در نظر می1999)

کارگیری تدابیر تنظیم هیجان به دو گ روه عم ده افراد مختلف را در بهدهد. وی رخ می
کنن د و کند: افرادی که بر ح وادث قب   از رخ دادن ی ک هیج ان تمرک ز میت سیم می

ش ناختی  مجددارزیابی  در این نظریه، شوند.های هیجانی متمرکز میافرادی که بر پاسخ
. این راهبرد عبار  است شودگرفته میهیجان در نظر  عنوان یک راهبرد خاص تنظیمبه

که فرد با استفاده از آن موقعیتی که هیجان را طوریاز تذییر دادن معنای یک موقعیت، به
مدل تنظیم هیجان، ارزی ابی این در  .کندعنوان موقعیتی خنثی تفسیر میانگیزد را بهبرمی
های هیج انی و جس مانی مثب ت ب ه ک ه پاس خ ش ودنظ ر گرفت ه می راهب رد در مجدد
: 2011ورنر، گلدین، بال و همکاران، ) زندیانگهایی را دربردارد که هیجانا  را برمیمقر 
م ال ه، از پژوهش گران  13 ارائ ه( در کت اب خ ود ب ا 2009هاپیکنز و همکاران ) .(346

داده و بر ن ش  ارائهاندازی نظری از هیجان شناسی اروپا، سعی کرده چشمانجمن جامعه
ی د کن د. همچن ین، برخ ی تأکپررنگ هیجان در رخدادهای تاریخی قرن قبلی و آین ده 

ماهیت عاطفی و هیجانی دارد و ف ط یک  ذاتاًهویت ملی  کهپردازان محر  کردند یهنظر
( با بررس ی کت   2019) ترو  (.260: 2013)هینی، وفاداری کورکورانه شناختی نیست 

نگرو، صربستان و اس لوونی دریاف ت درسی تاریخ کشورهای بوسنی و هرزگوین، مونته
 ش دهاستفادهشده از یوگس وی ق دیم از خ اطراتی یهتجزکه در کتاب تاریخ کشورهای 

، دش منی اهعامقت که ریشه ترومایی )ضربا  روحی( دارد؛ مانند از دست دادن قلمرو، 
تر س اخته اس ت، رنگدائمی با همسایگان و... همین مسئله ایجاد وحد  و اتقاد را کم

به همین دلی  پیشنهاد شده است که برای صل  و آشتی فرهنگ ی از خ اطرا  و وق ایع 
شاد در کنار خاطرا  ترومایی استفاده شود. به همین دلی  احساس هویت ملی از طریق 

توان د منجرب ه خش ونت احساسا  منف ی م ی و شودیمساخته  احساس مثبت و منفی
شود، اما احساسا  مثبت منجربه صل ، وح د  جه انی و و رور مل ی خواهن د ش د. 

ابعاد ورور ملی جوان ان را در چن د بع د طب  ه ای( در محالعه2019والریا، مارینا و آنا )
 وپرورشآم وزش)فرهن گ،  «نرمقدر  »بندی کردند. ورور در انجام وظایف مربوط به 

های ه  ای نظ  امی، سیاس  ت)پی  روزی« ق  در  س  خت»و ورزش(، و  رور در مص  ادیق 
ده د، در هایی که ورور ملی را افزایش م یروی زمان و مکان هاآن(. همچنین، باقدر 

کنندگان در پدیده نی ز محالع ه ها، شرکتگ شته و حال مانند رویدادهای مهم، شخصیت
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دریافتند که دو نوع ورور وجود دارد، فرهنگ ورور به فرهنگی اشاره دارد ک ه  ردند وک
ب ر بر افتخار است و فرهنگ شرم که شک  وال  فرهنگی آن مبتنیشک  وال  آن مبتنی
 احساس شرم است.

توان تصور کرد که ورور ملی همچنان که ب ر س ازگاری بنا به چهارچوب نظری می
دارد، بر ابراز هیجان نیز تأثیر زیادی دارد، اما همچنان ای ن مس ئله ح ائز اجتماعی تأثیر 

صورتی و با چه نوع راهبرد تنظ یم هیج انی منجرب ه  اهمیت است که ورور ملی در چه
 تق ق همین هدف است. درصددشود. این م اله سازگاری اجتماعی بیشتر می

 
 روش تحقيق

 محالع ا  یهدر دست زیو ن یفیتوص  ا یتق  جزوحاضر  قیتق  ،روش تیماه ازلقاظ
جامعه آماری محالعه حاضر را دانشجویان کارشناسی دانشگاه مازندران . است یهمبستگ

دانش جو در دوره  7542تع داد  1398  1399دهن د ک ه در س ال تقص یلی تشکی  می
دانش جو در دوره ش بانه( در ح ال  3213 دانشجو در دوره روزان ه و 4329کارشناسی )

ش ده اس ت؛ طب ق  تقصی  بودند. از فرمول کوکران برای تعیین حج م نمون ه اس تفاده
نف ر ب رای  251گ اری واریان  متذیر وابسته در فرمول، تعداد فرمول کوکران و با جای

دانش جوی  121نفر از دانش جویان کارشناس ی ) 263نمونه تعیین شدند. در این محالعه 
مازن دران مش ارکت داش تند ک ه از طری ق روش  دانشجوی دختر( دانشگاه 142پسر و 
ه ای موج ود در از بین ک س انتخاب شدند. ای براساس ده دانشکدهگیری خوشهنمونه

یک ک س انتخ اب ش د و س ه پرسش نامه  1398 1399 یلیتقصهر دانشکده در سال 
 استاندارد زیر اجرا شد:

 پرسشنامه ورور ملی س اخته عی دی و همک ارانگیری ورور ملی از : برای اندازهغرور ملي
گویه(، و رور  12) ( استفاده شد. این پرسشنامه دارای هفت مؤلفه ورور فرهنگی و ادبی1393)

 گویه(، و رور مل ی 10) گویه(، ورور سیاسی 8گویه(، ورور نظامی ) 8) ناشی از تاریخ و تمدن
گویه است. طی ف نم ره 71و ( گویه 14) و ورور ورزشی( گویه 5) گویه(، ورور اقتصادی 8)

( 1393) کام ً مخالفم تا کام ً مواف م( اس ت. عی دی و همک اران) ارزشی از 5گ اری لیکر  
و روای ی  79/0و ب رای ک   اب زار  78/0تا  73/0ها را بین پایایی از طریق آلفای کرونباخ مؤلفه

در ای ن م ال ه  1 . طب ق ج دولسازه پرسشنامه را قوی و منحبق با داده تجربی گزارش کردن د
 آمده است.دستبه 84/0میزان پایایی از طریق آلفای کرونباخ این پرسشنامه 
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م ی اس س ازگاری : برای سنجش س ازگاری از س ؤاال  خ ردهسازگاری اجتماعي
( استفاده شده 1987اجتماعی پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه بیکرو سیریک )

 گویه(، س ازگاری اجتم اعی 24) دارای چهار م یاس سازگاری تقصیلیاست. این ابزار 
سس ه ی ا دانش گاه ؤبستگی ب ه مو دل( گویه 15) گویه(، سازگاری شخصی عاطفی 20)
اص  ً در م ورد م ن »ای از نمره 9گ اری در یک پیوستار یک تا گویه( است. نمره 15)

ق رار دارد. منص وری و همک اران « ن دککام ً در مورد من صدق می»تا « کندصدق نمی
، س ازگاری اجتم اعی 84/0 های سازگاری تقص یلی( ضری  پایایی برای مؤلفه1393)
و ب  رای ک     80/0 بس  تگی ب ه مؤسس  هو دل 81/0 ، س ازگاری شخص  ی ع  اطفی84/0

گزارش کرده است. در این محالعه تنها از م یاس سازگاری اجتماعی ب ا  83/0پرسشنامه 
در این م اله می زان پای ایی از طری ق آلف ای  1 شده است. طبق جدولفاده گویه است 20

 آمده است.دست به 81/0کرونباخ این پرسشنامه 
 : پرسشنامه تنظ یم ش ناختی هیج ان را گرانفس کی و کراج یتنظیم شناختي هیجان

س ؤال  16سؤال دارد ک ه ف رم کوت اه آن نی ز  36( طراحی کردند. این پرسشنامه 2007)
م یاس شام  خودسرزنشگری، سرزنش دیگ ران، نش خوار فک ری، تل  ی خرده 9. دارد
انداز، تمرکز مجدد مثب ت، ارزی ابی مثب ت، پ  یرش ش رایط و آمیز، توسعه چشمفاجعه
 5گ  اری ریزی است. در این محالعه از فرم کوتاه استفاده شده است. طی ف نم رهبرنامه
( ای ن پرسش نامه را ترجم ه و 1389نی و صادقی )ای )همیشه تا هرگز( است. سامانمره

و از  91/0ت ا  62/0و ضری  پایایی از طریق آلف ای کرونب اخ را ب ین  هنجاریابی کردند
گزارش کردند و روایی سازه )تقلی  عاملی اکتش افی(  88/0تا  75/0طریق بازآزمایی را 

در  1 نمود. طبق جدولها را تقت دو عام  تنظیم منفی و مثبت هیجان ت سیم نیز مؤلفه
 آمده است.دستبه 82/0این م اله میزان پایایی از طریق آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

 
 پایایي از طریق آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهش :1 یشماره جدول

 تنظيم شناختی هيجان سازگاری اجتماعی غرور ملی ضریب پایایی ابزار

 82/0 81/0 84/0 ضرایب آلفای کرونباخ
 

 هایافته
 آمده است. 2های مرکزی و پراکندگی متذیرهای پژوهش در جدول نتایج شاخص
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 يو پراکندگ یمشخصات مرکز :2 یشماره جدول
 انحراف استاندارد ميانگين هامقياس

 06/2 75/4 غرور ملي

 16/2 68/3 راهبرد منفي تنظیم هیجان

 11/2 11/4 راهبرد مثبت تنظیم هیجان

 25/3 67/6 سازگاری اجتماعي
 

ماتری  همبستگی پیرسون بین متذیرهای پژوهش نشان داده  3 یشماره جدولدر 
 شده است.

 
 رسونیپ يهمبستگ بیضرا :3 یشماره جدول

 4 3 2 1 متغيرها

    1 ملی ورور .1

   1 -30/0* منفی تنظیم شناختی راهبرد .2
  1 -49/0* 19/0* راهبرد مثبت تنظیم شناختی .3

 1 29/0* -18/0* 18/0* ی اجتماعیسازگار .4
) 0/05(p ‹ * 

 
و رور مل ی و دو متذی ر  پیرس ون همبس تگی ک ه ض ری  دهدنشان می 3نتایج جدول 
 اس ت.دار معن ی( ›0/05p)آمده ک ه در س ح  دس تبه 18/0 دانش جویان سازگاری اجتماعی

 س ازگاری اجتم اعیو رور مل ی و متذی ر بین دو  ،آمدهدستبنابراین با توجه به اط عا  به
راهب رد ورور مل ی و  . برای دو متذیروجود داردی در جهت مثبت داررابحه معنی دانشجویان

دار معن ی( ›0/05p)آمده که در س ح  دستبه -30/0نیز ضری  همبستگی  منفی تنظیم هیجان
رابح ه  دانش جویان ی تنظیم هیج انراهبرد منفورور ملی و متذیر بوده است؛ بنابراین بین دو 

راهب رد مثب ت تنظ یم و رور مل ی و ی در جهت منفی مشاهده شد. برای دو متذی ر دارمعنی
دار است، بن ابراین معنی (›0/05p) آمده که در سح دستبه 19/0ضری  همبستگی  نیز هیجان

ی در جه ت مثب ت داررابحه معن ی نیز راهبرد مثبت تنظیم هیجانورور ملی و بین دو متذیر 
راهبرد منف ی تنظ یم  سازگاری اجتماعی ودو متذیر مشاهده شد. همچنین ضری  همبستگی 

بنابراین ب ا توج ه  است.دار معنی ›p)0/05(آمده که در سح  دستبه -18/0 دانشجویان هیجان
 راهب رد منف ی تنظ یم هیج ان س ازگاری اجتم اعی ومتذیر بین دو آمده دستبه اط عا  به

دو . همچن ین ض ری  همبس تگی وج ود داردی در جهت منف ی داررابحه معنی نشجویاندا
آمده ک ه در دس تبه 9/0 دانش جویان راهبرد مثبت تنظیم هیجان سازگاری اجتماعی ومتذیر 
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متذی ر ب ین دو آمده دس تبن ابراین ب ا توج ه ب ه اط ع ا  به است.دار معنی ›p)0/05(سح  
ی در جه ت داررابح ه معن ی دانش جویان مثبت تنظ یم هیج ان راهبرد سازگاری اجتماعی و

 .دهدیرا نشان م ریاستاندارد مس یبتا زانیم 4و جدول  1شک   .وجود داردمثبت 
 

 
 مقادیر بتای استاندارد مدل مفهومي :1ی شکل شماره

 
 مدلمسیر متغیرها در  ضرایب :4 یشماره جدول

 نتيجه b β SE (Sig)T بر از اثرات

 مستقیم

 ورور ملی
** 05/0 11/0 12/0 راهبرد مثبت تنظیم هیجان

 عدم رد 96/2(001/0) 

** 08/0 -21/0 -25/0 راهبرد منفی تنظیم هیجان
 عدم رد -89/2(001/0)

** 05/0 14/0 21/0 سازگاری اجتماعی
 عدم رد 78/2(001/0) 

راهبرد مثبت 
 تنظیم هیجان

27/0 39/0 سازگاری اجتماعی  07/0 **
 عدم رد 05/3(001/0) 

راهبرد منفی 
 تنظیم هیجان

-12/0 -20/0 سازگاری اجتماعی  عدم رد *)0/10(2/03- 06/0 

 ورور ملی غیرمستقیم
** 01/0 03/0 05/0 راهبرد مثبت تنظیم هیجان

 عدم رد 72/2(001/0) 

 رد -45/0(001/0) 02/0 -01/0 -04/0 راهبرد منفی تنظیم هیجان

 کل

 
 ورور ملی

** 05/0 15/0 22/0 راهبرد مثبت تنظیم هیجان
 عدم رد 99/2(001/0) 

** 08/0 -23/0 -31/0 راهبرد منفی تنظیم هیجان
 عدم رد -89/2(001/0) 

** 05/0 14/0 21/0 سازگاری اجتماعی
 عدم رد 78/2(001/0) 

راهبرد مثبت 
 تنظیم هیجان

27/0 39/0 سازگاری اجتماعی  08/0 **
 عدم رد 85/2(001/0) 

راهبرد منفی 
 تنظیم هیجان

-12/0 -20/0 سازگاری اجتماعی  عدم رد *)0/10(2/03 08/0 

 *05/0> P  **01/0> P 
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در بخ ش اث را  مس ت یم می زان بت ای ک ه  دهدمی نشان 1 و شک  4 جدولنتایج 
)فرض یه اول  دانش جویانمسیر از ورور ملی به راهبرد مثب ت تنظ یم هیج ان  استاندارد
 .(β=11/0؛T=96/2) اس تدار معن ی ›p)0/01(س ح   در آمده ک هدستبه 11/0پژوهش( 

)فرض یه دوم  دانشجویانمسیر از ورور ملی به راهبرد منفی تنظیم هیجان  بتای استاندارد
 .(β= -21/0؛T=-89/2) استدار معنی ›p)0/01(سح   در آمده کهدستبه -21/0پژوهش(

مسیر از ورور مل ی ب ه س ازگاری اجتم اعی دانش جویان  همچنین میزان بتای استاندارد
-78/2) اس تدار معن ی ›p)0/01(س ح   در آمده کهدستبه 14/0)فرضیه سوم پژوهش( 

=T14/0؛ =β). مسیر از راهبرد مثبت تنظ یم هیج ان ب ه س ازگاری  میزان بتای استاندارد
 ›p)0/01(س ح   در آمده ک هدستبه 27/0 )فرضیه چهارم پژوهش( دانشجویاناجتماعی 

مس یر از راهب رد منف ی تنظ یم  میزان بتای اس تاندارد .(β=27/0؛T=96/2) استدار معنی
 آمده ک هدستبه -12/0)فرضیه پنجم پژوهش( دانشجویانهیجان به سازگاری اجتماعی 

در بخش اثرا  ویرمست یم  .(β= -12/0؛T= -03/2) استدار معنی ›p)0/05(سح   درتنها 
 دانش جویانمسیر از ورور ملی به راهبرد مثب ت تنظ یم هیج ان  نیز میزان بتای استاندارد

بت  ای  .(β=03/0؛T=72/2) اس  تدار معن  ی ›p)0/01(س  ح   در آمده ک  هدس  تبه 03/0
 -01/0 مس  یر از و  رور مل  ی ب  ه راهب  رد منف  ی تنظ  یم هیج  ان دانش  جویان اس  تاندارد

ب ا توج ه  .(β= -10/0؛T=-45/0) نشده استدار معنی ›p)0/01(سح   در آمده کهدستبه
توان دریافت که تنها راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیج ان یرمست یم میوبه نتایج اثر 

در ارتباط ورور ملی و سازگاری اجتماعی ن شی میانجی دارد و راهبردهای منفی تنظ یم 
 ن ش را ندارد.شناختی هیجان این 

 
 يدر مدل کل يدرون یرهایماند متغ: اثرات پس5 یجدول شماره

 R 2R SE (Sig)T متغیرها

 *29/3(001/0) 55/5 20/0 44/0 سازگاری اجتماعی
36/0 راهبرد منفی تنظیم هیجان  13/0 92/13 *2/67)0/001(  
24/0 راهبرد منفی تنظیم هیجان  09/0 11/7 *3/03)0/001(  

 *05/0> P  **01/0> P 

درصد از واری ان  س ازگاری اجتم اعی،  20دهد که حدود یمنشان  5نتایج جدول 
درص د از واری ان   9درصد از واریان  راهبرد منفی تنظیم هیجان و حدود  13حدود 

 راهبرد مثبت تنظیم هیجان توسط متذیرهای دیگر تبیین شده است.
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 برازش يیهای نیکوشاخص :6 یشماره جدول

درجه 
 آزادی

 مجذور خی
سطح 

 داریمعنی
نسبت مجذور خی 

 به درجه آزادی

ریشه خطای 
ميانگين 

 مجذورات تقریب

شاخص 
نيكویی 
 برازش

شاخص 
شده تعدیل

 نيكویی برازش

2 32/3 10/0 21/3 09/0 83/0 81/0 
 

ه ا داری آماره مج ور خ ی، ب رازش م دل را ب ا دادهعدم معنی 6با توجه به جدول 
برای شاخص ریش ه خح ای می انگین مج  ورا  ت ری   و  09/0دهد. م دار مینشان 
ش ده ب رای ش اخص تعدی  81/0م  دار  وشاخص نیک ویی ب رازش  برای 83/0م دار 

انحباق مدل مفهومی با مدل تجربی در نظ ر  قبولقاب های م   عنوانبهنیکویی برازش 
ها از برازش قاب   قب ولی ه شاخصنفره این محالع 263شود. با توجه به حجم گرفته می

 برخوردار هستند.

 
 گيریبحث و نتيجه

گ ری راهب رد این محالعه درصدد بود تأثیر ورور ملی را بر سازگاری اجتماعی با میانجی
های فرضیه اول نشان داد که و رور مل ی ب ر تنظیم شناختی هیجان را بررسی کند. یافته

داش ته اس ت. نت ایج ای ن دار معن یتأثیر  دانشجویانتنظیم شناختی هیجان راهبرد مثبت 
(، ه  اپیکینز و 2007ترن  ر )(، 2006اس  تت  )ترن  ر و فرض  یه موردحمای  ت محالع  ا  

رابح ه و رور مل ی و هیج ان در است.  (2019)( و تریسی و همکاران 2009همکاران )
( 2009ه اپیکینز و همک اران ) ( و2007ترنر )(، 2006استت  )محالعا  مختلف ترنر و 

برای تبیین نتایج باید توضی  داد که دانشجویانی که دارای و رور مل ی  شده است. تأیید
باالیی هستند، بیشتر احتم ال دارد از راهبرده ای مثب ت تنظ یم ش ناختی هیج ان مانن د 

 زیری انداز، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مثب ت، پ  یرش ش رایط و برنام هتوسعه چشم
استفاده کنند و دانشجویانی که دارای ورور ملی پایینی هستند نیز به دلی  توجه و انگیزه 

تر برای تذییر وضعیت، کمتر احتمال دارد از این راهبردهای مثبت تنظ یم ش ناختی پایین
 هیجان استفاده کنند.

تنظ یم ش ناختی های فرضیه دوم نشان داد که تأثیر ورور ملی بر راهب رد منف ی یافته
مش اهده ش ده اس ت. نت ایج ای ن فرض یه موردحمای ت دار معنینیز دانشجویان هیجان 

تریس ی  ( و2009همک اران )(، هاپیکینز و 2007ترنر )(، 2006استت  )ترنر و محالعا  
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است. برای تبیین نتایج باید توض ی  داد ک ه رابح ه و م  دار بت ای  (2019همکاران )و 
دهد که ورور ملی بیش از تأثیر بر راهبرده ای مثب ت ن مسیر نشان میاستاندارد باالی ای

رسد که ورور ملی، ح  افراط ی بیشتر بر راهبردهای منفی تأثیر داشته است. به نظر می
کند که زمینه استفاده از راهبرد منفی تنظیم شناختی هیجان را ف راهم ناپایداری ایجاد می

توان د ( این تأثیر می2019)تریسی و همکاران  ( و2006یم )اسمیت و کزعم سازد. بهمی
و تمای   نژادپرستی ناخودآگاهی باش د ک ه در افراطی بودن به دلی  خودشیفتگی باال، 

ش ود ت ا از راهبرده ای منف ی مانن د زمان احساس ورور ملی بر دانش جو ع ارض م ی
آمی ز ب ودن بیش تر جع هگری، سرزنش دیگران، نشخوار فک ری و تل  ی فاخودسرزنش
 استفاده کند.
های فرضیه سوم نشان داد که تأثیر ورور ملی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان یافته

بوده است. نت ایج ای ن فرض یه موردحمای ت محالع ا  دار معنی)فرضیه سوم پژوهش( 
(، 2016) یس یر، (1395) پ ور و همک اران ناظمی(، 2010همکاران )تریسی و مختلف 
و با بخشی از نت ایج محالع ه  است( 2020) یسیتر(؛ بی  و 2019همکارانش )تریسی و 

( ب ین س ازگاری و 2015( زاوی ه دارد. چان گ و همک اران )2015چانگ و همکاران )
های فرهنگ ی زمینهتواند پ ای مشاهده نکردند. از دالی  این ناهسمویی میورور رابحه

از ط رف دیگ ر های محالعه و یا تنوع در اجرای ابزار بومی باشد. نمونهو بافتی متفاو  
احساس ورور، بخش انحباقی از عواطف و رفتار هست که در روابط فردی و اجتم اعی 

؛ بی   و 2019؛ تریسی و همکارانش، 2016؛ تریسی، 2010تریسی و همکاران، )کند میظهور 
چندبعدی است ک ه در ی ااز هویت ملی سازه عنوان بخشیورور ملی به. (2020تریسی، 

ای ( در محالعه1395) پور و همکارانناظمی. فراگیر قرار داردملی باالترین سح  هویت 
های باالیی که در برقراری روابط صمیمی ب ا مشابه افراد دارای هویت به دلی  شایستگی

خ ود در مس ائ  تقص یلی، تعه د بیش تر س ازگاری ب االیی از  واسحهدیگران دارند، به
زن دگی، دچ ار  دهند و درنتیجه کمت ر در براب ر مش ک  اجتماعی و هیجانی نشان می

واس حه اجتن ابی، به-و افراد دارای هویت سردرگم شونداستیصال، اندوه و افسردگی می
واس حه تعه د کمت ر، س ازگاری کمت ری در و البته به شک و تردید و اجتناب از ناکامی

دهند. برای تبی ین نت ایج بای د های تقصیلی، اجتماعی و هیجانی از خود نشان میمؤلفه
بینی، یاب د، خ وشاف زایش م ی توضی  داد زمانی که احساس ورور ملی در دانشجویان

یافته و منجر به سازگاری نف  افزایشرؤیاپردازی، امیدواری، سرخوشی و البته اعتمادبه
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شد و احساس کمتر ورور ملی نیز ب ه دلی   اینک ه قص د تذیی ر را  اجتماعی باال خواهد
دهد، منجر به ناکامی و تعارض در رواب ط اجتم اعی و س ازگاری اجتم اعی کاهش می

 تری خواهد شد.پایین
ب ر تنظ یم ش ناختی هیج ان های فرضیه چهارم نشان داد که تأثیر راهبرد مثبت یافته

دار مشاهده شد. نتایج این فرضیه با نتایج محالع ا  نیمع دانشجویانسازگاری اجتماعی 
(، ح ق و 2008همک اران )برکین گ و ، (2007همک اران )و  دیلون ( و2000)آیزنیرگ 
 (1399همک اران )ک اظمی رض ایی و  ( و2011همکاران )(، ساکسنا و 2011همکاران )

ب  ا تنظ  یم هیج  ان موف  ق معت   د هس  تند  (2007همک  اران )و  دیل  ونهمس  و اس  ت. 
و اس ت هم راه  همانند سازگاری های اجتماعیچون رشد ص حیت یدستاوردهای مثبت

همچ ون خش ونت هم راه  بدس ازگاریبا اشکال برجس ته  نشدهمیدر م اب ، هیجان تنظ
همک  اران (، ساکس  نا و 2011همک  اران )(، ح  ق و 2008همک  اران )برکین  گ و  .اس  ت

جان با سازگاری اجتم اعی پ ایینی هم راه موفق نبودن در تنظیم هی دریافتند که (2011)
ی و ارتباط ا  ب ین اجتم اعاست و موف یت در تنظیم هیجان بر سازگاری در تع ام   

( راهبرده ای مثب ت تنظ یم ش ناختی 2011فردی تأثیر زیادی دارد. ورن ر و همک اران )
هیج  ان را س  ازوکار اجتم  اعی ب  رای س  ازگاری تل   ی ک  رده و آن را در پیش  گیری از 

داند. ب رای تبی ین بای د توض ی  داد ک ه التی چون افسردگی و اضحراب موفق میاخت 
ان داز، تمرک ز مج دد توسعه چشم ، رشد مثبتبخشفر های سالم و جستجوی فعالیت

راهبرده ای مثب ت تنظ یم  ازجمل هری زی و برنامه مثبت، ارزیابی مثبت، پ یرش شرایط
ی ت اف زایش درنهاشناختی هیجان است که منجر به کاهش استرس، اضحراب و تنش و 

 شود.سازگاری اجتماعی می
ب ر تنظیم شناختی هیج ان های فرضیه پنجم نشان داد که راهبرد منفی همچنین یافته

ه موردحمای ت ت أثیر داش ته اس ت. نت ایج ای ن فرض ی دانش جویانسازگاری اجتم اعی 
ترت  فلی و  است.( 2010) 1ترت  فلیو، بی  و سی ، (2007همکاران )و  دیلونمحالعا  

در ناس ازگاری در  مؤلف هت رین ( راهبرد منفی تنظیم هیجان را عم ده2010همکاران )و 
یافت ه و یشافزادانند. با تنظیم هیجان، میزان تخلیه و پاالیش هیجانی روابط اجتماعی می

یاب د. ب رای تبی ین نت ایج بای د مشک   روانی افراد در سازگاری اجتماعی ک اهش می
 ب ا هیج ان ش ناختی تنظ یمس ازگارانه  راهبرده ای منف ی درواقع رابحهتشری  کرد که 

                                                           
1  . Tortella-Feliu, Balle & Sesé 
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 ف رد ک ه شودباعث می راهبردها این از استفاده که است دلی  این سازگاری اجتماعی به
 و مثب ت هایجنب ه ب ه و بپردازد منفی وقایع رویدادها و ارزیابی به متفاو  دیدگاهی با

 را کمت ری تنی دگی ناراحتی و یجه. درنتکند توجه درازمد  پدیده در آن فواید احتمالی
از ط رف دیگ ر وابس تگی ب ه حمای ت . آی دکن ار می پدیده آن با بهتر و کندمی تجربه

ری  زی هیج  انی از قبی    س  رزنش دیگ  ران و هیج  انی دیگ  ران، تمرک  ز ب  ر ب  رون
راهبردهای منفی تنظیم هیجان است ک ه منج ر ب ه پ االیش و  ازجملهگری خودسرزنش

 شود.یت افزایش سازگاری اجتماعی میدرنهاتخلیه هیجانی و 
تنها راهبردهای مثبت تنظیم ش ناختی هیج ان در ارتب اط همچنین نتایج نشان داد که 

سازگاری اجتماعی ن شی میانجی دارد و راهبردهای منفی تنظ یم ش ناختی ورور ملی و 
ت انگنی و نتایج این محالعه تاحدودی موردحمایت محالع ا   هیجان این ن ش را ندارد.

(، تریس ی و 2010چن گ )(، تریس ی، ش ریف و 2007(، تریسی و رابینز )1995) یشرف
( و تریسی و 2016) یسیتر(، 1620) یلمنه(، بروسی، اسپورلی، ولپی و 2011راندل  )

( معت د هس تند و رور، هیج انی 2019تریسی و همکارانش )است. ( 2019همکارانش )
کن د، ب ه است که مردم را برای انجام امورا  و ارت ای وضعیت اجتماعی برانگیخته می

ترین هیجانی است که رفتار اجتماعی و انسانی و تقرکا  گروه ی همین دلی  مقوری
طلبد. هیجان دهد و طبیعتاً در مرتبه اجتماعی باالتر، شایستگی بیشتری را میک  میرا ش

گی رد ک ه ورور برای ارت ای مرتبه اجتماعی، عملکرد س ازگارانه مهم ی را ب ه ک ار می
؛ تریسی، ش ریف و 2016تریسی، )کند های فردی عم  میمتناس  با موقعیت و شایستگی

های پایه مانند خشم، ترس و شادی نظری با هیجان ازلقاظهرچند ورور  .(2010چن گ، 
 ص ور بههای پایه ممکن اس ت مشابه است، اما عملکردشان متفاو  است. این هیجان

پ ردازان معت دن د خودآگاه )هشیار( عم  کند، اما برخی از نظریه ( وناخودآگاه )ناهشیار
ه ای هیجان ازجمل هش رمندگی  و ش رم، گن اهورور یک هیجان خودآگاه است. ورور، 

تریس ی و ران دل ، )ش ود ک می ابراز میویر صور بهخودآگاه هستند که معموالً ورور 
پایا )معتب ر( تأیی د ش ده  صور بههای مختلف ابراز ویرک می در بین فرهنگ و (2011
دن و ص ور  ف رد ده د ب . همچن ین ش واهد نش ان م ی(2007تریسی و رابین ز، )است 
ین ابزار تشخیص ورور است که شام  چهره باز، س ر ب اال، پش ت ص اف، س ینه ترمهم

تریسی و رابین ز، )است ستبر، باال بردن دستان، قرار دادن دستان روی کمر، لبخند کوچک 
باشند، این اف راد ی هیجانی، عل  و پیامدهایش میبرخی افراد، متمرکز بر تجربه .(2007
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خواهند مشکلشان را بفهمن د می کهییاند ازآنجاگویند که درگیر نشخوار فکریمیاول  
درس ت تع ارض و ت داخ  پی دا  یو آن را ح  کنند، اما نشخوار فکری، با ح  مس ئله

تنظیم هیج ان  .(2010)آلداو و همکاران، طور منفی مرتبط با ح  مسئله است کند و بهمی
ی آن فرد ب ر ش کلی از هیج انی واسحهفرایندی در نظر گرفت که بهعنوان توان بهرا می

کند فرد چگونه هیجان ا  خ ود را گ ارد و مشخص میکه در حال حاضر دارد تأثیر می
برای تبی ین نت ایج  .(2009 ،بروکال آراندا، سالگوئرو و فرناندز )روویزکند تجربه و ابراز می

ویان زمانی که سرشار از احساس ورور ملی باش ند ب ه بک ار باید توضی  داد که دانشج
بردن راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان قادر هستند س ازگاری اجتم اعی خ ود را 

ارتب اط برق رار نم یدراین ارت ا دهند، اما راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان، ن شی
گرایان ه و رور و ن  ش کم ال بودن( هشیاریخودآگاه )از طرفی دیگر با توجه به  کنند.
توان تبیین کرد که راهبردهای مثبت تنظ یم ش ناختی هیج ان در رابح ه یم هاانسانهمه 

کن د این ورور س عی م ی باتجربهاست. هر فردی  مؤثرورور ملی و سازگاری اجتماعی 
سازگاری همانند همان رویداد وروربرانگیز با استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان، 

 عه دهاجتماعی خود را افزایش دهد. از طرف دیگر راهبردهای منفی تنظ یم هیج ان از 
 آید.یبرنمچنین ن شی 

درص د از واری ان   13درصد از واریان  سازگاری اجتماعی، ح دود  20حدود 
درصد از واریان  راهبرد مثب ت تنظ یم هیج ان  9راهبرد منفی تنظیم هیجان و حدود 

درص د از واری ان  س ازگاری  80بن ابراین ؛ یگر تبیین شده اس تتوسط متذیرهای د
درصد  91درصد از واریان  راهبرد منفی تنظیم هیجان و حدود  87اجتماعی، حدود 

از واریان  راهبرد مثبت تنظیم هیجان توسط متذیرهای دیگر تبیین شده است ک ه در 
محالع ه بیش تر را  نبوده است. همین مسئله ضرور  و اهمی ت موردتوجهاین محالعه 
 کند.تبیین می
دار و مس ت یم، هیجان ا  جهتباثبا ، طور به احساسا  زودگ ر ورور ملیاگرچه 

داشته  تنشتوانند تأثیر مفیدی بر هیجانا  با تعدی  و ح ف ولی می ،کنندرا تنظیم نمی
( پیشنهاد کردند که برای مثال در قال  برنامه درسی، 2019برخی همانند ترو  ). باشند

در جه  ت ص  ل  و آش  تی فرهنگ  ی از خ  اطرا  و وق  ایع ش  اد در کن  ار خ  اطرا  
 ومرجهرجید بر عمده خاطرا  کودتا، س وط اقتصادی، تأک و دشواستفاده  کنندهناراحت

... زمین ه را ب رای خش ونت و ی ورزش ی وهاص قنهاقتصادی، اخ ت س، شکس ت در 
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احساسا  مثبت منجر به صل ، وحد  جهانی و ورور ملی و  سازدیمپرخاشگری مهیا 
گی ری و تص میم و مراک زهای جمعی و اجتماعی، نهادهای مس ئول خواهند شد. رسانه

ی د تأکاحس اس افتخ ار  مثابهبهی ورور ملهایی اتخاذ کنند که بر حکمرانی باید سیاست
ی راهبردهای اق دام و اگونهبهکند و یدواری و نشاط را ایجاد میامشته باشند که زمینه دا

احساس شرم را ایجاد نکنن د ک ه ش ادی،  مثابهبهعم  را اتخاذ کنند که زمینه ورورملی 
بر طبق نتایج پژوهش مشخص ش ده  دار خواهد شد.امیدواری و ورور ملی مردم خدشه

های ورزشی، نظامی، اقتصادی، سیاس ی، و رور مل ی از موف یت که در پی بروز بسیاری
جهانی در زمینه ش ادی و توان از این فرصت در قال  تبلیذا  شود که میبرانگیخته می

از کرد و با این کار زمینه ارت ای سازگاری اجتماعی را مهیا نمود.  امیدواری ملی استفاده
گ اران آموزشی و مخاطبان آموزشی در همدلی سیاستای بین طرف دیگر شکاف عمده

گ اران در فض ای تبلیذ اتی، صداوس یما و رس انهوجود دارد. سیاست مفهوم ورور ملی
پردازند و به جنبه احساس شرم نمی... تنها به بعد افتخار ورور ملی میهای اجتماعی و

های کیف ی و رور مل ی و س ازگاری پردازند. اگر نظام آموزشی به دنب ال ارت  ای پیام د
نف ، منعحف، س ازگار ب ا اجتماعی است که همانا شام  تربیت دانشجویانی با اعتمادبه

ه ای ری زیدهی و برنامههای متعدد و هوش هیجانی باال است، باید در سازمانموقعیت
ت تنظ یم بر این با آموزش راهبردهای مثب ع وه ویردرسی متمرکز خود تجدیدنظر کند.

 از ط رف دیگ ر ت وی ت توان این رابحه را چند براب ر ت وی ت ک رد.شناختی هیجان می
 ه ایارزش تبلی   و شناس ایی و ب ازآموزی ل زوم جامع ه و فرهنگ ی و ادب ی نمادهای
مل ی و در نهای ت  و رور ت وی ت راس تای در توان دم ی کش ور ادبی ملی و و فرهنگی

 .باشد کنندهکمک سازگاری اجتماعی
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