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Abstract
Introduction: Students, especially nurses, have many problems in social adjustment due to their 
job demads. The purpose of this study was to investigate The role of cognitive emotion regulation 
strategies and perceived social support in predicting the social adjustment of nursing students.
Methods: This research is a descriptive correlation study. 122 nursing students studying in Islamic 
Azad University of Tehran Medical Sciences during the academic year of 1389-99 were selected 
by convenience sampling method and responded to social adjustment questionnaires, short form of 
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and Multidimensional Perceived Social Support Scale. 
Data were analyzed using stepwise multiple linear regression and SPSS-24 statistical software.
Results: The results showed that among the predictor variables included in the regression model, 
family support and adaptive emotion regulation strategies had a significant role in predicting nursing 
students 'social adjustment and these two variables could explain 0.49 of the variance of nurses' social 
adjustment variable. 
Conclusions: Understanding the factors influencing nurses' social adjustment enables  practitioners 
to predict and plan appropriately to help them with their mental health and to prevent the spread 
of psychosocial distresses. According to the results of this study, by noticing the essential role of 
family support and emotion regulation skills in social adjustment, we can consider these variables in 
educational programs and adopt appropriate strategies to promote them in career and family functions.
Keywords: Cognitive emotion regulation, Social support,Social adjustment, Nurses.
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چکیده
مقدمــه: دانشــجویان بــه ویــژه پرســتاران در زمینــه ســازگاری اجتماعــی مشــکالت فراوانــی دارنــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی 
نقــش راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده در پیــش بینــی ســازگاری اجتماعــی دانشــجویان پرســتاری 

انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی همبســتگی اســت. تعــداد 122 نفــر از دانشــجویان پرســتاری در حــال تحصیــل در دانشــگاه 
ــه پرسشــنامه  ــا روش نمونه گیــری دردســترس انتخــاب و ب ــوم پزشــکی تهــران در ســال تحصیلــی 99-1398 ب آزاد اســالمی واحــد عل
هــای ســازگاری اجتماعــی، فــرم کوتــاه پرسشــنامه نظــم جویــی شــناختی هیجــان و مقیــاس چنــد بعــدی حمایــت اجتماعــی ادراک  شــده 
پاســخ دادنــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون آمــاری رگرســیون خطــی چندگانــه بــه روش گام بــه گام و نــرم افــزار آمــاری 

SPSS-24 اســتفاده شــد.
ــن وارد شــده در مــدل رگرســیون، حمایــت خانوادگــی و راهبردهــای  ــن متغیرهــای پیــش بی ــج نشــان داد کــه از بی ــا: نتای ــه ه یافت
ســازگارانه تنظیــم هیجــان، نقــش معنــاداری در پیــش بینــی ســازگاری اجتماعــی دانشــجویان  پرســتاری دارند و ایــن دو متغیــر در مجموع 

توانســتند 0/49 از واریانــس متغیــر ســازگاری اجتماعــی پرســتاران را تبییــن کننــد.
نتیجــه گیــری: شــناخت عوامــل موثــر بــر ســازگاری اجتماعــی پرســتاران، امــکان پیــش بینــی و برنامــه ریــزی متناســب جهــت کمک 
ــه نتایــج  ــا توجــه ب ــان را فراهــم و از شــیوع ناراحتــی هــای روانــی- اجتماعــی جلوگیــری مــی کنــد. ب ــی آن ــه تامیــن بهداشــت روان ب
بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش، بــا آگاهــی از نقــش اساســی حمایــت هــای خانوادگــی و مهــارت هــای تنظیــم هیجــان در ســازگاری 
اجتماعــی، مــی تــوان بــا در نظــر گرفتــن ایــن متغیرهــا در برنامــه هــای آموزشــی و اتخــاذ راهبردهــای مناســب جهــت ارتقــای آن هــا، 

ســازگاری اجتماعــی دانشــجویان پرســتاری را در محیــط هــا و موقعیــت هــای زندگــی شــغلی و خانوادگــی بهبــود بخشــید. 
کلیدواژه ها: تنظیم شناختی هیجان، حمایت اجتماعی، سازگاری اجتماعی، پرستاران.

مقدمه
هــر ســاله دانشــگاه هــا تعــداد قابــل توجهــی از دانــش آمــوزان را 
جــذب و توانمنــدی علمــی و عملــی آنها را پــرورش می دهنــد )1(. 
پرســتاری حرفــه ای اســترس زاســت و دانشــجویان پرســتاری در 
مقایســه بــا ســایر دانشــجویان بــا منابــع اســترس زای مضاعفی رو 
بــه رو مــی شــوند. آنــان عــالوه بــر مشــکالت همــه دانشــجویان، 
بــا مســائلی کــه مختــص رشــته ی تحصیلــی و تخصصــی شــان 
اســت، نیــز مواجهــه هســتند کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه کار 

ــرم  ــرض خطــر، دســت و پنجــه ن ــاران، گروههــای در مع ــا بیم ب
ــه ی مــرگ انســانها و ...  ــا بیمــاری هــای وخیــم، تجرب کــردن ب
ــاق  ــزوم ســازگاری و انطب ــن تفاوتهــا ل اشــاره کــرد و همــه ی ای
بیشــتر آنهــا را  توجیــه مــی کنــد. دانشــجویان علــوم پزشــکی بــه 
ویــژه دانشــجویان پرســتاری بــه علــت تقاضاهای شــغلی گســترده، 
دامنــه تصمیــم گیــری محــدود در ابتــدای اشــتغال بــه حرفــه ی 
خــود و نیــاز بــه فراگیــری دانــش و مهــارت هــای متعدد، اســترس 
ــی  ــای تحصیل ــایر گروهه ــه س ــبت ب ــتری را نس ــفتگی بیش و آش



نشریه روان پرستاری، دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1399

78

تجربــه مــی کننــد )2(. از طرفــی ســازگاری دانشــجویان بــه دلیــل 
آغــاز اســتقالل از خانــواده و قــرار گرفتــن در یــک موقعیــت تحولی 
جدیــد دســت خــوش تغییــرات مــی شــود و در ایــن میــان فشــار 
روانــی بــر دانشــجویان پرســتاری کــه حرفــه ی آنهــا بــا مســئولیت 
ــورده  ــره خ ــاران گ ــالمت بیم ــال س ــخگویی در قب ــری و پاس پذی

اســت، بیشــتر نیــز مــی گــردد )3(. 
ســازگاری بــه عنــوان تالشــی کــه فــرد بــرای مهــار موقعیــت های 
بالقــوه اســترس زا نیــاز دارد، تعریــف مــی شــود و روشــی اســت که 
بــه وســیله آن فــرد خــود را بــا محیــط و محیــط را بــا خــود ســازگار 
کــرده و ســالمت جســمانی و روانــی خــود را ارتقــا مــی دهــد )4(. 
ســازگاری بــه معنــای خــاص دارای ابعــاد روانی-اجتماعــی بــوده 
ــه اهــداف  ــط بیــن فــردی و دســتیابی ب ــردن از رواب ــذت ب ــا ل و ب
ــام  ــای ع ــه معن ــازگاری ب ــت )5(. س ــورده اس ــد خ ــخصی پیون ش
ــی،  ــترس زای زندگ ــای اس ــت ه ــردن موقعی ــای اداره ک راهبرده
اعــم از تهدیــدات بیرونــی و درونــی را در برمــی گیــرد و کمــک می 
کنــد تــا فــرد در طــی ایــن برهــه هــا از توانمنــدی هــا، نقــاط قوت 
و حمایــت هــای خــود و دیگــران اســتفاده کنــد )6(. از مهمتریــن 
ابعــاد ســازگاری مــی تــوان بــه ســازگاری اجتماعــی و ســازگاری 
عاطفــی اشــاره کــرد )7(. ســازگاری اجتماعــی بــه معنــای میــزان 
تــوازن و هماهنگــی میــان نیازهــا و خواســته هــای فــرد بــا منافــع 
ــق دارد و در آن  ــه آن تعل ــه ب و خواســته هــای گروهــی اســت ک
زندگــی مــی کنــد. ســازگاری عاطفــی بــه معنــای ســالمت روانــی 
بهینــه، رضایــت از زندگــی شــخصی و هماهنگــی میان احساســات، 
ــی،  ــدگاه اجتماع ــت )8(. از دی ــردی اس ــای ف ــت ه ــکار و فعالی اف
رفتــار ناســازگار از ناتوانــی در مقابلــه بــا فشــار روانــی ناشــی مــی 
شــود. در ایــن دیــدگاه، رفتــار غیرانطباقــی بــه مثابــه ی بیمــاری 
یــا مشــکلی کــه فقــط در فــرد وجــود دارد، انگاشــته نمــی شــود، 
بلکــه حداقــل تــا حــدی ناشــی از وجــود نقــص در نظــام حمایــت 
ــن،  ــن نظــام شــامل همســر، والدی ــز اســت. ای ــرد نی اجتماعــی ف
خواهــران و بــرادران و وابســتگان، دوســتان، معلمــان، همــکاران و 
همیــن طــور ســازمان هــای اجتماعــی و نهادهــای دولتــی اســت. 
روانشناســان اجتماعــی منکــر نقــش پیشــینه زندگــی یــا ســاخت 
ژنتیکــی در ایجــاد رفتــار ناســازگار نیســتند، بلکــه مــی گوینــد ایــن 
عوامــل لزومــا بــه تنهایــی چنیــن رفتــاری را ایجــاد نمــی کننــد. 
تحلیــل تاثیــر حمایــت اجتماعــی بــر ســالمتی افــراد، افــق هــای 
جامعــه شــناختی تــازه تــری را پیــش روی محققــان مــی گشــاید. 
مثــال بیمــار اســکیزوفرنی ممکــن اســت بــه دالیــل زیــادی دچــار 
ــا  ــه آســیب زا ی ــیمیایی، تجــارب اولی ــل بیوش ــود. عوام ــم ش توه
ــا  ــل هســتند. ب ــن دالی ــط اجتماعــی نامعمــول از زمــره ی ای رواب
ایــن همــه، عواملــی ماننــد رویدادهــای بســیار تنــش زا یــا ازهــم 
ــی  ــدازه م ــان ان ــه هم ــز ب ــی نی ــت اجتماع ــام حمای ــیدن نظ پاش

تواننــد در ایجــاد رفتــار ســایکوتیک نقــش داشــته باشــند. براســاس 
رویکــرد اجتماعــی، بایــد تــالش کــرد تــا بــا اقدامــات پیشــگیرانه، 
از راه مداخلــه در زندگــی افــراد، پیــش از وقــوع رویدادهــای فاجعــه 

آمیــز رفتــار غیرانطباقــی را کاهــش داد )9(.
بنابرایــن یکــی از عواملــی کــه با ســازگاری اجتماعــی ارتبــاط دارد، 
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده اســت )10،11(. حمایــت اجتماعــی 
ــی، رضایــت از زندگــی و  ــر وضعیــت جســمی، روان ادراک شــده ب
ــادی دارد  ــرات زی ــراد اث ــه هــای مختلــف کیفیــت زندگــی اف جنب
)12( و بــه عنــوان یــک عامــل تعدیــل کننــده ی موثــر در مقابلــه 
و ســازگاری بــا شــرایط اســترس زای زندگــی شــناخته مــی شــود 
ــی کمــک هــا و حمایــت  ــت اجتماعــی یعن )13(. منظــور از حمای
هــای اجتماعــی والدیــن، دوســتان و دیگــر افــراد مهــم، کــه فــرد 
آنهــا را بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی و فــردی خــود ادراک مــی 
ــه رفتارهــای  ــت اجتماعــی ب ــارت دیگــر حمای ــه عب ــد )14(. ب کن
ــت  ــامل حمای ــه ش ــی ک ــای اجتماع ــع پیونده ــی و مناب حمایت
هیجانــی، صمیمیــت، تعامــل مثبــت و حمایــت مــادی مــی شــود، 
ــروه  ــوان در دو گ ــی ت ــی را م ــت اجتماع ــاره دارد )15(. حمای اش
حمایــت اجتماعــی دریافــت شــده و ادراک شــده قــرار داد. مســئله 
مهــم ایــن اســت کــه درک از حمایــت هایــی کــه دریافــت مــی 
شــود از خــوِد خدمــات ارائــه شــده مهمتــر بــه نظــر مــی رســد و در 
ســه ســطح خانــواده، دوســتان و افــراد خــاص قابــل بررســی اســت 
)16(. ارتبــاط بیــن تنظیــم شــناختی هیجــان و حمایــت اجتماعــی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــف م ــای مختل ــش ه ــده در پژوه ادراک ش
ــع، حمایــت اجتماعــی ادراک شــده  ــه اســت )17،18(. در واق گرفت
ــر درک  ــع اســترس زا را بهت ــا وقای ــد ت ــی کن ــرد کمــک م ــه ف ب
ــه  ــرد هــای مقابل ــع و راهب ــد کــه چــه مناب کــرده و بررســی نمای
ای مــی تواننــد بــرای رویارویــی بــا اســترس وجــود داشــته باشــند. 
افــرادی کــه بــا وقایــع اســترس زا مواجــه مــی شــوند، از طریــق 
تبــادل ارزیابــی هایشــان مــی تواننــد میــزان تهدیــد آمیــز بــودن 
ــرای اداره ی آن  ــنهاداتی ب ــد و از پیش ــن کنن ــه را تعیی ــک واقع ی

ــد )19(.  ســود جوین
گرچــه هیجانــات اســاس زیســت شــناختی دارنــد، امــا افــراد قادرند 
بــر هیجانــات و ابــراز آنهــا تســلط داشــته باشــند. تنظیــم هیجانــی 
بــه اعمالــی اطــالق مــی شــود کــه بــه منظــور تغییــر یــا تعدیــل 
یــک حالــت هیجانــی بــه کار مــی رود و شــکل خاصــی از خودنظم 
بخشــی اســت. تنظیــم هیجــان یکــی از عوامل اساســی بهزیســتی 
و کنــش وری موفــق بــوده و نقــش مهمــی در ســازگاری بــا وقایــع 
اســترس زای زندگــی ایفــا مــی کنــد کــه بــا پیامدهــای ســالمت 
جســمانی، عملکــرد بهتــر تحصیلــی، حرفــه ای و اجتماعــی همــراه 
ــدی، دو  اســت )20(. گــراس و جــان  براســاس یــک مــدل فرآین
راهبــرد ارزیابــی مجــدد )تغییــر شــناختی و تعبیــر بالقــوه فراخــوان 
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ــار بیانگــر هیجــان( را  ــع و ســرکوبی رفت ــازداری )من هیجــان( و ب
ــد )21(. پژوهــش  ــرده ان ــم هیجــان مطــرح ک در خصــوص تنظی
ــا  ــراد ب ــب اف ــه اغل ــد ک ــی ده ــان م ــوص نش ــن خص ــا در ای ه
ــی در  ــی و خلق ــالالت اضطراب ــه اخت ــی از جمل ــالالت بالین اخت
ــان را  ــات خودش ــی، هیجان ــای غیربالین ــی ه ــا آزمودن ــه ب مقایس
کمتــر مــی پذیرنــد و بیشــتر از راهبردهــای منــع و بازداری اســتفاده 
ــای  ــات، راهبرده ــم هیجان ــوص تنظی ــد )22(. در خص ــی کنن م
دیگــری همچــون راهبردهــای شــناختی تنظیــم هیجــان توســط 
گارنفســکی و همــکاران مطــرح شــده اســت )23(. مفهــوم نظــم 
جویــی شــناختی هیجــان بــه روش  شــناختی مدیریــت اطالعــات 
ــاره  ــه اش ــناختی مقابل ــش ش ــی )24( و بخ ــده ی هیجان برانگیزانن
می کنــد و تنظیــم هیجــان از طریــق افــکار و شــناخت ها ارتباطــی 
اجتناب ناپذیــر بــا زندگــی انســانی دارد. همچنیــن پــس از تجربــه ی 
رویدادهــای اســترس زا بــه افــراد کمــک می شــود تــا هیجان هــای 
ــود دارد  ــناختی وج ــرد ش ــه راهب ــد )25(. نُ ــت کنن ــود را مدیری خ
ــره  ــان از آن به ــم هیجان هایش ــرای تنظی ــون ب ــراد گوناگ ــه اف ک
ــران،  ــت دیگ ــش، مالم ــت خوی ــد از: مالم ــه عبارتن ــد ک می برن
نشــخوار فکــری، فاجعــه ســازی، دیــدگاه گیــری، تمرکــز مجــدد 
ــزی   ــر برنامه ری ــز مجــدد ب ــت، تمرک ــی مجــدد مثب ــت، ارزیاب مثب
ــازگارانه  ــته س ــه دو دس ــور ب ــای مذک ــرش )26(. راهبرده و پذی
)تمرکــز مجــدد مثبــت، تمرکــز بــر برنامه ریــزی  پذیــرش، دیــدگاه 
گیــری( و ناســازگارانه )مالمــت خویــش، فاجعــه ســازی، نشــخوار 
ــی  ــم هیجان فکــری و مالمــت دیگــران( تقســیم می شــوند. تنظی
ســازگار، بــه فــرد اجــازه می دهــد تــا در محیــط کارکــرد موفقیــت 
ــه  ــک تجرب ــا ی ــگام مواجه شــدن ب ــز داشــته باشــد )27( و هن آمی
هیجانــی مشــکل زا بتوانــد رفتارهــای متناســب بــا هدفــش را بــه 
کار گیــرد. تنظیــم هیجانــی ســازگار نیازمنــد مهارت هایــی از جملــه 
آگاهــی و پذیــرش هیجانــی اســت. در مقابــل، کســی کــه از تنظیم 
ــا  ــه رو شــدن ب ــگام روب ــد، هن ــتفاده می کن ــازگار اس ــی ناس هیجان
ــد رفتارهایــش را طــوری تنظیــم  ــه مشــکل زا نمی توان یــک تجرب
کنــد کــه مســیر دســتیابی بــه اهدافــش در محیــط هموارتــر گــردد 

.)28(
ــل تنــش زا  ــودن برخــی از عوام ــر ب ــاب ناپذی ــه اجتن ــا توجــه ب ب
ــزوم  ــژه و ل ــه ی پرســتاری خصوصــا در بخــش هــای وی در حرف
ــاغلین  ــترس در ش ــی اس ــمی و روان ــوارض جس ــگیری از ع پیش
ــای  ــوزِش روش ه ــط کار و آم ــرایط محی ــود ش ــه، بهب ــن حرف ای
ــم  ــیار مه ــه بس ــت ک ــواردی اس ــه م ــترس از جمل ــا اس ــه ب مقابل
بــه نظــر مــی رســد. یکــی از آشــکارترین مســائلی کــه ذهــن هــر 
ــه خــود  ــه دانشــجویان رشــته پرســتاری( را ب دانشــجویی )از جمل

ــه  ــی ک مشــغول مــی ســازد، مســئله ســازگاری اســت و از آنجای
ــت از  ــئول مراقب ــک مس ــده نزدی ــتاری در آین ــجویان پرس دانش
ــر  ــان اهمیتــی چندیــن براب بیمــاران هســتند، بحــث ســازگاری آن
دارد. همچنیــن مســئله ی ســازگاری دانشــجویان، ســایر مســائل 
از جملــه ســالمت روانــی، انضبــاط کاری و روابــط اجتماعــی آنــان 
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و حتــی افــت تحصیلــی آنــان را 
در پــی دارد، لــذا تــالش بــرای دســتیابی بــه راهکارهایــی جهــت 
بهبــود ســازگاری آنهــا ضــروری بــه نظــر مــی رســد. پژوهشــگران 
حاضــر از تحقیــق پیــش رو بــه دنبــال برداشــتن گامــی نویــن در 
شــناخت هــر چــه بیشــتر عوامــل مرتبــط بــا ســازگاری اجتماعــی 
پرســتاران بــوده انــد. از همیــن رو هــدف پژوهــش حاضــر بررســی 
نقــش پیــش بینــی کنندگــِی راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجان 
و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده در ســازگاری اجتماعی پرســتاران 

مــی باشــد.

روش کار
ــن  ــت.از بی ــتگی اس ــی همبس ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض پژوه
ــداد 122  ــل،  تع ــال تحصی ــجوی در ح ــر دانش ــوع 385 نف مجم
نفــر از دانشــجویان پرســتاری در حــال تحصیــل در دانشــگاه آزاد 
ــر از دانشــجویان  ــوم پزشــکی تهــران )86 نف اســالمی واحــد عل
ــال  ــر( در س ــال آخ ــه س ــوم و بقی ــال س ــر س ــال دوم، 14 نف س
ــا  ــترس و ب ــری در دس ــا روش نمونه گی ــی 99-1398 ب تحصیل
لحــاظ کــردن معیارهــای ورود بــه پژوهــش؛ شــامل دانشــجویانی 
ــگاه  ــرم( را در دانش ــی )دو ت ــال تحصیل ــک س ــل ی ــه حداق ک
ــاری  ــود بیم ــدم وج ــال، ع ــن 18 س ــل س ــد، حداق ــده ان گذران
ــه  ــل داوطلبان جســمی و مصــرف داروهــای روان پزشــکی و تمای
ــد. معیارهــای خــروج  ــه شــرکت در پژوهــش، انتخــاب گردیدن ب
از پژوهــش نیــز شــامل دانشــجویان مهمــان، دانشــجویان ورودی 
جدیــد مــی باشــند. پــس از بررســی مــالک هــای ورود، از افــراد 
شــرکت کننده رضایــت شــرکت در پژوهــش اخــذ شــد و فراینــد 
ــدت پاســخ  ــول م ــد. در ط ــح داده ش ــا توضی ــه آن ه ــش ب پژوه
ــا  ــتند ت ــال داش ــي شــرکت کننده ها، پژوهشــگران حضــور فع ده
ــد و در صــورت  ــري نماین ــي جلوگی ــروز پاســخ هــاي تصادف از ب
لــزوم بــه پرســش هــاي آن هــا پاســخ دهنــد. در ایــن پژوهــش 
مالک هــای اخالقــی رعایــت گردیــد؛ کــه شــامل: اصــل رازداری 
ــش، در  ــه پژوه ــه از ورود ب ــت آگاهان ــش، رضای ــول پژوه در ط
اولویــت قــرار دادن ســالمت روان شــناختی شــرکت کنندگان 
ــخگویی  ــد پاس ــرکت در فراین ــه ش ــل ب ــراد تمای ــر اف ــه اگ و اینک
ــرام گذاشــته  ــه خواســت آن هــا احت ــه پرســش نامه ها نداشــتند ب ب



نشریه روان پرستاری، دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1399

80

ــات  ــع آوری اطالع ــرای جم ــر ب ــای زی ــنامه ه ــد. از پرسش می ش
اســتفاده شــد. 

ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــل: ای ــی  ب ــازگاری اجتماع ــنامه س پرسش
ــه،  ــازگاری در خان ــه س ــت و دارای 5 مولف ــده اس ــاخته ش ــل س ب
ــی و  ــازگاری عاطف ــتی، س ــازگاری تندرس ــغلی، س ــازگاری ش س
ســازگاری اجتماعــی مــی باشــد. آزمــون 32 ســوال دارد و گزینــه 
هــای آن بلــه، خیــر و نمــی دانــم هســتند. گزینــه بلــه 1 نمــره و 
خیــر صفــر نمــره دارد. بــل )1961( ضمــن تاییــد روایــی محتوایــی 
ــا روش  ــی را ب ــی و عاطف ــازگاری اجتماع ــاد س ــی ابع ــزار، پایای اب
آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب 67/. و 74/. گــزارش کــرد )29(. ذاکــر 
دولــت آبــادی پایایــی ابعــاد ســازگاری اجتماعــی و عاطفــی را بــا 
ــرد  ــزارش ک ــب 0/88 و 0/91 گ ــه ترتی ــاخ ب ــای کرونب روش آلف
ــا اســتفاده از  )30(. همچنیــن پایایــی مقیــاس در ایــن پژوهــش ب

ــد. ــه دســت آم ــاخ 0/81 ب ــای کرونب ــب آلف آزمــون ضری
 :)CERQ(فــرم کوتــاه پرسشــنامه نظم جویــی شــناختی هیجــان
نســخه اصلی این پرسشــنامه توســط گارنفســکی و همــکاران )31( 
بــه دو زبــان هلنــدی و انگلیســی تهیــه  شــده اســت. ایــن نســخه 
شــامل 9 خــرده مقیــاس، معــرف 9 راهبــرد نظــم جویــی شــناختی 
ــز  ــامل تمرک ــازگارانه ش ــته ی س ــه دو دس ــه ب ــت ک ــان اس هیج
مجــدد مثبــت، تمرکــز بــر برنامه ریــزی،  پذیــرش، دیــدگاه گیــری 
ــه ســازی، نشــخوار  و ناســازگارانه شــامل مالمــت خویــش، فاجع
ــک،  ــر ی ــه ه ــوند ک ــیم می ش ــران تقس ــت دیگ ــری، مالم فک
چهــار مــاده از ایــن پرسشــنامه را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
ــؤال  ــنامه را در 18 س ــن پرسش ــر ای ــخه کوتاه ت ــنی )32( نس حس
تنظیــم کــرد. در CERQ هــر یــک از خــرده مقیاس هــا شــامل 
دو مــاده هســتند کــه بــر اســاس مقیــاس درجه بنــدی لیکــرت از 
ــذاری می شــوند. نمــره کل هــر  ــا 5 )همیشــه( نمره گ ــز( ت 1)هرگ
ــق جمع کــردن نمــره ی ماده هــا  ــا از طری ــک از خــرده مقیاس ه ی
ــانی  ــه همس ــد ک ــان می دهن ــا نش ــد. پژوهش ه ــت می آی ــه دس ب
درونــی ماده هــای CERQ در دامنــه ی آلفــای کرونبــاخ 76/. تــا 

96/. و بیانگــر پایایــی ایــن مقیــاس اســت )33(. همچنیــن پایایــی 
ــا اســتفاده از آزمــون ضریــب آلفــای  ــن پژوهــش ب مقیــاس در ای

کرونبــاخ 0/71 بــه دســت آمــد.
 :)MSPSS( مقیــاس چندبعــدی حمایــت اجتماعــی ادراک  شــده
ایــن ابــزار توســط زیمــت و همــکاران تهیــه شــده و مشــتمل بــر 
12 مــاده جهــت ســنجش میــزان حمایــت اجتماعــی ادراک شــده 
از ســه منبــع دوســتان، خانــواده و فــرد خــاص اســت )34(. شــیوه 
نمــره گــذاری براســاس مقیــاس لیکــرت پنــج درجــه ای از کامــال 
ــزان  ــاداو می ــم طراحــی شــده اســت. ی ــال موافق ــا کام ــم ت مخالف
پایایــی ایــن پرسشــنامه را در نمونــه هــای غیــر بالینــی 0/81 تــا 
0/98 و در نمونــه هــای بالینــی 0/92 تــا 0/94 بدســت آورده اســت 
ــا اســتفاده از  )35(. همچنیــن پایایــی مقیــاس در ایــن پژوهــش ب

آزمــون ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/83 بــه دســت آمــد.
پــس از اجــراي کامــل آزمــون هــا و تکمیــل نمونــه هــا، آزمون هــا 
بــه  دقــت نمــره گــذاري و داده هــای خــام بــراي تجزیــه  و تحلیــل 
ــتفاده از روش  ــا اس ــا ب ــدند. داده ه ــزار SPSS-24 ش وارد نرم اف
ــورد  ــه گام م ــه گام ب ــیون چندگان ــی و رگرس ــار توصیف ــای آم ه

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافته ها
ــن  ــدگان در ای ــن و انحــراف اســتاندارد ســنی شــرکت کنن میانگی
ــه  ــان داد ک ــیتی نش ــع جنس ــود، توزی ــش 6/05±25/24 ب پژوه
52 نفــر مــرد )42/8 درصــد( و 70 نفــر زن )57/2 درصــد( بودنــد. 
همچنیــن 75 نفــر متاهــل )61/5 درصــد( و 47 نفــر مجــرد )38/5 
ــی  ــر کارشناس ــالت 43 نف ــطح تحصی ــر س ــد. از نظ ــد( بودن درص
ــد( و 30  ــد )35/2 درص ــی ارش ــر کارشناس ــد(، 43 نف )40/2 درص

ــد. ــری )24/6 درصــد( بودن ــر دکت نف
)جــدول1( میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش در 

ــورد بررســی را نشــان می دهــد. ــه م نمون

جدول1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیر

12217/426/05سازگاری اجتماعی
12213/803/47حمایت خانواده
12213/753/41حمایت دوستان

12214/633/49حمایت دیگران مهم
12220/525/41راهبرهای سازگارانه

12224/666/51راهبردهای ناسازگارانه
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در )جدول2( ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش قابل مشاهده است.
جدول2: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

راهبردهای ناسازگارانهراهبرهای سازگارانهحمایت دیگران مهمحمایت دوستانحمایت خانوادهسازگاری اجتماعیمتغیر
سازگاری 
1اجتماعی

1**0/44حمایت خانواده
حمایت 
1**0/46*0/21دوستان

حمایت 
1**0/52**0/49**0/38دیگران مهم

راهبرهای 
1**0/36*0/23**0/45**0/39سازگارانه

راهبردهای 
1**0/29-0/09-0/01-0/14-*0/21-ناسازگارانه

ــن ســازگاری  ــادار بی ــه هــای )جــدول 2(، بیانگــر رابطــه معن یافت
اجتماعــی و متغیرهــای پیش بیــن ایــن پژوهــش اســت. در ادامــه، 
ــت  ــان و حمای ــم هیج ــای تنظی ــش متغیره ــی نق ــرای بررس ب
ــی از  ــازگاری اجتماع ــی س ــش بین ــده در پی ــی ادراک ش اجتماع
ــس از  ــه گام اســتفاده شــد. پ ــه روش گام  ب ــه ب رگرســیون چندگان
ــتفاده  ــا اس ــش ب ــای پژوه ــع متغیره ــودن توزی ــال ب ــی نرم بررس
ــا  ــه متغیره ــد ک ــخص ش ــمیرنف، مش ــون کالموگروف-اس از آزم
توزیــع نرمــال نداشــتند؛ بنابرایــن بــه  منظــور بــرآورد ایــن پیــش 
فــرض، از تبدیــل لگاریتمــی داده هــا اســتفاده شــد. در رونــد اجرای 
ــرض  ــش ف ــه پی ــه گام، کلی ــه ی گام ب ــیون چندگان ــدل رگرس م
ــرای بررســی اســتقالل  هــای موجــود )آزمــون دوربین-واتســن ب

خطاهــا، آزمــون شــاخص تحمــل و عامــل تــورم واریانــس بــرای 
بررســی هــم خطــی( مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج حاکــی 

ــد. ــن پیــش فــرض هــا بودن ــراری ای از برق
ــاس  ــر اس ــی ب ــازگاری اجتماع ــی س ــش بین ــج پی ــدول3( نتای )ج
متغیرهــای تنظیــم هیجــان، حمایــت خانوادگــی، حمایــت دوســتان 
ــون  ــج آزم ــد. نتای ــی ده ــان م ــم را نش ــران مه ــت دیگ و حمای
ــا،  ــتقالل خطاه ــی اس ــور بررس ــن )2/024( به منظ دوربین-واتس
آزمــون شــاخص تحمــل )0/739( و عامــل تــورم واریانــس 
)1/353( بــرای بررســی هــم خطــی متغیرهــای پیش بیــن، بیانگــر 

ــت. ــا اس ــن مفروضه ه ــت ای رعای

 جدول 3 : نتایج پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس متغیرهای تنظیم  شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده
معنی داری T Beta β استاندارد F ضریب df R2 تعدیل  شده R2 R متغیرهای پیش بین مدل
0/001 5/39 0/77 0/44 29/075** )1-120( 0/19 0/20 0/44 حمایت خانواده 1
0/000
0/009

3/75
2/64

0/59
0/26

0/34
0/24 6/956** )1-119( 0/23 0/24 0/49 حمایت خانواده

راهبرد سازگارانه 2

ــن  ــای پیــش بی ــه متغیره ــد ک ــدول 3( نشــان می دهن ــج )ج نتای
ــان،  ــم هیج ــازگارانه تنظی ــای س ــی و راهبرده ــت خانوادگ حمای
0/49 از واریانــس متغیــر ســازگاری اجتماعــی دانشــجویان را تبیین 
ــی 0/44  ــه  تنهای ــی ب ــت خانوادگ ــد. در گام اول، حمای ــی کنن م
ــه  ــا اضاف ــه ب ــرد ک ــن ک ــی را تبیی ــازگاری اجتماع ــس س از واریان
شــدن متغیــر راهبردهــای ســازگارانه ایــن ضریــب تبیین بــه 0/49 
رســید. ضرایــب بتــا برعکــس افزایــش ضرایــب R2، در گام اول از 
ــوان چنیــن  ــن اســاس می ت ــر ای ــه 0/24 رســیده اســت. ب 0/44 ب
 ،)β( اســتنباط کــرد کــه بــر مبنــای ضرایــب اســتاندارد رگرســیون
حمایــت خانوادگــی بــا ضریــب بتــای 0/44 بیشــترین ســهم را در 

ــس از آن  ــی ســازگاری اجتماعــی دانشــجویان دارد و پ پیــش بین
متغیــر راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان قــرار دارد.

بحث 
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی نقــش راهبردهــای تنظیــم 
شــناختی هیجــان و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده در پیــش بینی 
ــود. یافتــه هــای ایــن پژوهــش  ســازگاری اجتماعــی پرســتاران ب
ــی و  ــت خانوادگ ــن حمای ــای پیــش بی ــه متغیره ــد ک نشــان دادن
راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان، 0/49 از واریانــس متغیــر 
ــه  ــد. یافت ــی کنن ــن م ــجویان را تبیی ــی دانش ــازگاری اجتماع س
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هــای پژوهــش حاضــر، در خصــوص نقــش پیــش بینــی کنندگــی 
ــی  ــازگاری اجتماع ــر س ــان ب ــناختی هیج ــم ش ــای تنظی راهبرده
ــکا  ــکا و تارناوس ــکاران )36(، میهال ــی و هم ــات بالزاروت ــا تحقیق ب
)37( و شــوارتز )38( همخــوان اســت. نتایــج نشــان مــی دهــد کــه 
تنظیــم هیجــان و مخصوصــا راهبــرد مثبــت بــا ارزیابــی شــناختی 
هیجانــات، باعــث کاهــش احساســات منفــی، افزایــش احساســات 
ــه  ــن یافت ــراد مــی شــود. در تبیی ــار ســازگارانه ی اف ــت و رفت مثب
ــی  ــارت هیجان ــه مه ــرادی ک ــرد، اف ــاره ک ــوان اش ــی ت حاضــر م
باالیــی دارنــد، ســبک زندگــی خــود را بــه گونــه ای ترتیــب مــی 
ــا  ــد. آن ه ــه کنن ــری را تجرب ــی کمت ــای منف ــه پیامده ــد ک دهن
ــد.  ــاال مهــارت دارن ــی ب ــط کیف ــن در ایجــاد و حفــظ رواب همچنی
برعکــس، افــرادی کــه توانایــی تنظیــم هیجانــی پایینــی دارنــد، در 
مواجهــه بــا اســترس هــای زندگــی و ســازگاری، انطبــاق ضعیــف 
تــری خواهنــد داشــت و در نتیجــه، بیشــتر بــه افســردگی و ناامیدی 
و دیگــر پیامدهــای منفــی زندگــی مبتــال مــی شــوند. عــالوه بــر 
ایــن، همانگونــه کــه نتایــج تحقیقــات نشــان مــی دهــد، توانایــی 
افــراد در تنظیــم هیجــان و مدیریــت و نظــم دهــی هیجاناتشــان، 
ــف  ــاد مختل ــامل ابع ــع ش ــه در واق ــا ک ــی آنه ــر بهزیســتی ذهن ب
ــی  بهزیســتی، همچــون بهزیســتی اجتماعــی و بهزیســتی هیجان
ــش  ــب کاه ــز موج ــم نی ــن مه ــذارد و ای ــی گ ــر م ــت، تاثی اس
مشــکالت روانــی و افزایــش ســازگاری افــراد بــا مســائل زندگــی 
ــود )39(.  ــی ش ــران م ــا دیگ ــرد ب ــط ف ــود رواب ــه بهب و در نتیج
همچنیــن از ســویی دیگــر، آمــوزش راهبردهــای تنظیــم شــناختی 
ــه پرســتاران باعــث مــی شــود کــه از وجــود هیجــان  هیجــان ب
هــای منفــی و تاثیــر منفــی آنهــا بــر خویــش آگاهــی پیــدا کننــد 
و بــا ارزیابــی هیجــان هــا در موقعیــت هــای مختلــف بــرای ســالم 
نگهداشــتن زندگــی هیجانــی خویــش تالش کننــد و از ایــن طریق 
میــزان مشــکالت جســمانی، روانــی و بــه طــور خــاص ســازگاری 
خویــش را کاهــش و در نتیجــه تعامــالت بیــن فــردی بهتــری بــا 

دیگــران داشــته باشــند. 
از دیگــر یافتــه هــای پژوهــش حاضــر،  در خصــوص نقــش پیــش 
ــا  ــی ب ــازگاری اجتماع ــر س ــی ب ــت خانوادگ ــی حمای ــی کنندگ بین
ــت، در  ــوان اس ــس )40( و الوو )41( همخ ــالن دورن ــات س تحقیق
ــت اجتماعــی در  ــوان گفــت کــه حمای ــه مــی ت ــن یافت ــن ای تبیی
هنــگام رویارویــی بــا محــرک هــای تنــش زای شــغلی و خانوادگی 
دو نقــش متفــاوت ایفــا مــی کنــد، نقش نخســت حمایــت اجتماعی 
بــه صــورت تاثیــر مســتقیم اســت. هنگامــی کــه فــرد بــا فشــار و 
محــرک هــای تنــش زا مواجهــه مــی شــود، حمایــت اجتماعــی، 
ــد. نقــش دیگــر  ــه شــده را کاهــش مــی ده ســطح فشــار تجرب

ــی  ــت، یعن ــی اس ــل کنندگ ــورت تعدی ــه ص ــی ب ــت اجتماع حمای
موقعــی کــه فــرد بــا یــک رویــداد اضطــراب زا روبــه رو مــی شــود، 
حمایــت اجتماعــی تاثیــر مخــرب آن رویــداد را بــر ســالمتی فــرد 
ــه وجــود  ــرد مشــکل ب ــل کــرده و باعــث مــی شــود کــه ف تعدی
آمــده را کمتــر اســترس زا ارزیابــی کنــد )42(. در حرفــه پرســتاری، 
ــت اجتماعــی در شــرایط اســترس زای شــغلی نقــش ســپر  حمای
ــوردار از  ــتاران برخ ــود پرس ــی ش ــث م ــر را دارد، و باع ــه گی ضرب
ــد،  ــی دارن ــواده ی باالی ــارض کار-خان ــه تع ــی ک ــت اجتماع حمای
ــوردار  ــی برخ ــت اجتماع ــه از حمای ــتارانی ک ــا پرس ــه ب در مقایس
نیســتند و تعــارض کار خانــواده ی باالیــی دارنــد، ســازگاری 
اجتماعــی بیشــتری داشــته باشــند )43(. همچنیــن از ســویی دیگــر 
هــر چــه دانشــجویان احســاس حمایــت اجتماعــی بیشــتری کننــد، 
بــه همــان نســبت بهتــر مــی تواننــد خــود را بــا محیــط دانشــگاه 
ــه  ــده ی مرحل ــی، تســهیل کنن ــت اجتماع ــد. حمای ــازگار نماین س
گــذار و انتقــال دانشــجویان بــه محیــط دانشــگاه اســت. در واقــع 
مــی تــوان گفــت کــه حمایــت اجتماعــی مراقبــت، محبــت، عــزت 
نفــس و تســلی را شــامل مــی شــود. همچنیــن بیانگــر قابلیــت و 
ــراد در  ــا دیگــران اســت و ســبب مــی شــود اف ــاط ب کیفیــت ارتب
مواقــع نیــاز، منابــع الزم جهــت احســاس مراقبــت و ارزشــمندی  را 
کســب کننــد. لــذا وجــود یــک رابطــه حمایتــی باعــث فعالیــت فرد 
در محیــط مــی شــود و بــه دنبــال آن فــرد ســعی مــی کنــد تــالش 
بیشــتری از خــود نشــان دهنــد و بــه نوعــی ســازگاری دســت یابــد 
ــواده، از  ــب خان ــی از جان ــت اجتماع ــر؛ حمای ــوی دیگ )44(. از س
طریــق فراهــم کــردن سرمشــق هــای موثــر و تجربــه جانشــینی، 
افزایــش تفســیرهای مثبــت و فراهــم کــردن حمایــت اطالعاتــی، 
خودکارآمــدی دانشــجویان را افزایــش مــی دهــد و بــه دنبــال آن، 
در ســالمتی و ســازگاری افــراد اثرگــذار اســت؛ بــا رشــد کــودک و 
بــا گــذر از مراحــل نوجوانــی و جوانــی تاثیــر همســاالن و دوســتان 
نیــز پررنــگ تــر مــی شــود و بــر خودکارآمــدی و بــه دنبــال آن بــر 

ســالمتی و ســازگاری تاثیــر مــی گــذارد.

نتیجه گیری
 بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش مــی تــوان گفــت کــه حمایــت 
خانوادگــی و راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان تــوان پیــش 
ــذا اتخــاذ سیاســت هــای  ــد.  ل بینــی ســازگاری اجتماعــی را دارن
حمایــت کننــده بــه صــورت ارائــه حمایت هــای اجتماعــی مختلف 
مــی توانــد، عامــل بازدارنــده و تخفیــف دهنــده ای بــرای ناراحتــی 
هــای عاطفــی و روانــی محســوب شــود، برقــراری جریــان هــای 
ــد، جــای خالــی والدیــن،  ــه گونــه ای کــه بتوان حمایــت کننــده ب



سید علی کاظمی رضایی و همکاران

83

ــه نحــو  ــرد را ب ــکان ف ــی نزدی ــه طــور کل دوســتان صمیمــی و ب
احســن پــر کنــد، نقــش مهمــی در حفــظ ســالمت روانــی 
دانشــجویان و توانمندکــردن آن هــا در مقابلــه بــا تنیدگــی هــای 
ــی  ــخصی و اجتماع ــازگاری ش ــه س ــا و در نتیج ــه آن ه وارده ب
بیشــتر آنــان دارد. از ســویی دیگــر، آمــوزش مهــارت هــای هیجان 
موجــب مــی شــود پرســتاران بتواننــد راهبردهــا و مهــارات هــای 
اجتماعــی را در تمــام محیــط هــا و موقعیــت هــای زندگــی تمریــن 

کــرده و بــه کار برنــد.
ــن  ــه ای ــوان ب ــن پژوهــش مــی ت ــه محدودیــت هــای ای  از جمل
مــوارد اشــاره نمــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پژوهــش صرفــا 
ــگاه  ــتاری در دانش ــجویان پرس ــی روی دانش ــاظ موقعیت ــه لح ب
ــران انجــام شــده اســت،  ــوم پزشــکی ته ــد عل آزاد اســالمی واح
ــی  ــد. از آنجائ ــل آی ــاط الزم بعم ــای آن احتی ــه ه ــم یافت در تعمی
کــه ابزارهــای ایــن پژوهــش پرسشــنامه بودنــد، احتمــال اطالعات 
ــای  ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــف شــده وج ســودار و تحری
ــک  ــدا ی ــدی ابت ــات بع ــود در تحقیق ــی ش ــنهاد م ــش پیش پژوه

ــای  ــی ه ــر روی آزمودن ــی انجــام شــود و ســپس ب ــق طول تحقی
ــا ایــن پژوهــش صــورت گیــرد. جهــت تعمیــم  تحقیــق مشــابه ب
ــر  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــج پیشــنهاد مــی شــود، تحقیقات ــر نتای بهت
روی نوجوانــان و جوانانــی کــه تحصیــالت دانشــگاهی ندارنــد، نیــز 

انجــام شــود.
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