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  چکیده 
 روش انجام شد.زا در شهر رشت  چند زنان و  زا نخست زنان در شناختی هیجان آوری و تنظیم تاب  مقایسهپژوهش حاضر با هدف 

 های مطب  بیمارستانها و مراجعه کننده به  چندزا زنان و زا نخست زنان کلیه پژوهش آماری مقایسه ای و جامعه –علی نوع از پژوهش

نفر نخست زا  و  60نفر ) 120 بودند که به روش تصادفی خوشه ای تعداد  1395شهریور  تیرتا در فاصله زمانی  رشت شهر زایمان و زنان

 هیجان شناختی و تنظیم (2003)دیویدسون و نفر چندزا(  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسشنامه های تاب آوری کونور 60

 20SPSSواریانس چندمتغیره و با نرم افزار   تحلیل به دست آمده از طریقداده های  پاسخ دادند.( 2001)و اسپینهاون  گرانفسکی، کرایج

 زا تفاوت چند  زنان و  زا نخست زنان شناختی هیجان در آوری و تنظیم بین تاب نشان داد نتایج  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

   (.  P < 01/0وجود دارد)
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   مقدمه 

بارداری و زایمان به عنوان یک رویداد طبیعی در چرخه زندگی زنان مطرح می باشد. با این حال اگرچه بارداری یک عملکرد طبیعی برای 

پراسترس تلقی می شود. این تجربه با تغییرات گسترده روانی وجسمی در مادران باردار  زنان به حساب می آید، ولی در عین حال تجربه ای

عمر بشر و به زمان خلقت انسان می  زایمان پدیده طبیعی است و قدمت این پدیده به درازای(. 1391همراه می باشد )جباری و همکاران، 

مداخالت درمانی،  عوامل متعددی از جمله (.1388)ولی زاده و بایرامی، ستتحوالت جوامع انسانی از تاریخ عبور کرده ا رسد که همراه با

های  زایمان از تجربیات دننمادر می توا رحم، نمایش معیوب جنین و در نهایت نگرانی و اضطراب خستگی، داروها، کشش بیش از حد

عضالنی است که منجر به افزایش سطح  تیاضطراب، آغاز گر حلقه معیوب درد، ترس و سف( Eggebo et al,  2007)نخست زا باشد

 Alellagenنماید) و می تواند فعالیت عضالنی رحم را مختل ی خاصیت ضد اکسی توسین می باشدانفرین گردیده که دار آدرنالین و اپی

, Wjma, 2005 .) 

 یریتر، پرورش و بکارگ قیدق شناخت لزمآنها مست یگذاشته شده است. اما ظهور و اعتال عهیبصورت بالقوه در افراد به ود هایژگیو یبرخ

ی آن تجارب اطالق م لهیشدن بوس تیتقو یو حت افتنیجانکاه، غلبه  یفشارها ای ایتطابق انسان در مواجهه با بال تیبه قابل یآور است. تاب

 یژگیو کیو به عنوان  ابدیی توسعه م شود،ی م تیحما طیو تعامل با مح یاجتماع یشخص و مهارتها یدرونیی با توانا صهیخص نی. اشود

 ابت Verner & Smith (1992)  .برآورد است کی از شتریب یزیآشکارا چ یآور . تاب(Deiner et al, 2009)گرددی مثبت متبلورم

 رندیاپذافراد نه شکست ن نیا ند،رتریآور هستند، انعطاف پذ آنها که تاب ندیگوی مو  دانندی بشر م یخود اصالحگر یرا ساز و کار ذات یآور

تاب آوری سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط استرس زا تعدیل می کند و در واقع فرایند پویای انطباق و سازگاری مثبت با  و نه مصون.

تجارب تلخ وناگوار می باشد. می توان گفت تاب آوری باعث ارتقای مهارت حل مشکل در افراد می گردد.افراد تاب آور قادر هستنداز منابع 

بعد را برای تاب آوری مطرح کرده اند که عبارت  5تحقیقات اخیر ردی و اجتماعی استفاده کنند تا بتوانند از اثرات منفی استرس بکاهند.ف

ذهنیت  -5پیوستگی با خرد درونی،  -4پیوستگی با محیط فیزیکی،  -3پیوستگی با محیط اجتماعی،  -2پیوستگی با خانواده،  -1است از : 

های فردی. این ابعاد فرد را قادر می سازد در موقعیتهای چالش برانگیز، مهارت های مقابله ای مناسب را توسعه دهد.افراد تاب حمایتگرارزش

آور توانایی کنترل درونی، همدلی، خودپنداری مثبت، سازمان دهی مسئولیت های روزانه و مثبت نگری را دارند.)پور افضل و همکاران، 

1392.) 

 میتنظدر تجربه زایمان، این متغیر نیز مورد توجه محقق می باشد.  جانیه شناختی میدرباره نقش تنظ یپژوهش نهیشیبود پبا توجه به کم

 ,Bargh, Williams)کنندی م لیتعد اریناهش ای اریصورت هش خود را به جانهاییه آن افراد قیاست که از طر ندییفرا جانیهشناختی 

 جانیواقعه فراخواننده ه ایخود  یجانینوع تجارب ه ای شدت و لیرا برای تعد یهمواره راهبردهای منظم افراد روزمره،ی در زندگ(.  2007

و  یفردی، عملکرد شغل نیسالمت، روابط ب امدهاییپ را با جانیموفق ه میتنظ(.  Diamond , Aspinwall, 2003)رندیگی م به کار

مرتبط با  جان؛یه شناختی میبرعکس، بروز مشکالت در تنظ(.   Brackett , Salovey, 2004)اند مرتبط دانسته مطلوبی لیتحص

ورود اطالعات فراخواننده  دستکاری و تیریمد یشناخت وهیبه ش جانیه یشناخت میتنظ(.   Aldao et al, 2010است ) یاختاللهای روان

به نحوه تفکر افراد پس از بروز  جان،یه یاختشن میراهبردهای تنظ گر،یعبارت د هب (.  Oschner, Gross, 2005اشاره دارد ) جانیه

 (.1387ی و همکاران، )حسن شودی زا برای آنها اطالق م بیواقعه آس ای یمنف تجربه کی

تنظیم شناختی هیجان داللت دارد بر به کار گماشتن افکار و رفتارهایی که در هیجان های آدمی تأثیر می گذارند. هنگامی که انسان ها 

یجان را به کار می گیرند، چگونگی تجارب و تظاهر هیجان های خود را هم تحت اختیار می گیرند. گمان می شود تنظیم شناختی ه

توانایی تنظیم شناختی هیجان خصیصه ای از خصوصیات هوش هیجانی باشد. تنظیم شناختی هیجان همراه همیشگی آدمی است  که به 

.به انسان توان سازگاری بیشتر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را می مدیریت یا تنظیم  عواطف و  هیجان ها کمک می کند

 دهد.فرایند های شناختی می توانند به ما کمک کنند تا بتوانیم مدیریت یا تنظیم هیجان ها وعواطف را بر عهده بگیریم تا از این طریق بر

نه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان  et al Granefski (2001)  مهار هیجان ها بعد از وقایع اضطراب آور و تنیدگی زا توانا باشیم.

را تحت عنوان سرزنش خود)تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش خود(، پذیرش) تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخداد(، نشخوار 

)فکر کردن به موضوع لذت بخش و شاد به ذهنی)اشتغال ذهنی درباره احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه ی منفی(، تمرکز مجدد مثبت

ی جای تفکردرباره حادثه ی واقعی(، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی)فکر کردن درباره مراحل فایق آمدن بر واقعه ی منفی یا تغییر آن(، ارزیاب
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همیت بودن واقعه یا تأکید بر مجدد مثبت) تفکر درباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقای شخصی(، اتخاذ دیدگاه)تفکرات مربوط به کم ا

نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع(، فاجعه آمیز پنداری) تفکر با محتوای وحشت از حادثه( و سرزنش دیگران) تفکر با محتوای مقصر 

روحی  ختالالتبسیاری از ا(. 1392، و همکاران  دانستن و سرزنش دیگران به خاطرآنچه اتفاق افتاده است(معرفی کرده اند )اندامی خشک

مربوط می شود. بنابراین قشر  طبیعی که بارداری در جسم و روحشان به وجود می آورد و روانی زنان باردار به ناآگاهی زنان از تغییرات

تحقیقی زایمان دارند و با توجه به این موضوع که هنوز  بیشتر و افزایش آگاهی و تغییر نگرش نسبت بهآموزش  جوان و باردار جامعه نیاز به

با توجه به مطالب ذکر شده محقق این سوال را مطرح می  می شود. احساس کشورمان صورت نگرفته است، نیاز به چنین مطالعه ای در

 تفاوت وجود دارد؟ در زنان نخست زا  و زنان  چندزا ی هیجانشناخت میتنظ ی وتاب آورنماید که آیا بین 

 

  روش تحقیق 

 روش انجام شد.زا در شهر رشت  چند زنان و  زا نخست زنان در شناختی هیجان آوری و تنظیم تاب  مقایسهپژوهش حاضر با هدف 

 های مطب  بیمارستانها و مراجعه کننده به  چندزا زنان و زا نخست زنان کلیه پژوهش آماری مقایسه ای و جامعه –علی نوع از پژوهش

نفر نخست زا  و  60نفر ) 120 بودند که به روش تصادفی خوشه ای تعداد  1395شهریور  تیرتا در فاصله زمانی  رشت شهر زایمان و زنان

  پرسشنامه پرسشنامه تاب آوری: ایننفر چندزا(  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در پژوهش عبارت بودند از:  60

 تا ( صفرامتیاز) نادرست کامال ه در مقیاس لیکرت عباراتگویه است ک 25و شامل   گردید تهیه Conner, Davidson (2003) توسط

 شتریب یآور تاب انگریقرار دارد. نمرات باالتر ب 100تا  0 نیآزمون بنمره کل  نیبنابرانمره گذاری می شود.  (امتیاز 4) درست کامال

رده اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از گزارش ک 89/0کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را .  است یآزمودن

( هنجاریابی شده است. وی برای 1384بوده است. این مقیاس در ایران توسط محمدی ) 87/0هفته ای  4روش بازآزمایی در یک فاصله 

 کرده است.  را گزارش  89/0تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و ضریب پایایی 

 چند پرسشنامه ای پرسشنامه، این است، شده تدوین et al Granefski (2001)  هیجان: این ابزار توسط شناختی تنظیم پرسشنامه

 شناختی تنظیم مقیاس. باشد می کودکان و بزرگساالن ویژه فرم دارای و است ماده 36 دارای که است گزارشی خود ابزار یک و بعدی

 مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز نشخوارگری، پذیرش، خویش، مالمت ناختیش راهبرد9هیجان 

 پرسشنامه این برای را مطلوبی روایی و اعتبار همکاران و گرانفسکی. کند می ارزیابی را دیگران مالمت و انگاری فاجعه پذیری، دیدگاه

 مورد را عامل یک پرسش چهار هر که می باشد (هرگز یا همیشه از) ای نمره پنج مدرج پرسش 36 شامل پرسشنامه این. اند کرده گزارش

 برنامه بر مجدد تمرکز فکری، نشخوار کردن، آمیز فاجعه دیگران، سرزنش خود، سرزنش قرار، به عامل نه درمجموع و می دهد قرار ارزیابی

 به مقیاس این فارسی فرم. دهد می قرار ارزیابی مورد و اتخاذ دیدگاه را مثبتمجدد  ،ارزیابی مجدد مثبت تمرکز پذیرش شرایط، ریزی،

 وسیله به پرسشنامه این مقیاس های خرده برای آلفا است.ضریب گرفته قرار اعتباریابی مورد(1386) همکاران  و سامانی ی وسیله

(2002) et al Granefski   است شده گزارش 81/0 تا 71/0 دامنه در . 

 

   ها یافته

 نتایج حاصل تحلیل داده ها در جداول زیر ارایه گردیده است: 

 

 : شاخص های توصیفی سن گروه نمونه تحقیق1جدول شماره     

 چندزا         نخست زا           متغیر

انحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین

 استاندارد

 68/4 28 28/4 28 سن

 

مشاهده می شود سن زنان نخست زا که در این تحقیق شرکت داشتند با سن زنان چند زا است که در  1همانطور که در جدول شماره 

 این تحقیق شرکت داشتند همگن می باشد.
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 : شاخص های توصیفی تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان زنان نخست زا  و زنان  چند زا 2جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 06/9 84/45 چند زا ب آوریتا

 77/5 71/41 نخست زا  

 18/4 85/14 چند زا شرایط پذیرش

 52/3 52/12 نخست زا  

 29/3 23/15 چند زا تمرکز مجدد مثبت

 65/3 06/13 نخست زا  

زیتمرکز مثبت بر برنامه ری  19/3 31/14 چند زا 

 65/3 57/11 نخست زا  
 02/8 4/15 چند زا ارزیابی مجدد مثبت

 52/2 17/13 نخست زا  

 68/2 09/13 چند زا دیدگاه پذیری

 93/2 66/10 نخست زا  

 02/3 16/12 چند زا فاجعه نمایی

 69/2 94/15 نخست زا  

 12/3 65/11 چند زا مالمت دیگران

 21/3 17/13 نخست زا  

 75/3 11/13 چند زا نشخوار فکری 

 12/4 04/15 نخست زا  

 41/2 47/12 چند زا خویش  مالمت

 99/3 19/14 نخست زا  

 

ارانه شده است ؛  تنظیم شناختی هیجان زنان نخست زا  و زنان چند زا در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد تاب آوری و 

تنظیم  همچنین میانگینتفاوت مشاهده می شود  و تاب آوری زنان نخست زا و زنان چند زا  همانطور که مشاهده می شود میانگین

تفاوت هایی مشاهده می شود که برای بررسی معنی داری تفاوت های مشاهده شده ، نتایج آزمون  شناختی زنان نخست زا  و زنان چندزا

 تجزیه وتحلیل واریانس چند متغیری گزارش می شود.
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 خست زا  و زنان  چند زاتنظیم شناختی هیجان زنان ن مقایسه : نتایج آزمون3 شماره جدول

 مجموع منابع تغییرات

 مجذورات
Ss 

درجه 

 آزادی
dF 

 میانگین

 مجذورات
MS 

 
F 

معنی  سطح

 داری

 001/0 7/15 98/902 1 98/902 تاب آوری

   51/57 210 27/12076 خطا

/19 29/286 1 29/286 شرایط پذیرش

19 

001/0 

   92/14 210 25/3132 خطا

/74 12/250 1 12/250 تمرکز مجدد مثبت

20 

001/0 

   06/12 210 18/2532 خطا

تمرکز مثبت بر برنامه 

 ریزی

09/399 1 09/399 66/

10 

001/0 

   42/37 210 85/7858 خطا

/03 96/263 1 96/263 ارزیابی مجدد مثبت

39 

007/0 

   76/6 210 17/1420 خطا

/36 37/313 1 37/313 دیدگاه پذیری

35 

001/0 

   86/8 210 94/1860 خطا

/44 03/758 1 03/758 فاجعه نمایی

89 

001/0 

   48/8 210 91/1779 خطا

/42 54/122 1 54/122 مالمت دیگران

11 

001/0 

   73/10 210 93/2252 خطا

/72 94/197 1 94/197 نشخوار فکری 

12 

001/0 

   56/10 210 69/3267 خطا

/49 54/158 1 54/158 مالمت خویش 

14 

001/0 

   51/57 210 01/12076 خطا

 

 01/0،از نظر آماری معنی داری است ) F =7/15با مقدار  تاب آوری زنان نخست زا  و زنان  چند زا تفاوت( 3)با توجه به نتایج جدول

> P  .)زنان  تفاوت وجود دارد و تاب آوری زنان نخست زا و زنان چند زا معنی دارشدن تفاوت میانگین به این معناست که بین میانگین

تمرکز مجدد مثبت با ،   =19/19Fبا مقدار  شرایط پذیرش تفاوتبرخوردارند. همچنین نخست زا باالتری نسبت به  چندزا ازتاب آوری
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دیدگاه پذیری با مقدار  ،=F 03/39ارزیابی مجدد مثبت با مقدار  ،=F 66/10تمرکز مثبت بر برنامه ریزی با مقدار   ، =74/20Fمقدار 

36/35F=  ، 44/89جعه نمایی با مقدار فاF=  ،،  42/11مالمت دیگران با مقدارF=  ،  72/12با مقدار نشخوار فکریF=  ،،  مالمت

 معنی دارشدن تفاوت میانگین به این معناست که بین میانگین(.  P < 01/0از نظر آماری معنی داری است ) F =49/14با مقدار خویش 

، تمرکز مجدد مثبت ، تمرکز  شرایط از پذیرش زنان  چند زا تفاوت وجود دارد و نان  چند زاتنظیم شناختی هیجان زنان نخست زا و ز

فاجعه زنان نخست زا  از برخوردارند. همچنین زنان نخست زا مثبت بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه پذیری باالتری نسبت به 

 برخوردارند. زنان چند زاباالتری نسبت به  نشخوار فکری و مالمت خویش نمایی ، مالمت دیگران، 
 
  

  گیریبحث و نتیجه

باالتری نسبت به  زنان چند زا  از تاب آوری تفاوت وجود دارد و با توجه به نتایج پژوهش بین تاب آوری زنان نخست زا  و زنان چند زا 

ا و زنان چند زا بپردازد مشاهده نگردیده است و نمی برخوردارند. تاکنون پژوهشی که به بررسی تاب آوری در زنان نخست زنخست زا  

توان یافته های این فرضیه را با آن مقایسه نمود.  اما می توان با استفاده از  ادبیات پژوهشی مشخص کرد که فردی که دارای تاب آوری 

رف شدن  عوامل فشار زا به سرعت به حالت است چاره ساز، انعطاف پذیر  بوده، مطابق تغییرات محیطی خود را وفق می دهد و بعد از برط

 (. 1391اولیه خود برمی گردد)کشاورزی ، 

در تبیین این یافته می توان گفت زنان نخست زا به علت تجربه اولیه در زایمان دنبال اطالعات بیشتری  نسبت به زنان چندزا   

ه اتفاقات و مشکالت  پیش رو پیدا می کنند.اما زنان چند زا سعی هستند و با استفاده از قابلیت تاب آوری، انعطاف پذیری کمتری نسبت ب

 کلی بندی جمع یک در استفاده از تجربه های قبلی خود داشته و این می تواند  دلیلی بر تفاوت تاب آوری در این دو گروه از زنان باشد.  با

 خوش بینی حفظ فرسایشی، راهبردهای از اجتناب موانع، بامواجهه  در پذیری انعطاف فشار، زیر آرامش حفظ را شامل آوری تاب توان می

 می نشان را استقالل و سالمتی هایی از درجه آور تاب افراد.  دانست درونی موانع از خالص شدن و ها دشواری هنگام به مثبت احساسات و

 زا استرس شرایط تا کند می کمک آور تاب فرد به توانمندی اینکه به توجه با سازند. عملی را آن و کنند فکر خود قادرند که ها آن دهند،

 مثبت رشد و تعادل از جدیدی سطح به بتواند بلکه برد در به سالم جان تنها نه زندگی نامالیمات و مصائب با مقابله در و کند مدیریت را

 را فردی های قابلیت شود کسب یزموفقیت آم طور به وقتی و است وابسته زندگی متن به که است پویا فرایندی آوری تاب  یابد. دست

 شرایط در مؤثر و مثبت عملکرد نامالیمات، ناگوار، تجربه های رغم به پیامدهای مثبت کلی تاب آوری به معنی طور به می کند. تقویت

 باالتری آوری افراد تاب هرچه باشد. در تبیین این یافته می توان گفت  می(  Masten, 2001) مهم ضربه یک از بعد و بهبودی ناگوار

 هم زندگی کیفیت و مقاوم تر بوده مشکالت مختلف   برابر در  ، بنابراین می رود باالتر ناگوار در شرایط مثبت عملکرد توان باشند، داشته

  .رفت خواهد باالتر وضعیت این در

از تمرکز  زنان  چند زا ت وجود دارد وتفاو تنظیم شناختی هیجان زنان نخست زا و زنان چندزا همچنین نتایج نشان داد بین میانگین

زنان نخست زا مجدد مثبت ،پذیرش شرایط ،تمرکز مثبت بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه پذیری باالتری نسبت به 

 ان چند زازنباالتری نسبت به  نشخوار فکری و مالمت خویش فاجعه نمایی، مالمت دیگران، زنان نخست زا  از برخوردارند. همچنین 

گفت برخوردارند. تاکنون پژوهشی در این راستا انجام نشده است که بتوان نتایج این فرضیه را با آن مقایسه نمود. در تبیین این یافته باید 

.  می دهند نشان را اضطراب بیشتری و تنش افسردگی، عالیم ندارند، آن و حوادث زندگی بر کنترلی که می کنند احساس افراد وقتی

و  منفعل فرد نوعی به که می شود حل راه کردن پیدا و مشکالت از رهایی برای فرد نکردن تالش باعث کنترل نداشتن و ناتوانی حساسا

می  منفی تأثیر ما در زندگی زمانی زا تنش بالقوه رویدادهای است آمده در مطالعات که طور همان.  می شود افسردگی به ابتالی مستعد

 رو روبه حوادث این با روزمره طور به نخست زا زنان باردار که آنجا از و کنیم ارزیابی کنترل غیرقابل و مهم تهدیدکننده، را آنها که گذارند

 به فرد ارزیابی نحوه شد، چنانچه اشاره که طور همان. می گذارد آنها روان بر سالمت مهمی ثیر مسایل،تأ از آنها ارزیابی نحوه هستند،

 می شود.  استرس و اضطراب جمله افسردگی، از روانشناختی اختالالت به ابتال مستعد فرد منجر شود، دناکارآم تفکر الگوی

 افراد سایر به نسبت می کنند، استفاده خود سرزنش و فاجعه انگاری فکری، نشخوار مانند ضعیف شناختی راهبردهای از که افرادی

 مجدد مثبت، تمرکز مجدد ارزیابی مانند مطلوب راهبردهای از که افرادی درحالیکه می باشند؛ آسیب پذیر هیجانی مشکالت برابر بیشتر در

 فرد ناسازگارانه راهبردهای از استفاده (. Garnefski, Kraaji, 2006کمتر است) پذیری آسیب استفاده می کنند، مثبت ودیدگاه پذیری

می  العمل نشان عکس آنها به تشویش و آشفتگی با تنیدگی زا، یبه رویدادها مناسب واکنش جای به نتیجه در و کرده اضطراب را مستعد
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 از زنان چندزا استفاده مشکالت دالیل از یکی گفت بنابراین می توان .ندارد به دنبال را پیامدها این سازگارانه راهبردهای درحالیکه دهد.

 مشکالت به دلیل تنیدگی زا منفی و رخدادهای و وقایع اب مواجهه هنگام به می باشد، در واقع هیجان شناختی تنظیم نامطلوب راهبردهای

 و باورها منفی، احساسهای و زندگی، هیجانات منفی جنبه های به توجه تعبیرها، سوء و رویدادها ارزیابی منفی روانی، آسیبهای هیجانی،

 هیجان شناختی تنظیم منفی و ناسازگار نامطلوب، راهبردهای از خود، بیرون و درون دنیای بر کنترل عدم احساس و ناسازگار فرضهای

 رویدادها، مثبت ارزیابی تنیدگی زا، به دلیل و منفی رخدادهای و وقایع با مواجهه هنگام به مقابل زنان نخست زا در می کنند، استفاده

 احساسات واقعه، مثبت جنبه هایدرباره  تفکر وقایع، سایر با مقایسه در اتفاق نسبیت بر تأکید و بودن واقعه اهمیت کم به مربوط تفکرات

 می کنند؛ استفاده هیجان تنظیم شناختی مثبت و سازگار مطلوب، راهبردهای از خود، بیرون و دنیای درون بر کنترل احساس و مثبت

  می پردازند.  رویدادها از مثبت معنی ایجاد به رشد فردی از دوره هایی در که معنی بدین
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