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 چکیده
 قیشهر تهران انجام شد. تحق نیمتاهلی در شوخ طبع باخانواده  راتییتغ نبررسی رابطه بیپژوهش حاضر به منظور 

ورت به ص یریبزرگساالن متاهل در شهر تهران بود و نمونه گ هیو جامعه پژوهش شامل کل بود یفوق از نوع همبستگ

و  راتییپرسشنامه تغ پژوهش نیابزار سنجش در ا ونفر  022انجام شد. تعداد افراد نمونه  سترسهدفمند و در د

پژوهش پس  ی. داده ها( بود1811) یخشوع ی( و پرسشنامه شوخ طبع1991و تامپسون، نیخانواده)مک کاب عیوقا

ین ب پژوهش نشان داد که جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز رسونیپ یاز استخراج با استفاده از آزمون همبستگ

تغییرات خانواده با شوخ طبعی رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد و هرچه تغییرات خانواده بیشتر 

 اد نمونه کاسته می گردد و بر عکس.باشد از میزان شوخ طبعی در افر
 

 طبعی، تاهل خانواده، شوخ تغییراتواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 
تأثیر نفوذ خانواده بر . دارداعضای خانواده های  خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی و نقش بسیار مهمی در شکل گیری عادات و اندیشه

، 8، خودانگاره0، عزّت نفس1ارزشمندیشکل گیری احساس خود یلیهی اوفراوان است. پایه فرزندانابعاد مختلف رشد اجتماعی و عاطفی 

همچنین (. 4،1991فرزندان در خانواده است)ورشورن عاطفی –های اجتماعی  و سایر جنبه لیتهای اجتماعی، احساس مسئو پرورش مهارت

به تعادل فیزیکی روانی و  فردخانواده مهمترین سازمانی است که بسترساز رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی فرزند و عامل رسیدن 

 (.1890،؛ به نقل از میرزایی علویچه و همکاران5،1991اجتماعی است)وود

نقش  (.1812،سازمان جهانی بهداشتاست) افتهیواده سوق به سمت خان یماریاز ب یریشگیسالمت و پ یجهــت ارتــــقا تالش امروزه

 یتواند ادعا یسالم و متعادل برخوردار نباشد، نم یاز خانواده ها یاگر جامعه ا .است یچشم پوش رقابلیغ یخانواده در توسعه اجتماع

 یکنند، کارکرد مناسب تر یم یو شادکام تیاحساس رضا یکه در آنها زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگ ییها ادهکند، خانو یسالمت

گردد . خانواده در طول حیات خود دستخوش تغییر و تحوالت و شرایط ناگوار می(1815،یکنند)ساروخان یم فایو نقش خود را بهتر ا دارند

  (.1815ه،تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت، عملکرد و کارکرد خانواده را مختل کند)خاقانی زادکه این شرایط می

 در خالل چند دهه ی گذشته، ساختار و کارکردهای نهاد خانواده با تغییر و تحوالتی وسیع همراه بوده است. در این زمینه می توان به کاهش

لی اباروری و کوچک شدن بعد خانواده، گسترش خانواده هسته ای، به تاخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری، افزایش طالق و جدایی، ظهور اشک

جدید از پیوند میان دو جنس، افزایش خانوارهای زن سرپرست، گذار از تنظیمات هنجاری سنتی ازدواج به انتخاب های فردی مدرن، تغییر 

 روابط جنسیتی و بین نسلی، تغییر از مکمل بودن نقش زنان به سمت برابری و تغییر از روابط فرمان بردارانه به سمت مذاکره و غیره اشاره

چنین تغییراتی در خانواده بعد جهانی دارد و عالوه بر جوامع غربی، در سایر جوامع نیز از گستره و شتابی چشم گیر برخوردار کرد. 

(.گرچه گاهی به علت تفاوت های میان فرهنگی، این تغییرات دارای ماهیت نسبتا 0224و  0221؛ تورنتون و همکاران،1918است)گود،

ی اخیر عمدتا به دلیل اجرای سیاست های مبتنی بر برنامه های نوسازی و ایران نیز خانواده در طول چند دههی متفاوتی هستند. در جامعه

ی ستهبتغییرات فرهنگی متاثر از آن، شاهد تغییرات متعدد بوده است.در بستر فرایند نوسازی، انشقاق، گسستگی و تضعیف در بین عوامل هم

به وجود آمده که خود منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار و کارکردهای نهادهای اجتماعی از جمله نهاد اجتماع سنتی و نهادهای متعارف آن 

(زیرا 1،0228(. به همین دلیل خانواده به مثابه کوره تغییر تلقی می شود)تورن5181خانواده و خویشاوندی شده است)عباسی شوازی و صادقی، 

 (.1811نظام اجتماعی بزرگ تر را منعکس می کند)محمد پور و همکاران،بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده در 

از جمله تغییرات دیگری که در سال های اخیر بیشتر شاهد بروز آن در خانواده ها هستیم کاهش شادی و شادمانی خانواده و به تبع آن 

ک مکانیزم مقابله ای بتواند نقش مفیدی در بین که شوخی و شادی به عنوان ی کاهش شوخ طبعی اعضای خانواده است. فرض بر این است

زندگی افراد داشته باشد و افسردگی ناشی از تغییرات و رویدادهای استرس زا در زندگی تا حد زیاد تعدیل کند)بهادری خسروشاهی و 

 (. 1892خانجانی،

ترل اعصاب و رفتار خود را از دست دهند و که ممکن است کن رندیگ یقرار م یطیدر شرا شیروزمره خو یها در طول زندگ شک انسان یب

ها یی دارند که شوخ طبعی یکی از راه های گریز از این موقعیتها تیوضع نیاز چن ییرها یبراو تمایل شوند  دچار شرایط ناگوار ای

 (.1811است)خشوعی،

متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه می  شوخ طبعی فعالیتی جهان شمول و مثبت است که افراد متعلق به بافت های اجتماعی و فرهنگی

به نقل از علی نیا  7،0227کنند، این اصطالح به کیفیتی از عمل و گفتار و نوشتار اشاره دارد که موجب تفریح و سرگرمی می شود)مارتین

احساسات را  نیکنند و ا یاز احساسات خوب را تجربه م یفیکه از سالمت روان برخوردارند ط یافراددر واقع  (.1817کروئی و همکاران، 

 (. 0225، 1ت)اسپاتز و پدرسوناس یداشتن سالمت روان ضرور یبرا ی در هر شرایطی،لذت بردن از زندگ ییتوانادر واقع دهند،  یبروز م

                                                           
1 . Self-worth 

2 . Self steem 

3 . Self- consept 

4 . Verschuren 

5 . Woode 

6 . Toren 
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 اشد.ب واند تهدیدکنندة سالمت روانت توانـد سالمت روان را بهبود بخشد و هم می طبعی یک مفهوم چندبعدی است که هم می البته شوخ

های هیجانی یا عوامل فـشارزای بیرونی از طریق  کند تا با تعارض ای است که به افراد کمک می یافته طبعـی مکـانیزم دفاعی توسعه شـوخ

به نقل از  1،1994وانیهای ر تشخیصی و آماری اختالل کننـده مقابلـه کننـد)راهنمـای هـای طنزآمیـز و سـرگرم اهمیت دادن به جنبه

 (0221، 0رف

 یدادهایسخت و رو طیکه در شرا یافرادنشان داد،  (1811ی)خشوعاکنون پژوهش های بسیاری در خصوص شوخ طبعی انجام شده است. ت

 یجانیبه نظر از لحاظ ه کنندی استفاده م یآرام از شوخ طبع طیو مح طیکه در شرا یبا افراد سهیدر مقا برندی را بکار م یتنش زا، شوخ طبع

( 1919)و همکاران سیوید کند. یم فایا یافراد نقش مهم یو جسمان یسالمت روان یدر ارتقا یشوخ طبع. همچنین منعطف ترند یو روان

باالتر  زیرا ن بین فردی ارتباطات تیفیاست بلکه ک ینه تنها عامل باالبرنده تعامل اجتماع یو شاد یشوخ طبع در پژوهش خود نشان دادند

و وقتی کیفیت روابط بین فردی باال می رود فرد دچار انگیزه، عالقه و انرژی می شود و در نتیجه افسردگی نیز کاهش می یابد.  برد یم

 یمهارت بقا برا کی و یزندگ راتییمواجه شدن با مشکالت و تغ یبرا یبه عنوان راه یشوخ طبع( نشان دادند 0228)و همکاران نیمارت

استرس عمل  یدر برابر آثار منف یبه عنوان مانع یشوخ(در پژوهش خود نشان داد 1991)8بلیا همچنینمشکل است.  کیفتن از فاصله گر

. مبتنی بر شواهد و پژوهش های فوق و باتوجه به بررسی های به عمل آمده توسط پژوهشگر، تاکنون پژوهشی در رابطه با بررسی کندی م

ی شوخ طبع باخانواده  راتییتغ نی یافت نشد و به همین دلیل این پژوهش در پی بررسی رابطه بیشوخ طبع باخانواده  راتییتغ نرابطه بی

ان ی در افراد متأهل شهر تهرشوخ طبع باخانواده  راتییتغدر افراد متأهل شهر تهران انجام شد که در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین 

 رابطه معناداری وجود دارد؟

 
 

 تحقیقروش 
 .باشد روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می

 جامعه آماري
که   باشد یم  شهر تهران 1سالمت منطقه  یهابه خانه مراجعه کننده سال 52 تا 02 نیمتاهل ب کلیه افرادشامل این پژوهش  یجامعه آمار

 بود.  سواد خواندن و نوشتن یهل و داراأسال و مت 52تا 02 مراجعه کننده به خانه های سالمت، جوانان و بزرگساالنآنان مالک ورود 

 روش اجرا
عدد پرسشنامه برگردانده شد. این در حالیست که به مسؤلین خانه های 022پرسشنامه بین افراد متأهل توزیع شد که  082در مجموع 

امع هم شفاهی و هم کتبی داده شد و در نهایت سالمت در خصوص انجام این پژوهش و اهداف آن و نحوه پرکردن پرسشنامه ها توضیحات ج

خانه های سالمت همکاری الزم با محقق را داشتند و پرسشنامه ها توسط افراد مراجعه کننده متأهل با هدف همکاری در پروژه تحقیقاتی 

 دانشگاهی تکمیل شد. 

 گیريحجم نمونه و روش نمونه

های ارائه شده در ششمین تجدید نظر کتاب روش تحقیق  مورگان با ترکیبی از روشبرای برآورد حجم نمونه به جای استفاده از فرمول 

در نظر گرفته  =<82nبدین ترتیب که برای هر متغیر یا ابزار اندازه گیری ( کمک گرفته شده است.1991، 4)سادمن به نقل از گال و بورگ

نفر با روش نمونه گیری در دسترس  022آزمودنی، که در مجموع 15س آزمودنی و برای هر زیر مقیا 102متغیر پژوهشی 0 شد. در اینجا برای

 و هدفمند انتخاب شد.

 ها: آن ییایو پا ییاطالعات با ذكر روا يبزار گردآورا

 (SHQ)پرسشنامه شوخ طبعی 

                                                           
1 . Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorder (DSM-IV) 

2 . Reff 

3 . Abel 

4 . Gall & Borg 
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که مشارکت کنندگان به هر  سوال روی  ، جهت اندازه گیری میزان شوخ طبعی افراد تدوین کرد سوال 05با  یپرسشنامه ا( 1811خشوعی)

و حداکثر  05در کل پرسشنامه حداقل  یمجموع نمره هر آزمودن ( پاسخ میدهند.5( تا بسیار زیاد)1درجه ای از بسیار کم ) 5یک طیف 

با  یکالم یشوخ ،12تا1 خنده با سؤاالت، 5تا1با سؤاالت  یلذت از شوخوابعاد عبارتند از:  است 05و حداکثر  5هر بعد حداقل  یو برا 105

 ، تشکیل شده است.05تا  01سؤاالت  شرایط استرس زا بادر  یشوخ طبع و 02تا11سؤاالت  یدر روابط اجتماع یشوخ طبع ،15تا11سؤاالت

 SHQپژوهش نشان داد که  یداده ها یآمار یها یبررس است. شتریب یپرسشنامه نشان دهنده شوخ طبع نینمره باال در ا ب،یترت نیبد

 س،ماکیاز نوع وار یو چرخش مولفه هالفه های اصلی وم سازه پرسشنامه از روش ییاست به منظور سنجش روا یمناسب ییایو پا ییروا یدارا

 ( مورد سنجش قرار گرفت در سنجشییو بازازما یدرون ی)همسان ییایپا یمحاسبه شاخص ها لهیبه وس زیپرسشنامه ن ییایاستفاده شد. پا

 نیهمچن کل پرسشنامه به دست آمد. یبرا 90/2ابعاد و  یبرا 12/2تا  74/2 نیب یهمبستگ بیضرا ،یپرسشنامه با روش همسان ییایپا

 نیکل پرسشنامه بدست آمد. ا یبرا 11/2ابعاد و  یبرا 19/2تا   77/2 نیروز، ب 01 یو در فاصله زمان ییپرسشنامه با روش بازآزما ییایپا

و  نیمارت)(،1997 ،تورسون و پاول)(، 1991 ن،ی)مارت گریکه توسط محققان د یشوخ طبع یها اسیپرسشنامه ها و مق ریها با سا افتهی

  محاسبه شد. 71/2آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر معادل   .( ساخته شده است هماهنگ و همسو است0228همکاران، 

 (YA-FILESجوانان) یخانوادگ عیو وقا راتییپرسشنامه تغ

است که  یسوال 41ابزار  کی، کردند هیاسترس در بزرگساالن جوان ته دنیبه منظور سنجاین پرسشنامه را  (1991)1تامپسونو  نیمک کاب

است. اعتبار  یسوال 81پرسشنامه  کیابزار فرم اصالح شده  نیشده است. ا نیتدو جوانان یتنش زا و فشار ها یمحرکها یریاندازه گ یبرا

 دارد. زین یارخوبی،ثبات بس ییدر بازآزما 15/2یتگبا همبس اسیمق نیا .برخوردار است یخوب یدرون یاز همسان 15/2 یآزمون با آلفا نیا

 به یفرزندخواندگ ایشود که با ازدواج، خون  یاز اشخاص اطالق م یخانواده به گروه. برخوردار است زین یهمزمان خوب ییپرسشنامه از روا

پدر  ایو مادرخوانده  یناخواهر ،ینابرادر ،ینامادر ،یخانواده ، ناپدر کیاز هم دور باشند.  ایکنند و  یده اند، خواه با هم زندگخور وندیهم پ

با  ینمره کامل پرسشنامه به راحتشیوه نمره گذاری:  محاسبه شد. 10/2کرونباخ در پژوهش حاضرمعادل  یآلفا .شودیشامل م زیخوانده را ن

ن از استرس بیشتر در خانواده . نمره باال نشادیآ یبله و جمع کردن کل پاسخ سواالت بدست م یبه تمام پاسخها 1دادن نمره 

 .(1817،یی)ثنااست
 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 :و استنباطی آمار توصیفی

آزمون همبستگی پیرسون استفاده ها از و همچنین جهت بررسی فرضیه به منظور توصیف یافته ها از جداول و نمودارهای فراوانی و جداول

 از شاخص های مرکزی )میانگین، میانه، نما( و همچنین شاخص های پراکندگی بهره گرفته شد. و شد

 یافته ها

 آمار توصیفی

 شود. می پرداخته ... و استاندارد انحراف میانگین، مانند آماری شاخص های جداول قبیل از اطالعات، توصیف به قسمت این در

 توزیع نمونه ها از نظر جنسیت -1 جدول شماره

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 14/2 101 زن

 81/2 70 مرد

 122 022 جمع

 81/2و   از افراد نمونه از زن 14/2های موجود دهد. طبق دادههای تحقیق را از نظر جنسیت نشان میتوزیع فراوانی نمونه 1جدول شماره 

 از افراد نمونه را مرد تشکیل داده است.
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 توزیع نمونه ها از نظر سن -2 جدول شماره

 درصد فراوانی متغیر

 سن

 08/2 41 سال 82تا  02

 40/2 10 سال  42تا  81

 85/2 72 سال 52تا 41

 122/2 022 جمع

 

 42تا  81از افراد نمونه از سنین   %40های موجود  دهد. طبق دادهمیهای تحقیق را از نظر سن نشان توزیع فراوانی نمونه 0 جدول شماره

کمترین درصد و فراوانی را به  %08سال نیز با  82تا  02سال  هستند که بیشترین درصد و فراوانی را به خود اختصاص داده اند. گروه سنی 

 سال سن دارند. 41از افراد نمونه هم باالی  % 85خود اختصاص داد است. 

 شاخص هاي توصیفی متغیر تغییرات خانواده و متغیر شوخ طبعی -3 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین بیشینه كمینه خرده مقیاس متغیرها مقیاس

 1.69467 6.7700 22.00 00. تغییرات خانواده تغییرات خانواده

 شوخ طبعی

 3.70438 14.4225 25.00 6.00 شوخی از لذت

 4.06489 16.5881 25.00 5.00 خنده

 5.13735 19.0510 25.00 5.00 کالمی شوخی

 4.78030 17.9450 25.00 6.00 اجتماعی روابط در طبعی شوخ

 3.65733 15.3375 25.00 5.00 آور استرس شرایط در طبعی شوخ

 18.82462 83.3441 120.00 32.00 کل

میانگین متغیر شوخ و  19/1با انحراف معیار  77/1افراد نمونه  تغییرات خانواده درمیانگین متغیر بر اساس نتایج به دست آمده از جدول فوق 

 از لذتارزیابی شده است که در این میان، کمترین میانگین مربوط به زیر مقیاس  10/11با انحراف معیار  84/18طبعی در افراد نمونه 

 اختصاص دارد. 18/5با انحراف معیار 25/19با  کالمی شوخیها به اسو بیشترین میانگن زیر مقی 72/8و انحراف معیار  40/14با  شوخی

 بررسی نرمال بودن داد ها: 
 نتایج آزمون كولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمال بودن داد ها - 4 جدول

 شاخص آزمون

 متغیر ها

 شوخ طبعی تغییرات خانواده

 Z .980 .678مقدار 

 748. 293. سطح معناداری

/. معنادار نیست، بنابر این می توان نتیجه گرفت که داده های مورد 25نتایج به دست آمده با توجه به اینکه مقدار آزمون در سطح بر اساس 

 بررسی از شرایط نرمال بودن بر خوردار هستند و شرایط برای استفاده از آزمون های پارامتریک آماده است.
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 آمار استنباطی

 .رابطه وجود دارد ی در افراد متأهلخانواده و شوخ طبع راتییتغ نبی از:عبارت بود  پژوهش این فرضیه

 برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 
 ی در افراد متأهلخانواده و شوخ طبع راتییتغنتایج  ماتریس  همبستگی پیرسون در مورد رابطه   - 5 جدول

 
 /.10** معناداری در سطح 

-141/2)با مقدار  شوخی از لذتدر رابطه بین تغییرات خانواده با شوخ طبعی در زیر مقیاس   rبا توجه به داده های جدول فوق چون مقدار 

)با آوراسترس شرایط در طبعی شوخ( زیر مقیاس -112/2 مقدار)با کالمی شوخی(، زیر مقیاس -002/2( زیر مقیاس خنده )با مقدار 

معنادار است، بنابر این فرض صفر)عدم وجود رابطه بین دو  25/2( در سطح  -021/2( و نیز نمره کل شوخ طبعی)با مقدار -041/2مقدار

 متغیر( رد و فرض تحقیق )وجود رابطه بین دو متغیر( تایید می گردد. به عبارت دیگر بین تغییرات خانواده در زیر مقیاس های یاد شده  با

شوخ طبعی  رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد و هرچه تغییرات خانواده بیشتر باشد، از میزان شوخ طبعی در افراد نمونه  

 می گردد و بر عکس. کاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 1 5 4 8 0 1 متغیر
       1 خانواده راتییتغ 1 خانواده راتییتغ

 شوخ طبعی

      1 -146.* شوخی از لذت 0

     1 722.** -220.** خنده 8

    1 778.** 748.** -180.* کالمی شوخی 4

   1 808.** 727.** 690.** 132.- اجتماعی روابط در طبعی شوخ 5

  1 606.** 683.** 703.** 690.** -241.** آور استرس شرایط در طبعی شوخ 1

 1 822.** 885.** 926.** 891.** 866.** -206.** کل 7
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  گیريبحث و نتیجه
. نتایج بررسی فرضیه فوق نشان داد که رابطه بین تغییرات رابطه وجود دارد یخانواده و شوخ طبع راتییتغ نفرضیه پژوهش عبارت بود از: بی

ق )وجود رابطه بین دو متغیر( خانواده و شوخ طبعی معنادار است، بنابر این فرض صفر )عدم وجود رابطه بین دو متغیر( رد و فرض تحقی

تایید گردید. به عبارت دیگر بین تغییرات خانواده و شوخ طبعی رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد. به این معنی که، 

قیقات، ا نتایج تحهرچه تغییرات خانواده بیشتر باشد، از میزان شوخ طبعی در افراد نمونه کاسته می گردد و بر عکس. یافته بدست آمده ب

( 0215(؛ هال )0220(؛ مک گی )0228)ایبل،  (؛1892(؛ بهادری خسروشاهی و خانجانی)0228(؛ )مارتین و همکاران، 1817خشوعی )

همسو می باشد. در تبیین این فرض هرچه تغییرات خانواده بیشتر گردد سالمت روان و انعطاف فرد را کاهش می دهد و این در حالی است 

ای شاد به عنوان راهی برای مواجه شدن با مشکالت و تغییرات و رویدادهای استرس زا در زندگی می تواند طبعی و داشتن روحیهکه شوخ 

رویدادهای تنش زا شوخ طبعی  که در شرایط سخت و(. در واقع افرادی 0228 مهارتی برای بقا و فاصله گرفتن از یک مشکل باشد)مارتین،

کنند به نظر از لحاظ هیجانی و روانی  یسه با افرادی که در شرایط و محیط پیرامون آرام از شوخ طبعی استفاده میبرند در مقا را بکار می

. (1991بل،ی)اکند می عملو تغییرات استرس  یدر برابر آثار منف یبه عنوان مانع یشوخ( و 1817تر و سازش پذیرترند)خشوعی،منعطف

 نفیم پیامدهای یدهنده کاهش و فشارزا هایموقعیت به پاسخ در شناختی تغییرات جوی و ستج برای فرصتی عنوان به شوخی بنابراین

 مدل، این طبق است. بر هماهنگ( 1914)فولکمن و الزاروس مدل با شوخی، دیدگاه این از. کند عمل می شده ادراک یا واقعی های تهدید

 حیطم با شخص تبادل از نهایی پیامد و مقابله برای توانایی شرایط، و حوادث از فرد شناختی ارزیابی روانی رویدادهای استرس زا به فشار

شود و هر چه میزان شوخ طبعی افراد باالتر رود، نه تنها  است و هرچه تغییرات تنش زا بیشتر شود شوخ طبعی افراد کاسته می وابسته

کنند، بلکه به این حوادث به عنوانی چالشی برای ارزیابی میتری سازماندهی و رویدادها و حوادث فشارزای زندگی خود را به روش مثبت

شود پیامدهایی نظیر بی قراری، عدم انعطاف  (. رویدادها و تغییرات تنش زا در خانواده سبب می1995کنند)فرای،رشد شخصی خود نگاه می

وخ تواند از مزایای ش شود در نتیجه فرد نمی میو تمرکز، مشکالت هیجانی و عاطفی، در فرد پدید آید و روحیه شوخ طبعی و شادی کاسته 

طبعی بهره مند گردد، این در حالی است که اگر شوخ طبعی در اعضای خانواده باال رود تغییرات و رویدادهای استرس زا، دیگر خطری برای 

 د.  گرد شود و بجای عدم تمرکز و بی قراری در شرایط سخت، سازش پذیرتر و منعطف تر می فرد محسوب نمی
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