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 چکیده 

هدف پژوهش حاضر  .  شودبرابر فشارها می فقدان مهارتهای زندگی باعث بروز رفتارهای غیرمؤثر و ناسازگارانه در فرد در    مقدمه: 

 بود.   شناختی هیجانی مادرانآموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظم جوییاثربخشی بررسی 

جامعه آماری پژوهش  تحقیق شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گره کنترل و مرحله پیگیری بود.    :روش پژوهش

شناسی ارمغان بهار مراجعه به کلینیک روان  1398شهر کرج که در پاییز    3حاضر را کلیه مادران دارای فرزند نوجوان منطقه  

از مادر  40که حجم نمونه شامل  کردند، تشکیل داد،   به کلینیک   1398کرج در سال    3ان دارای فرزند نوجوان منطقه  نفر 

  20روانشناسی ارمغان بهار مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت جایگزین تصادفی در دو گروه )

گی شرکت کردند، در  جلسه آموزش مهارت زند  11نفر( کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در    20نفر( آزمایش و )

ای دریافت نکردند. و پس از دو ماه آزمن پیگیری نیز صورت پذیرفت. از پرسشنامه راهبردهای  حالیکه گروه کنترل هیچ مداخله

ها استفاده شد. برای  آوری دادهای الزاروس، پرسشنامه خود نظم جویی شناختی هیجانی گارنفسکی و کراج برای جمعمقابله

 استفاده شد.  ( (MANCOVAتحلیل نتایج از آمار توصیفی و سپس تحلیل کواریانس چند متغیره  

ای مسئله مدار گروه آزمایش در مقابل  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش راهبردهای مقابله  یافته ها:

(. همچنین نتایج  >01/0Pان مدار گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل شد )ای هیجگروه کنترل و کاهش راهبردهای مقابله

 (.  >01/0Pنشان داد که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش هیجانات مثبت گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل شد )

ای مسئله مداری، هیجانات مثبت  مقابلههای  تواند در افزایش میزان پاسخانجام مداخالت بر اساس این رویکرد می  نتیجه گیری:  

 مادران دارای فرزند نوجوان مفید باشد و به بهبود شرایط زندگی آنها کمک کند. 

 های زندگی مهارت "راهبردهای مقابله با استرس "جویی شناختی هیجانیخودنظم :ی کلیدیواژه ها
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 : قدمهم 

مادران با به وجود آوردن محیطی با ثبات در خانواده، زمینه احترام قائل شدن برای اعضای خانواده را فراهم و با فرزند خود به  

امنیت را احساس کرده، اضطراب و  توانند عشق و  کنند. اعضای خانواده در چنین محیطی میعنوان یک فرد با ارزش رفتار می

توانند با ایجاد یک محیط امن و سالم،  تنش آنها کاهش یابد. بدین ترتیب، مادران یک رکن اساسی در خانواده هستند که می

کنند به پرورش رشد اجتماعی و عاطفی فرزند خود را میسر سازند. اگر چه بیشتر مادران فرزندان خود را دوست دارند و تالش می

توانند به اندازه کافی از فرزندان خود مراقبت کنند و به عبارت دیگر، کیفیت مراقبت آنان  آنان بپردازند، تعدادی از مادران نمی

ای نادرست و هیجانات منفی  تواند ناشی از استرس بیش از حد و استفاده از سبک مقابلهاز میزان الزم برخوردار نیست، که می

 (. 1باشد )

های زیادی وجود دارد که تا وقتی که بیش از اندازه افراطی نباشند، موجب جالبی و هیجان انگیز  فرد فراز و نشیبدر زندگی هر  

های الزم برای کاهش اثرات استرس بر جسم و شود، اما مادرانی که تحت استرس شدیدی هستند باید مهارتبودن زندگی می

خود و دیگران را در معرض آسیب جدی قرار خواهند دارد. هر چه    1وانروان خود را کسب کنند، در غیر این صورت سالمت ر

شوند. به عبارت دیگر، آسیب پذیری  زا میهای آسیبتوانایی مادران برای مقابله بیشتر باشد به احتمال کمتری گرفتار موقعیت

های شناختی و  (. مقابله شامل توانایی 2د )باش های اجتماعی میای و حمایتهای مقابلههر فرد در برابر تنیدگی متأثر از مهارت

(. افراد به منظور کنار آمدن با مشکل و جلوگیری از پیامدهای منفی  3برد )زا به کار میرفتاری است که فرد در موقعیت تنیدگی

ای، فرد در اصالح  های مقابلهکنند. بر طبق مدل تعاملی استرس، تالشای استفاده میزا، از راهبردهای مقابلهدر شرایط استرس

یا کاهش هیجان یاری میرفتار  از شیوه مقابله مسئله مدار، شیوه مقابله  های مقابلهکند. تالش های منفی  استفاده  ای، شامل 

زا های استرس ای است که برای تغییر یا اداره موقعیتزا است. شیوه مقابله مساله مدار، شیوههای استرسهیجان مدار در موقعیت

زا های هیجانی مرتبط با عامل استرسای است که برای مهار واکنشگیرد و شیوه مقابله هیجان مدار شیوهمورد استفاده قرار می

 (. 4شود )بکار گرفته می

مهارتشیوه را در اصطالح علمی  استرس و مشکالت زندگی  با مسائل و  (. کسب  5نامند )های زندگی میهای کارآمد مقابله 

از عناصر اصلی بلوغهای  مهارت افرادی که مهارتاجتماعی در کلیه فرهنگ  2زندگی یکی  از قبیل خود  ها است.  های زندگی 

توانند به انتخاب و  اند، میای درک کردهآگاهی، مهارت حل مسئله، مهارت مقابله با استرس، مهارت ارتباطی را به نحو شایسته

عینی، دست بزنند که از فرهنگ افراد نیست. انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی  ارائه رفتارهای مناسب و در زمان و موقعیت م

های زندگی  ها را بهبود بخشد. مهارتتواند این مهارتکند و اما در عرصه عمل، می های زندگی را کسب میشدن برخی از مهارت

ی روابط انسانی، افزایش سالمت و رفتارهای  به طور کلی منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه و به خصوص مادران، غنا

های زندگی رابطه متقابل داشته و  های رفتاری که با مهارتهای مهم کنش (. یکی از زمینه6شوند )سالمتی در سطح جامعه می

است.   3کند خود نظم جویی شناختی هیجان نقش اساسی در توانمندسازیی و سازگاری موثر، افراد با مقتضیات محیطی ایفا می

جویی شناختی  های زندگی، به راهبردهای نظمزیرا دو مؤلفه، مهار کردن هیجانات، مقابله با استرس از برنامه آموزش مهارت

جویی شناختی هیجان موضوع بسیار وسیع، فراگیر و گسترده است که طیف  (. زیرا راهبردهای نظم7یابد )هیجان اختصاص می 

گیرد )نکته اساسی این است که، هیجانات بخش مهمی از اجزای فیزیولوژیکی و رفتاری را در بر میوسیعی از فرآیندهای ذهنی،  

 
1. mental health 
2.  Social maturity 
3. cognitive emotional regular 
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جویی شناختی  ترین تعریف راهبردهای نظمپذیرد. تا کنون پذیرفتهگذارد و از آن تا می زندگی ماست که بر زندگی ما، تاثیر می

ر است که نظم جویی شناختی هیجان شامل فرآیندهای درونی و برونی  ( ارائه کرده است. وی بر این باو8)  1هیجان را تامپسون 

های شدت و زمان رسیدن به اهداف است. هر  های هیجانی به خصوص ویژگیاست که مسئول نظارت، ارزیابی و تغییر واکنش

و نوع تجارب هیجانی خود  ها )مانند ترس، خشم، و تنفر( دارای پایه زیستی هستند، ولی افراد قادر به تأثیر، مدت  چند هیجان

های منفی بلکه بر هیجان های مثبت نیز متمرکز (. بنابراین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نه تنها بر هیجان8باشند )می

است که در مطالعات مختلف، راهبرد نظم جویی شناختی هیجان شناخته شده است و به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم  

 (. 9د )شونمی

( در سال 10)  2های مقابله با استرس نتایج پژوهش آماند و هارل و ملیسا های زندگی بر سبکدر خصوص بررسی تأثیر مهارت

  3های آندرسون پژوهش تواند موجب کاهش استرس و اضطراب باشد.ای کارآمد میهای مقابلهنشان داد که آموزش سبک  2016

های سازگاری اجتماعی و عاطفی کودکان و  های زندگی قادر است مؤلفهه آموزش مهارتنیز نشان داد ک  2013( در سال  11)

، در پژوهش خود نشان داد که آموزش  1396( در سال  12روزی را بهبود بخشد. میرزایی، حسنی )نوجوانان ساکن در مراکز شبانه

نایافته مالمت خویش،  مهارت راهبردهای سازش  به کاهش  زندگی منجر  و  های  و مالمت دیگران  فاجعه سازی  نشخوارگری، 

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری شد. با  افزایش راهبردهای سازش یافته پذیرش، تمرکز مجدد، تمرکز مجدد بر برنامه

قابل  های زندگی، مانند هر نوع نگرش و مهارت دیگری اکتسابی و  توان عنوان نمود که مهارتتوجه به مطالب مطرح شده می

شود. فقدان این مهارت باعث بروز رفتارهای غیرمؤثر و ناسازگارانه در فرد  آموختن است و از ابتدای زندگی و به ترویج ایجاد می

ها بیشتر باشد و متناسب با سطح تحول ذهنی و نیازهای مخاطب خود  شود. هر چه این آموزش در خانوادهدر برابر فشارها می

های  آیا آموزش مهارتدرصدد پاسخگویی به این مسئله است که  ر و بهتر خواهد بود. لذا این پژوهش  باشد، اثر بخشی آن بیشت

 هیجانی مادران مؤثر است؟  –زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس، تنظیم شناختی 

 : روش پژوهش

جامعه    پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی و مرحله پیگیری بود.  –روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون  

شناسی ارمغان به کلینیک روان 1398شهر کرج که در پاییز  3آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران دارای فرزند نوجوان منطقه 

 بهار مراجعه کردند، تشکیل داد. 

نوجوان است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و در دو گروه  نفر از مادران دارای فرزند    40نمونه پژوهش شامل  

نفر گروه کنترل بصورت همتا هستند. از هر دو گروه پیش آزمون  20نفر گروه تجربی و  20تجربی و کنترل قرار داده شدند که 

های زندگی، به  روهی مهارتجلسه آموزش گ  11هیجان( گرفته شد و بعد از    -)راهبردهای مقابله با استرس، تنظیم شناختی

 گروه آزمایش، از هر دو گروه مجددا پس آزمون راهبردهای مقابله با استرس، تنظیم شناختی هیجانی، گرفته شد. 
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ای است که بر اساس  ماده  66ای یک آزمون  پرسشنامه راهبردهای مقابله  الزاروس:  1ایپرسشنامه راهبردهای مقابله 

ساخته شده است و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی که افراد هنگام مواجه    3و فلکمن  2ای توسط الزاروس مقابلهسیاهه راهبردهای  

شود که به طور دهد. در آغاز از آزمودنی خواسته میبا شرایط فشار زای درونی یا بیرونی به کار می برند را مورد ارزیابی قرار می

را که اخیراً تجربه کرده شرح دهد و سپس با خواندن عبارات پرسشنامه مشخص کند که  شفاهی یا نوشتاری موقعیت فشارزایی 

ی  زیر مقیاس: مقابله  8در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از هر یک از راهبردهای زیر استفاده کرده است. این آزمون دارای  

اجتناب، حل مسأله برنامه ریزی شده   –گریز  مستقیم، فاصله گرفتن، خود کنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت،  

ی مقابله فرد را مورد ارزیابی قرار  عبارت دیگر شیوه  50عبارت این آزمون انحرافی هستند و    16و ارزیابی مجدد مثبت است.  

ون بر روی  شوند. این آزممدار طبقه بندی می مدار و هیجانای مسألهدهند. این پرسشنامه در دو خوشه راهبردهای مقابلهمی

ها بدین شرح گزارش شده است:  زوج میانسال هنجاریابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس  750ای متشکل از نمونه

، زیر مقیاس طلب حمایت 70/0، زیر مقیاس خودکنترلی=  61/0، زیر مقیاس فاصله گرفتن=  70/0زیر مقیاس مقابله مستقیم=  

، زیر مقیاس حل مسأله برنامه ریزی  72/0اجتناب=    –، زیر مقیاس گریز  66/0مسئولیت=    ، زیر مقیاس پذیرش76/0اجتماعی=  

، که این مقادیر نشان دهنده پایایی مطلوب این آزمون هستند. در ایران 79/0، و زیر مقیاس ارزیابی مجدد مثبت=  67/0شده=  

های دولتی شهر  های دوم و سوم دبیرستانالسنفر از دانش آموزان پسر و دختر ک  763، بر روی  1384( در سال  13واحدی )

پایایی پرسشنامه روش انجام داد،  )آلفای کرونباخ(  های مقابلهتهران  از روش همسانی درونی  استفاده  با  برآورد شد.   80/0ای 

روش پرسشنامه  روایی همگرای  بررسی  منظور  به  نمرهواحدی  محاسبه همبستگی  از  نیز  مقابله  از  های  خام حاصل  این  های 

نمره با  آزمون  پرسشنامه  داد  نشان  نتایج  که  نمود  استفاده  لیونل  استرس  پرسشنامه  از  خام حاصل  روایی   WOCQهای  از 

های  های اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که مقیاس روشهمگرایی باالیی برخوردار است. همچنین نتایج روش تحلیل مؤلفه

   (.13تشکیل شده است ) 3/0عامل با بار عاملی بیش از  10مقابله از 

تدوین شده است. پرسشنامه نظم    4این ابزار توسط گارنفسکی، کراج  : P) -(CERQپرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

از تجربه ای چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهجویی شناختی هیجان، پرسشنامه افراد، پس  ای شناختی 

ماده    36موقعیت های منفی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و دارای  کردن وقایع یا  

)همیشه( قرار دارد. عبارات این   5)هرگز( تا    1ای از  بندی لیکرت در دامنهباشد. که نحوه پاسخ به آن براساس مقیاس درجهمی

که هر یک به منزله راهبردی خاص از راهبردهای    دهندمی  هم را تشکیل  خرده مقیاس متمایز از  9پرسشنامه از نظر مفهومی  

ها عبارتند از سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری، فاجعه  عبارت است. خرده مقیاس  4تنظیم شناختی هیجان و دارای  

ریق جمع بستن نمرات داده سازی، تمرکز مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، پذیرش. هر مقیاس نیز دارای چهار عبارت است که از ط 

سنجی پرسشنامه های روانآید. در بررسی ویژگی( به دست می20تا    4شده به هر عبارت، نمره هر خرده مقیاس )در دامنه ای از  

به دست    93/0و  87/0، 91/0در خارج گارنفسکی و همکاران اعتبار آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

  82/0(. در ایران این ابزار توسط حسنی هنجار شد، اعتبار پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر  9ردند )آو

زیر مقیاس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان   9برای  82/0تا  64/0(. در پژوهش عبدی، میزان آلفای کرونباخ 14گزارش شد )

 (. 15به دست آمد )

 
1  .Ways Of Coping Questionnaire 
2  .Lazarus 
3  .Folkman 
4 . Garnefski & kraaji 
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 :هایافته

مهارتدر   آموزش  تاثیر  از  استنباطی حاصل  و  توصیفی  بررسی  به  زیر  و  جداول  استرس  با  مقابله  راهبردهای  بر  زندگی  های 

 شود.جویی شناختی هیجانی، پرداخته میخودنظم

آمارهای توصیفی نمره پیش آزمون و پس آزمون  سبک مسئله مدار و مولفه های آن درگروه کنترل و (: 1جدول )

 یری آزمایش و پیگ

Table (1): Descriptive statistics of pre-test and post-test score of problem-oriented style and 

its components in control, testing and follow-up groups 

  پس آزمون   پیش آزمون   گروه  مسئله مدار

انحراف  میانگین    

 استاندارد

انحراف  میانگین  واریانس 

 استاندارد

 واریانس 

جستجوی 

حمایت 

 اجتماعی 

 11.56 3.48 8.81 11.56 3.40 7.84  آزمایش 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 10 

9.22 

10.21 

4.23 

4.18 

4.55 

17.89 

17.47 

20.70 

9.05 

10.32 

12.22 

4.18 

4.23 

5.23 

17.89 

17.90 

27.35 

مسئولیت  

 پذیری 

 2.82 1.68 12.28 2.82 1.68 8.69  آزمایش 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 7.73 

14.30 

10.55 

3.22 

2.22 

3.25 

10.36 

4.92 

10.56 

10.34 

15.30 

13.65 

3.22 

3.22 

4.27 

10.36 

10.36 

18.23 

باز آورد 

 مثبت

 2.72 1.65 13.78 2.72 1.65 13.5  آزمایش 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 10.15 

15.55 

9.99 

3.91 

4.53 

4.02 

15.28 

20.52 

16.16 

9.15 

19.67 

12.99 

3.91 

5.15 

5.02 

15.28 

26.52 

25.200 

حل مدبرانه 

 از مسئله 

 3.38 1.84 11.23 3.38 1.84 11  آزمایش 

 8.76 2.60 7.58 8.76 2.60 9.15  کنترل  



 شناختی هیجانی مادرانجوییهای زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظماثربخشی آموزش مهارت  

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

14.25 

8.22 

3.22 

4.14 

10.36 

17.13 

14.28 

4.02 

3.12 

16.16 

9.73 

5 

سبک مقابله 

ای مسئله 

 مدار

 390.15 19.75 36.68 21.49 21.49 33.09  آزمایش 

 96.44 9.82 24.40 15.76 15.76 25.93  کنترل  

پیگیری  

 آزمایش 

 40.23 20.21 408.44 50.22 22.22 493.72 

پیگیری  

 کنترل 

 45.87 10.22 104.44 54.23 23.22 5349.16 

 

شود، تفاوت قابل مالحظه ای بین میانگین گروه آزمایش پیش از آموزش مهارتهای زندگی  مالحظه می  1همانطور که در جدول  

و پس از آن در خرده مقیاس های سبک های مقابله ای مسئله مدار )جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری، باز آورد  

سبک مقابله ای مسئله مدار( در پس آزمون  و مرحله پیگیری وجود داشت. نمرات آزمودنی ها  مثبت، حل مدبرانه از مسئله، و  

پس از آموزش مهارت های زندگی به طور چشم گیری در گروه آزمایشی هم در زمان آزمایش و هم در زمان پیگیری افزایش  

 کنند. مقابله ای مسئله مدار بیشتر استفاده می   یافته است. و گروه نمونه پس از دریافت آموزش مهارت های زندگی از سبک های

آمارهای توصیفی نمره پیش آزمون و پس آزمون  سبک مقابله ای هیجان مدار و مولفه های آن (:  2جدول )

 درگروه کنترل و آزمایش و پیگیری 

Table (2): Descriptive statistics of pre-test and post-test score of emotion-oriented coping 

style and its components in control, experiment and follow-up groups 

  پس آزمون   پیش آزمون   گروه  هیجان مدار 

انحراف  میانگین    

 استاندارد

انحراف  میانگین  واریانس 

 استاندارد

 واریانس 

مقابله 

 رویارویی

 2.72 1.89 8.18 2.72 1.65 9.23  آزمایش 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 7.15 

9.19 

7.18 

1.51 

2.26 

1.88 

2.28 

5.10 

3.53 

7.12 

8.12 

7.82 

1.49 

4.23 

1.22 

2.28 

11.83 

1.48 
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 4.04 3.23 10.02 4.04 2.01 13.07  آزمایش  دوری جویی

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 9.23 

13.32 

9.98 

1.48 

4.05 

2.25 

2.19 

16.40 

5.06 

9.28 

10.22 

10.23 

1.54 

3.12 

2.12 

2.19 

3.13 

4.49 

خویشتن 

 داری

 3.80 2.24 8.15 3.80 1.95 9.15  آزمایش 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 8.92 

12.24 

8.23 

1.38 

2.28 

2.22 

1.90 

5.19 

4.92 

7.92 

11.22 

7.10 

1.22 

2.22 

1.89 

1.90 

4.92 

3.57 

 2.72 1.12 8.18 2.72 1.65 9.28  آزمایش  

گریز و 

 اجتناب

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

 8.15 

9.23 

8.45 

1.51 

2.89 

1.85 

2.28 

8.35 

3.42 

8.02 

7.55 

8.03 

1.87 

2.12 

1.90 

2.28 

4.49 

3.61 

 148.20 12.17 22.15 461.82 11.21 27.90  آزمایش  

سبک مقابله 

ای هیجان 

 مدار

 248.57 13.82 25.93 248.37 9.69 24.43  کنترل 

پیگیری  

 آزمایش 

 26.18 14.32 205.06 22.27 12.09 150.22 

پیگیری  

 کنترل 

 26.28 14.55 211.70 26.23 14.22 210.55 

 

از آموزش مهارت مالحظه می  2همانطور که در جدول   شود، تفاوت قابل مالحظه ای بین میانگین گروه آزمایش پیش 

ای هیجان مدار )مقابله رویارویی، دوری  های مقابلههای سبکزندگی و پس از آموزش آن و در مرحله پیگیری در خرده مقیاس

از آموزش مهارت ای هیجان مدار( وجود داشت. نمرات آزمودنیداری، گریز و اجتناب و سبک مقابلهجویی، خویشتن ها پس 

م در زمان آزمایش و هم در زمان پیگیری کاهش یافته است. و گروه نمونه پس  زندگی به طور چشمگیری در گروه آزمایشی ه

 کنند. ای هیجان مدار کمتر استفاده می های زندگی از سبک مقابلهاز دریافت آموزش مهارت



 شناختی هیجانی مادرانجوییهای زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظماثربخشی آموزش مهارت  

آمارهای توصیفی نمره پیش آزمون و پس آزمون خود نظم جویی شناختی هیجان و مولفه های آن (:  3جدول )

 کنترل و آزمایش و پیگیری درگروه  

Table (3): Descriptive statistics of pre-test and post-test scores of cognitive emotion self-

regulation and its components in control, experiment and follow-up groups 

  پس آزمون   پیش آزمون  گروه  هیجان مدار 

انحراف  میانگین   

 استاندارد

انحراف  میانگین  واریانس 

 استاندارد

 واریانس 

مالمت 

 خویش

 72/2 65/1 81/7 56/11 40/3 44/9 آزمایش 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

81/8 

7.25 

9.95 

23/4 

3.20 

4.53 

61/77 

10.24 

20.52 

05/9 

7.90 

10.23 

04/3 

1.72 

3.23 

24/9 

2.80 

12.23 

 32/2 82/4 28/12 82/2 68/1 50/7 آزمایش  پذیرش

 کنترل 

پیگیری 

 ازمایش 

پیگیری 

 کنترل 

71/9 

7.89 

8.90 

22/3 

3.42 

4.80 

36/10 

11.69 

23.04 

34/10 

12.90 

11.55 

97/2 

5.23 

3.23 

82/8 

25.32 

12.23 

 25/6 50/2 52/6 72/2 65/1 89/6 آزمایش  نشخوارگری 

 کنترل 

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

91/3 

7.15 

9.24 

91/3 

4.32 

2.22 

28/15 

18.66 

4.92 

44/9 

7.15 

9.24 

91/2 

1.23 

3.23 

46/8 

1.12 

2.12 

تمرکز 

 مثبت مجدد 

 76/8 96/2 76/8 38/3 84/1 44/6 آزمایش 

 کنترل  

پیگیری 

 آزمابش 

پیگیری 

 کنترل 

73/9 

11 

9.15 

60/2 

1.84 

2.60 

76/8 

3.38 

8.76 

49/11 

8.90 

7.23 

39/3 

3.23 

2.21 

49/11 

10.43 

4.88 
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ارزیابی  

 مجدد مثبت 

 60/12 78/2 28/8 43/2 56/1 86/6 آزمایش 

 کنترل  

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

68/7 

86/7 

23/8 

95/2 

56/2 

32/2 

70/8 

43/3 

5.38 

15/7 

30/9 

12/11 

98/2 

60/2 

24/3 

15/11 

60/11 

49/10 

فاجعه 

 سازی

 54/13 60/3 47/6 33/5 31/2 34/8 آزمایش 

 کنترل  

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

07/9 

9.15 

8.92 

50/2 

1.95 

1.38 

25/6 

3.80 

1.90 

26/8 

5.55 

7.23 

12/2 

2.54 

2.12 

01/9 

6.45 

4.19 

دیدگاه  

 پذیری 

 96/12 65/3 99/10 24/9 04/3 34/9 آزمایش 

 کنترل  

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

81/6 

9.28 

8.15 

41/1 

1.65 

1.51 

98/1 

2.72 

2.28 

68/9 

10.22 

9.90 

72/3 

2.44 

3.55 

66/1 

11.45 

2.23 

مالمت 

 دیگران

 32/3 71/1 25/7 21/14 14/2 8/8 آزمایش 

 کنترل  

پیگیری 

 آزمایش 

پیگیری 

 کنترل 

44/10 

8.27 

8.25 

76/3 

2.23 

2.12 

35/8 

4.97 

4.49 

29/8 

7.23 

8.23 

78/2 

1.44 

2.65 

83/3 

3.12 

3.70 

خود نظم  

جویی  

 شناختی

 81/252 90/15 19/111 80/246 71/15 12/104 آزمایش 



 شناختی هیجانی مادرانجوییهای زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظماثربخشی آموزش مهارت  

 24/258 07/16 00/107 11/262 19/16 47/105 کنترل  

پیگیری  

 آزمایش 

21/112 12/18 328.33 112.21 15.44 238.39 

پیگیری  

 کنترل 

72/107 09/17 06/292 99.109 15.21 231.34 

 

شود، تفاوت قابل مالحظه ای بین میانگین گروه آزمایش پیش از آموزش مهارت زندگی و  مالحظه می  3همانطور که در جدول   

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت( و  های هیجان مثبت )پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد برنامهپس از آموزش آن در مولفه

نشخوارگری، فاجعه پذیری، دیدگاه پذیری، مالمت دیگران( در زمان آزمایش و پیگیری های هیجان منفی )مالمت خود،  مولفه

ها پس از دریافت آموزش مهارت زندگی به طور چشمگیری در گروه آزمایشی در هیجانات مثبت  وجود داشت. نمرات آزمودنی

از دریافت آموزش مهارت  افزایش، و در هیجانات منفی هم در مرحله آزمایش و هم در مرحله پیگیری کاهش یاف ت. و پس 

 کنند. زندگی، تنظیم شناختی هیجان در گروه آزمایش افزایش یافت. و گروه نمونه بیشتر از هیجانات مثبت استفاده می 

ای )مسئله مدار(، (: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره آموزش مهارت زندگی بر راهبرد های مقابله4جدول )

 تنظیم شناختی هیجانی

Table (4): Results of multivariate analysis of covariance of life skills training on coping 

strategies (problem-oriented), emotional cognitive regulation 

مجموع  منابع تغییر  متغیر 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F P  مجذور

 ایتا 

)مسئله ای  راهبرد مقابله 

 مدار(

21/120 پس آزمون  1 21/120  90/30 002/0 61/0 

23/119 پیگیری   1 23/19  88/28 002/0 58/0 

 66/0 001/0 58/41 53/66 1 53/66 پس آزمون تنظیم شناختی هیجان

 59/0 001/0 62/39 43/62 1 43/62 پیگیری 

 

 90/30به دست آمده برای راهبرد مقابله ای مسئله مدار  در پس آزمون برابر با  f، مقدار 4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

در سطح    43/62و  در مرحله پیگیری    53/66و برای تنظیم شناختی هیجانی در پس آزمون     88/28و  در محله پیگیری برابر با  

001/0  p<  با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون  و مرحله پیگیری چنین   باشد. دار میمعنی

شود که آموزش مهارت های زندگی مؤثر بوده و موجب افزایش راهبرد مقابله ای مسئله مدار و تنظیم شناختی هیجان  نتیجه می

 شود. در مادران می
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 ای کوواریانس چند متغیره آموزش مهارت زندگی بر راهبردهای مقابله (: نتایج تحلیل  5جدول )

Table (5): Results of multivariate analysis of covariance of life skills training on coping 

strategies 

مجموع  منابع تغییر  متغیر 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F P  مجذور ایتا 

مقابله راهبرد  

 ای مسئله مدار 

 32/0 002/0 27/19 56/59 1 56/59 پس آزمون

56/54 1 43/54 پیگیری    15/15 002/0 26/0 

ای راهبرد مقابله 

 هیجان مدار 

 28/0 001/0 36/14 31/32 1 31/32 پس ازمون

 21/0 001/0 12/12 75/27 1 75/27 پیگیری 

به دست آمده برای راهبرد مقابله ای مسئله مدار در مرحله پس آزمون برابر با    f، مقدار  5با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  

و در مرحله پیگیری   14/ 36و برای راهبرد مقابله ای هیجان مدار  در پس آزمون    56/54در مرحله پیگیری برابر با     27/19

باشد. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و ار میدمعنی  >p  001/0در سطح    12/12

شود که آموزش مهارت های زندگی مؤثر بوده و موجب افزایش راهبرد مقابله ای مسئله مدار و  مرحله پیگیری چنین نتیجه می

 شود. کاهش راهبردهای هیجان مدار در مادران می

 تحلیل کوواریانس چند متغیره تاثیر مهارت های زندگی بر هیجانات مثبت گروه نمونهنتایج  (:  6جدول )

Table (6): Results of multivariate analysis of covariance the impact of life skills on positive 

emotions of the sample group 

مجموع  منابع تغییر  متغیر 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F P  مجذور ایتا 

 37/0 006/0 64/16 63/33 1 36/33 پس آزمون دیدگاه پذیری 

 32/0 005/0 14/14 02/31 1 46/31 پیگیری 

 55/0 001/0 98/20 53/66 1 53/66 پس آزمون ارزیابی مجدد 

 51/0 001/0 32/18 79/55 1 79/55 پیگیری 

تمرکز بر برنامه 

 ریزی

 43/0 007/0 05/16 82/26 1 82/26 پس آزمون

 39/0 005/0 09/14 88/22 1 88/22 پیگیری 
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تمرکز مثبت 

 مجدد

 51/0 002/0 53/20 13/28 1 13/28 پس آزمون

 49/0 003/0 19/19 23/23 1 23/23 پیگیری 

 41/0 005/0 31/17 64/43 1 64/43 پس آزمون پذیرش

 38/0 005/0 34/15 50/40 1 50/40 پیگیری 

هیجانات 

 مثبت)کل( 

 47/0 005/0 61/21 88/196 1 88/196 پس آزمون

 45/0 005/0 20/20 45/195 1 45/195 پیگیری 

 

های آزمایش و کنترل  نتایج اثرات بین آزمودنی برای مقایسه هیجانات مثبت در مرحله پس آزمون و پیگیری گروه  6در جدول  

به دست آمده برای متغیر هیجانات مثبت  و خرده مقیاس    f، مقدار  6نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  

های آن )دیدگاه پذیری، ارزیابی مجدد، تمرکز بر برنامه ریزی، تمرکز مثبت مجدد، پذیریش( در پس آزمون  و مرحله پیگیری  

بنابراین تفاوت معناداری بین هیجانات مثبت  و مولفه های آن در پس آزمون و مرحله   باشد.دار میمعنی>P  01/0در سطح  

با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری  گروه آزمایش و کنترل وجود داشت.  

 شود. زندگی مؤثر بوده و موجب افزایش هیجانات مثبت در مادران میشود که آموزش مهارت های پیگیری چنین نتیجه می

 بحث و نتیجه گیری: 

های زندگی بر افزایش  آموزش مهارتاین پژوهش با دو هدف و در قالب دو فرضیه انجام شد. فرضیه اول حاکی از این بود که  

این فرضیه تایید شد و    )هیجان مداری( مادران موثر است.مداری( و کاهش راهبردهای مقابله ای  ای )مسئلهراهبردهای مقابله

های  در تبیین یافته  (.18( و فلورین و همکاران )17(، چوبچیان لنگرودی، زر بخش )16های پژوهش سالک حدادی و بدری )یافته

و کاهش استفاده از پاسخ  ای مساله مدار  های زندگی بر افزایش استفاده از پاسخ مقابلهتوان گفت آموزش مهارتاین فرضیه می

از راهبردهای شناختی  ای هیجانمقابله از دریافت مداخله، کاهش استفاده  مدار گروه آزمایش این مطالعه موثر بوده بود. بعد 

خودسرزنشگری، نشخوار فکری و فاجعه آمیز تلقی کردن در هر دو گروه مشاهده شد. همچین این مداخله توانست باعث افزایش  

شناختی متمرکز بر برنامه ریزی، بازنگری و ارزیابی مجدد به صورت مثبت، در افراد گروه آزمایش نسبت به گروه    های فعالیت

انتظار شود. شواهد نشان می های مقابله ای، سطح  دهد که مشارکت مادران در برنامه های درمانی و آموزشی، مهارتلیست 

توان گفت که مادران قبل از آموزش سطح استرس باالیی  دهد. میکاهش میاسترس مادران کودکان ناتوان را به طور معناداری 

های مقابله ضعیفی داشتند، بنابراین با توجه به ارتباط بین سطح اضطراب و نا امیدی مادران نسبت کردند و مهارترا تحمل می

ولکمن بدین مساله اشاره دارد که در فرآیند کردند. الگوی الزاروس و فبه خود، اطرافیان و آینده، احساس اضطراب و ناامیدی می

های  کنند، یعنی راههای شناختی برای حل مشکل استفاده میای مسئله مدار از مهارتمقابله، فرد با استفاده از راهبردهای مقابله

شود که  افراد حاصل میشناختی برای  حل مناسب برای مشکل، رضایت روانمقابله با مشکل بررسی شده و در واقع با یافتن راه

زندگی می افزایش کیفیت  و  رضایت  مقابلهدر حوزه شخصی  فرایند  این  راهبردهای  تواند محصول  از  استفاده  نیز  و  باشد،  ای 

دهند که  ها نشان میشود. بررسیای کارآمدی مسئله مدار موجب کاهش سطح اضطراب و احساس ناامیدی در افراد میمقابله

های خود و دیگران داشته باشند،  ای کارآمد مجهز نباشند و توانایی پایینی برای درک هیجانهای مقابلهکچنانچه افراد به سب
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شناختی بیشتری را به صورت استرس، های زندگی توان کمتری خواهند داشت و مشکالت رواندر برخورد با فشارهای و بحران

 (19اختالالت اضطرابی، خلقی و سازگاری بروز خواهند داد )

هیجانی )هیجانات    -های تنظیم شناختیهای زندگی بر افزایش مولفهآموزش مهارتفرضیه دوم پژوهش حاکی از این بود که  

( و کوید باخ و  20علمدارلو، قرقانی و میراحمدی )های شجاعی، همتی با یافته  مثبت( مادران مؤثر است. این فرضیه تایید شد و

 همسو است.( 21همکاران )

های  رسند و به جنبهتوان گفت مادرانی که با مهارت خودآگاهی به خودشناسی بیشتری میهای این فرضیه میتبیین یافتهدر  

گیرند. این افراد به اهمیت هیجانات و  شوند مسئولیت رشد فردی، خود را به دست میمثبت و منفی شخصیت خود، آگاه می

آگاه میاحساسات در شکل نظم  شوندگیری هیجانات،  مهارت  با  را  نقاط ضعف  نقاط قوت،  بر  تکیه  جویی شناختی هیجان با 

های شناختی  نمایند. به طور کلی، این افراد با خودآگاهی جسمانی، روانی و اجتماعی از سبک)توانایی فراشناختی( تقویت می

سایر افراد در برابر مشکالت هیجانی    کنند و نسبت بهضعیف مانند نشخوار فکری، فاجعه سازی و مالمت خویش کمتر استفاده می

جویی بینند. به عالوه آنان در تنظیم آگاهانه هیجانات خود مثبت عمل نموده و در بکارگیری راهبردهای نظمآسیب کمتری می

ا گیری مهارت بیشتری پیدریزی، ارزیابی مجدد، دیدگاهسازش یافته، چون پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

ها مغلوب نشوند زیرا افراد در مراحل زندگی  نمایند تا توسط شدت هیجانکنند. و با شناخت، اطالعات ورودی را تنظیم می می

دامنه تنشبا  رویدادهای  از  وسیعی  آگاه  ی  گیری،  تصمیم  مهارت  به  که  مادرانی  روبرو هستند. همچنین  برانگیز  چالش  و  زا 

کنند و بین تصمیم گیری احساسی، هیجانی  د، فشارهای اجتماعی و فردی را شناسایی می شوند، با جمع آوری اطالعات مفیمی

جویی اند با مدیریت هیجانات خود به نظمگیری منطقی و عقالنی، مهارت یافتهشود. و در فرآیند تصمیمو منطقی، تفکیک قائل می

نمایند. بعالوه مادرانی که در مهارت میان اخذ میزا( تصمیم مناسب  رسند و در شرایط )عادی و استرسشناختی هیجان می

های میان فردی جرأتمندانه، پرخاشگرانه و منفعاالنه، آگاهی پیدا  کنند، نسبت به انواع ارتباطفردی، دانش و مهارت پیدا می

توان گفت این رو نهایت مینماید. در کرده و با شناخت بر احساس و رفتار از بروز اختالالت و مشکالت بین فردی پیشگیری می

گیری از آن در جهت  آموزشی روشی موثر جهت کاهش مشکالت روانشناختی مادران دارای کودک نوجوان بوده است و بهره

 تواند کارآمد باشد.  سازگاری هر چه بیشتر والدین و فرزندان می

 محدودیت پژوهش: 

پژوهش میاز محدودیت این  و عدم دسترسی به جامعه وسیعتوان به شیوع کرونا در جاهای  پیشنهاد  معه  لذا  اشاره کرد،  تر 

پژوهش می پژوهش در حیطه مادران دارای فرزند شود در  اجرا گردد. همچنین  بیشتری و در سایر جوامع  از نمونه  آتی  های 

مادران دارای فرزند  شناختی  شود اثربخشی این آموزش برای دیگر متغیرهای رواننوجوان در ایران کم است، لذا پیشنهاد می

 نوجوان اجرا گردد.

   کاربرد پژوهش:

 باشد. با توجه به نتایج پژوهش، کاربرد این روش برای مادران و پدران در راستای کاهش مشکالت روانشناختی و تعارضات می
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 اخالقی:  مالحظات

 اطمینان دادن کنندگان، شرکت به پژوهش مورد در کتبی بود: اطالعات موارد این شامل اخالقی  مالحظات پژوهش این در

افراد در   مشارکت بودن داوطلبانه تحقیقی،  امور در فقط آن از استفاده  و اطالعات بودن محرمانه مورد ها در به آزمودنی خاطر

 .کننده  از افراد شرکت کتبی اخذ رضایت و مطالعه

   منافع: تضاد

 .ندارد وجود نویسندگان بین منافعی  تضاد هیچگونه
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 : ابزار پژوهش

 ای الزاروس پرسشنامه راهبردهای مقابله 

 زیاد  معموالً  بعضی اوقات  اصالً عبارات 

     . دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام دهم.1

     . من سعی کرده ام برای فهم بهتر مشکل آن را تجزیه و تحلیل کنم. 2

. من برای آسایش خاطر از همه مشکالتی که در ذهنم هست خود را  3

 مشغول کار یا فعالیت های دیگری می کنم. 

    

تصور کردم که زمان همه چیز را تغییر خواهد داد، تنها کاری  . من  4

 که می توان انجام داد انتظار است. 

    

. با استفاده از برداشت مثبت از چیزهایی که در موقعیت وجود دارند  5

 با آن کنار آمدم. 

    

امّا حداقل  6 . من کاری را انجام دادم که فکر نمی کردم مؤثر باشد، 

 انجام شده بود. کاری  

    

     . سعی کردم تا شخصی را مسئول تغییر ذهنیت او )خودش( بدانم.7

     . با کسی برای فهم بیشتر از موقعیت مشورت کردید. 8

     . خودم را مورد انتفاد قرار دادم یا سرزنش کردم. 9

مشکالت  . مسائلم را از بین نبردم، بلکه کنار گذاشتن آنها، مقداری از  10

 را حل کرد. 

    

     . انتظار داشتم که معجزه ای اتفاق بیفتد.11

     . با سرنوشت جلو رفتم؛ من تنها گاهی اوقات بدشانس هستم.12

     . طوری رفتار کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. 13

     . سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم. 14

مشی های روشن گشتم، شاید بتوان گفت؛ که سعی . به دنبال خط  15

 کردم بخش های روشن مسائل را ببینم.

    

     . بیش از حد معمول خوابیدم. 16

ایجاد کردند، نشان  17 . من خشم خود را به اشخاصی که مشکل را 

 دادم. 

    

     . هم حسی همدلی را از دیگران پذیرفتم.18

کمک می کردند احساس بهتری داشته  . به خودم چیزهایی گفتم که  19

 باشم. 

    

     . من برای حل خالقانه مشکل انگیزه داشتم. 20

     . سعی کردم همه مشکالت را فراموش کنم.21

     . من از کمک تخصصی بهره گرفتم.22

     . به رشد شخصی رسیدم و به شکل خوبی تغییر کردم.23
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 منبری

دهم، صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی می . قبل از اینکه کاری انجام  24

 افتد. 

    

     . من عذرخواهی کردم یا کاری برای جبران انجام دادم. 25

     . من برنامه اجرایی درست کردم و آن را دنبال کردم. 26

     . من بهترین راه را به جای آن راهی که می خواستم انتخاب کردم. 27

     دادم هر جور شده خود را نشان دهند. . من به احساساتم اجازه  28

     . من برای فهمیدن مشکل، خود را به بررسی کردن آن وادار کردم. 29

. زمانی که از این تجربه بیرون آمدم )این تجربه تمام شد( بهتر از  30

 زمان شروع آن بود. 

    

کند 31 مؤثری حل  به شکل  را  مشکل  توانست  می  با شخصی که   .

 کردم. مشورت  

    

یا  32 استراحت  کردم؛ سعی کردم  فرار  )مشکل(  آن  از  مدتی  برای   .

 تفریح کنم. 

    

. سعی کردم که از طریق خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، مصرف  33

 دارو و ... در خود احساس بهتری ایجاد کنم. 

    

پُر مخاطره ای  34 . شانس بسیار بزرگی را کسب کردم یا کار بسیار 

 انجام دادم. 

    

. من سعی کردم خیلی با عجله یا براساس اولین راهی که به ذهنم 35

 رسید عمل نکنم. 

    

     . راه جدیدی پیدا کردم. 36

     . اعتماد به نفس خود را حفظ کردم و صبر خود را باال نگه داشتم.37

     . مجدداً بررسی کردم که چه چیزی در زندگی مهم است. 38

     . به منظور رسیدن به نتیجه ای خوب، بعضی چیزها را تغییر دادم. 39

     . به طور کلی از مردم اجتناب کردم.40

. اجازه ندادم که مشکل بر من چیره شود؛ از فکر کردن خیلی زیاد،  41

 درباره آن خودداری کردم. 

    

درخواست راهنمایی  . از خویشاوند یا دوستی که برایش احترام قائلم  42

 کردم. 

    

نگه  43 بدی که وجود داشتند دور  از فهمیدن مشکالت  را  . دیگران 

 داشتم. 

    

. موقعیت را کوچک را شمردم؛ از خیلی جدی گرفتن آن خودداری  44

 کردم. 

    

     . درباره اینکه چه احساسی داشتم 45

     خواستم پافشاری کردم.. موضعم را حفظ کردم و برای چیزی که می  46

     . آن )حل مشکل( را به اشخاص دیگری محول کردم. 47



 شناختی هیجانی مادرانجوییهای زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظماثربخشی آموزش مهارت  

. تجربه های گذشته ام را به یاد آوردم؛ من قبالً در موقعیت مشابهی  48

 قرار داشتم. 

    

. من فهمیده بودم که چه کاری باید انجام شود، بنابراین تالش هایم  49

 دادم. را به طور مؤثری افزایش  

    

     . از پذیرفتن اینکه آن )مشکل( اتفاق افتاده است، خودداری کردم. 50

     . من به خودم قول دادم که دفعه بعد اوضاع طور دیگری خواهد بود. 51

     . مجموعه ای از راه حل های مختلف برای مشکل داشتم. 52

     پذیرفتم. . از آنجایی که نمی توانستم کاری انجام دهم، آن را  53

دیگر  54 امور  در  خیلی  احساساتم  ندهم  اجازه  که  کردم  سعی  من   .

 مداخله کنند.

    

یا 55 بود  داده  را که رخ  اتفاقی  توانستم  ایکاش می  آرزو کردم که   .

 احساساتم را تغییر دهم. 

    

     . چیزی را در مورد خودم تغییر دادم.56

زمانی بهتر از آنچه بودم تصور کردم یا . من خود را در موقعیت یا  57

 در این باره خیال بافی کردم. 

    

     . آرزو کردم که وضعیت بهتر شود یا در هر صورت تمام شود. 58

     . در مورد اینکه اوضاع چطور خواهد شد رویاها و آرزوهایی داشتم.59

     . من عبادت کردم. 60

     آماده کردم. . خود را برای بدترین وضعیت  61

. من در ذهنم به دنبال این گشتم که چه کاری انجام دهم یا چه  62

 بگویم.

    

. من فکر می کردم شخصی که او را تحسین می کردم چگونه با این  63

 موقعیت برخورد می کرد و از آن به عنوان الگو استفاده می کردم. 

    

     دیدگاه شخص دیگری ببینم.. من سعی کردم که موقعیّت ها را از  64

. من به خودم خاطر نشان کردم که اوضاع می توانست خیلی بدتر  65

 باشد. 

    

     . من دویدم یا ورزش کردم. 66

 


