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مهارتهای فراشناختی وهوش معنوى
حسين زارع

1

عبداهلل مفاخرى

2

چكيده:
هدف تحقيق حاضر بررسی رابطه بين مهارتهای فراشناختی وهوش معنوی دربين
دانشجويان دانشگاه پيام نوراسفراين می باشد .تعداد  287نفر به عنوان نمونه تحقيق با
استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند .جهت سنجش فراشناخت
ازپرسشنامه ولزوكارترايت ( )2004و برای سنجش هوش معنوی از آزمون 29سوالی
عبداهلل زاده ( )1387استفاده شد .نتايج تحليل با روش همبستگی نشان داد كه بين
مهارتهاى فراشناختی و هوش معنوى رابطه مثبت معنادار وجود دارد  .همچنين تحليل
رگرسيون نشان داد كه مهارتهای فراشناختی پيش بين خوبى براى هوش معنوی مى
باشند و همچنين ازبين عاملهاى فراشناخت فقط عامل كنترل ناپذيری وخطرباهوش
معنوى ارتباط نداشت.اين نتايج نشان ميدهند كه افزايش درمهارتهای فراشناختی موجب
افزايش قدرت داوری و ،سازمان دهی و گسترش معنايی دانش فرد می شود كه اين
توانمندی ها با گسترش هوش معنوی همراه می باشند.
كلمات كليدى :فراشناخت,هوش معنوى

1

دانشيار گروه روانشناسی دانشگاه پيام نور

2

عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور
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مقدمه:
ذهن انسان همواره درگير انبوهی از پرسشها بوده است.يکی از مهمترين آنها پرسش
درباره اين است كه فرد درباره دانستن چه می داند ،پرسشی كه جواب آن ما را به سمت
مفهومی به نام فرا شناخت 1رهنمون می سازد  .اين مفهوم ابتدا توسط فالول )1985( 2به
عنوان؛ " دانش يا فعاليت شناختی كه هر جنبه ای ازتالشهای شناختی را موضوع كار خود
قرار داده يا آن را تنظيم نمايد" .مطرح شد .جاست 3وهمکاران ( )1998فراشناخت را به
عنوان تفکرثانويه يا تفکر درباره تفکر اوليه می دانند.
فراشناخت ،در لغت به معنای شناخت درباره شناخت ،يادانش درباره دانستن است
(وولفولک .)2001،4فراشناخت يک مفهوم چندوجهی است .اين مفهوم در برگيرنده دانش
(باورها) ،فرايندها و راهبردهايی است كه شناخت را ارزيابی ،نظارت يا كنترل میكند
(موسس وبيرد .) 2002 ،5بيشتر فعاليتهای شناختی به عوامل فراشناختی بستگی دارند
كه برآنها نظارت وكنترلشان میكنند .عالوه براين ،اطالعاتی كه ازنظارت فراشناخت
منشعب میشوند اغلب به صورت احساسات ذهنی تجربه میشوند كه میتوانند بر رفتار اثر
بگذارند .ياماگوجی 6ضمن تحليل مفهوم فراشناخت ،آنرابه دو مقوله تقسيم میكند :دانش
فراشناختی (شخص ،وظيفه و راهبرد) و باورهای فراشناختی (نظارت ،كنترل و ارزشيابی).
وی معتقد است دانش فراشناختی تفکردرباره تفکر است و با ديگر دانشها تفاوت دارد
(شعبانی .)1385كارت رايت هاتون 7و ولز ،)2004( 8فراشناخت را دارای پنج مؤلفه
اساسی میدانند كه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند ،عبارتند از :اعتماد
1-Metacognition
2 -Flavell
3 -Jost
4 -Woolfolk
5 -Moses, L.J., & Baird, J.A
6 -Yamagojy
7- Cartwright-Hatton
8-Wells
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شناختی ،1باورهای مثبت در مورد نگرانی ،2وقوف شناختی ، 3افکار خطرناک و كنترل
ناپذير ،4نياز به كنترل افکار. .5
با توجه به تعاريف می توان دريافت كه مهارتهای فراشناختی به عنوان يک پردازشگر
اطالعات؛ نظم دهنده ،مهار كننده و نظارت كننده سايرجنبههای شناختی محسوب می
شود .پژوهشها نشان میدهند بين باورهای فراشناختی ومولفه های روانشناختی ارتباط
وجود دارد .مثال اندرسون 6و همکاران( )2010بين فراشناخت ،خود آگاهی و حل مساله
رابطه معناداری بدست آوردند .استنباش )2008( 7معتقد است كه بين فراشناخت ،خود
مديريتی ،حل مساله و قضاوت ارتباط وجود دارد.
الو )2002( 8عنوان كرده است كه هرسطح از رشد معنوی نياز به يک سطح از رشد
شناختی دارد زيرا هر دو متغيير با مفاهيم مشترک ارتباط دارند .ديويد )2007(9معتقد
است فراشناخت هسته اصلی معنويت را تشکيل میدهد زيرا هوش معنوی میتواند به
خود كنترلی  ،مسوليت پذيری و خود نظارتی كمک كند وهمه اين مولفهها به خود آگاهی
فرد كمک می كنند و خود آگاهی با فراشناخت همبستگی دارد .بنابراين فراشناخت برای
هوش معنوى 10ضروری است .فراشناخت فرد راقادر میسازد ارتباطش با دنيا را براساس
گفتگوهای درونی يا خود محاورهای هماهنگ سازد .فراشناخت ابزاری است تا فرد
محدوديتها وتوانايیهايش را بشناسد ودربرابر مسائل ومشکالت زندگی از راهبردهای
مقابلهای مثبتی استفاده نمايد.

1- cognitive confidence
2- positive beliefs about worry
3- cognitive self- consciousness
4- uncontrollability and danger thoughts
5- need to control thoughts
6 -Anderson
7 -Steinbach
8 -Love
9 -David
10 -spiritual Intelligence
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هوش معنوی درسال  1996توسط استيونز1و بعد توسط امونز2مطرح شد .از نظر
امونز ( )1999هوش معنوى كاربرد انطباقى اطالعات معنوى درجهت حل مسئله درزندگى
روزانه وفرايند دستيابى به هدف مى باشد .هوش معنوى قادر است كه هشيارى يااحساس
پيوند بايک قدرت برتريايک وجود مقدس راتسهيل كند يا افزايش دهد (سيسک3و
تورنس .) 2001 ،4ازديدگاه وگان)2002( 5هوش معنوی يکپارچه كننده زندگی درونی
ومعنوی بازندگی بيرونی ومحيط كار است .ازديدگاه او هوش معنوی برای شناسايی
انتخابهايی كه در بهزيستی روانشناختی و رشدسالمتی كل بشرنقش دارندامری الزم
است.هوش معنوى سازه هاى معنويت وهوش را درون يک سازه جديد تركيب مى كند.
درحالیكه معنويت با جستجو وتجربه عناصر مقدس ،معنا ،هوشيارى اوج يافته وتعالى
درارتباط است.
ارتباطات زيادی يبين معنويت وبهزيستی روانشناختی وسازگاری وجودداردولی به
اعتقاد كينگ )2004 (6راهبردهای مقابله ای وتکنيکهای حل مشکل بااستفاده ازمعنويت
درواقع كاربردهای سازگارانه هوش معنوی میباشند .ازنظرسيسک (  ) 2001هوش
معنوى دارای ابعاد متفاوتی است :بعد دانش درونى؛ كه به هوشيارى فزاينده ای كه درآن
آگاهى از تفاهم و يکى بودن با جهان هستى و همه مخلوقاتش وجود دارد ،منتهی میشود.
بعد شهود عميق؛ ما را با ذهن جهانى يا ذهنى بزرگ پيوند مىدهد .تا در پاسخ به
مشکالت انتخابهايمان را به سمت هوشيارى اصيل يا شهود عميق برگردانيم .بعد حل
مسئله؛كه مىتوانيم معنا وارزش مشکالت را تشخيص بدهيم و به حل آنها بپردازيم.

1 -stievens
2 -Emmons
3-sisk
4 -Torrance
5 -Vaughan
6-King
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پژوهشها نشان میدهند فراشناخت و هوش معنوی در مولفههای زيادی با هم ارتباط
دارند .بنسون 1وهمکاران ( )2003معتقدند كه رشد معنوی افراد به وسيله ظرفيتهای
شناختی وتاثيرات محيطی شکل می گيرد  .ميلر )2003( 2معتقد است كه خود كنترلی و
دنيايی درونی 3افراد با راهبردهای فراشناختی آنها رابطه تنگاتنگی دارد و جنبههايی از
معنويت افراد را دنيايی درونیشان تشکيل می دهد.كاندا )2008(4در يافت كه
راهبردهای شناختی مقابله مثبت در برابر حوادث زندگی در افراد با هوش معنوی باال
بيشتر از افراد با هوش معنوی پايين میباشد .ديويد و همکاران ( )2007به اين نتيجه
رسيدند كه هوش معنوی با خود انعکاسی و فراشناخت رابطه معنادار دارد .كاری5
وهمکاران ()2007متوجه شدند كه افراد باهوش معنوی باالازپردازشهای فراشناختی مثبت
بيشتروافراد با هوش معنوی پايين از پردازشهای فراشناختی منفی بيشتری استفاده می
كنند .با توجه به يافته های فوق دراين تحقيق ارتباط بين فراشناخت وهوش معنوی را
مورد بررسی قرار میدهيم و رابطه زير مولفه های فراشناخت از قبيل؛ كنترل ناپذيری و
خطر افکار ،باورهای مثبت درباره نگرانی  ،وقوف شناختی  ،اطمينان شناختی و نيازبه
كنترل افکاررابا هوش معنوی بررسی می كنيم.
روش:
پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفی -همبستگی است .جامعه آماری،كليه
دانشجويان دانشگاه پيام نوراسفراين در سال تحصيلی  90-91بودند كه با استفاده از
فرمول كرجی ومورگان )1987( 6تعداد  287نفربه طور تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه

1 -Benson
2 -Miller
3 -Inner world
4 -kanada
5 -karri
6 -Karajan & Morgan
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انتخاب وموردسنجش قرار گرفتند .پس از توضيح مختصرو جلب مشاركت آزمودنيها
پرسشنامه ها در يک نشست مورد اجرا قرار گرفت.
پرسشنامه فراشناخت ( 1)MCQ-30مقياس  30گويه ای خودگزارشی است كه توسط
ولزوكارترايت ()2004ساخته شده است وباورهای افراد درباره تفکرشان را می سنجد.
پاسخها در اين مقياس براساس مقياس چهار درجه ای ليکرت (  =1موافق نيستم تا = 4
خيلی زياد موافقم) محاسبه می شود .اين مقياس دارای پنج خرده مقياس است:كنترل
ناپذيری و خطر افکار ،باورهای مثبت درباره ی نگرانی ،وقوف شناختی ،اطمينان شناختی،
نياز به كنترل افکار .شيرين زاده (  ) 1385اين پرسشنامه رابرای جمعيت ايرانی ترجمه
وآماده نموده است .ضريب آلفای كرونباخ كل مقياس درنمونه ايرانی0/91گزارش شده
است .برای خرده مقياس های كنترل ناپذيری،باورهای مثبت،وقوف شناختی،اطمينان
شناخ تی ونيازبه كنترل افکاربه ترتيب درنمونه ايرانی0/71 ،0/81 ،0/80 ،0/0،86/87
گزارش شده است.
جهت تعيين ميزان هوش معنوی ازپرسشنامه هوش معنوی  29سوالی ساخته عبداهلل
زاده وهمکاران ( )1387استفاده شد.پايايی آزمون درمرحله مقدماتی به روش آلفا برابر
0/87بود در مرحله نهايی پرسشنامه روی  280نفرگروه نمونه اجرا شد ،پايايی دراين
مرحله  0/89به دست آمد برای بررسی روايی عالوه برروايی ،محتوای صوری سوالها با نظر
متخصصان به روش دلفی تاييد شد.
یافته ها:
داده های حاصل بااستفاده از ضريب همبستگی وتحليل رگرسيون چندگانه همزمان
مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت .جدول1ميانگين وانحراف باورهای فراشناختی و هوش
معنوی را برای دختران وپسران نشان ميدهد:
1-Metacognition questionnaire
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جدول  :1ميانگين وانحراف معيارگروههای آزمايشی برای متغيرهای تحقيق
متغيرهای تحقيق

تعداد

هوش معنوی

مهارتهای فراشناختی
ksz

p

ميانگين

انحراف
معيار

78/12

7/56

پسر

138

77/39

6/86

96/11

كل

287

77/80

7/23

96/93

آزمودنيها
دختر

149

1/38

./15

ميانگين

انحراف
معيار

97/57

9/80
9/97
9/84

ksz

./85

p

./46

نتايج جدول  1نشان می دهد كه ميانگين و انحراف معيار دختران درمتغيرهای مهارتهای
فراشناختی و هوش معنوی به ترتيب عبارتند از7/78،56/12 :و.9/97،80/57همچنين
نتايج جدول حاكی از اين است كه ميانگين و انحراف معيار پسران درمتغيرهای مهارتهای
فراشناختی و هوش معنوی به ترتيب عبارتند از 6/77،86/39 :و. 9/96،97/11نتايج
آزمون كولموكراف اسميرنوف( )kszنيزنشان می دهد توزيع داده های فراشناخت وهوش
معنوی نرمال می باشد.
به منظوربررسی رابطه بين فراشناخت باهوش معنوی ازهمبستگی پيرسون استفاده شد كه
نتايج درجدول  2آورده شده است:
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متغيرها

هوش معنوی
فراشناخت
اطمينان شناختی
باورهای مثبت
کنترل ناپذیری

فراشناخت

به

اطمينان

باورهای

افکار

وقوف

نياز

شناختی

مثبت

خطرناک

شناختی

کنترل افکار

**./39

**./31

**./36

./03

*./23

*./23

1

**./55

**./63

**./45

**./53

**./58

1

./**21

./02

./16

**./29

1

./08

**./35

./18

1

./08

./11

1

./**15

وقوف شناختی

1

نياز به کنترل افکار

P<0/05

*

P<0/01

**

همچنان كه نتايج جدول نشان می دهد همبستگی بين هوش معنوی و فراشناخت معنادار
می باشد .به منظور بررسی سهم باورهای فراشناختی در پيش بينی هوش معنوى از
رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان استفاده شد .پس از اطمينان از وجود رابطه خطی و
برقراری پيش فرض های رگرسيون هوش معنوى به عنوان متغير مالک به همراه ميزان
باورهای فراشناختی به عنوان متغير پيش بين مورد تحليل قرار گرفت.
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جدول  :3پيش بينی هوش معنوى بر اساس باورهای فراشناختی

رگرسيون
باقيمانده
كل

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

1308/870
7026/717
8335/586

402/915
82/667

df

f

p

1
286
287

15/83

./001

همانطور كه مشاهده می شود  p<0/01،F= 15/83در سطح معنی داری قرار دارد .
بنابرای می توان نتيجه گرفت كه هوش معنوى بر اساس باورهای فراشناختی قابل پيش
بينی است و فرض صفر رد می گردد.اين بدان معناست كه باورهای فراشناختی در پيش
بينی هوش معنوی نقش دارد .
جدول :4جدول ضرايب پيش بينی هوش معنوی برمبنای باورهای فراشناختی

R2 R

مقادير
مهارتهای فراشناختی

./39

./16

B

Beta

t

P

./53

./39

3/97

./001

با توجه به جدول می توان استنباط كرد به ازاء يک واحد تغيير در انحراف معيار
درمهارتهای فراشناختی به اندازه  0/16انحراف معياردر متغيرهوش معنوى تغيير ايجاد
ميگردد )P> 0/001(.ومى توان بيان كرد كه فراشناخت پيش بين خوبى براى هوش
معنوى محسوب می شود.
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متغير
مالک

متغير پيش بين

B

خطای
معيار

هوش معنوی

./41 1/03

اطمينان شناختی
مثبت
باورهای
./35 1/06
درباره نگرانی
./45 ./52
وقوف شناختی
افکار خطرناک و
./36 ./10
كنترل ناپذير
نياز به كترل افکار ./47 ./45
با توجه به نسبت تی مالحظه می شود تی

Beta

t

همبستگی
سطح
معناداری پاره ای

./25

2/51

./014

./26

./30

3/06

./003

./36

./12

1/13

./243

./12

./03

./328

./744

./03

./18
./339 ./962
./10
محاسبه شده درمورد خرده مقياسهای باور

مثبت واطمينان شناختی وهوش معنوی معنادار است .با محاسبه ضريب همبستگی پاره ای
نيز مالحضه می شود رابطه بين باور مثبت با هوش معنوی با حذف اثر ساير متغييرهای پيش
بين ، 0/36رابطه بين اطمينان شناختی با هوش معنوی با حذف اثر ساير متغييرها 0/26
ومعنادار است.همچنين مالحظه می شود رابطه ساير خرده مقياسها در پيش بينی هوش
معنوی معنادار نيست.

بحث و نتيجه گيری:
نتايج همبستگی پيرسون نشان داد كه باورهای فراشناختی با هوش معنوى رابطهی
مثبت و معنی دار دارد ( )r=./39يعنی هرچه باورهای فراشناختی افراد باال باشد هوش
معنوی آنها نيز باالتر میباشد .همچنين تحليل رگرسيون مشخص ميکند كه فراشناخت
 0/16از واريانس هوش معنوی را پيش بينی میكند.اين يافته با يافته های تحقيقات
پيشين از جمله (بنسون وهمکاران 2003،؛ ديويد وهمکاران2007،؛كاندا2007،؛كاری و
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همکاران )2007،همسو بوده است و همچنانکه استريزنس )2002(1گفته است معنويت
با فرايندهای شناختی مرتبط است.لذا میتوان گفت اگر مهارتهای فراشناختی افراد باال
باشد هوش معنوی آنها نيز باالتر خواهد بود .تعريفها ونظريه های فراشناخت نشان ميدهند
همه افراد افکار منفی دارند اما همه آنها دچار آشفتگی نمی شوند ،كنترل افکار وتعيين
اينکه بايدكدام فکر ناديده گرفته وكنترل شود وكداميک به طور طوالنی و عميق مطرح
شود مهمتر است .رويکرد فراشناخت عقيده دارد كه آشفتگی هيجانی افراد ناشی از فرا
شناختها معيوب میباشد كه باعث الگوی خاصی از پاسخ به تجربيات درونی میشوند و
هيجانات و افکار منفی را حفظ میكنند.
فاولر ( )1994معتقد است وقتی افراد با حوادثی روبرو می شوند كه با ديدگاه كلی
آنها نسبت به جهان متفاوت است بايد فراتر از ساختارهای شناختی خود را بررسی كنند
وبه اطالعاتی مطابق با واقعيت دست يابند.اين تحليل در نظريه های هوش معنوی نيز
مطرح می شود ،مثال :زوهر ( )2000معتقداست هوش معنوی بيانگر مجموعهای از
تواناييها و ظرفيتها ومنابع معنوی است كه كاربست آنها موجب افز ايش انطباق پذيری و
در نتيجه سالمت روان افراد میشود .امونز( ،)1999وگان ( ،)2000كينگ ()2004
وسيسک( )2001در تعريف هوش معنوی به جنبه های مقابلهای ،سازگارانه وحل مسائل و
مشکالت زندگی اشاره دارند .يعنی افراد در برخورد با مشکالت ومسائل روزمره به تحليل
شناختها می پردازندو از مهارتهای مقابلهای برای حل مساله ويا سازگاری با آن استفاده
می كنند .كه موفقيت يا شکست در اين امر بستگی به ميزان خود آگاهی در افراد می
باشد و افزايش خودآگاهی مستلزم داشتن مهارتهای فراشناختی است .يعنی ميتوان گفت
افراد با هوش معنوی باالبرای كنترل رفتار و حفظ سازگاری در مقابله با حوادث زندگی
نياز به فرا شناخت قوی دارند تا بتوانند از طريق ايجاد خودآگاهی قوی و منسجم به

1 - Strizenec
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يکپارچگی بين خود ومحيط كمک كنند ،كه اين يکپارچکی دقيقا همان چيزی است كه
در تعريف هوش معنوی مطرح می شود.
چنانچه در جدول  5مشخص شد از بين خرده مقياسهای فراشناخت فقط مقياس باورهای
مثبت در مورد نگرانی و اطمينان شناختی پيش بين معناداری برای هوش معنوی بودند
امامقياسهای وقوف شناختی ،كنترل افکار وافکار خطرناک برای هوش معنوی پيش بينی
معناداری نداشتند .در اين موردمی توان گفت باورهای مثبت در مورد افکار نگران كننده
باعث خواهند شد فرد بتواند با اعتماد واميد بيشتری به كنترل اين افکاربپردازد ودر مسائل
مختلف زندگی هميشه خوش بين بوده وآرامش ويکپارچکی خود را كه برای هوش معنوی
الزم است حفظ كند.
ولز( )2001معتقد است كه مدل فراشناختی فرض كرده است كه افراد با سطع نگرانی
معمولی ترغيب خواهند شد كه از راهبردهای كنترل افکار برای نگرانيشان استفاده كنند.
يعنی افرادی كه باورهای مثبت نسبت به نگرانی دارند بهتراز افرادی كه باورهای منفی
دارند نگرانیشان را كنترل میكنند .همچنين در مورد اطمينان شناختی نيز میتوان گفت
هرچه فرد به توانايیها و راهبردهای شناختی خود اطمينان بيشتری داشته باشد بهتر
میتواند از پس مشکالت زندگی برآيد و اين مقياس با مقياس باورهای مثبت نيز ارتباط
زيادی دارند زيرا هرچه باور فردنسبت به نگرانی مثبتتر باشد اطمينان شناختی او نيز
برای حل مشکل بيشتر خواهد شد همپنان كه درجدول  3مشاهده میشود بين آنها
همبستگی مثبت وجود دارد .در مورد خرده مقياس وقوف شناختی كه به هوش معنوی
ارتباط داشت نيز بايد گفت اگر چه وقوف يا آگاهی شناختی به فراشناخت كمک ميکند
اما در برخورد با مشکالت و استرسهای شديد اگر اين وقوف شناختی با اطمينان همراه
نباشد نمی تواند به حل مسئله كمک كندودر نتيجه چنانچه در جدول  5مالحظه شد
وقوف شناختی برای هوش معنوی پيش بين معناداری نبود .همچنين خرده مقياس نياز به
كنترل افکار نيز پيش بين معناداری برای هوش معنوی نبود زيرا هرچه نياز فرد به كنترل
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افکار بيشتر باشد نشان ميدهد كه فرد يا دارای استرسهای زيادی است يا در كنترل و
سازماندهی ذهنی ضعيف است ،كه در هر دو صورت انرژی روانی زيادی برای كنترل افکار
الزم است واين امر فرد را در استفاده موثر از راهبردهای حل مسائله با مشکل مواجه
میكند.و بنابراين در ايجاد يکپارچگی فردی و هوش معنوی اثر چندانی نداشته باشد .در
مورد خرده مقياس افکار خطرناک وكنترل ناپذير كه با هوش معنوی ارتباط معناداری
نداشت نيز میتوان گفت افکار كنترل ناپذير و خطرناک باعث صرف انرژی روانی زياد از
سوی فرد برای مقابله با آنها خواهد شد لذا در حفظ يکپارچگی فردی هنگام استرس
اخالل ايجاد میكند و به اين دليل ممکن است در پيش بينی هوش معنوی افراد موثر نباشد.

ازنتايج بدست آمده دراين پژوهش می توان استنباط كرد كه مهاتهای فراشناختی
بر ای هوش معنوی افراد ضروری است يعنی افراد با هوش معنوی باال از مهارتهای
فراشناختی باال نيز بر خوردارند .لذا میتوان گفت فراگيری ،ارتقا وحفظ مهارتهای
فراشناختی در بين دانشجويان می تواند بر هوش معنوی آنها اثر مثبت داشته باشد .هم-
چنانچه كلی ( )2001می گويد :شناخت در مانگرانی كه از معنويت برای درمان مراجعان
استفاده می كنند به بهبود زندگی آنها كمک زيادی میكنند .همچنين كدخدا وهمکاران
( )2011در پژوهشی بين هوش معنوی وحل مساله رابطه معناداری بدست آوردند،
مخصوصا در مسايل ومشکالت اجتماعی هوش معنوی موثرتر بود .نتايج بدست آمده از اين
تحقيق می تواند به ما كمک كند تا با آموزش مهارتهای فراشناختی به رشد هوش معنوی
افراد مخصوصا دانشجويان سرعت بخشيده و به حل مسائل زندگی آنها كمک كنيم .هر چند
نياز به تحقيقات بيشتری برای بررسی رابطه علی بين اين دو متغيير احساس میشود.
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