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اثر آموزش مهارتهای معنوی بر سرمایه روانشناختی در دانشآموزان دختر
پروین یوسفزاده ،*1آناهیتا تاشک ،2ناهید

یوسفزاده3

 1دانشجوی دکترای علوم تربیتی ،دانشگاه شهیدباهنر ،کرمان ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
 3کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ،آموزش و پرورش ناحیه  2کرمان ،کرمان ،ایران
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرآموزش مهارت های معنوی برسرمایه روانشناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد.
پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه اجرا شد .شرکت کنندگان تعداد  30نفر بودند که به طور
تصادفی انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی بود .یافته های به دست آمده از تحلیل کوواریانس
چندمتغیره تفاوت معنادار میان گروه آزمایش و گواه را در متغیر سرمایه روانشناختی نشان دادند .از بین مولفه های سرمایه روانشناختی
(امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی ،تاب آوری) تفاوت معنادار میان دو گروه در مولفه های امید ،خوشبینی وتاب آوری نشان دادند .ولی این
تفاوت در مولفه خودکارآمدی معنادار نبود .در نتیجه می توان از آموزش مهارت های معنوی برای افزایش سرمایه روانشناختی دانش
آموزان استفاده کرد.
کلید واژه ها :مهارت های معنوی؛ سرمایه روانشناختی؛ دانش آموزان

مقدمه
نوجوانی یک مرحله بحرانی در زندگی است که با گذر از کودکی به بزرگسالی مشخص می شود .نوجوانی دورهای است که در آن
اختالالت روانی به احتمال بیشتری شکل میگیرند و ظاهر میشوند؛ عالوه براین برخی عوامل خطرزا مثل سوءمصرف مواد ،الکل و تنباکو
نیز بهطورخاص این مرحله از زندگی را تهدید میکند (سازمان بهداشت جهانی .)2013 ،1از طرفی تربیت نوجوانان شاد ،سالم و از نظر
اخالقی خوب جزو اهداف مهم والدین و مربیان است .از اینرو یکی از مسایل اساسی نظام آموزشی هر کشور ،تدوین برنامههای آموزشی
بهمنظور توانمندسازی روانشناختی نوجوانان ،برای عبور از این مرحله زندگی است.
2
یکی از مهمترین تواناییهای انسان که باعث سازگاری او در زندگی میشود ،سرمایه روانشناختی است،که از مهمترین عوامل تامین-
کننده بهزیستی روانشناختی می باشد (لوتانز .)1999 ،3سرمایه روانشناختی سازهای ترکیبی و به هم پیوسته از چهار مؤلفه ادراکی -شناختی
یعنی امید ،4خوشبینی  ،5خودکارآمدی 6و تابآوری 7است .این چهار مؤلفه باهم ترکیب میشوند و یک کل هم افزایی را میسازند و انتظار
میرود کل سازه نسبت به تکتک متغیرهای تشکیل دهنده آن تاثیر بیشتری برعملکرد داشته باشد (لوتانز ،یوسف و آولیو .)2004 ،این سازه
با ویژگیهای زیر مشخص میشود :داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف و پیگیری راههای الزم برای رسیدن به موفقیت (امید) ،ایجاد
اسنادهای مثبت درمورد موقعیتهای اکنون و آینده (خوشبینی) ،باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظایف معین
(خودکارآمدی) و تحمل کردن مشکالت تا دستیابی به موفقیتها (تابآوری) (لوتانز و همکاران .)2007 ،به دلیل اهمیت سرمایه روانشناختی
خصوصاً قابلیت توسعهای بودن آن (سلیگمن )2002 ،این ایده از ظرفیت باالیی برای حضور جدیتر در عرصه تعلیم و تربیت برخوردار است.
شواهد تجربی نیز نشان دادهاند رشد و توسعه سرمایه روانشناختی موجب افزایش کارایی و توانایی حلمساله دانشآموزان میشود.
سرمایه روانشناختی ،آنها را قادر میسازد تا سالمت روانی – رفتاری خود را در سطح باالتری نگه دارند و به شیوهای مثبت ،سازگارانه و
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کارآمد به حل وفصل مشکالت بپردازند (هوگاس .)2010 ،1دانشآموزانی که سرمایه روانشناختی باالتری دارند ،سطح اضطراب و استرس
آنها پایینتر است و در نتیجه تمایل به خشنونت نیز در آنها کمتر است (آلیو 2و کاراکوس .)2014 ،3دانش آموزانی که سرمایه روان شناختی
باالتری دارند ،عملکرد تحصیلی بهتری دارند (وانو ،کیمکت و ونگوینچ .)2013 ،دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری درمقایسه با دانش
آموزان عادی از سرمایه روانشناختی کمتری برخوردارند (نریمانی و همکاران.)1393 ،پژوهش قماشی و همکاران ( )1395نشان داد با
افزایش مولفههای سرمایه روانشناختی و تقویت بنیه روحی نوجوانان ،میتوان از معضل اجتماعی جرم در جامعه کاست و بدین طریق افراد را
در برابر مشکالت و بنبست های زندگی واکسینه کرد.
4
بعد معنوی انسان ،یکی از ابعاد مهم و اساسی شخصیت است (وست .)2000 ،معنویت میتواند چارچوبی برای تصمیمگیری باشد.
چارچوبی که درآن تمام مشکالت ،اضطرابها ،ترسها و نیازهای خود را معنا بخشیم و با آن رویکرد به مساله نگاه کنیم (غباریبناب،
 .)1385تلفیق صحیح و فعال معنویت در زندگی روزانه و استفاده انطباقی از تواناییها ،ارزشها و منابع مربوط به آن در جهت دستیابی به
زندگی سالم و متعالی ،نیازمند آموزش و تمرین است .در همین راستا طرح آموزش مهارتهای معنوی مطرح شد .مهارتهای معنوی
زیرمجموعهای از مهارتهای زندگی هستند که با ایجاد تعادل میان سه حوزه دانش ،نگرش و مهارتها به فرد کمک میکنند تا با ابراز
رفتار سازگارانه با چالشها و ضروریات زندگی روزمره انطباق پیدا کند .مهارتهای معنوی مهم عبارتند از بخشایشگری ،به جا آوردن مؤثر
نماز و دعا ،خودآگاهی ،ارتباط معنوی ،توکل و صبر ،تقوا پیشگی ،پاالیش دل ،تواضع و فروتنی ،صلهی رحم ،کنترل حسد ،مشاهده تجلی
باری تعالی در طبیعت و ذکر (بوالهری و همکاران.)1392 ،
پژوهشها نشان دادهاند معنویت درمانی مبتنی بر دیدگاه اسالمی ،بر بهزیستی روان شناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (برزگر
بفرویی و پاک سرشت )1393 ،و بهبود مولفههای کیفیت زندگی آنها (موحدی و همکاران  )1392و افزایش سالمت روان و بهبود عملکرد
جسمانی ،اجتماعی و کاهش اضطراب و افسردگی (اژدری فرد ،قاضی و نورانی )1389 ،موثر بوده است .پژوهش برومندزاده و کریمی
( )1394نشان داد آموزش مهارتهای معنوی بر افزایش سالمت عمومی و کاهش اضطراب دانش آموزان موثر است .تاثیر آموزش مؤلفه-
های معنوی بر مولفههای روانشناسی مثبت (شادکامی ،امیدواری و خوشبینی) نشان داد این آموزش برشادکامی و امیدواری نوجوانان
پرورشگاهی مؤثر و بر خوشبینی آنها بیتاثیر بوده است (کریمی فر و همکاران.)1395 ،
بررسی پیشینه پژوهشهای مرتبط با موضوع نشان میدهد در دهههای اخیر توجه ویژهای به مقولههای معنویت و سرمایه
روانشناختی ،در حوزه مسایل مربوط به نوجوانان داشتهاند.در بیشتر این پژوهشها از طرحهای همبستگی استفاده شده است .و تدوین
برنامههای آموزشی در این زمینه تنها دو پژوهش را به خود اختصاص داده است .کاوریزاد و همکاران( )1394در پژوهش خود نشان دادند
آموزش مهارتهای زندگی در تحقق متغیرهای سرمایه روانشناختی و سازگاری نوجوانان بدسرپرست موثر است .همچنین آموزش مهارت
مثبت اندیشی نیز بر سرمایه روانشناختی و سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ناسازگار موثر است (دهقان نژاد ،حاج حسینی و اژه ای.)1396،
باتوجه به پیشینه نظری و تجربی ،هدف این پژوهش تعیین اثر آموزش مهارتهای معنوی برسرمایه روانشناختی دانش آموزان دختر بود. .
روش

شرکت کنندگان
مطالعه حاضر یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .مالکهای انتخاب نمونه نداشتن مالکهای
تشخیصی برای اختالالت بارز روانپزشکی از قبیل افسردگی اساسی واختالالت شخصیت ونداشتن بیماری جسمی دیگری که فرد را از
شرکت در برنامه پژوهش باز دارد ،بود .جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ،ناحیه  2آموزش و پرورش شهر
کرمان در سال تحصیل  1394-95بود .با انتخاب یک دبیرستان با جمعیت  250نفری ،از دانشآموزان پایه دوم و سوم  30نفر انتخاب شدند
و به تصادف در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند.
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ابزار
پرسشنامه سرمایه روانشناختی :فرد لوتانز1و همکاران ( )2007بود .این پرسشنامه شامل  24گویه و دارای چهار زیر مقیاس خودکار
آمدی ،امیدواری ،تاب آوری ،وخوش بینی است(هر زیرمقیاس  6گویه دارد) .نتایج تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آزمون را تایید کردند و
پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  0/97به دست آمد (لوتانز و همکاران .)2007 ،در ایران اعتبار این پرسشنامه 0/85گزارش شده است
(بهادری و همکاران.)1391 ،

شیوهی اجرا
ابتدا پژوهشگر طی جلسه توجیهی آموزش های الزم را به تمام افراد نمونه داد تا هم با هدف پژوهش آشنا شوند و هم انگیزه آنها
برای شرکت در پژوهش افزایش یابد .سپس پرسشنامه سرمایه روانشناختی بر روی هر  30نفر اجرا شد.در مرحله بعد متغیر مستقل(آموزش
مهارت های معنوی)به مدت ده جلسه  90دقیقه ای برای گروه آزمایش اعمال گردید .منبع تدوین جلسات آموزشی پژوهش محور بوده و
بابررسی پژوهش های مختلف ،نظیر بوالهری و همکاران ( )1392و غیره تدوین شده است .ابزارهای اعمال مداخله در زمینه های مختلف
بدین قرارند -1:مذهب :قرآن ،احادیث معصومین و ادعیه  -2ادبیات :داستان های قرآنی و مذهبی از احوال بزرگان دین و علم در ایران-3
هنر:فیلم و کلیپ هایی از زندگی واقعی افراد مرتبط با موضوع بحث -4 .نتایج پژوهش هایی که در زمینه مذهب و معنویت انجام شده است.
جدول 1
خالصه ای از جلسات آموزش مهارت های معنوی
خالصه جلسات

جلسه های
آموزش
جلسه اول

آشنایی اعضا با یکدیگر،معرفی برنامه آموزشی -گفتگو در مورد مفهوم دین و معنویت و تاثیر آن در زندگی

جلسه دوم

خودآگاهی و ابعاد مختلف آن :خودآگاهی روانی-اجتماعی –جسمی و معنوی.و اهمیت خودآگاهی معنوی

جلسه سوم

نیایش و ارتباط با خدا :جلسه با این سواالت آغاز شدکه آخرین باری که با خداوند نیایش کردید چه زمانی بود؟ چرا احساس نیاز کردید
که با خداوند نیایش کنید؟ نیایش چیست؟ تاثیرات نیایش در زندگی -نمایش فیلمی با محتوای معنوی

جلسه چهارم

توکل :صحبت درباره باورهای زیر بنایی توکل؛پیامدتوکل در زندگی؛بیان داستانهایی از زندگی بزرگان دین در مورد توکل

جلسه پنجم

صحبت پیرامون انواع صبر؛بیان داستانهایی از بزرگان در مورد صبر -نقدباورهای تضعیف کننده صبر

جلسه ششم

بخشش و گذشت؛ مراحل بخشش؛پیامدهای آن

جلسه هفتم

حل مسئله با رویکرد معنوی – استفاده از تمثیل و روایت و اینکه دانش آموز خود را جای قهرمان داستان قراردهد؛و راه حل های مسئله
را یادداشت کند؛بحث درباره سبک های حل مسئله با رویکرد معنوی

جلسه هشتم

ذکر :توضیح فواید روانشناختی ؛اجتماعی و معنوی ذکر ،انواع ذکر ؛مراتب ذکر و آثار آن ؛موانع ذکر

جلسه نهم

نوع دوستی واحسان؛توضیح انواع خدمات نوع دوستانه – انجام کارهای معنوی به صورت گروهی در مدرسه – بیان داستان هایی از
باب دوم بوستان سعدی -استفاده از کلیپ های متنوع و مرتبط با موضوع

جلسه دهم

جمع بندی و نتیجه گیری تشکر و قدردانی از مشارکت کنندگان در پژوهش و اجرای پس آزمون

نتایج
مطابق با جدول  2گروه آزمایشی در پس آزمون میانگین نمرات باالتری در شادکامی و سرمایه روانشناختی و تمامی خرده مقیاسها
(امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی ،خودکارآمدی) داشتند.

-psychological capital Questionnaries luthans
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جدول 2
شاخص های توصیفی در پیش آزمون و پس آزمون
آزمایش
متغیر ها
پس آزمون
پیش آزمون
M

SD

2/04 7/54
امیدواری
2/11 4/21
خودکارآمدی
2/34 4/65
خوش بینی
2/28 4/32
تاب آوری
سرمایه روانشناختی 4/82 54/20

M

کنترل
پیش آزمون

SD

1/27 9/77
1/06 5/12
1/19 5/24
2/25 6/11
3/27 61/84

M

SD

2/12 7/20
2/27 4/32
2/2 4/11
2/12 4/77
4/02 57/01

پس آزمون
SD

M

1/52 7/35
1/17 4/46
1/62 4/17
2/02 4/06
4/24 57/74

جهت بررسی معناداری تفاوت مشاهده شده در پس آزمون سرمایه روانشناختی با کنترل اثر پیش آزمون ،پس از بررسی مفروضه
همگنی واریانسها از طریق آزمون لوین و تایید برقرای آن ( ،)p>0/05از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد .نتایج تحلیل حاکی از این
بود که آموزش مهارت های معنوی باعث افزایش معناداری در سرمایه روانشناختی گروه آزمایش شده است (جدول .)3
جدول 3
نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تاثیر آموزش مهارتهای معنوی بر سرمایه روانشناختی
متغیر
پیش آزمون سرمایه روانشناختی
گروه
خطا

df
1
1
12

MS
189/07
242/68
26/55

F
7/12
12/94

p
0/01
0/01

به منظور آزمون اثر آموزش مهارتهای معنوی بر مولفههای سرمایه روانشناختی گروه نمونه از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده
شد که نتایج نشان داد اثر پیالیی با درجات آزدای  4برای فرضیه و  1برای خطا معنادر است ( p = 0/01؛  F= 10/24؛  = 0/82ارزش اثر
پیالیی) .بر اساس نتایج بین گروههای مداخله و مقایسه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته (مؤلفههای سرمایه روانشناختی) تفاوت
معناداری وجود دارد .در ادامه نتایج پیگیری آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری آمده است (جدول .)4
جدول 4
نتایج تحلیل کوواریانس مؤلفه های سرمایه روانشناختی با مقایسه پیش آزمون ها ،در گروه های آزمایش و کنترل
اثر
گروه

متغیر وابسته
امید
تاب آوری
خوشبینی
خودکارآمدی

MS
324/20
374/64
345/72
270/28

F
2/21
12/4
4/18
2/74

p
0/01
0/02
0/02
0/09

با تعدیل بونفرونی درجات آزادی سطح معنادری هر مولفه در حدود تقریبا  0/013است .با توجه به نتیجه بدست آمده میتوان گفت
که مداخله در مؤلفه امید معنادر است و برای تاب آوری و خوشبینی در حاشیه معناداری قرار داد .مداخله روی مؤلفه خودکارآمدی معنی دار
نبود.
بحث
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای معنوی بر سرمایه روانشناختی دانشآموزان بود .نتایج نشان داد آموزش مهارت-
های معنوی بر سرمایه روانشناختی دانشآموزان مؤثر است .نتایج با بخشهایی از نتایج پژوهشهای آلیو ( ،)2014برزگر بفرویی و پاک-
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مجموعه مقاالت ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
سرشت ( ،)1393فالح ( ،)1389میردریکوند و همکاران ( ،)1394وانو ،کیمکت و ونگوینچ ( )2013و هوگاس ( )2010همخوانی دارد .از آنجا
که مذهب/معنویت آفرینش را هدفدار و هدف را رسیدن به خیر ،تکامل و سعادت معرفی میکند ،طبعا دید انسان را نسبت به نظام هستی و
قوانین حاکم به آن خوش بینانه می سازد (مطهری .)1372،دینداری از طریق مکانیسمهای متعددی میتواند موجب افزایش تابآوری شود،
افراد دیندار با پیروی از دستورات و آموزههای دینی ،زندگی جهتدار و هدفمندی را در پیش گرفته و در مواجهه با مشکالت و ناکامی ها،
منبع معنوی نیرومندی را در اختیار دارند که تحمل مشکالت را برای آنها آسان کرده و به تاب آوری آنها کمک می کند .اثر بخشی آموزش
مهارت های معنوی؛ با کاهش سطح استرس و گرایش های منفی عاطفی ،می تواند تا حدودی باعث افزایش خوشبینی وخود کارآمدی
دانش آموزان شود.
بررسی تاثیر آموزش مهارت های معنوی بر هرکدام از مولفه های سرمایه روانشناختی نشان داد آموزش مهارت های معنوی میتواند
امید دانشآموزان را افزایش دهد .نتایج پژوهش حاضر با بخشی از یافته های پژوهشهای کمری زرهپوش و همکاران ( ،)1392سنقرآبادی
و فتح آبادی ( )1391و نصیری و جوکار ( )1387همسو میباشد .یکی از ابعاد معنویت امید است .انسان با جنبه معنوی وجودش میتواند
صفات و ویژگی های خداوند را درک کند ،با ایمان به او اعتماد کند و با امید به رحمت ،لطف و مهربانی خداوند ،برای رسیدن به اهداف خود
گام بردارد (غباری بناب .) 1387 ،در واقع ،امید عاملی برانگیزاننده است که افراد را قادر می سازد مسیری را انتخاب کنند که به نتیجه ای
مثبت بینجامد (بیلی واسنایدر .)2007 ،1باورهای دینی به افراد امکان می دهد برای زندگی خود معنا پیدا کرده وبه آینده امیدوار باشند.
بنابراین ،آموزش مهارت های معنوی خصوصا در زمینه توکل و صبر ،در باال بردن امید و کیفیت زندگی نقش بسزایی دارد.
آموزش مهارتهای معنوی ،تابآوری دانشآموزان را افزایش داده است .نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهشهای مؤمنی و
همکاران ( ،)1391حسینی قمی و سلیمی بجستانی ( ) 1390و ساندراجان )2006( 2همخوانی دارد .نتایج مطالعات این پژوهشگران نشان
داده است که بین تاب آوری و معنویت ،رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد .در تبیین نتایج تحقیق حاضر می توان گفت باورهای معنوی هدف
زندگی را برای فرد روشن می کند و مایه تسلی خاطر در شرایط دردناک و تهدید کننده هستند.این باورها باعث می شوند فرد رویدادهای
غیر منتظره را به عنوان رویدادهای کمتر تهدید کننده ارزیابی کند و قادر باشد رویدادهای غیر قابل تغییر را بپذیرد .از این دیدگاه ،فرد زمانی
که با نیروی ب زرگتری در ارتباط است و اهداف و ارزش های واالتری دارد  ،عملکرد بهتری خواهد داشت .در شرایط دشوار ،معنویت ممکن
است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد.
با آموزش مهارتهای معنوی میتوان خوشبینی دانشآموزان را افزایش داد .این نتیجه با بخشهایی از نتایج تحقیق علیزاده و
همکاران ( ) 1393همسو است .خوش بینان طبق آموزه های دین اسالم ،برخی از سختی ها و مشکالت را از ناحیه خداوند متعال دانسته و
به جنبه آزمایشی بودن آن تاکید دارند.پاره ای از مشکالت را عاملی برای توانمند سازی خود در نظر می گیرند و برخی از سختی هارا
اثروضعی رفتار خود قلمداد می کنند (رمضانعلی و همکاران .)1390،آموزش مهارت هایی نظیر توکل ،صبر،نیایش و حل مسئله با رویکرد
معنوی به دانش آموزان ،نگرش آنها را به مسائل زندگی مثبت نموده و باعث می شود خوشبینانه برای رسیدن به اهداف تالش کنند.
نتایج نشان داد آموزش مهارت های معنوی بر خودکارآمدی دانش آموزان مؤثر نبود .نتایج تحقیق مشایخی و محمدی (،)1394
موسی زاده و همکاران ( )1393نشان داد که بین سالمت معنوی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،این یافته پژوهش با
پژوهشهای آنها غیر همسو می باشد .در تبیین این یافته می توان گفت از آنجا که به اعتقاد بندورا ( )2000برای تغییر و بهبود میزان
خودکارآمدی افراد ،باید به افزایش توان جسمانی و کیفیت زندگی آنها توجه نمود.و با کاهش سطح استرس و گرایش های منفی عاطفی؛
سوء برداشتهای افراداز توانایی هایشان را اصالح کرد .در این پژوهش آموزش مهارت های معنوی؛ احتماال تنها بر کاهش سطح استرس و
گرایشهای منفی عاطفی؛ می تواند اثر گذار باشد؛ ولی آموزش مهارت های معنوی در افزایش توان جسمانی و یا بهبود کیفیت زندگی (از
نظر مادی) تاثیری ندارد ،به همین علت تنها یکی از عوامل بهبود خود کار آمدی تقویت شده و دو عامل دیگر بدون تغییر باقی مانده اند؛
ممکن است به همین علت ،اثر بخشی آموزش مهارت های معنوی بر خودکارآمدی معنادار نشده است.
با توجه به این که تحقیق حاضر فقط در آموزش و پرورش ناحیه دو شهر کرمان و تنها در بین دانش آموزان دخترمتوسطه دوم انجام
شده است ،پیشنهاد می شود آموزش مهارت های معنوی در گروه پسران نیز انجام شود ونتایج با هم مقایسه شود.به مسؤالن و برنامه ریزان
آموزش و پرورش پیشنهاد می شود معنویت را به راه های مختلف و با برگزاری کالسهای فوق برنامه ،استفاده از نرم افزارهای گوناگون
آموزش دهند و به این وسیله سرمایه روانشناختی دانش آموزان را افزایش دهند .کارگاههای آموزشی برای مشاوران و مربیان پرورشی برگزار

-Baily & Snyder
-Saundrajan
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اثر آموزش مهارتهای معنوی بر سرمایه روانشناختی در دانشآموزان دختر
شودتا از این رویکرد در امور تربیتی دانش آموزان استفاده کنند .روش پژوهش حاضر یک روش آزمایشی است .ممکن است آزمودنی ها
تحت تاثیر شرایطی که از کنترل پژوهشگر خارج است ،قرار گرفته باشند .بنابراین الزم است تعمیم نتایج با احتیاط صورت گیرد.
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