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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدالل
اخالقی انجام شد .جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم
تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم  340نفر انتخاب شدند  .در پژوهش حاضر جهت ارزیابی
متغیر های وابسته پژوهش از پرسش نامه ذهن آگاهی بائر(  ) 2006پرسشنامه سبک تصم یم گ یری
اسکات و بروس(  ) 1995و پرسش نامه استدالل اخالقی استفاده شد .نتایج رگرسیون گام به گام
به عنوان یافته های پزوهش نشان داد که سبک تصمیم گیری عقالنی  % 20از واریانس مشاهده
شده در ذهن آگاهی را توجیه می شود و اضافه شدن متغیر های سبک تصمیم گیری شهودی ،
سبک تصمیم گیری وابستگی  ،سبک تصمیم گیری آنی  ،سبک تصمیم گیری اجتنابی و استدالل
اخالقی به ترتیب باعث افزوده ش  3 ، 2 ، 2 ، 2 ، 4د رصد به واریانس قبلی شدند  .بدین ترتیب شش
مدل وارد شده به تحلیل رگرسیون روی هم  % 33از واریانس ذهن آگاهی را تبیین کردند از
این رو نتایج نشان داد که بین استدالل اخالق ی و سبک ها ی ت صم ی م گ ی ر ی با ذهن آگاه ی رابطه
وجود دارد .لذا ذهن آگاه ی بر اساس استدالل اخالق ی و سبک ها ی تصم ی م گ ی ر ی پیش بینی می
شود.
واژگان کلیدی :ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدالل اخالقی
مقدمه
ذهن آگاهی 3مفهومی است که در سال های اخیر تحت تأثیر تفکر بودایی ،توجه روان شناسان ،روان درمانگران
و پژوهشگران را به خود جلب کرده است .ذهن آگاهی به عنوان آگاهی از آنچه که در لحظه کنونی اتفاق می افتد،
تعریف می گردد (والش ،بالینت ،اسمولریا ،فردریکسون و مادسن .)2009 4،به عبارت دیگر ،ذهن آگاهی تعمقی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران،ایران
 .2استادیار گروه روان شناسی تربیتی و شخصیت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران،ایران نویسنده مسئول
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غیر عمد بر روی وقایع حاضر و جاری بوده ،به عنوان نوعی آگاهی پذیرانه و عاری از قضاوت از آنچه اکنون در حال
وقوع است ،تعریف می گردد (رایان و براون .)2003 5،اساس ذهن آگاهی از تمرین های مراقبه بودایی اقتباس
شده است که ظرفیت توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه را فراتر از تفکر افزایش می دهد .ذهن آگاهی یک روش
یا فن نیست بلکه نوعی توجه بدون سوگیری و قضاوت پیرامون جنبه های خود است (فالکنستروم.)2010 6،
افراد ذهن آگاه واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک می کنند و توانایی زیادی در
مواجهه با دامنه گسترده ای از تفکرات ،هیجان ها و تجربه ها دارند (رایان و براون .)2003 7،افراد ذهن آگاه ،این
نکته را که هیجان های منفی ممکن است به وقوع می پیوندند اما آن ها جزء ثابت و دائمی شخصیت نیستند را
8
درک می کنند .افراد ذهن آگاه به رویدادها با تفکر و تأمل پاسخ می دهند (امانوئل ،آبدیگرفت ،کالمباش و سیسال،
 .)2010سیگل )2010(9در پژوهش هایی به این نتیجه دست یافت که ذهن آگاهی برای طیف وسیعی از مشکالت
موثر است و با متغیر های زیادی از جمله استدالل اخالقی و سبک های تصمیم گیری رابطه مثبت دارد
(فالکنستروم2010 ،؛ ریان و براون2003 ،؛ سیگل201010،؛ والش و همکاران )2010 ،به این معنی که این متغیر
ها از جمله استدالل اخالقی قادر به پیش بینی ذهن آگاهی می باشند.
استدالل اخالقی11به توانایی فرد برای قضاوت و تصمیم گیری صحیح و منطقی در برخورد با مسائل روزمره
اشاره دارد که دربرگیرنده مراقبت از خود و دیگران است(برنارد و کامپورنن .)200412،کلبرگ( )198613به عنوان
بنیان گذار نظریه رشد اخالقی معتقد است رشد اخالقی به طور اولیه مبتنی بر استدالل اخالقی است و در مجموعه
ای از مراحل شکل می گیرد .در نظریه های اولیه مربوط به رشد اخالقی،رفتار اخالقی همسان با مرحله ی استدالل
اخالقی در فرد استنباط می شود .به عبارت دیگر ،استدالل الزاماً به رفتار اخالقی نمی انجامد(سانتراک.)201414،
پژوهش های متفاوتی در این زمینه انجام شد ،نتایج پژوهش ها در این مورد متناقض بوده اند ،بعضی از پژوهش
ها به این نتیجه دست یافتند که رابطه ی استدالل اخالقی با رفتار اخالقی ضعیف است(رست198615،؛ بروگمن
و هارت. )199616،
برخی به این نتیجه دست یافتند که استدالل اخالقی به رفتار اخالقی در نهایت می انجامد(سانتراک،
. )2014با این حال پژوهش های مختلف نشان داده اند استدالل اخالقی بر روی متغیر های زیادی می تواند
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اثربخش باشد که یکی از مهمترین آنها سبک های تصمیم گیری است (فیالماری ،201417،هولم .)201418،در
ارتباط با سبک های تصمیم گیری19من ،رادفورد ،بورنت ،فورد ،بوند ،لیونگ ،نکمورا ،وقان و یانگ )199820،بر
این عقیده هستند که تصمیم گیری یک فرایند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سروکار
دارند .فرآیند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ ،ادراکات ،اعتقاد و ارزش ها ،نگرش ها ،شخصیت ،دانش و بینش فرد
صورت می گیرد و این عوامل بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند(تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط
افراد بشر انجام می شود ،حاصل فرآیند تصمیم گیری است .تصمیم گیری فرآیندی است مرتبط با حل یک مساله
و از این رو اغلب به تصمیم گیری ،حل مساله نیز گفته می شود(راتکلیف ،فیلیاستیس و سجدا.)200921،
هر چند فرآیند ذهنی تصمیم گیری پیچیده است ،ولی فرد مساله و مشکل مورد نظر را برای خود مشخص
و نتایج دلخواه را نیز مجسم می نماید ،آن گاه به یافتن راه هایی می اندیشد که طی آنها موجب تغییر وضعیت
موجود در راستای حصول هدف ها و مقاصد مورد نظر می شود .به همین علت افراد با بهره گیری از اطالعات
ذهنی و در صورت امکان و وجود فرصت با گردآوری اطالعات مرتبط از محیط و در پرتو فرهنگ ،ادراکات ،نگرش
ها ،شخصیت و بینش خود گزینه های مختلف برای رسیدن به نتیجه را مشخص می کنند و با در نظر گرفتن
شانس ،میزان احتمال مطلوبیت هر یک از گزینه های ممکن را در دستیابی به هدف ،تخمین زده و با معیار های
ذهنی از پیش تعیین شده مقایسه و ارزیابی می کنند .در انتها فرد با توجه به سیر پیشین ،اقدام به اخذ تصمیم،
یا به عبارتی اقدام به انتخاب گزینه یا گزینه های برتر می نماید(مولرت ،سیفرت ،لیچت ،کیرچ ،ارتل ،کارچ و
موسمنن.)200822،
اسکات و بروس( )199523در پژوهشی پیرامون سبک های تصمیم گیری افراد و عوامل مؤثر بر آن ،بر
ویژگی های درونی و تفاوت های فردی افراد توجه بسیار کرده است و بر این اساس چهار سبک تصمیم گیری را
تحت عنوان سبک های تصمیم گیری عمومی ارائه کرده اند .این چهار سبک عبارتند از :سبک تصمیم گیری
عقالنی ،سبک تصمیم گیری شهودی ،سبک تصمیم گیری وابسته و سبک تصمیم گیری اجتنابی .سبک تصمیم
گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنان در هنگام تصمیم گیری استفاده می کنند .به عبارت دیگر ،سبک
تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیت او در درک و واکنش به وظیفه ی تصمیم گیری خود است.
سبک تصمیم گیری عقالنی :این سبک بیانگر تصمیم گیرنده است به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن،
ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبه های مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم
گیرنده در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم گیری .سبک تصمیم گیری شهودی :فرآیندی ناخودآگاه ست که در
سایه ی تجربه های استنتاج شده به دست می آید(تانهولم .)2004 ،در این شیوه ی تصمیم گیری فرد تصمیم
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گیرنده منطق روشنی در رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد ،بلکه با تکیه بر بینش و درونی است و خود آن
چیزی را فکر می کنند درست انجام می دهند .سبک تصمیم گیری وابسته :این سبک بیانگر نبود استقالل فکری
و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایت ها و راهنمایی های دیگران در هنگام تصمیم گیری است .سبک تصمیم
گیری اجتنابی :افرادی که از سبک تصمیم گیری اجتنابی برخوردارند ،در هنگام مواجهه با مسئله تا آنجا که امکان
پذیری باشد ،تصمیم گیری را به تعویق می اندازند و از هرگونه واکنش نسبت به مسئله طفره می روند .بنابر این
سبک تصمیم گیری اجتنابی را می توان تالش و تمایل فرد تصمیم گیرنده به اجتناب از اتخاذ هر گونه تصمیم و
تا حد امکان دوری از موقعیت های تصمیم گیری تعریف کرد(اسکات و بروس.)1995 ،
می کند و پیشنهادات و راهکارهای کاربردی و علی و نظری برای موسسات آموزشی پژوهشی و درمانی فراهم می
کند .نیازی و حسینی( )1395در پژوهشی با عنوان رابطه بین ذهن آگاهی و تصمیم گیری که بر روی 45
فوتبالیست اجرا شد .به این نتیجه دست یافتند که بین دقت تصمیم گیری با دهن آگاهی رابطه مثبت و معنی
دار وجود دارد .بین سرعت تصمیم گیری و ذهن آگاهی نیز رابطه مثبت وجود دارد .صفاری نیا ،محمدی و حسن
زاده پشتگ( )1395در پژوهشی با عنوان سبک های تصمیم گیری و ذهن آگاهی و ذهن خوانی به مطالعه ارتباط
این سازه ها در یک گروه غیر بالینی که برای  182دانشجو اجرا شد پرداختند .در این ارتباط پژوهشگران به این
نتیجه دست یافتند که توانایی ذهن آگاهی و ذهن خوانی با سبک های تصمیم گیری منطقی و شهودی رابطه
مثبت و با سبک تصمیم گیری وابسته رابطه منفی و معنی دار دارد .بهرامی( )1393در پژوهشی با عنوان بررسی
رابطه ی مهارت های ذهن آگاهی با سبک های تصمیم گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر که بر روی 88
نفر اجرا شد ،به این نتیجه دست یافتند که سبک های تصمیم گیری ازطریق خرده مقیاس های ذهن آگاهی ،قابل
پیش بینی است.
بلک ،سوسمن ،جانسون و میالم( )2012در پژوهشی با عنوان ذهن آگاهی و کمک به تصمیم گیری با
مالحظه ی رفتارهای پرخطر که برروی  5287نوجوان اجرا شد .به این نتیجه دست یافتند که ذهن آگاهی
رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن را کاهش می دهد که به طور ی که افزایش ذهن آگاهی باعث کاهش
رفتارهای پر خطر در افراد می گردد .همچنان که بیان شد پژوهشهای مختلفی بر وجود ارتباط معنادار بین ذهن
آگاهی ،استدالل اخالقی و سبک های تصمیم گیری تاکید دارند (شاپیرو ،شونا ،جزایری و گلدین201224،؛
تراویس ،آرناندر و دوبیوس )2004 ،اما با توجه به این که پیشینه پژوهش حاضر بر روی جامعه های متفاوتی که
با جامعه پژوهش حاضر فرق دارند انجام شده لذا با توجه به محدودیت پژوهش های پیشین در این حوزه ،سوال
پژوهش حاضر این است که آیا سبک های تصمیم گیری و استدالل اخالقی می توانند پیش بینی کننده میزان
ذهن آگاهی دانشجویان رشته روان شناسی باشند؟
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روش
روش پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های
بنیادی بودو از لحاظ روش تحقیق حاضر از نوع پژوهش های کمی می باشد .جامعه ی آماری این پژوهش کلیه
دانشجویان رشته روان شناسی(کلیه گرایش ها) مقطع کارشناسی ارشد  ،ورودی نیمسال دوم  96-95دانشگاه علوم
تحقیقات تهران که تعداد آنها بر اساس استعالم از اداره آموزش دانشگاه ،حدود  3000نفر بوده اند .از این تعداد  ،با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان( )197625نمونه ای به حجم  340نفر انتخاب شدکه البته با توجه به احتمال
ریزش شرکت کنندگان به دالیلی مانند عدم تمایل به شرکت در پژوهش و یا کامل نکردن همه پرسشنامه ها و یا
کامل کردن بدون دقت ،در اجرای اول حدود  400پرسشنامه توزیع شد .از این میان 340 ،پرسشنامه کامل و دقیق
انتخاب شد .با توجه به این که نمونه های پژوهش حاضر به صورت گروههای خوشه ای در غالب گرایشهای مختلف
روانشناسی مانند روان شناسی تربیتی  ،شخصیت ،بالینی ،عمومی و استثنایی در جامعه توزیع شده اند .لذا جهت
برقراری فرصت برابر برای همه شرکت کنندگان از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد.
جهت گرداوری اطالعات ابتدا به دانشکده روان شناسی مراجعه شد و لیست کالس ها از آموزش و مدیر ان گروه
دریافت شد و با هماهنگی مدیران گروه از بین رشته های موجود(تربیتی ،شخصیت ،عمومی ،بالینی ،استثنایی و
مشاور) 24کالس یعنی از هر رشته  4کالس انتخاب شدند که به صورت میانگین جمعیت هر کالس  20نفر بودند که
مجموعا  480شرکت کننده به صورت خام حضور داشتند .بعد از هماهنگی با اساتید و کسب اجازه یک کالس 90
دقیقه ای در اختیار پژوهشگر قرار گرفت که حدود  15دقیقه از وقت کالس جهت انجام هماهنگی و ارائه توضیحات
الزم در ارتباط با پرسشنامه و نحوه تکمیل آنها انجام شد و از دانشجویانی که تمایل به شرکت در پژوهش نداشتند
خواسته شد که کالس را ترک کنند و افراد داوطلب همکاری که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند پرسشنامه ها را
کامل کردند .بر اساس مالحضات اخالقی در پژوهش های حرفه ای  ،از دانشجویان خواسته شد که پرسشنامه های
مورد نظر را با دقت کامل کنند .پیش از اجرای پرسشنامه ها به دانشجویان گفته شد که نام و نام خانوادگی آن ها
بیان نخواهد شد و همچنین اطالعات به صورت فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد و آن ها مختار اند که در
پژوهش شرکت کنند یا خیر  .ترتیب ارائه پرسشنامه ها به نمونه ی پژوهش داوطلبانه و در یک نشست بود تا اثر
خستگی روی پاسخ ها کنترل شود .معیار های ورود به پژوهش شامل -1شرکت داوطلبانه  -2دانشجو بودن  -3مونث
بودن  -4مقطع کارشناسی و  5رشته روان شناسی و معیار های خروج شامل -1سابقه ی بستری در مراکز روانپزشکی
و یا مراجعه به روانپزشک به دلیل اختالالت روانی و خواهد بود .الزم به ذکر است که از بین کلیه شرکت کنند گان
پژوهش  60نفر یعنی به طور میانگین از هر کالس  5نفر داوطلب همکار با پژوهشگر نبودند و از بین افراد باقی مانده
 80نفر پرسشنامه به دلیل نقص و کامل نبودن از جریان پژوهش حذف شدند و در نهایت  340پرسشنامه کامل و بی
نقص وارد تحلیل شدند.
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ابزارها
در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطالعات از سه ابزار استفاده شده است که ویژگی های روانسنجی این ابزارها به شرح
ذیل می باشد
پرسش نامه ذهن آگاهی که توسط بائر( )2006ساخته شده است و حاوی  39سوال است و  5خرده مقیاس -1
مشاهده(سواالت  31 ،26 ،20 ،15 ،11 ،6 ،1و  -2 ،)36توصیف(سواالت  32 ،27 ،22 ،12 ،7 ،2و  -3 ،)37عمل از
روی آگاهی(سواالت  34 ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،5و  -4 ،)38عدم قضاوت درباره تجربه درونی(سواالت ،17 ،14 ،10 ،3
 35 ،30 ،25و  )39و  -5عدم واکنش به تجربه درونی(سواالت  29 ،24 ،21 ،19 ،9 ،4و  )33را می سنجد .آزمودنی
ها در یک مقیاس  5درجه ای لیکرت از خیلی بندرت درست است(هرگز)(نمره  ،)1بندرت درست است(نمره  ،)2گاهی
اوقات درست است(نمره  ،)3اغلب درست است (نمره  )4و همیشه درست است(نمره  )5به سواالت پاسخ می دهند .از
جمع نمرات  5بعد ،نمره کل ذهن آگاهی ،بدست می آید .بائر( )2006نشان می دهد که این مقیاس از همسانی درونی
باالیی برخوردار است (دامنه آلفای  0/75تا  .)0/90باباپور خیرالدین و همکاران( )1391نیز ثبات درونی این پرسشنامه
را  0/84گزارش شده است .احمدوند ،حیدری نسب و شعیری( )1390ضرایب همبستگی ضریب بازآزمایی این
پرسشنامه را بین  r=0/57و  r=084بدست آورد .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را بین  0/55تا 0/83
محاسبه کرد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر برای مشاهده ،توصیف ،عمل از روی آگاهی ،عدم قضاوت
درباره تجربه درونی و عدم واکنش به تجربه درونی به ترتیب  0/70 ،0/70 ،0/79 ،0/71و  0/74محاسبه شد.
پرسشنامه سبک تصمیم گیری را اسکات و بروس( )1995برای سنجیدن سبک های تصمیم گیری افراد طراحی کرده
اند .پرسشنامه ای  25سوالی که  5سبک تصمیمگیری عقالنی(سواالت 13 ،11 ،7 ،4و  ،)25شهودی(سواالت ،3 ،1
 16 ،12و  ،)17وابستگی (سواالت  18 ،10 ،5 ،2و  ،)22آنی (سواالت  20 ،15 ،9 ،8و  )24اجتنابی(سواالت سواالت
 21 ،19 ،14 ،6و  )23را می سنجد .آزمودنی ها در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کامال مخالف= ،1تقریبا
مخالف=،2نه مخالف و نه موافق= ،3تقریبا موافق= ،4کامال موافق= )5به هر سوال پاسخ می دهند .دامنه نمرات هر
سبک بین  5تا  25می باشد .سبک تصمیم گیری غالب هر شخص بین پنج سبک تصمیم گیری عقالنی ،شهودی،
وابستگی ،آنی و اجتنابی ،سبکی است که در آن باالترین نمره را نسبت به سبک های دیگر تصمیم گیری کسب کرده
است .بروس و اسکات( )1995روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند .آنها همچنین پایایی این پرسشنامه را
برای سبک های تصمیم گیری عقالنی ،شهودی ،وابستگی ،آنی و اجتنابی به ترتیب  0/94 ،0/86 ،0/84 ،0/85و 0/87
گزارش کردند(حیدری و مرزوقی .)1391 ،اسپیسر و سادلر-اسمیت ( )2005نیز در پژوهشی که بر روی  400دانشجو
در انگلستان انجام دادند ،روایی این پرسشنامه را برای سبک های مختلف بین  0/67تا  0/87محاسبه کردند(بوستانچی،
.)1394
پرسش نامه استدالل اخالقی که شامل  3داستان فرضی(معمای داروساز ،دانش آموز و زندانی) است و به دنبال هر
داستان 12 ،سوال چهارگزینه ای مطرح می شود که آزمون شونده بایستی آن ها را از کم اهمیت یا عدم اهمیت تا
اهمیت زیاد ،درجه بندی کند .در مره گذاری گزینه ها اصالً تا بسیار زیاد به صورت  1تا  5است که هر یک مربوط به
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یکی از مراحل استدالل اخالقی کلبرگ(مرحله ی  2تا  )6است و در مجموع ،سطح استدالل با توجه به سطح اخالق
پیش قراردادی ،قراردادی و فرا قراردادی مشخص می نماید .پایایی این ازمون به روش آلفای کرونباخ در مطالعه ی
رست و همکاران در ظول یک دوره ی بیست ساله بین  0/76تا  0/80در نوسان بوده است(رست و همکاران)200 ،و
در مطالعه ی کودیم و همکاران( 0/80 )2012به دست آمده است و در پژوهش غیاثی زاده ( )1391که بررسی رشد
قضاوت اخالقی دانش آموزان دختر پرداخته است از طریق محاسبه همبستگی ازمون استدالل اخالقی یا آزمون قضاوت
اخالقی کودکتن ،روایی  0/68به دست آمده است.
یافته ها
جدول -1شاخصهای توصیفی ذهن آگاهی ،سبک های تصمیم گیری و استدالل اخالقی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

مشاهده

340

27.46

2.12

11

45

توصیف

340

26.33

2.18

9

40

عمل از روی آگاهی

340

20.9579

2.09

10

41

ذهن آگاهی

340

126.57

0.25

56

189

سبک تصمیمگیری عقالنی

340

12.50

0.88

5

24

شهودی

340

11.45

0.97

6

23

وابستگی

340

10.48

0.89

6

25

آنی

340

12.43

0.81

5

24

اجتنابی

340

11.12

0.96

5

24

استدالل اخالقی

340

104/10

7/10

38

178

متغیر ها

نتایج جدول  -1شاخصهای تو صیفی تعداد ،میانگین  ،انحراف معیار و کمترین و بی شترین نمره مربوط به ذهن
آگاهی سبببک های تصببمیم گیری و اسببتدالل اخالقی و خرده متغیر های آنها را نشببان می دهد بر این اسبباس
م یانگین و انحراف اسببب تاندارد ذهن آ گاهی( )126.57و ( )0.25و م یانگین و انحراف اسببب تاندارد اسببب تدالل
اخالقی( )104/10و ( )7/10بود همچنین در بین خرده مولفه های سبک های تصمیم گیری باالترین میانگین و
انحراف اسبببتاندارد مربوط به سببببک تصبببمیمگیری عقالنی ( )12.50و ( )0.88و کمترین میانگین و انحراف
استاندارد مربوط به وابستگی ( )10.48و ( )0.89بود.
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جدول  .2بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
متغیر

تعداد

آماره K-S

مقدار احتمال

مشاهده

340

0/695

0/866

توصیف

340

0/692

0/753

عمل از روی آگاهی

340

0/774

0/644

ذهن آگاهی

340

0/608

0/894

سبک تصمیمگیری عقالنی

340

596

880

شهودی

340

0/442

0/753

وابستگی

340

0/596

0/666

آنی

340

0/442

0/764

اجتنابی

340

0/624

0/784

استدالل اخالقی

340

0/638

0/654

همچنان که نتایج جدول  .2جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف نشان می دهد همه متغیر ها و خرده متغیر های پژوهش با توجه به مقدار z
نرمال می باشند
جدول  3همبستگی ذهن آگاهی ،سبک های تصمیم گیری و استدالل اخالقی
متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

**1 0/33

**1 0/67** 0/43

**1 0/35** 0/71** 0/35
**0/60** 0/34
**0/60** 0/64

**1 0/35** 0/34

**1 0/23** 0/34** 0/23

**1 0/31** 0/36** 0/64** 0/37** 0/23** 0/32

**1 0/37** 0/67** 0/23** 0/32** 0/32** 0/23** 0/32
**0/41

**0/41** 0/67

**1 0/37** 0/37** 0/37** 0/37** 0/32

10

11
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10
11

**1 0/36** 0/23** 0/28** 0/23** 0/31** 0/36** 0/33** 0/35** 0/33
**0/21

**0/16

**0/19** 0/17

**1 0/33** 0/36** 0/23** 0/28** 0/24** 0/22

توجه :شببماره های موجود در جدول عبارتند از  -1مشبباهده -2توصببیف -3عمل از روی آگاهی -4عدم قضبباوت
درباره تجربه درونی  -5عدم واکنش به تجربه درونی -6سبک ت صمیمگیری عقالنی -7شهودی  -8واب ستگی -9
آنی -10اجتنابی  -11استدالل اخالقی
با توجه به جدول  3رابطه آماری معناداری بین خرده متغیر های ذهن آگاهی و سبک های تصمیم گیری
و استدالل اخالقی وجود داشت( .)P<0/05از این رو با توجه به وجود رابطه معنادار بین متغیر ها و خرده متغیر
های پژوهش می توان از رگرسیون استفاه نمود.
جدول ( )4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدالل
اخالقی
مد منابع تغییر

SS

dF

F

MS

sig

R

r2

Adjusted

ل
1

رگرسیون
باقیمانده

2

رگرسیون
باقیمانده

76543/99
28091/78
6
76299/06
78654/77
3
54321/23
6
98765/52
4
34215/91
6
56432/08
1

رگرسیون
3

باقیمانده
رگرسیون

4

5

2R

باقیمانده

1

67543/99

366

764/26

2

89765/68

365

765/52

3

32146/8

13/40

8/21

9/43
364

766/18

4

23467/61
14/88

363

777/38

رگرسیون
باقیمانده

65432/66
87654/01

5
362

87654/94
778/62

14/09

رگرسیون

65432/66

5

87654/94

14/09

103

0/001

0/001

0/001

0/44

0/46

0/48

/20
0

0/19

/24
0

0/23

/26
0

0/50

/28
0

0/001

0/52

/30
0

0/001

0/55

0/001

0/25

0/27

0/29
0/32
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6

باقیمانده

87654/01

362

/33
0

778/62

متغیر مالک  :ذهن آگاهی
متغیرهای پیش بینی کننده  :سبک تصمیمگیری عقالنی ،سبک تصمیمگیری شهودی  ،سبک تصمیمگیری
وابستگی  ،سبک تصمیمگیری آنی  ،سبک تصمیمگیری اجتنابی واستدالل اخالقی
مدل (1سبک تصمیمگیری عقالنی) مشخص می کند که  %20از واریانس مشاهده شده در ذهن آگاهی از طریق
عدم قضاوت درباره تجربه درونی توجیه می شود ( .) R Square =0/20اضافه شدن مدل ( 2سبک تصمیمگیری

شهودی)  ،مدل ( 3سبک تصمیمگیری وابستگی) و مدل  )4سبک تصمیمگیری آنی ( مدل ( 5سبک تصمیمگیری
اجتنابی ) و مدل  ( 6استدالل اخالقی ) به ترتیب باعث افزوده ش 3 ، 2، 2 ، 2 ،4درصد به واریانس قبلی اضافه
می شود .بدین ترتیب شش مدل روی هم  % 33از واریانس ذهن آگاهی را تبیین می کنند ( R Square 30

= ) .با توجه به مقدار  Fو سطح معنی داری (  ) Pکه کوچکتر از  0/01است فرضیه صفر رد شده و با اطمینان%99
نتیحه می گیریم بین اخالقی و سبک های تصمیم گیری با ذهن آگاهی رابطه وجود دارد .لذا ذهن آگاهی بر
اساس استدالل اخالقی و سبک های تصمیم گیری پیش بینی می شود.
جدول شماره ( : )5ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی
B

SE

67.921

5.21

1
2

سبک تصمیمگیری عقالنی
شهودی

1.49
351

0.23
6.4

0.18
0.26

3

وابستگی

3.50

0.24

0.31

7.30

4

آنی

2.15

044

0.32

9.21

0/001

5

اجتنابی

2.80

0.87

0.35

5.89

0/04

6

استدالل اخالقی

2.45

056

030

6.66

/004

مدل
مقدار ثابت

Beta

t

P

13.8

0/001

4.05
7.03

0/001
0/002
0/003

متغیر مالک  :ذهن آگاهی
سبک تصمیمگیری عقالنی ،سبک تصمیمگیری شهودی  ،سبک تصمیمگیری وابستگی  ،سبک تصمیمگیری آنی
 ،سبک تصمیمگیری اجتنابی واستدالل اخالقی
در جدول ( )5مقدار ، Bبتا  t ،و سطح معنی داری ارایه شده است .وزنهای بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد
شده برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در معادله رگرسیون بکار می رود .این ضرایب به ما میگوید که با تغییر
یک واحد در متغیر پیش بین چند واحد تغییر در متغیر مالک رخ می دهد .بر این اساس اگر سبک تصمیمگیری
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عقالنی به اندازه یک واحد افزایش یابد ،این تغییر به اندازه  0.32متغیر ذهن آگاهی را افزایش میدهد .به عالوه
افزایش یک واحد در سبک تصمیمگیری شهودی  ،سبک تصمیمگیری وابستگی  ،سبک تصمیمگیری آنی  ،سبک
تصمیمگیری اجتنابی واستدالل اخالقی به ترتیب به اندازه  0/32 ، 0/31 ، 0/26 ، 0/18متغیر ذهن آگاهی را
افزایش می دهند.
بحث
در تبیین این یافته ها بر اساس دیدگاه بارتون(  )2018می توان گفت که باالترین میزان یکپارچگی
اخالقی ،زمانی حاصل میشود که ادراکات و عالیق اخالقی فرد به بخشی از خودپنداره او ،یعنی شیوه خاص نگاه
فرد به خود و تعریف وی از خود تبدیل شود .وقتی این اتفاق رخ دهد ،اخالق نه تنها به جنبهای از سازمان هشیار
شخصیت تبدیل میشود ،بلکه به انگیزهها و هیجانات مضاعف نیز تجهیز میگردد .برای مثال ،یک فرد عالقمند به
امور اخالقی ،تالش میکند تا راهحلهای اخالقی مناسب پیدا کند و تمایل دارد اعمالش از نظر اخالقی صحیح
باشند ،نه تنها به این دلیل که او اهمیت عینی نوعدوستی و عدالت را درک میکند ،بلکه به سبب اینکه او خود را
به گونه خاصی ادراک میکند و میخواهد به ایدهآلهای خود ملتزم بماند .البته خودپندارهها از سنی به سن دیگر
و از شخصی به شخص دیگر ،در میزان انسجام درونی یا در استحکام ساختاری ،و همچنین در میزان اهمیت ذهنی
آن برای فرد ،متفاوتند.
نتایج این تحقیق همسو با یافته های (کلبی و دامون 200026،و دامون )2000،نشان داد که احترام به شخصیت
دانشجویان به عنوان یکی از روشهای تربیت اخالقی و ارزشی است که می تواند به ذهن آگاهی باالتر و سبک
های تصمیم گیری بهتر در دانشجویان منجر شود .مشاهده و تقلید بر اساس رویکرد بندورا ( ) 1978دلیل دیگری
برای تبیین رابطه اخالق و سبک های تصمیم گیری است .برای این منظور است که اغلب یادگیریهای افراد از
راه مشاهده رفتارهای تقویتشده الگوها صورت میگیرد .عالوه بر این ،فراهمکردن تجربه عملی به عنوان روشی
دیگر مورد توجه است .درگیرکردن افراد با شرایط و موقعیتهایی که در آن امکان انجام اعمال خالف مقررات
اجتماعی وجود دارد ،مورد نظر این روش است ،و افراد با مقاومت در برابر وسوسه انجام آن یا برعکس اقدام به آن
در مقابل نتایج کردار خود قرار میگیرند
دامون و هارت( ) 1988نیز همسو با تحقیق حاضر معتقدند که ذهن آگاهی تأثیر مثبت بر رشد اخالقی ،به
ویژه رشد اخالقی افراد دارای سبک تصمیم گیری دارد .در حالی که ،افراد دارای سبک تصمیم گیری هیجان مدار
بیشتر دارای استدالل اخالقی سطح پایین هستند چون فرصت زیادی را برای فکر کردن صرف نمی کنند  .این در
حالی است که افرا دارای سبک های تصمیم گیری مسئله محور دارای جهتگیری های درونی هستند و استدالل
های اخالقی مناسب آنها منجر به کاهش اضطراب و افسردگی ،افزایش سالمت روانی ،عزّت نفس ،بردباری و می
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شود در حالی که  ،سبک تصمیم گیری هیجان مدار و اجتنابی با اضطراب و افسردگی ارتباط مثبت و با
مسئولیتپذیری و حرمت خود ارتباط معکوس دارد
این نتایج تا حدودی همسو با یافته های یوسفیان و اصغری پور( )1392و ونستین و همکاران( )2009نیز می
باشد .یوسفیان و اصغری پور( )1392در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که درمان گروهی شناختی مبتنی بر
ذهن آگاهی و درمان گروهی شناختی رفتاری در مقایسه با گروه شاهد ،تاثیرات مطلوبی بر افزایش اخالق داشته
است .ونستین و همکاران ( )2009طی مطالعه ای این نتیجه رسیدند که افراد با ذهن آگاهی باال بیشتر به انتخاب
سبک های اخالقی باالتر پرداخته ،کمتر از سبک های تصمیم گیری اجتنابی استفاده کرده و سبک های تصمیم
گیری مسئله مدار را گزارش میکردند.
در تبیین و نتیجه گیری این فرضیه می توان گفت به نظر می رسد ذهن آگاهی مهارتی است که به افراد اجازه
می دهد ،حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده است ،دریافت کنند .ذهن آگاهی با دعوت به لحظه کنونی؛
حضوری بیشتر و قضاوتی کمتر ،در افراد ایجاد میکند و به افراد کمک می کند تا بی توجه به مسائل و حاالت
هیجانی خوشایند یا ناخوشایندی که در گذشته داشته اند و یادر آینده خواهند داشت به لحظه کنونی تمرکز کرده
و در آن لحظه بهترین عملکرد را داشته باشند .برای بهبود یادگیری در افراد تمرکز بر مسائل درسی بدون توجه
به مسائل دیگر زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است .در واقع سبک های تصمیم گیری مناسب و سبک های
اخالقی سطح باال تمرکز یافتن افراد بر مقوله های درسی به دور از وقایع درونی و بیرونی زمان حال ،گذشته و
آینده است.
ذهن آگاهی با توجه به هدف در لحظه جاری بدون استنتاج لحظه به لحظه ایجاد می شود و باعث می شود که
افراد واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف درک می کنند و توانایی زیادی در رویارویی با دامنه
گسترده ای از تفکرات ،هیجانات و تجربه ها اعم از خوشایند و ناخوشایند را پیدا کنند .ذهن آگاهی با آرامش ذهنی
و سبک های تصمیم گیری و استدالل اخالقی رابطه مثبت دارد .ذهن آگاهی مهارتی است که به افراد اجازه می
دهد ،حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده است ،دریافت کنند .ذهن آگاهی با دعوت به لحظه کنونی؛
حضوری بیشتر و قضاوتی کمتر ،در افراد ایجاد میکند و به افراد کمک می کند تا بی توجه به مسائل و حاالت
هیجانی خوشایند یا ناخوشایندی که در گذشته داشته اند و یادر آینده خواهند داشت به لحظه کنونی تمرکز کرده
و در آن لحظه بهترین عملکرد را داشت باشند .برای بهبود یادگیری در افراد تمرکز بر مسائل درسی بدون توجه
به مسائل دیگر زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است .در واقع ذهن آگاهی باالتر تمرکز یافتن افراد بر مقوله های
درسی به دور از وقایع درونی و بیرونی زمان حال ،گذشته و آینده است( دامون.)2016،
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Abstract
The purpose of this study was to predict mental awareness based on decision making
styles and ethical reasoning. The population of this study was all students of
psychology affiliated to Tehran University of Science Sciences. The sampling
method was multi-stage cluster sampling, which was selected using a sample of 340
people using Krejcy and Morgan tables. In this study, the Becker Mindfulness
Questionnaire (2006) Scott and Bruce Decision Making Style Questionnaire (1995)
and ethical reasoning questionnaire were used to evaluate the dependent variables of
the research. The results of stepwise regression as the findings revealed that the
rational decision making style justifies 20% of the observed variance in
consciousness and adds the variables of intuitive decision making style, dependency
decision making style, instant decision making style, avoidance decision style, and
Moral reasoning increased the previous variance by 4, 2, 2, 2, 3 percent, respectively.
Thus, the six models introduced into the regression analysis together explained 33%
of the variance of mind-consciousness. Therefore, the results showed that there is a
relationship between ethical reasoning and decision-making styles with mindfulness.
Therefore, mind awareness is predicted based on ethical reasoning and decisionmaking styles.

Key words: Mindfulness based on decision-making styles and moral reasoning

