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  چکیده
 معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف
 پرستاري دانشجویان گیري تصمیم هاي سبک و فلسفی ذهنیت بر

 بدین بود. 1394 تحصیلی سال در بندرگز واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 از پژوهش این روش گردیدند. انتخاب نمونه عنوان به نفر 30 منظور
 از و بود گواه گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه نوع

 ذهنیت و )1995( وبروس اسکات گیري تصمیم هاي سبک هاي مقیاس
 استفاده پژوهش ابزار عنوان به )1384( همکاران و پور طالب فلسفی
 نود جلسۀ هشت طی معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش برنامۀ گردید.
 بدین .گردید ارائه دانشجویان به متوالی هفتۀ چهار مدت در و اي دقیقه
 گروه یک( نفري 15 گروه دو در تصادفی صورت به تحقیق نمونۀ منظور
 آموزش تحت آزمایشی، گروه شدند. گمارده )گواه گروه یک و آزمایشی
 در گواه گروه که درحالی گرفت، قرار معنویت بر مبتنی مسئله حل

 از استفاده با آمده دست به هاي داده .نگرفتند قرار اي مداخله هیچ معرض
 آزمون( استنباطی آمار و )معیار انحراف میانگین،( توصیفی آمار

 تحلیل از حاصل نتایج .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد )کوواریانس
 موجب معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش که داد نشان کوواریانس

 همچنین و فلسفی ذهنیت پذیري انعطاف و تعمق جامعیت، ابعاد بهبود
 که حالی در است، شده وابسته اجتنابی، منطقی، گیري تصمیم هاي سبک
 تغییري آموزش، از پس شهودي و آنی گیري تصمیم هاي سبک در

  نشد. مشاهده
  

  کلیدي گانواژ
  گیري. تصمیم هاي سبک فلسفی، ذهنت معنویت، بر مبتنی مسئله حل

 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the effect of 
the problem-solving education based on the 
spirituality on the philosophical mindset and the 
decision-making styles of the nursing students of 
Bandargaz Islamic Azad University in the academic 
year 2015. For this, 30 students were randomly 
selected as the sample group. This is a semi-
experimental research with a pre-test, post-test plan 
and a control group. Questionnaire based on decision-
making style Scott & Bruce (1995) and philosophical 
mindset Talebpour & et al (2005) were used as 
research tool. The program was presented to students 
during 8 sessions (each 90 minutes) in four weeks.  
The sample group was randomly divided into two 15 
person groups, (an experimental group and a control 
group).The experimental group was taken under 
Emot- ional self- control training, while the control 
group was not. Data analysis with descriptive 
statistics (Mean, Standard Deviation)   and inferential 

statistics (Covariance Test). The results of analysis 
covariance showed that teaching problem solving is 
based on spirituality leads to an improvement of 
comprehensiveness, flexibility and mind pondering 
the philosophical and rational decision making styles, 
avoidant, dependent. While there was no change in 
styles and intuitive real-time decision after training. 
 
Keywords 
Problem Solving based on Spirituality, Philosophical 
Mentality, Styles of Decision-Making. 
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  مقدمه
 تجلّی مختلفی هاي شکل به معنویت بشر، تاریخ طول در

 کس هر است. شده گفته سخن بسیار آن پیرامون در و یافته
 آن، از ابعادي یا بعد بر تکیه با و نگریسته آن به اي دریچه از

 ممکن معنویت ).1389 (برزنونی، است کرده ارائه تعریفی
 برتر موجودیت به نهایی، ارتباط یا تعلّق اساس بر است

 خدا، با رابطه اساس بر را معنویت افراد بعضی شود. توصیف
 ).2010 ،1(واگن کنند می تعریف زمین یا دیگر هاي انسان با

 زندگی در زا مسئله هاي موقعیت با شدن مواجه هنگام افراد
 سبک نوعی اتخاذ به که دنکن می استفاده هایی حل اهر از خود

 جمله از که شود می منجر مسئله حل بر مبتنی گیري تصمیم
 در و آید می حساب به شخصی بهزیستی هاي کننده تعیین
 بسیاري از را معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش میان این
 رشد براي افراد به کمک فرآیند مثابه به توان می جهات از
 وسیعی طیف در مؤثر ۀمقابل احتمال افزایش نتیجه در و آنها
  ).1388 همکاران، و خانی (شمس دانست ها موقعیت از
 فرد گیري جهت نظام معنوي، رویکرد با مسائل حل در

 پیدا و مسئله تعریف و تشخیص بر مسئله حل به نسبت
 مثبت گیري جهت نظام گذارد. می تأثیر مسئله حل  راه کردن
 ها سختی با رویارویی براي افراد شود می موجب معنوي
 یابد. افزایش آنها در استرس مدیریت و کنند پیدا جرأت

 رضاي تسلیم و بدهند معنا زندگی هاي اتفاق به همچنین
 امان در ضروري غیر هاي تنش از بسیاري از و شوند خداوند
 و بوالهري از نقل به ؛1985 همکاران، و 2(اسپیلکا باشند

 با مسئله حل مناسب هاي مهارت نداشتن ).1392 همکاران،
 مانند سالی بزرگ در رفتاري و هیجانی مشکالت از شماري

 لهئمس حل ).2010 ،3(هافمن دارد رابطه اضطراب افسردگی،
 هدف با دهیچیپ یشناخت و رفتاري ندهايیفرا عنوان تحت

 گردد یم فیتعر یرونیب و یدرون هاي چالش با سازگاري
 پیچیدة فعالیت یک مسئله حل ).1393 برادران، و زارع(

 اصول، اکتساب بر عالوه آن، در موفقیت و است شناختی
 و ها دانسته از فرد هاي آگاهی به ها مهارت و مفاهیم
 جبران و ها دانسته از استفاده چگونگی و خود هاي نادانسته
 از یکی ).1392 سیف، و (نوري است وابسته ها نادانسته
 ارتباط در معنویت بر مبتنی مسئله حل فرآیند با که عواملی

                                                                 
1. Vaughan 
2. Aspylka  
3. Hoffman 

 که است این واقعیت است. گیري تصمیم سبک است،
 مقابله مشکالت با باید چگونه دانند نمی ها انسان از بسیاري
 راهکار دیگر عبارت به بگیرند. درست تصمیم و کنند

 هاي گیري تصمیم و ندارند خود مسئله حل براي مشخصی
 فرد آینده و زندگی مختلف هاي جنبه بر ستا ممکن اشتباه
  ).1386 نائینی، (امامی بگذارد منفی تأثیر
 از کمتر ،دارند خوبی مسئله حل هاي مهارت که فراديا

 افسردگی ارچد هستند ها مهارت این فاقد که کسانی
 بینی، خوش امید، بر معنویت هاي جنبه از بسیاري شوند. می

 سویی از کند. می تأکید بخشش و عفو پیوندجویی، همدلی،
 فساد، مانند ضداجتماعی رفتارهاي و تجاوز از پرهیز دیگر

 است شده سفارش پیوسته مذاهب، در دزدي و خودفروشی
 به پرداختن معنویت، جنبۀ دو هر ).1388 (آقابخشی،
 باعث منفی، هاي فعالیت از کردن دوري و مثبت هاي فعالیت

 در افراد لذا شود. می افراد در مثبت ارزش احساس پدیدآمدن
 یافته سازمان ابزاري عنوان به معنویت از خود گیري تصمیم
 مشکالت و مسائل حل و اخالقی هاي تعارض حل براي
 معنویت دیگر طرف از همچنین کنند. می استفاده زندگی
 قبیل از فردي نیازهاي ارضاي براي ابزاري و خارجی امري
 استفاده مورد مشکالت با مواجهه در که است امنیت و مقام
 ،یآموزش نظام هر در معموالً ).1392 (نوري، گیرد می قرار
 یابیارز مورد یلیتحص شرفتیپ قالب در ريیادگی هاي بازده
 نظام در .)1393 ،یعبداله آذر، یفتح ،ي(انصار ردیگ یم قرار

 فرهنگی و محیطی ساختاري، دالیل به ما کشور آموزشی
 و اصولی طور به آموزشی نظام در تغییر اجراي امکان
 و نگر جامع عمیق، تفکري که است پذیر امکان زمانی ،کارآمد
 محیط در ،هستند فلسفی ذهنیت ابعاد همانا که پذیر  انعطاف
 به منحصر هاي ویژگی از یکی که چرا گردد؛ اجرا آموزشی
 از برخورداري خاکی، موجودات تمامی میان در انسان فرد

 قدرت براساس و است آن از ناشی مسئولیت و تفکر نیروي
 مسئولیت گیري، تصمیم و اراده نیروي از برخورداري و تفکر

 (خدایاري است شده گذاشته انسان عهدة بر عمل و انتخاب
   ).1390 فرد،
 احساساتی و محو منفی احساسات فلسفی، ذهنیت توسعه با

 الگوي و ذهنیت ).2011 ،4(فارل شوند می جایگزین تر مثبت
 بخش، اثر تفکر الگوهاي شهودي، و عقالنی قدرت به تفکر
 هایی نگرش و اندازها چشم ادراك عقالنی، هاي مهارت

                                                                 
4. Farrell 
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 ماهیت و دامنه سازد می قادر را رهبر یک که دارد اشاره
 کند مقابله آنان با و شناسایی را حاضر عصر هاي پیچیدگی
 تفکر قدرت از بتوان که میزان هر به ).2007 ،1(کاراکس
 پیشرفت و موفقیت احتمال نسبت همان به کرد استفاده
 يارتقا در درست، هاي گیري تصمیم یابد. می افزایش
 یک کلی طور به و پذیرش قابل و مثبت سالم، رفتارهاي

 اشتباه هاي گیري تصمیم و دارد مهمی نقش مثبت ةآیند
 تأثیر فرد آینده و زندگی مختلف هاي جنبه بر است ممکن
  ).1385 (صمدي، بگذارد منفی
 هایی ویژگی حضور دانشجویان، فکري رشد الزمۀ شک بی
 اندیشه، افق گستردگی فکري، هاي دریچه بودن باز نظیر

 مبناي بر تا است پذیري انعطاف و اندیشه فضاي گشودگی
 در را گوناگون هاي اندیشه بررسی توانایی خصوصیات، این
 موجودي را دانشجو و اندیشیدن را فلسفه اگر پس بیابد. خود

 مسئلۀ حل براي کاوش فرآیند طی آنگاه بدانیم، کاوشگر
 استدالل، اندیشی، ژرف دانشجویان معنویت، بر مبتنی
 آموزد. می را مناسب گیري تصمیم سبک همچنین و قضاوت
 براي توانایی رشد یادگیري، و آموزش اصلی اهداف از یکی
 دیگران، و (ضیائی است پیچیده مسائل از وسیعی دامنۀ حل

 ممکن هاي حل راه ۀارائ و شناخت یاصل محور تفکر، ).1387
 است عناصري داراي تفکر است. مسائل با مواجه هنگام در
 زانیم آن با ها انسان که هستند رموزي و ها نشانه شامل که
 یبازشناس را شانیها آموخته داده، گسترش را خود ريیادگی
 ).1394 اف، نعمان و زاده (امان برند یم کار به و کنند یم

 نقش امر این تحقق در معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش
 و کشور در تربیت و تعلیم اهمیت به نظر دارد. محوري
 میان در فلسفی ذهنیت لزوم زمینه، این در موجود نقایص

 ضروري معنویت بر مبتنی مسئلۀ حل براي دانشجویان
 پی در پژوهش این فوق، توضیحات به توجه با است.
 مسئله حل آموزش آیا که است سئوال این به گویی پاسخ
 هاي سبک و فلسفی ذهنیت بر معنویت بر مبتنی
 اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري دانشجویان گیري تصمیم
   دارد؟ تأثیر بندرگز واحد

 مسئله حل مهارت آموزش که است آن از حاکی ها پژوهش
 تأثیر دختر آموزان دانش نفس عزت و عمومی سالمت بر
 ارتقاء در تواند می همچنین ).1393 همکاران، و (رهایی دارد

 فیزیکی و شناختی روان عقالنی، صمیمیت کلی، صمیمیت
                                                                 
1. Karaks 

 و فرد (خدایاري شود کارگرفته به کارآمد مهارت یک عنوان به
 بررسی به خود پژوهش در )2013( 2مسی ).1390 همکاران،

 روان سالمت و خوشنودي ،معنوي گیري جهت میان ۀرابط
 ۀرابط معنوي گیري جهت که بود آن از حاکی نتایج پرداخت.
 ۀرابط دیگر سویی از و افسردگی میزان با معناداري منفی
 با )2009( 3پارگامنت داشت. بخشودگی با معناداري مثبت
 در معنویت سرشمار و مهم شناختی روان هاي نقش بررسی
 ایجاد در تواند می معنویت که رسید نتیجه این به مسئله حل

 آرامش دیگران، به بودن نزدیک احساس امید، احساس
 تکانه مهار راحتی، احساس شکوفایی، خود فرصت هیجانی،
 4هاینز است. موثر مشکل حل به کمک و خدا به نزدیکی

 به فلسفه آموزش اثرهاي بررسی به تحقیقی در )2009(
 آموزش داد نشان وي تحقیق نتایج پرداخت. آموزان دانش
 و مفهومی استدالل انتقادي، تفکر در کودکان به فلسفه
 رغم علی دارد. مثبت اثرهاي آموزان دانش فلسفی پژوهش
 به توان می فلسفی ذهنیت براهمیت دال تحقیقاتی شواهد
 به مستقیم طور به محققان از یک هیچ که رسید نتیجه این

 بر معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش تأثیر باب در بحث
 دانشجویان گیري تصمیم هاي سبک و فلسفی ذهنیت
 از عظیمی قشر دانشجویان طرفی از اند. نپرداخته پرستاري
 بر مبتنی مسئله حل آموزش و دهند می تشکیل را جامعه
 آنها فلسفی ذهنیت بهبود به تواند می دانشجویان در معنویت

 که چرا بینجامد؛ آنها گیري تصمیم هاي سبک ارتقاي و
 و اجرایی هاي روش تعیین آن دنبال به و اهداف تعیین

 بدون درست تصمیم اتخاذ نهایت در و نتایج ارزشیابی
 دوام کم و سطحی کاري فلسفی هاي پایه و تفکر داشتن
   بود. خواهد
  
  پژوهش روش
 این در است. آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهش روش

 گواه گروه با آزمون پس آزمون، پیش طرح از پژوهش،
 در و انتخاب پرستاري رشتۀ دانشجویان و شد استفاده
  شدند. گمارده کنترل و آزمایش هاي گروه

  
  

                                                                 
2. Messy 
3. Pargament 
4. Haynes 



 1395، پاییز (پیاپی چهارده) شماره دوم م،چهار سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش، پژوهشی – علمی فصلنامه 36

  گیري نمونه روش و نمونه آماري، جامعۀ
 رشتۀ دانشجویان تمامی حاضر پژوهش آماري جامعۀ

 تحصیلی سال در بندرگز شهرستان آزاد دانشگاه پرستاري
 روش به نفر 30 جامعه تعداد از بود. نفر 75 تعداد به 1394
 جایگزینی صورت به و شدند انتخاب هدف بر مبنی تصادفی
 قرار نفر) 15( گواه و نفر) 15( آزمایش گروه دو در تصادفی
  گرفتند.
  
  گیري اندازه ابزار
 هاي سبک مقیاس دو وسیلۀ به ها داده مطالعه این در

 فلسفی ذهنیت و )1995( 1بروس و اسکات گیري تصمیم
 مقیاس گردید. آوري جمع )1384( همکاران و پور طالب
 بر مشتمل )1995( وبروس اسکات گیري تصمیم هاي سبک

 (منطقی، گیري تصمیم سبک پنج که است سوال 25
 و سپایسرا سنجد. می را آنی) و اجتنابی ،وابستگی شهودي،
 حد در را نامه پرسش این روایی و اعتبار )2005( 2اسمیت

 محتوایی و صوري اعتبار آنان .کردند گزارش باال
 از از را آن درونی روایی و 95/0-68/0 بین را نامه پرسش

 ارزیابی 85/0 تا 67/0 از را آن تکرار روایی و 87/0 تا 67/0
 را ها مقیاس خرده از یک هر )1995( بروس و اسکات .دندکر
 تمامی براي را آن درونی روایی .اند کرده اعتباریابی نیز
 و اعتباریان کردند. برآورد 94/0 تا 68/0 بین ها مقیاس خرده

 و 83/0 را مقیاس این کرونباخ آلفاي نیز )1393( همکاران
   آوردند. دست به 71/0 )1390( مقدم هادیزاده و طهرانی

 و پور طالب وسیلۀ به نیز فلسفی ذهنیت مقیاس
 ساخته ذهنیت از اسمیت مدل اساس بر )1384( همکاران
 جامعیت، مؤلفۀ سه و بود سوال 60 داراي که است شده
 همکاران و پور طالب سنجد. می را پذیري انعطاف تعمق،

 به 89/0 کرونباخ آلفاي روش به را ابزار این پایایی )1384(
 و نوري مطالعات در مقیاس این کرونباخ آلفاي آورد. دست
 گزارش /.76 )1382( هاشمی سیف و 86/0 )1392( سیف
 این پایایی میزان نیز )1390( همکاران و زاد بیک است. شده

  آورد. دست به 72/0 کرونباخ آلفاي روش به را نامه پرسش
  
  
  

                                                                 
1. Scott & Bruce 
2. Spicer & Smith 

  پژوهش اجراي شیوة
 حل آموزش از بود عبارت مطالعه این در آموزش کاربندي
 با مسئله حل الگوي از گرفته بر که معنویت بر مبتنی مسئله
 هشت طی برنامه این است. )1392( نوري معنوي رویکرد
 هفته چهار مدت در و دهی سازمان اي دقیقه نود جلسۀ
 که حالی در گردید. ارائه آزمایش گروه دانشجویان به متوالی
  نکردند. دریافت اي مداخله هیچ گواه گروه

  
  آموزش جلسات
 به مشاور معرفی و حسنه رابطۀ ایجاد و معارفه اول: جلسۀ
  معنویت. و مسئله حل آموزش اهمیت بیان و اعضا

 دعا، متعالی، مراقبۀ طریق از فرد سازي آماده دوم: جلسۀ
 مقدس کتب در تأمل یا و نماز و هستی خالق با نیاز و راز

  آرامش. با توأم گیري تصمیم یک براي قرآن همچون
 با تر گسترده ابعادي در مسئله دقیق تعریف سوم: جلسۀ

  خداوند). (خشنودي نهایی مقصد و هدف گرفتن نظر در
 جایگزین هاي حل راه گوناگون انواع تولید چهارم: جلسۀ

 متون و منابع به به توجه با فکري) (بارش مسئله براي
  معنویت. و دین بزرگان زندگینامۀ مقدس،

 بهترین انتخاب و ها گزینه ارزیابی پنجم: جلسۀ
  ها. حل راه

  ها. حل راه بازبینی و اجرا ششم: جلسۀ
 و شکست صورت در مسئله دوبارة تعریف هفتم: جلسۀ
  خداوند. به نتایج واگذاري و جدید اي تجربه کسب

 آزمون پس اجراي شده، گفته مطالب مرور هشتم: جلسۀ
  قدردانی. و تشکر و

  
  ها داده آماري تحلیل و تجزیه شیوة
 با پژوهش این از حاصل خام هاي داده تحلیل و تجزیه
 آمار و معیار) انحراف و (میانگین توصیفی آمار از استفاده
  .شد انجام کوواریانس تحلیل آزمون با و استنباطی
 آماري افزار نرم از هم اطالعات تحلیل و تجزیه براي
SPSS گردید. استفاده  

  
  ها یافته
 حل آموزش مداخلۀ تأثیر به مربوط نتایج قسمت این در

 هاي سبک و فلسفی ذهنیت بر معنویت بر مبتنی مسئله
  است. شده ارائه دانشجویان گیري تصمیم
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 تأثیر بر مبنی کوواریانس تحلیل نتایج 1 شماره جدول
 فلسفی ذهنیت بر معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش

   است. داده نشان را دانشجویان

 کنترل با است شده داده نشان 1 درجدول که گونه همان
 سطح در معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش آزمون، پیش
 دانشجویان پذیري انعطاف و تعمق جامعیت، بر 0.05 خطاي
 تفاوت میزان همچنین است. داشته معناداري تأثیر پرستاري
 آموزش تأثیر میزان یا کنترل گروه و آزمایش گروه نمرات
 16 تعمق در درصد، 23 جامعیت مولفۀ در )η2( مسئله حل
 این یعنی است؛ درصد 26 پذیري انعطاف در و درصد
 بر مبتنی مسئله حل آموزش به مربوط آماري هاي تفاوت
 میزان که اند داده نشان نیز آماري هاي توان است. معنویت
 خوبی سطح در معنادار يها تفاوت کشف در تحلیل این دقت
  .است کافی آزمون این براي نمونه حجم و دارد قرار

 تأثیر بر مبنی کوواریانس تحلیل نتایج 2 شمارة جدول
 هاي سبک بر معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش
 که گونه همان است. داده نشان را دانشجویان گیري تصمیم
 آزمون، پیش کنترل با است شده داده نشان 2 جدول در

 0.05 خطاي درسطح معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش
 در وابسته و اجتنابی منطقی، گیري تصمیم هاي سبک بر

 که درحالی است. داشته معناداري تأثیر پرستاري دانشجویان
 مشاهده اثري آنی و شهودي گیري تصمیم هاي سبک در
 کنترل گروه و آزمایش گروه نمرات تفاوت میزان شود. نمی
 هاي سبک در )η2( مسئله حل آموزش تأثیر میزان یا

 اجتنابی گیري تصمیم سبک درصد، 36 منطقی گیري تصمیم
 است؛ درصد 32 وابسته گیري تصمیم سبک و درصد 43
 مسئله حل آموزش به مربوط آماري هاي تفاوت این یعنی
 اند داده نشان نیز آماري هاي توان است. معنویت بر مبتنی
 در معنادار يها تفاوت کشف در تحلیل این دقت میزان که

 کافی آزمون این براي نمونه حجم و دارد قرار خوبی سطح
  است.

  

  گیري نتیجه و بحث
 مسئله حل آموزش تأثیر بررسی تحقیق، این اصلی هدف
 هاي سبک و فلسفی ذهنیت بر معنویت بر مبتنی
 داد نشان نتایج که بود پرستاري دانشجویان گیري تصمیم
 عنوان به است توانسته معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش
 هاي سبک و فلسفی ذهنیت تقویت موجب مؤثر اي مداخله
 دانشجویان در وابسته و اجتنابی منطقی، گیري تصمیم
 گیري تصمیم هاي سبک در تأثیري ولی شود، پرستاري
  نداشت. آنی و شهودي
 مختلفی داخلی تحقیقات نتایج با پژوهش این هاي یافته
 )،1392( همکاران و نوري )1395( زارع و بهایی شیخ مانند

 و اژدري )،1390( صفانیا )،1390( طهرانی و مقدم هادیزاده
 )،1385( همکاران و دشتکی بهرامی )،1389( همکاران
 نتایج و )1383( فرد احمدي و )1384( همکاران و پور طالب

 و )2010( بلیزباي ،)2012( مسی مانند خارجی تحقیقات
  دارد. خوانی هم )2010( هافمن

 از دانشجویان در معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش
 در و آنها رشد براي کمک فرآیند مثابه به جهات از بسیاري
 از وسیعی طیف در مؤثر ۀمقابل احتمال افزایش ۀنتیج

 منابع دانشجویان آموزش فرآیند این طی است. ها موقعیت
 یا خلق کشف، را زندگی فشارزاي وقایع با مؤثر ۀمقابل

 آنها فلسفی ذهنیت بر آموزش همین که کنند می شناسایی
 و سنجیده و درست هاي قضاوت داشتن و صحیح تفکر در

 گذارد می تأثیر است فرد کار اساس که منطقی تفکر داشتن
  ).2010 بلیزباي، ؛1392 همکاران، و (نوري

  فلسفی ذهنیت بر معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش تأثیر به مربوط کوواریانس تحلیل نتایج .1 جدول
 مجموع تغییرات منبع

  مجذورات
  درجه
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

 سطح F  آماره
   معناداري

 اتا مجذور
(η2)  

 توان
  آماري

 0.57 0.23 0.004 1.69 3.29 1 3.29 جامعیت

 0.561 0.156 0.001 5.07 5.11 1 5.11  تعمق

 0.661 0.256 0.001 1.07 2.96 1 2.96  پذیري انعطاف
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 روست به رو تکلیفی یا موقعیت با فرد گیري، تصمیم در
 جسارت این باید فرد و دارد وجود جواب چندین آن براي که

 یک موجود هاي گزینه بین از که باشد داشته را شهامت و
 (شیخ کند انتخاب گزینه ترین مناسب عنوان به را گزینه
 بر مبتنی مسئله حل میان این در و )1395 زارع، و بهایی
 نقش ،عنصر یک عنوان به که است اي تازه ترکیب معنویت
 کند. می بازي افراد گیري تصمیم سبک در را اساسی

 را معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش که دانشجویانی
 یک با جامعیت با مختلف مسائل و امور برابر در اند، گذرانده
 وسیع اي زمینه با ارتباط در را خاص موارد نگري، کل
 تفکرات در شکیبایی و حقایق دهی سازمان پی در و نگرد می

 ارتباط در و هم با ارتباط در را اجزاء تا هستند نظري عمیق
 احمدي ؛1392 همکاران، و (نوري بنگرد وسیع زمینه یک با

  ).1383 فرد،
 را معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش که دانشجویانی

 را آنچه و مسائل فلسفی، ذهنیت تعمق بعد در کنند می طی
 براي د.نده می قرار سوال مورد شود می فرض مسلم که

 نیست.چنین شده پذیرفته قبل از چیز هیچ فردي چنین
 و تجزیه به موقعیت، یک مبانی شناخت از پس فردي
 (مسی، پردازد می ها موقعیت تلویحی معانی توضیح و تحلیل
  ).2010 بلیزباي، ؛2012

 در هستند، باالیی پذیري انعطاف داراي که دانشجویانی
 جهات از را ها پدیده متضاد، امور ویژه به مسائل با برخورد
 در و دنده می قرار مشاهده و بررسی مورد مختلف
 در کردن عمل به مند عالقه و آرام فردي مبهم هاي موقعیت
 خود تفسیر مسائل با رویارویی در و دهستن آمیز ابهام موقعیت

 تأثیر تحت شدت به را آن به مربوط هاي موقعیت و جهان از

 همکاران، و نوري ؛1390 زاده، (هادي دهند می قرار خود
1392.(  

 معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش که دانشجویانی
 طرفانه بی صورت به خود هاي گیري تصمیم در اند کرده طی
 ارزیابی را تصمیم به مربوط مهم اطالعات تمام منطقی و
 حل هاي شاخص و خود اهداف به توجه با سپس و ندنک می

 بر را انتخاب حق بهترین ،معنویت بر مبتنی مسئله
  ).1389 فرد، (اژدري ندنگزی می

 معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش که دانشجویانی
 جاي به خود مسائل حل و گیري تصمیم هنگام در اند گذرانده
 مواجهه هنگام در گیري تصمیم انداختن تعویق به و اجتناب

 داده رخ مسئله به نسبت واکنش از رفتن طفره و مشکالت با
 رویکرد با شده ایجاد مسئله براي کنند می سعی ،شده

 که دانشجویانی و نمایند. انتخاب را راهکار بهترین معنویتی
 هنگام در اند گذرانده را معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش
 مسائل حل و مشکالت با مواجهه در درست تصمیم اتخاذ
 دیگران هاي راهنمایی و ها حمایت بر تکیه جاي به خود
 گزینه بهترین خود عملی و فکري استقالل با کنند می سعی
  ).1390 زاده، هادي ؛2012 (مسی، نمایند انتخاب را

 معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش وجود با
 بر مبتنی ندم نظام روند یک از استفاده جاي به دانشجویان

 مسائلی حل در خود ضمنی هاي آگاهی از معنوي، کارهاي راه
 خود هاي گیري تصمیم در و شوند می مواجهه آن با که

 بر مبتنی مسئله حل آموزش اجراي وجود با کنند. می استفاده
 بودند آنی گیري تصمیم سبک داراي که دانشجویانی معنویت

 با مواجهه در فاصله بال و مقدمه بی و آنی تصمیم اتخاذ با
 بدون و مسئله با مرتبط ابعاد تمامی بررسی بدون مشکالت،

  کنند. می شناسایی را حل راه معنوي، رویکرد به توجه

  گیري تصمیم هاي سبک بر معنویت بر مبتنی مسئله حل آموزش تاثیر به مربوط کوواریانس تحلیل نتایج .2 جدول
   منبع

 تغییرات
 مجموع
  مجذورات

  درجه
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

 آماره
F 

 سطح
   داريمعنا

 اتا مجذور
)η2(  

 توان
  آماري

 0.461 0.356 0.011 2.82 2.56 1 2.56 منطقی گیري تصمیم سبک
 0.541 0.426 0.001 4.29 4.24 1 4.24  اجتنابی گیري تصمیم سبک

 0.341 0.324 0.002 3.91 4.35 1 4.35  وابسته گیري تصمیم سبک

 0.11 0.07 0.122 1.48 1.83 1 1.83  شهودي گیري تصمیم سبک

 0.12 0.101 0.11 1.70 1.60 1 1.60  گیري آنی سبک تصمیم
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 فرد گیري جهت نظام معنوي، رویکرد با مسایل حل در
 پیدا و مسئله تعریف و تشخیص بر مسئله حل به نسبت
 مثبت گیري جهت نظام گذارد. می تأثیر مسئله حل راه کردن
 ها سختی با رویارویی براي افراد شود می موجب معنوي
 حل یابد. افزایش آنها در استرس مدیریت و کنند پیدا جرأت
 آن، در موفقیت و است شناختی پیچیدة فعالیت یک مسئله
 هاي آگاهی به ها مهارت و مفاهیم اصول، اکتساب بر عالوه
 از استفاده چگونگی و خود هاي نادانسته و ها دانسته از فرد

 مبتنی مسئله حل است. وابسته ها نادانسته جبران و ها دانسته
 عنصر یک عنوان به که است اي تازه ترکیب معنویت بر

 و کند می بازي افراد گیري تصمیم سبک در را اساسی نقش
 راه یک از که این از قبل تا شود می داده فرد به فرصت این
 را ها حل راه از یک هر پیامد و نتیجه کند، استفاده حل
 هاي حل راه نتایج و پیامدها مقایسه با سپس و کند بینی پیش

 رشد الزمۀ شک بی کند. انتخاب را حل راه بهترین مختلف،
 بودن باز نظیر هایی ویژگی حضور دانشجویان، فکري
 فضاي گشودگی اندیشه، افق فکري،گستردگی هاي دریچه
 خصوصیات، این مبناي بر تا است پذیري انعطاف و اندیشه
 اگر پس بیابد. خود در را گوناگون هاي اندیشه بررسی توانایی
 بدانیم، کاوشگر موجودي را دانشجو و اندیشیدن را فلسفه
 معنویت، بر مبتنی مسئلۀ حل براي کاوش فرآیند طی آنگاه

 همچنین و قضاوت استدالل، اندیشی، ژرف دانشجویان
  آموزد. می را مناسب گیري تصمیم سبک
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   .شود کارگرفته به ها دانشگاه
  

 این در که دانشجویانی و استادان کلیه از سپاسگزاري:
 فراهم را پژوهش این انجام زمینه و مشارکت پژوهش
  .شود می قدردانی و تشکر کردند،
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