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Abstract
The aim of this study was to model the structural equations of the
relationship between irrational beliefs and emotion management with
moral judgment and class control according to the mediating role of
teachers' anxious thoughts. The research method was descriptive
correlation. The statistical population included all teachers with 1400
people in the academic year of 1998-99. 560 people were selected through
stratified random sampling. The data were collected using the Jones
(1993) Irrational Beliefs Questionnaire Kim Graz (2004), the Wells
Anxiety Thoughts (1995), the Sinha Ethical Judgment (1998), and the
Martin et al. (2002) Class Control Questionnaire. Data analysis was
inferential statistics and structural equation modeling were used. The
results showed that the model of explaining the relationship between
irrational beliefs and emotion management with moral judgment and class
control has an acceptable fit considering the mediating role of teachers'
anxious thoughts. So that there is an inverse and significant relationship
between irrational beliefs and its components with moral judgment and
class control, there is a positive and significant relationship between
emotion management and its components with moral judgment and class
control. And anxious thoughts mediate in relation to other variables.
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چکیده
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مقدمه

عواملی که مدیریت کالس درس را توسط معلمان تحت تأثیر

تعلیم و تربیت امری پرثمر و درعینحال دشوار است ،در این

قرار میدهد رفتارهای اخالقی است ،بهطوریکه طبق

میان معلمان ،برترین نقش را بر عهده دارند و آنها بهمثابه
نقطه آغاز تحول در آموزشوپرورش به شمار میآیند
( .)ElHafsi et al., 2020با داشتن معلمان دلسوز و متبحر در
امر آموزشوپرورش است که جامعه میتواند موجبات ایجاد
تحول بنیادی را فراهم سازد ( .)Huang et al., 2020در این
عصر که عصر انفجار دانش و اطالعات است ،برای استفاده از
پتانسیلهای فناوریهای جدید جهت یادگیری بهتر،
آموزشوپرورش نیازمند معلمان اثربخش است (–Hernández

 .)Pérez, 2020یکی از مالکهای معلم اثربخش و کارآمد،
توانایی او در اداره کالس ،حفظ نظم و انضباط در میان
شاگردان و هدایت یادگیری آنان است ،یک معلم نهتنها به
فراگیران آموزش الزم میدهد ،بلکه آنها را کنترل و اداره کرده
و محیط آموزش کالس را به شیوهای اداره میکند تا روند
آموزشی بهدرستی در جریان بوده و یادگیری بیشتر حاصل
شود مهارتهایی را که معلم برای نیل به اهداف فوق به کار
میگیرد« ،مدیریت کالس »1مینامند ( .)Oliva, 1398به
مجموعه مهارتهایی که معلمان برای رسیدن به محیط
آموزشی جذاب و سازنده و اثربخش به آنها نیازمندند،
مدیریت کالس درس میگویند ( .)Ao et al., 2020مدیریت
کالس درس مانند دیگر موقعیتهای اجتماعی و گروهی
مستلزم انجام کارکردهای مدیریت؛ یعنی طراحی و
سازماندهی ،رهبری ،نظارت و کنترل و ارزشیابی است.
تحقق این کارکردها جو کالس را برای یادگیری و آموزش
فراهم میکند (.)Soltanzadeh & Hashemzadeh, 2021
ادارهی کالس درس همیشه یکی از عمدهترین مسائل معلمان
بوده است ،چون اداره و کنترل کالس درس همواره پیشنیاز
یک محیط یادگیری اثربخش برای دستیابی به اهداف
آموزشی است .یافتههای پژوهشی نشان میدهد که مدیریت
کالس درس یکی از عمدهترین مسائل و مشکالت معلمان
است تحقیقات نشان میدهد پیشرفت تحصیلی و فرآیند
یادگیری دانشآموزان در کالسهایی که بهخوبی مدیریت
میشوند بیشتر است ( .)Hernández–Pérez, 2020ازجمله
1. class management

تحقیقات انجام شده معلمانی که رشد اخالقی مناسبی دارند
در کنترل کالس درس موفقتر بودهاند ( Wang & Wang,

.)2020
اخالق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی انسان
تعریف کردهاند که بهصورت اعمال و رفتاری که از خلقیات
درونی انسان ناشی میشود ،بروز ظاهری پیدا میکند و بدین
سبب گفته میشود که اخالق را از راه آثارش میتوان تعریف
کرد ( .)Kupfer et al., 2020اخالق و رشد اخالقی،
قضاوتهای اخالقی معلمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
قضاوتهای اخالقی میتوانند بر نگرشهای کاری و تعهد
شغلی معلمان اثرگذار باشد (.)Curtin et al., 2020
2

 )1990( Dorganda-sinhaقضاوت اخالقی را ،توانایی
ارزیابی موقعیتها و امور اخالقی بهعنوان درست یا غلط ،بر
مبنای آگاهی از معیارهای اخالقی توصیف کنند ( Kupfer et

 .)al., 2020به نظر پیاژه داشتن رفتار اخالقی ،مستلزم توانایی
انجام قضاوت آگاهانه نسبت به کیفیت اعمال است ( Cheng

 .)et al., 2020قضاوت اخالقی توانایی درک درست از خالف
و داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهاست و معلمانی
که قضاوت اخالقی باال داشته باشند کارها را با اصول اخالقی
پیوند میزنند ( .)Mueller, 2020نهادینه کردن قضاوت
اخالقی در مدارس سبب میشود معلمان از یک سو رضایت
شغلی و خودشکوفایی فردی و از سوی دیگر رضایت
دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی آنها را شاهد باشند
( .)Gollwitzer et al., 2020معلمانی که بر اخالقیات در
مدرسه و کالس درس تأکید دارند تصمیمگیریهای خود را با
انضمام قضاوت اخالقی بهبود میبخشند ( & Margoni

 .)Surian, 2020قضاوت اخالقی معلمان و کنترل کالس
توسط آنها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که ازجمله
این عوامل باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات است
(.)Sharma, 2020
درباره نقش باورهای غیرمنطقی در کنترل کالس محققین
بر این باور هستند که برخی از معلمان به دلیل کمالگرایی و

2. ethical judgment
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باورهای غیرمنطقی 1که در مورد دانشآموز و نحوه مدیریت

احساسات و عواطف منفی شدید غیرعادی است و نهتنها

کالس دارند اقدام به سختگیریهای بیشازحد و یا سهل

سازنده نیست بلکه آثار مخرب و زیان باری نیز دارد ( & Jan

گیری میکنند و همین امر کنترل کالس را از دست آنها خارج

 .)Anwar, 2018کنترل احساس موجب میشود افراد،

میکند (Ozer & Akgun, 2015؛ Turner & Allen, 2018؛

واقعبین ،نیکاندیش و درستکردار شوند و فردی مفید و

 )Seger-Guttmann, 2019باور غیرمنطقی امروزه در بین

کارآمد در پیشرفت جامعه بشمار آیند (.)Zhou et al., 2018

کارکنان یکی علل اصلی پایین آمدن راندمان کاری افراد

افرادی که نمیتوانند احساسات خود را مدیریت کنند،

بخصوص شده است ( .)Turner et al., 2018چون افرادی که

نمیتوانند افرادی مورد اعتماد باشند و مسئولیت مهمی

دارای باور غیرمنطقی هستند ،با خود درگیر میشوند و باعث

همچون معلمی را بهخوبی انجام دهند ( Kowalczuk et al.,

ناسازگاری آنها با محیط و دیگر افراد و کاهش کارآیی آنها

 Martin .)2020و همکاران ( )2002اظهار میکنند مدیریت

میشود ( )2003( Ellis & Robert .)Predatu et al., 2020در

احساسات توسط معلمان میتواند به موفقیت آنها در کنترل

مورد رابطه باورهای غیرمنطقی با سالمت روانی افراد معتقدند

کالس کمک قابلتوجهی داشته باشد.

که وجود باورهای غیرمنطقی در درازمدت باعث ایجاد

ازجمله عوامل دیگر که میتواند توانایی کنترل کالس

اضطراب میشود و فرد به اختالالت روانی مبتال میشود

توسط معلمان را تحت تأثیر قرار دهد ،داشتن افکار اضطرابی

( .)Outar et al., 2018به نظر  Ellisرفتار و عواطف انسان

است .به این صورت که معموالً معلمانی که دارای افکار

ناشی از باورها ،اعتقادات و طرز تفکر اوست .اضطراب،

اضطرابی هستند از ترس اینکه مبادا نتوانند در کالس درس

افسردگی ،غم ،اندوه ،خشم و ترس همگی ناشی از طرز فکر

رفتار مناسب داشته باشند و کنترل کالس را از دست بدهند

و باورهای فرد نسبت به جهان و دیگران است .وی نام این

مرتکب رفتارهای افراطوتفریطی از قبیل تنبیه زیاد ،یا

باورها را باورهای غیرمنطقی گذاشت Ellis .ریشه بسیاری از

تشویقهای غیرضروری ،سختگیری یا سهل گیری غیرعادی

ناراحتیها و اختالالت رفتاری و روانی انسان را در انواع عقاید

میشوند و همین امر باعث میشود آنها در کنترل کالس با

و باورهای غیرمنطقی که در مورد جهان پیرامون خود دارد،

مشکل مواجه شوند و در مواردی کنترل کالس را از دست

میداند (Allen et al., 2017؛  .)Feldman, 2016معلمانی که

بدهند (Flynn et al., 2019؛ Vázquez Morejón et al.,

باورهای غیرمنطقی داشته باشند هم در قضاوت اخالقی و هم

 .)2020افکار اضطرابی بهعنوان یک اختالل از طبقه

در کنترل کالس ضعف اساسی خواهند داشت (سلیمی و

اختاللهای اضطرابی یکی از رایجترین بیمارهای روانشناختی

همکاران ،)1396 ،و افرادی که باورهای غیرمنطقی دارند در

است و بهعنوان عامل ایجادکننده تداخالت شناختی در فرایند

مدیریت احساسات هم ضعیف خواهند بود (نجار پور استادی،

توجهی ،افکار تحریفشده و نامرتبط با تکلیف ،سبب ایجاد

.)1388

اختالل شناختی در فرایند یادگیری ،افت عملکرد تحصیلی و

همانطور که گفته شد ازجمله عواملی که میتواند کنترل

رویگردانی از مدرسه میشود (رفیعی پور و همکاران.)1398 ،

کالس توسط معلمان را تحت تأثیر قرار دهد مدیریت

ویژگی اصلی اضطراب ،نگرانی است که عبـارت است از

احساسات است چنانکه نتایج تحقیقات نشان میدهد معلمی

دلواپسی بیشازحد دربارهی موقعیتهای دارای پیامدهای

که توانایی کنترل و مدیریت احساسات خود را در

نامطمئن ( ،)Calvete et al., 2013نگرانی بیشازحد ( Mash

موقعیتهای مختلف ندارد ،در کنترل کالس درس هم موفق

 .)& Barkley, 2014تحقیقات نشان میدهد افرادی که افکار

نخواهد بود (Olson et al., 2019؛  .)Barry, 2020همهی

اضطرابی دارند تعامالت اجتماعی کمتری با همکاران خود

انسانها احساسات و عواطف را در زندگی خود تجربه میکنند

دارند .عالوه بر ناراحتیهای شخصی ،ممکن است تأثیر منفی

و این کامالً طبیعی است که رویارویی با موقعیتهای گوناگون

بر عملکرد تحصیلی و شغلی آنها داشته باشد ( Firth-Cozens

احساسات و عواطفی متفاوت از خود نشان دهند ،اما

 .)& Greenhalgh, 2014یکی از نشانههای بارز وجود افکار

1. Irrational beliefs
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اضطرابی در معلمان عدم توانایی آنها در کنترل درست کالس

نمونه آماری این تحقیق  560نفر بوده است که با روش

درس است (.)Dyrbye et al., 2016

نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند.

طبق مطالب ذکر شده قضاوت اخالقی و کنترل کالس

برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و

دبیران از عوامل مختلفی نشأت میگیرد که سه عامله مهم در

مدل معادالت ساختاری ( )SEMبا نرمافزارهای  Spss23و

این زمینه شامل باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات و

 AMOS20استفاده شد.

افکار اضطرابی میتواند باشد ،اما هنوز تحقیق جامعی در این

ابزار جمعآوری دادهها مشتمل بر  5پرسشنامه به شرح زیر

زمینه که این سه متغیر ذکر شده بهصورت همزمان چقدر در

بود:

قضاوت اخالقی و کنترل کالس دبیران بهویژه دبیران دوره

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز ( :)IBTاین پرسشنامه

متوسطه تأثیر دارد ،صورت نگرفته است ،و اگر هم تحقیقاتی

توسط  )1968( Jonesو بر اساس نظریه  Ellisبرای

بهصورت مجزا رابطه این متغیرها را بررسی کردهاند نتایج

اندازهگیری و سنجش عقاید غیرمنطقی ساخته شده است .این

متناقض را ارائه دادهاند ،بر همین اساس یک خأل پژوهشی

پرسشنامه دارای  40سؤال بوده و از  10زیرمقیاس تشکیل شده

برای مشخص شدن رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت

است .درجهبندی پرسشها بر پایه مقیاس پنجدرجهای لیکرت

احساسات و افکار اضطرابی با قضاوت اخالقی و کنترل کالس

است و آزمودنی میزان موافقت یا مخالفت خود را به توجه به

دبیران دوره متوسطه احساس میشود که تحقیق حاضر در پی

درجات (کامالً موافقم نمره  ،5موافقم نمره  ،4تا حدی موافقم

جبران این خأل است .با توجه به مطالب ذکر شده با توجه به

نمره  ،3مخالفم نمره  2و کامالً مخالفم نمره  )1مشخص

سابقه خدمتی و عالقهمندی به موضوع و مطالعات انجام داده،

میکند )1968( Jones .روایی سازهای این پرسشنامه را 0/68

پژوهشگر درصدد ارائه مدلی جهت تبیین رابطه بین باورهای

ذکر کرده است و در ایران نجار پور استادی و همکاران

غیرمنطقی ،مدیریت احساسات و افکار اضطرابی با قضاوت

( )1388روایی این پرسشنامه را مناسب و ضریب پایایی آن را

اخالقی و کنترل کالس دبیران دوره متوسطه شهر کرمان برآمده

به روش آلفای کرونباخ  0/81ذکر کردهاند .ضریب پایایی این

تا از این طریق بتواند به سؤاالت زیر پاسخ علمی دهد.

پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/92به دست آمد.

آیا باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات و افکار

پرسشنامه مدیریت احساسات :پرسشنامه مدیریت احساسات

اضطرابی پیشبینی کننده قضاوت اخالقی و کنترل کالس

توسط کیم گراتس اولین بار در سال  2004طراحی و معرفی

میباشند؟ آیا میتوان یک مدل جامع برای تبیین رابطه بین

گردید .این پرسشنامه دارای  36سؤال با مقیاس لیکرت 5

باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی

درجهای است ،و دارای شش زیر مقیاس یا مؤلفه (پذیرش

و کنترل کالس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران

پاسخهای عاطفی ،انجام رفتارهای هدفمند ،توانایی کنترل

ارائه داد؟

تکانه ،آگاهی عاطفی ،راهکارهای تنظیم عاطفی و شفافیت و
تفکیک عاطفی) است که سازنده پایایی آن را به روش آلفای

روش
روش تحقیق توصیفی همبستگی است .جامعه آماری دبیران
دوره متوسطه دوم شهر کرمان به تعداد  1400نفر در سال
تحصیلی  1398 -99است .با توجه به اینکه در مدل یابی
معادالت ساختاری یکی از مهمترین معیارهای تعیین حجم
نمونه تعداد متغیرهای آشکار (تعداد مؤلفهها) است بهطوریکه
به ازای هر متغیر آشکار  28نفر در نظر گرفته شد بنابراین
تعداد متغیرهای آشکار این تحقیق که  28مؤلفه است حجم

کرونباخ  0/91ذکر کرده است که در این پژوهش  0/90به
دست آمد.

پرسشنامه افکار اضطرابی

( :)1AnTIاین مقیاس توسط Wells

( )1994-1995بهعنوان مقیاس چندبعدی نگرانی ،برای
سنجش محتوای حیطههای اصلی نگرانی و تمایز بین نگرانی
و ارزیابی منفی از نگرانی ،طراحی شده است و افکار اضطرابی
را در سه مقیاس نگرانی اجتماعی ،نگرانی جسمانی ،فرانگرانی
میسنجد .پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت  4درجهای (هر گز

1. anxious thoughts inventory
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نمره  ،1بهندرت نمره  ،2گاهی اوقات نمره  ،3و همیشه نمره

جدول .1

 )4نمرهگذاری میشوند .ضریب آلفای کرونباخ خرده

توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک پاسخگویان

مقیاسها بین  0/75تا  0/84است .ضریب همبستگی آزمون-

متغیر

گزینهها

فراوانی

درصد فراوانی

آزمون مجدد برای هر یک از خرده مقیاسها عبارت است از:

جنسیت

مرد

228

40/7

زن

332

59/3

 20تا  30سال

101

18

 31تا  40سال

244

43/6

 41تا  50سال

154

27/5

 51سال به باال

61

10/9

 1تا  5سال

30

5/4

پرسشنامه استاندارد  )1998( Sinhaاستفاده شده است .این

 6تا  10سال

124

22/1

پرسشنامه شامل  50سؤال است و به ارزیابی تشخیص،

 11تا  15سال

206

36/8

 16تا  20سال

126

28/9

 21تا  30سال

38

6/8

فوقدیپلم

113

20/2

لیسانس

296

52/9

فوقلیسانس

141

25/2

دکتری

10

1/8

نگرانی اجتماعی ( ،)0/76نگرانی جسمانی ( )0/84و فرانگرانی
(( )0/77ولز  ،1962ترجمه اکبری و همکاران .)1396 ،ضریب

سن

پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/85به دست
آمد.
پرسشنامه قضاوت اخالقی :جهت سنجش قضاوت اخالقی از

سابقه خدمت

جمالت ناتمام ،مقایسه ،بهترین پاسخ اخالقی ،استدالل اخالقی
و تعریف میپردازد .روایی و پایایی پرسشنامه توسط Sinha
( )1998مورد تأیید قرار گرفته است پایایی این پرسشنامه به

میزان تحصیالت

روش دونیمه کردن  0/93و همسانی درونی آن از طریق آلفای
کرونباخ  0/55ذکر شده است که در این پژوهش  0/89به
دست آمد.

جنسیت 40/7 :درصد پاسخگویان مرد و  59/3درصد زن

پرسشنامه کنترل کالس :برای سنجش کنترل کالس از

بودهاند.

پرسشنامه  Martinو همکاران ( )2002استفاده شد که بر اساس

سن :سن  18درصد پاسخگویان بین  20تا  43/6 ،30درصد

چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن طراحی شده است که

بین  31تا  40سال 27/5 ،درصد بین  41تا  50سال و 10/9

روش پاسخگویی به پرسشنامه به روش خودگزارش دهی

درصد بیشتر از  50سال بوده است.

است .پرسشنامه دارای  25پرسش در سه مقیاس ،مدیریت

سابقه خدمت :سابقه خدمت  5/4درصد پاسخگویان بین  1تا

افراد ،مدیریت رفتار و مدیریت آموزش است .نمرهگذاری

 22/16 ،5درصد بین  6تا  10سال 36/8 ،درصد بین  11تا 15

پرسشنامه در مقیاس  4درجهای لیکرت است (هرگز= 1تا

سال 28/9 ،درصد بین  16تا  20سال و  6/8درصد بین  21تا

اندازهای= 2معموالً= 3همیشه=( )4عالی و امین یزدی.)1388 ،

 30سال بوده است.

عالی و امین یزدی ( )1388پرسشنامه روایی پرسشنامه را به

میزان تحصیالت :تحصیالت  20/2درصد پاسخگویان

روش محتوایی و با سیگمای شمارشی 0/88 ،و با روش تحلیل

فوقدیپلم 52/9 ،درصد لیسانس 25/2 ،درصد فوقلیسانس و

عاملی  0/79به دست آورده است .همچنین پایایی پرسشنامه

 1/8درصد دکتری بوده است (جدول .)1

را به روش آلفای کرونباخ  0/78به دست آوردهاند؛ که در این
پژوهش  0/69به دست آمد.

آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  2بررسی
شده است.

یافتهها
مشخصات دموگرافیک پاسخگویان در جدول  1بیان شده
است.
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جدول .2

جدول  4گزارش شده که نشان میدهد مقادیر بعضی از

شاخصهای توصیفی متغیرها

شاخصهای برازندگی الگوی اولیه حاکی از آن بود که الگوی

متغیر

میانگین

پیشنهادی به اصالحات و بهبود نیاز دارد ،برای این منظور در

انحراف معیار چولگی کشیدگی

باورهای غیرمنطقی 113/46

25/74

0/047

0/12

مرحله بعد با توجه به شاخصهای اصالحی ( )MIدر خروجی

مدیریت احساسات 122/11

22/34

0/059

-0/181

افکار اضطرابی

46/82

12/49

-0/666 -0/104

 Amos 20مسیرهای که معنیدار نبودند حذف و مسیرهای

قضاوت اخالقی

32/61

9/48

0/559 -0/656

کنترل کالس

77/61

8/5

-0/35 -0/132

کوواریانس پیشنهادی (شکل  )2به مدل اضافه گردید .پس از
اعمال این تغییرات ،نتایج شاخصهای برازندگی آن در ردیف
الگوی دوم جدول  3آورده شده است .همانگونه که مندرجات
جدول  4نشان میدهد الگوی اول از برازش خوبی برخوردار

جدول  2نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار

باورهای غیرمنطقی 113/46±25/74؛ مدیریت احساسات

نیست (چون شاخصهای برازش یعنی  GFIو TLI ،CFI ،IFI

122/11±22/34؛ افکار اضطرابی 46/82±12/49؛ قضاوت

از  /90کمتر است) در مراحل بعد با اضافه کردن مسیرهای

اخالقی  32/61±9/48و کنترل کالس  77/61±8/5است.

شاخصهای اصالحی ( )MIپیشنهادی ،الگو بهبودیافته و
شاخصهای برازندگی الگوی نهایی موردقبول است (چون

در ادامه الگوی پیشنهادی با استفاده از مدل معادالت

شاخصهای برازش یعنی  GFIو  TLI ،CFI ،IFIنزدیک 0/90

ساختاری ارزیابی موردبررسی قرار گرفته است.

و باالتر است).

برازش الگوی اولیه بر اساس شاخصهای برازندگی
مورداستفاده در این مطالعه در ردیف اول (مدل تدوینشده)
جدول .3
شاخصهای برازندگی برای الگوهای تدوینشده و الگوی نهایی
شاخصهای برازندگی الگو

X2

Df

X2/Df

NPAR

GFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

مدل تدوینشده

1601/71

342

4/68

64

0/825

0/849

0/832

0/848

0/081

مدل اصالحی (نهایی)

1440

341

4/22

65

0/836

0/868

0/853

0/867

0/076

مدل استقالل

8668/61

378

22/93

28

0/231

0/001

0/001

0/001

0/198
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شکل .1
مدل تدوینشده نقش میانجی افکار اضطرابی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس در بین
دبیران

شکل .2
الگوی اصالحشده نقش میانجی افکار اضطرابی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس

 نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی | دوره  | 15شماره  | 53تابستان  1400

فالحی و همکاران | رابطه بین باورهای غیرمنطقی   ...ص  118
برای شاخص برازندگی  X2/Dfمقادیر کوچکتر از 5

برای مدل حکایت دارد .همچنین مقدار  0/076شاخص ریشه

مناسب و هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد حاکی از برازش

دوم میانگین مربعات باقیمانده ( )RMSEAبرای مدل عاملی

خوب الگو است .برای شاخص  GFIو  TLI ،CFI ،IFIمقدار

تدوینشده حاکی از قابلقبول بودن مدل است.

نزدیک به  0/90و باالتر بهعنوان برازش نیکویی قابلقبول تلقی

 -در جدول فوق شاخص برازش توکر -لوئیس ( )TLIبرابر

میشود که نشاندهنده خوب بودن مدل است .در ارتباط با

با  0/853و شاخص برازش تطبیقی ( )CFIبرابر با 0/867

شاخص  RMSEAمقادیر نزدیک به  0/05یا کمتر نشاندهنده

است و ازآنجاییکه مقادیر آنها نزدیک  0/90است ،لذا بر

برازش خوب الگو و مقدار  0/08یا کمتر بیانگر خطای منطقی

اساس این شاخصها ،مدل تدوینشده قابلقبول تلقی

تقریب است؛ مقدار باالتر از  0/10نشان از الزام رد کردن الگو

میگردد.

است (قاسمی)1389 ،؛ بنابراین با توجه به مقادیر شاخصهای

 -در جدول فوق مقدار شاخص نیکویی برازش (،)GFI

برازش الگوی نهایی (الگوی تدوینشده) و مرز مقادیر

برابر با  0/836و مقدار شاخص برازش افزایشی ( )IFIبرابر با

قابلقبول که در باال ذکرشده ،میتوان گفت که مدل ارائه شده

 0/868است که هر دو مقادیری قابلقبول را نشان میدهند.

در این تحقیق موردقبول است .ضرایب رگرسیونی مدل نشان

مقادیر شاخصهای کلی برازش که در جدول فوق آمده ،نشان

میدهد که متغیرهای ذکر شد بهخوبی نقش میانجی افکار

میدهد مدل اندازهگیری این پژوهش کامالً از وضعیت

اضطرابی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت

قابلقبولی برخوردار است.

احساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس در بین دبیران را
تبیین میکند.
با استفاده از شاخصهای کلی برازش میتوان به این
پرسش پاسخ داد که صرفنظر از مقادیر خاص گزارش شده
برای پارامترها ،آیا بهطورکلی ،مدل تدوینشده ،توسط
دادههای تجربی گردآوری شده حمایت میشود یا خیر؟
درصورتیکه پاسخ مثبت باشد ،مدل قابلقبول است .برای
تفسیر مقادیر موجود در جدول فوق باید گفت:
 وجود کای اسکوئر غیر معنادار ( )CMINبرابر با  1440وسطح معناداری ( )P=0/001نتیجهای مطلوب را به نمایش
میگذارد  ،اما در این میان نقش درجه آزادی نیز اهمیت دارد.
عالوه بر این با توجه به اینکه درجه آزادی مدل برازش شده
 341از صفر دور و به درجه آزادی مدل استقالل  378نزدیک
میشود باید تلقی مطلوبی از مدل داشت.

جدول .4
الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوی
نهایی
مسیر

باورهای غیرمنطقی ← قضاوت اخالقی
باورهای غیرمنطقی ← کنترل کالس
باورهای غیرمنطقی ← افکار اضطرابی

β

2

R

P

0/001 0/38 -0/62
0/001 0/13 -0/36
0/32

مدیریت احساسات ← قضاوت اخالقی 0/32
0/33
مدیریت احساسات ← کنترل کالس

0/1

0/001

0/001 0/1
0/001 0/11

مدیریت احساسات ← افکار اضطرابی
افکار اضطرابی ← قضاوت اخالقی
افکار اضطرابی ← کنترل کالس

0/001 0/06 -0/24
0/001 0/1 -0/32
0/001 0/92 -0/96

مدیریت احساسات باورهای غیرمنطقی

0/001

- -0/55

نتایج به دست آمده از آزمون مدل فوق نشان میدهد که

 -تعداد پارامترهای آزاد برای مدل تدوینشده ( )NPARکه

ضریب رگرسیون رابطه باورهای غیرمنطقی و قضاوت اخالقی

مقدار آن  65است ،نشان میدهد در تدوین مدل بهراحتی به

برابر با  -0/62است و چون ( Pمعنیداری) برابر  0/001و

هزینه کردن درجات آزادی پرداخته نشده است و این وضعیت

کوچکتر از سطح معنیداری  )α=0/05( 0/05است درنتیجه

قابلقبول است.

میتوان گفت که بین باورهای غیرمنطقی با قضاوت اخالقی

 -در مورد شاخصهای نسبی نیز باید گفت در این جدول

در بین دبیران رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به منفی

مقدار کای اسکوئر نسبی  4/22است که از وضعیتی قابلقبول
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بودن ضریب رگرسیون میتوان گفت با افزایش باورهای

 0/001و کوچکتر از سطح معنیداری  )α=0/05( 0/05است

غیرمنطقی ،قضاوت اخالقی در بین دبیران کاهش مییابد.

درنتیجه میتوان گفت که بین باورهای غیرمنطقی و افکار

نتایج دیگر مدل نشان میدهد که ضریب رگرسیون رابطه

اضطرابی دبیران رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به منفی

مدیریت احساسات و قضاوت اخالقی برابر با  0/32است و

بودن ضریب رگرسیون میتوان گفت با افزایش مدیریت

چون ( Pمعنیداری) برابر  0/001و کوچکتر از سطح

احساسات ،افکار اضطرابی دبیران کمتر میشود.

معنیداری  )α=0/05(0/05است درنتیجه میتوان گفت که بین

ضریب رگرسیون رابطه افکار اضطرابی و قضاوت اخالقی

مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی در بین دبیران رابطه

برابر با  -0/32است و چون  Pمقدار (معنیداری) برابر 0/001

معنیداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیون

و کوچکتر از سطح معنیداری  )α=0/05( 0/05است

میتوان گفت با افزایش مدیریت احساسات ،قضاوت اخالقی

درنتیجه میتوان گفت که بین افکار اضطرابی و قضاوت

در بین دبیران نیز افزایش مییابد.

اخالقی دبیران رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به منفی

با توجه به نتایج مدل ضریب رگرسیون رابطه باورهای
غیرمنطقی و کنترل کالس برابر با  -0/36است و چون  Pمقدار

بودن ضریب رگرسیون میتوان گفت با افزایش افکار
اضطرابی ،قضاوت اخالقی دبیران کمتر میشود.

(معنیداری) برابر  0/001و کوچکتر از سطح معنیداری 0/05

ضریب رگرسیون رابطه افکار اضطرابی و کنترل کالس

( )α=0/05است درنتیجه میتوان گفت که بین باورهای

برابر با  -0/96است و چون  Pمقدار (معنیداری) برابر 0/001

غیرمنطقی با کنترل کالس در بین دبیران رابطه معنیداری

و کوچکتر از سطح معنیداری  )α=0/05( 0/05است درنتیجه

وجود دارد .با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیون میتوان

میتوان گفت که بین افکار اضطرابی و کنترل کالس توسط

گفت با افزایش باورهای غیرمنطقی ،کنترل کالس در بین

دبیران رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به منفی بودن

دبیران کاهش مییابد.

ضریب رگرسیون میتوان گفت با افزایش افکار اضطرابی،

ضریب رگرسیون رابطه مدیریت احساسات و کنترل کالس
برابر با  0/33است و چون  Pمقدار (معنیداری) برابر 0/001
و کوچکتر از سطح معنیداری  )α=0/05( 0/05است درنتیجه

کنترل کالس توسط دبیران کمتر میشود.

بحث و نتیجهگیری

میتوان گفت که بین مدیریت احساسات با کنترل کالس در

نتایج به دست آمده نشان میدهد بین باورهای غیرمنطقی با

بین دبیران رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن

قضاوت اخالقی دبیران رابطه منفی و معنیدار وجود دارد ،به

ضریب رگرسیون میتوان گفت با افزایش مدیریت احساسات،

این معنی که با افزایش باورهای غیرمنطقی ،قضاوتهای

کنترل کالس در بین دبیران نیز افزایش مییابد.

اخالقی دبیران کمتر میشود .در راستای این نتایج Van Wyk

ضریب رگرسیون رابطه باورهای غیرمنطقی و افکار

( )2004اظهار میکند یکی از عواملی که باعث میشود افراد

اضطرابی برابر با  0/32است و چون  Pمقدار (معنیداری) برابر

قضاوتهای نادرست در مورد رفتار و نیات دیگران داشته

 0/001و کوچکتر از سطح معنیداری  )α=0/05( 0/05است

باشند وجود باورهای غیرمنطقی در آنها است؛ )2001( Ellis

درنتیجه میتوان گفت که بین باورهای غیرمنطقی و افکار

در مورد رابطه بین باورهای غیرمنطقی با تحریفهای شناختی

اضطرابی دبیران رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به مثبت

اظهار میکند باورهای غیرمنطقی موجب تحریفهای شناختی

بودن ضریب رگرسیون میتوان گفت با افزایش باورهای

و قضاوتهای غیراخالقی میشود؛ همچنین ایشان معتقد است

غیرمنطقی ،افکار اضطرابی دبیران نیز افزایش مییابد.

که بسیاری از ناراحتیهای مردم و زندگی عاطفی نامنظم آنها

ضریب رگرسیون رابطه مدیریت احساسات و افکار

ریشه در انواع عقاید غیرمنطقی و غیرواقعی در مورد خود و

اضطرابی برابر با  -0/25است و چون ( Pمعنیداری) برابر

جهان پیرامون آنها دارد .از نظر او مشکالت روانی نتیجه
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شناخت های نادرست افراد است چراکه عواطف محصول

آنها در حد متوسط است که طبق نتایج تحقیق یکی از دالیل

شناخت است؛ و پیامدهای فراوانی که از تفکرات غیرمنطقی

باال نبودن قضاوت اخالقی دبیران باورهای غیرمنطقی آنان

ناشی میشوند علل اساسی مهمترین اختاللهای هیجانی به

است پس باید تالش شود از طریق اصالح باورهای غیرمنطقی

شمار میروندTurner & Allen ،)2015( Ozer & Akgun .

قضاوتهای اخالقی دیبران ارتقاء یابد .در این راستا سلیمی و

( )2018و  )2019( Seger-Guttmannبر این باور هستند که

همکاران ( )1396به این نتیجه رسیدند که معلمانی که باورهای

برخی از معلمان به دلیل کمالگرایی و باورهای غیرمنطقی که

غیرمنطقی داشته باشند هم در قضاوت اخالقی ضعف اساسی

در مورد دانشآموز و نحوه مدیریت کالس دارند اقدام به

خواهند داشت و  )2020( Sharmaبیان میکند قضاوت

سختگیریهای بیشازحد و یا سهل گیری میکنند و همین

اخالقی معلمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که

امر کنترل کالس را از دست آنها خارج میکند .سینها وارما

ازجمله این عوامل باورهای غیرمنطقی است.

( )1990در نظریه خود درباره قضاوتهای اخالقی بیان میکند

طبق نتایج تحقیق بین مدیریت احساسات با قضاوت

قضاوتها و ارزیابیهای فرد درباره رفتارگرایان تحت تأثیر

اخالقی دبیران رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،به این

ویژگیهای روانشناختی فرد قرار میگیرد بهطوری افراد بدبین

صورت که با افزایش مدیریت احساسات توسط دبیران،

در مورد وقایع و افراد محیط پیرامون با دیدی منفی نگرانه

قضاوت اخالقی آنها بهتر میشود ،و بر اساس یافتههای

قضاوت میکنند و بیشتر از بعد منفی و بدبینانه به تحلیل وقایع

توصیفی میانگین مدیریت احساسات و قضاوت اخالقی دبیران

وی پردازند و افراد مثبت اندیشه برعکس عمل میکنند و در

در حد متوسط است که نشان میدهد دبیران از نظر مدیریت

جایی دیگر ایشان باید میکند افراد به افکار و باورهای

احساسات و قضاوت اخالقی در سطح باالیی قرار ندارند و

غیرمنطقی نسبت به خود ،محیط پیرامون و دیگران دارند ،این

این دو متغیر تحت تأثیر یکدیگر هستند .در راستای این نتایج

افکار بهطور قابلمالحظهای قضاوتهای اخالقی آنها را

ملک فر ( )1396نشان داده است که هرچقدر توانایی کنترل

تحت تأثیر قرار میدهد .بر این اساس وقتیکه برای دبیران

احساسات کارکنان بیشتر باشد قضاوتهای اخالقی آنها بهتر

تأیید دیگران خیلی مهمتر از رضایت درونی باشد ،بر این

میشود؛ نتایج تحقیق قیطاسی ( )1395حاکی از آن بوده است

تصور باشد که برای هر مسئله فقط یک راهحل وجود داشته

که بین مدیریت احساسات و رفتارهای اخالقی دانشجویان را

باشد ،از رقابت با افراد قوی وحشت داشته باشد ،در آن

معنیداری وجود داشته است؛  )2020( Sharmaبیان میکند

صورت نمیتوان انتظار داشت که آنها در شرایط مختلف

قضاوت اخالقی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که

بتوانند درباره موضوعات و رفتارهای درگیر با آن منطقی و

ازجمله این عوامل مدیریت احساسات استLopes & .

اخالقیتر قضاوت کنند؛ و نمیتوانند بهطور شفاف اصول،

 )2013( Saloveyرابطه کنترل احساسات و رفتارهای اخالقی

ارزشها و باورهای خود را که راهنمای اعمالشان هستند را

را تأیید کردهاند )2012( Shover .در تحقیقی نشان داد توانایی

بیان میکنند ،روحیه گفتن حقیقت را در شرایط مختلف

مدیریت احساسات پیشبینی کننده رفتارهای اخالقی

نخواهند داشت ،اشتباهات و شکست خود را نمیپذیرند قادر

دانشآموزان است )2011( Lawler .در نظریه «مبادله اجتماعی

به بخشیدن و فراموش کردن نخواهند بود ،حتی خط و

احساسات» اظهار میکند مدیریت احساسات میتواند بهطور

مشیهای سازمان را بهخوبی اجرا نمیکنند ،اصول اخالقی را

قابلتوجهی رفتارهای اخالقی را تحت تأثیر قرار دهد به این

رعایت نمیکنند و از باورهای اخالقی تبعیت نمیکنند .بر

صورت که وقتی شخص نتواند بر احساسات خود کنترل داشته

اساس یافتههای توصیفی میزان باورهای غیرمنطقی دبیران

باشد و در موقعیتهای هیجانی کنترل خود را از دست دهند

بیشتر از سطح متوسط است به عبارتی بیشتر دبیران دارای

و با شرایط و موقعیتهای تصادفی بهصورت هیجانی عمل

باورهای غیرمنطقی هستند و از سویی دیگر قضاوت اخالق

کنند نمیتوانند بر احساست خود غلبه کنند و رفتارها و
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ارزیابیهای آنها نشأت گرفته از احساسات خواهد بود نه

خود به شرایط و امکانات دیگری نیازمند است؛ بنابراین اگر

تحلیل منطقی و برعکس اگر شخص بتواند بر احساسات خود

دبیران مدیریت احساسات باالیی داشته باشند در آن صورت

در شرایط استرسزا و جدید کنترل داشته باشد میتواند بر

بین آنچه به آن معتقد هستند و آنچه به آن عمل میکند

اساس تحلیل منطقی شرایط و وقایع را ارزیابی کند و یک

هماهنگی وجود خواهد داشت ،آنچه میدانند درست است را

قضاوت عادالنه از وقایع داشته باشد .دراینباره میتوان گفت

در عمل انجام میدهند و به گفتن حرف راست در تمام زمانها

ظرفیت افراد در کنترل مؤثر احساسات بر شادمانی

ایمان خواهند داشت ،میتوانند با کسی که کار نادرستی انجام

روانشناختی ،جسمانی و بین فردی تأثیر میگذارد .در

میدهد صریح مخالفت کنند ،جرأت اعتراف به اشتباهات خود

مدیریت احساسات به تعامل کافی از شناخت و هیجان جهت

را خواهند داشت ،به افراد نیازمند کمک و یاری در مواقع لزوم

مقابله با شرایط منفی نیاز است .افراد با احساس بهزیستی باال

کمک میکنند ،قادر به بخشیدن و فراموش کردن خواهند بود،

بهطور عمدهای هیجانات مثبت را تجربه میکنند و از حوادث

آدم خوشبرخورد و خوشخلقی میشوند و رویکرد غالبشان

و وقایع پیرامون خودارزیابی مثبتی دارند .اصوالً احساسات

خدمت به دیگران خواهد بود.

یک حس فردی است؛ یعنی ،ممکن است یک موقعیت معین

طبق نتایج تحقیق بین مؤلفههای مدیریت احساسات با

فردی را کامالً خشمگین کند یا بترساند اما در مورد دیگری

کنترل کالس دبیران رابطه معنیدار وجود دارد .طبق میانگین

هیچ واکنشی به وجود نیاورد .در مدیریت احساسات به تعامل

به دست آمده توانایی کنترل کالس توسط دبیران در حد

کافی از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز

متوسط است و با توجه به اینکه مدیریت احساسات آنها هم

است .احساسات حتی میتوانند سالمت انسان را تضمین کنند

در سطح متوسطه بوده است پس استنباط میشود این دو متغیر

و مدیریت احساسات مبتنی است بر فرآیندهای درونی و

تحت تأثیر یکدیگر هستند و برخی از دبیران توانایی الزم در

بیرونی پاسخدهی در برابر مهار و نظارت ،ارزیابی و تعدیل

مدیریت احساسات خود در کالس درس را ندارند و همین

تعامالت هیجانی بهخصوص خصایص زودگذر و تند آنها

امر باعث شده است که در کنترل کالس هم موفق عمل نکنند.

برای به تحقق رسیدن اهداف؛ مدیریت احساسات شامل همه

این نتایج با یافتههای صفر زاده ( )1398که به این نتیجه

راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانهای میشود که برای افزایش،

رسیدهاند که مدیریت احساسات بر کنترل کالس مؤثر است،

حفظ و کاهش مؤلفههای احساسی ،رفتاری و شناختیِ یک

و یافتههای  Olsonو همکاران ( )2019و  )2020( Barryکه

پاسخ هیجانی بهکار برده میشود و به توانایی فهم احساسات،

نشان میدهد جمله عواملی که میتواند کنترل کالس توسط

تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد .در کنترل احساسات

معلمان را تحت تأثیر قرار دهد مدیریت احساسات است

به تعامل کافی از شناخت و احساس جهت مقابله با شرایط

چنانکه نتایج تحقیقات نشان میدهد معلمی که توانایی کنترل

منفی نیاز است .باید توجه داشت که تجربه احساسات

و مدیریت احساسات خود را در موقعیتهای مختلف ندارد،

خوشایند و مثبت همزمان با تجربهی احساسات ناخوشایند و

در کنترل کالس درس هم موفق نخواهد بود ،همسو است؛

منفی صرف کند به همان نسبت زمان کمتری را برای

بنابراین اگر دبیران بتوااند پاسخهای عاطفی متناسب با شرایط

احساسات منفی باقی میگذارد .از سوی دیگر باید توجه

هیجانی از خود بروز دهند ،رفتارهای خود را در شرایط

داشت که احساسات مثبت و منفی حاالت دوقطبی نیستند که

احساسی کنترل کنند ،رفتارهای عاطفی و احساسی که از خود

فقدان یکی وجود دیگری را تضمین کند؛ یعنی احساس

بروز میدهند هدفمند و مدیریت شده باشد ،از عواطف

رضایتمندی مثبت تنها با فقدان احساسات منفی پدید نمیآید

دیگران آگاه باشد و نسبت به واکنشهای عاطفی دیگران

و عدم حضور احساسات منفی لزوماً حضور احساسات مثبت

آمادگی داشته باشد ،و در هر شرایط رفتار عاطفی و احساسی

را به همراه نمیآورد ،بلکه برخورداری از احساسات مثبت

متناسب با شرایط از خود بروز دهد بهطوریکه دیگران

 نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی | دوره  | 15شماره  | 53تابستان  1400

فالحی و همکاران | رابطه بین باورهای غیرمنطقی   ...ص  122
بهراحتی از واکنشهای فرد نوع احساس و عواطف او را

خوردن هراسان باشند ،خطاکاران سزاوار مجازاتی هستند که

نسبت به موقعیت درک کنند در آن صورت چنین دبیری امور

به آن گرفتار میآیند ،از روبرو شدن با اتفاقات جدید به دلیل

کالس را از طریق تنظیم برنامه درسی ،سازماندهی مراحل کار

احتمال شکست پرهیز کنند ،از تصمیمگیریهای جدید گریزان

و منابع و سازماندهی محیط بهمنظور باال بردن کارایی کالس،

باشند ،بر این باور باشند که برای انجام دادن هر کاری فقط

نظارت بر پیشرفت دانشآموزان و پیشبینی مسائل بالقوه

یک راه درست و صحیح وجود دارد در آن صورت آنها دچار

بهخوبی مدیریت و کنترل میکند؛ و به رفتارهای دانشآموزان

اضطراب و نگرانی شدید میشوند ،همیشه در مورد وضعیت

در کالس درس عکسالعمل فوری نشان میدهد و در وضع

خود نگران میشوند ،خود را یک فرد شکست خورده تلقی

قوانین بر کالس رضایت دانشآموزان را در نظر میگیرد و از

میکنند ،بیشتر جنبههای منفی و نیمهخالی لیوان را در زندگی

تقویتکنندهها و مشوقهایی برای فعالیت بیشتر دانشآموزان

خود میبینند و نسبت به دیگران بدبین میشوند و همین امر

استفاده میکند

باعث میشود که قضاوتهای آنها در مورد دیگران اشتباه

نتایج تحقیق حاکی از آن است که افکار اضطرابی در رابطه
بین باورهای غیرمنطقی و قضاوت اخالقی در بین دبیران نقش

باشد و رفتارهای دیگران را بهصورت نادرست تحلیلی کنند و
به افراد و نیات آنها سوءظن داشته باشند.

میانجی دارد ،به این صورت که باورهای غیرمنطقی باعث

نتایج تحقیق حاکی از آن است که افکار اضطرابی در رابطه

ایجاد افکار اضطرابی میشود و افکار اضطرابی باعث میشود

بین مدیریت احساسات و قضاوت اخالقی در بین دبیران نقش

قضاوتهای اخالقی در فرد کاهش پیدا کند؛ که در راستای

میانجی دارد ،به این صورت که مدیریت احساسات باعث

این نتایج بهرامی و رضوان ( )1386نشان دادند بین افکار

کاهش افکار اضطرابی میشود و کاهش افکار اضطرابی باعث

اضطرابی و باورهای فراشناختی رابطه وجود دارد رضایی و

میشود قضاوتهای اخالقی در فرد باال باشد؛ و یا برعکس

همکاران ( )1391به این نتیجه رسیدند بین باورهای غیرمنطقی

ناتوانی مدیریت احساسات باعث میشود افکار اضطرابی در

و اضطراب دانشآموزان ارتباط وجود دارد Purdon .و

فرد تشدید شود و این امر باعث کاهش قضاوت اخالقی در

همکاران ( )2019به این نتیجه رسیدند که کسانی که افکار

فرد شود .در راستای این نتایج  Purdonو همکاران ()2019

اضطرابی دارند باورهای غیرمنطقی بیشتری دارند؛ یافتههای

به این نتیجه رسیدند که کسانی که افکار اضطرابی دارند کمتر

هویت و  Flettو همکاران ( )2018نشان داده که بین باورهای

میتوانند احساسات خود را کنترل کنند؛ نتایج تحقیق ملک فر

غیرمنطقی و افکار اضطرابی همبستگی مثبت معنادار وجود

( )1396نشان داده است که هرچقدر توانایی کنترل احساسات

دارد؛  )2004( Van Wykاظهار میکند یکی از عواملی که

کارکنان بیشتر باشد قضاوتهای اخالقی آنها بهتر میشود؛

باعث میشود افراد قضاوتهای نادرست در مورد رفتار و

تحقیق قیطاسی ( )1395حاکی از آن بوده است که بین مدیریت

نیات دیگران داشته باشند وجود باورهای غیرمنطقی در آنها

احساسات و رفتارهای اخالقی دانشجویان را معنیداری وجود

است؛  )2001( Ellisدر مورد رابطه بین باورهای غیرمنطقی با

داشته است؛  )2013( Lopes & Saloveyرابطه کنترل

تحریفهای شناختی نشان داد که باورهای غیرمنطقی موجب

احساسات و رفتارهای اخالقی را تأیید کردهاندShover ،

تحریفهای شناختی و قضاوتهای غیراخالقی میشودEllis .

( )2012در تحقیقی نشان داد توانایی مدیریت احساسات

( )1995معتقد است که بسیاری از ناراحتیهای مردم و زندگی

پیشبینی کننده رفتارهای اخالقی دانشآموزان است .در ارتباط

عاطفی نامنظم آنها ریشه در انواع عقاید غیرمنطقی و

با این نتایج میتوان گفت در روانشناسی ،احساسات جایگاه

غیرواقعی در مورد خود و جهان پیرامون آنها دارد .بر این

بسیار حساس و بنیادی دارند ،زیرا رابطهی آنها با نیازها و

اساس میتوان گفت وقتیکه دبیران باورهای نادرستی همچون

انگیزشها بسیار نزدیک است و میتوانند ریشهی بسیاری از

این باشند که :حتماً باید دیگران مرا تأیید کنند ،از شکست

اختاللهای روانی یا روان –تنی را تشکیل دهند .احساسات
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حتی میتوانند سالمت انسان را تضمین کنند کسی که بتواند

تشدید کنند و باعث ایجاد نگرانی دائمی در فرد شده و

احساسات خود را مدیریت کند همه راهبردهای آگاهانه و

حساسیت مفرط به انتقاد ،ارزیابی منفی ،یا طرد شدن؛ اشکال

غیرآگاهانهای که برای افزایش ،حفظ و کاهش حاالت هیجانی

در ابراز خود؛ عزتنفس ضعیف یا احساس حقارت را در فرد

غیرمعمول ضروری است را برای کنترل احساسات خود بکار

ایجاد میکند و همین خصوصیات در یک دبیر باعث میشود

میبرد ،و اگر فردی نتواند احساسات خود را حالتهای

وی نتواند در کنترل رفتارهای دانشآموزان موفقتر عمل کند

مختلف همچون زمان شادی ،غم ،ترس ،خسم و غیره کنترل

و نمیتواند رفتارهای ناسازگار دانشآموزان را کنترل و تعدیل

کند ممکن است دچار اضطراب شدید بشود و کنترل افکار

کنند.

خود را از دست داده و نگرانی وترش عمیقی را تجربه کند،

یافتههای دیگر تحقیق نشان میدهد افکار اضطرابی در

همیشه نگران وضعیت سالمتی و رفتارهای خود باشد ،فردی

رابطه بین مدیریت احساسات و کنترل کالس در بین دبیران

خجالتزده میشود و همین افکار و رفتاری اضطرابی باعث

نقش میانجی دارد ،به این صورت که مدیریت احساسات باعث

میشود فرد رفتارهای اخالق مناسبی نداشته باشد و

کاهش افکار اضطرابی میشود و کاهش افکار اضطرابی باعث

قضاوتهای اخالقی او آسیب ببیند ،مصالح و عالیق و

میشود توانایی کنترل کالس توسط دبیران بیشتر شود؛ و یا

نگرشهای خود و دیگران را بهخوبی نتواند تحلیل کند و

برعکس ناتوانی مدیریت احساسات توسط دبیر باعث میشود

نتواند با دیگران صادق باشد.

افکار اضطرابی در او تشدید شود و این امر باعث ناتوانی دبیر

طبق نتایج به دست آمده افکار اضطرابی در رابطه بین

در کنترل کالس میشود .در راستای این نتایج  Purdonو

باورهای غیرمنطقی و کنترل کالس در بین دبیران نقش میانجی

همکاران ( )2019به این نتیجه رسیدند که کسانی که افکار

دارد .به این صورت که باورهای غیرمنطقی باعث ایجاد افکار

اضطرابی دارند کمتر میتوانند احساسات خود را کنترل کنند؛

اضطرابی در دبیران میشود و افکار اضطرابی باعث میشود

نتایج تحقیق دام باگن و کریمیت ( )2018در نشان داد که

دبیران در کنترل کالس با مشکل داشته باشند که  Purdonو

آموزش مدیریت احساسات در درمان افکار اضطرابی نقش

همکاران ( )2019به این نتیجه رسیدند که کسانی که افکار

دارند Accordino .و همکاران ( )2018در پژوهش خود به

اضطرابی دارند باورهای غیرمنطقی بیشتری دارند؛ یافتههای

بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با کنترل کالس دبیران

هویت و  )2018( Flettنشان داده که بین باورهای غیرمنطقی

پرداخته و نتایج بیانگر رابطه معنیدار بین باورهای غیرمنطقی

و افکار اضطرابی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد؛

و کنترل کالس دبیران بوده است؛ با توجه به این نتایج میتوان

 Accordinoو همکاران ( )2018در پژوهش خود به بررسی

گفت اگر دبیران توانند احساسات خود را شرایط مختلف مثل

رابطه باورهای غیرمنطقی با کنترل کالس دبیران پرداخته و

زمانی که از یک واقعه یا رفتار هیجانزده هستند مدیریت کنند،

نتایج بیانگر رابطه معنیدار بین باورهای غیرمنطقی و کنترل

نتوانند در زمان شادی یا غم بر خود مسلط باشند ،نتوانند خشم

کالس دبیران بوده است .بر این اساس میتوان گفت وقتیکه

خود را کنترل کنند و بر احساسات خود فائق آیند در آن

دبیری دارای مجموعهای از افکار ،اندیشهها و عقایدی باشند

صورت احتمال تشدید شدن اضطراب و افکار اضطرابی در او

که در آن اجبار ،الزام ،وظیفه و مطلقگرایی وجود دارد ،باشد

تشدید میشود و همین نگرانی و تفکرات اضطرابی میتواند

نسبت به با دنیای اطراف خود عقاید و نگرشهای غیرمعمول

باعث از دست رفتن کنترل کالس توسط او شده و کارایی

و غیرمنطقی باشد و به دنیای اطراف بهصورت صفر و یک

خود را در کنترل کالس از دست میدهند.

نگاه داشته باشد و با محیط اجتماعی ناسازگار باشند و نسبت
به محیط اطراف مشکوک و نگران باشد ،این عوامل میتواند
افکار اضطرابی را در چنین فردی به وجود بیاورد و یا آن را

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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. ش، و لیوارجانی،. ه، اسمخانی اکبری نژاد،. س،نجار پور استادی
 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای،)1388(
غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی
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