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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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 قضاوت با احساسات تمدیری و غیرمنطقی باورهای بین رابطه
 رابیاضط افکار میانجی نقش به با توجه کالس کنترل و اخالقی
 دبیران 

 

 حسن فالحی
 یرانا، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، تربیتی شناسیرواندانشجوی دکتری 

 ویدا اندیشمند
 یرانا، کرمان، سالمیدانشگاه آزاد ا، واحد کرمان، و علوم تربیتی شناسیروان گروه ،استادیار

 میترا کامیابی
 یرانا، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، و علوم تربیتی شناسیروان گروه ،استادیار

 امان اله سلطانی
 یرانا، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، و علوم تربیتی شناسیروان گروه ،استادیار

 چکیده

عادالت ساختاری رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات یابی ماین تحقیق باهدف مدل
اضطرابی دبیران بود. روش تحقیق  به نقش میانجی افکار با توجهبا قضاوت اخالقی و کنترل کالس 

-99سال تحصیلی  در نفر 1400توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 
 هاداده آوریجمعای انتخاب شدند. برای تصادفی طبقه گیرینمونهیق از طر نفر 560بوده است.  98

افکار ، Kim Graz (2004)مدیریت احساسات ، Jones (1993)های باورهای غیرمنطقی از پرسشنامه
و  Martin( و پرسشنامه کنترل کالس 1998) Sinhaقضاوت اخالقی ، Wells (1995)اضطرابی 
 یابیهای توصیفی و استنباطی و مدلاز آماره هادادهتحلیل برای ست. ( استفاده شده ا2002همکاران )

معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل تبیین رابطه بین باورهای غیرمنطقی و 
یران به نقش میانجی افکار اضطرابی دب با توجهمدیریت احساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس 

ضاوت آن با ق هایمؤلفهبین باورهای غیرمنطقی و  کهطوریبهی برخوردار است. لقبوقابلاز برازش 
 هایمؤلفهبین مدیریت احساسات و ، داری وجود دارداخالقی و کنترل کالس رابطه معکوس و معنی

دار وجود دارد و افکار اضطرابی در رابطه آن با قضاوت اخالقی و کنترل کالس رابطه مثبت و معنی
 یرها نقش میانجی دارد.سایر متغ

 

 :کلیدی هایواژه
 احساسات مدیریت، کالس کنترل، اخالقی قضاوت، غیرمنطقی باورهای، اضطرابی افکار
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 مقدمه

 ینا است، در اردشو حالدرعین و پرثمر امری تربیت و تعلیم
 مثابهبه هاآن و دارند بر عهده را نقش معلمان، برترین میان
 آیندمی شمار به وپرورشآموزش در تحول آغاز نقطه

(ElHafsi et al., 2020.) در متبحر و دلسوز داشتن معلمان با 
 ایجاد موجبات تواندمی جامعه که است وپرورشآموزش امر

 این (. درHuang et al., 2020سازد ) فراهم را تحول بنیادی
 زا استفاده است، برای اطالعات و دانش انفجار عصر که عصر

جدید جهت یادگیری بهتر،  هایفناوری هایپتانسیل
–Hernández) است اثربخش معلمان نیازمند وپرورشآموزش

Pérez, 2020 .) کارآمد ومعلم اثربخش  هایمالکیکی از ،
حفظ نظم و انضباط در میان توانایی او در اداره کالس، 

به  تنهانه، یک معلم استشاگردان و هدایت یادگیری آنان 
را کنترل و اداره کرده  هاآن، بلکه دهدمیفراگیران آموزش الزم 

تا روند  کندمیاداره  ایشیوهو محیط آموزش کالس را به 
بوده و یادگیری بیشتر حاصل  جریان در درستیبهآموزشی 

که معلم برای نیل به اهداف فوق به کار  را یهایمهارتشود 
 به(. Oliva, 1398) نامندمی« 1مدیریت کالس»، گیردمی

 محیط به رسیدن برای که معلمان هاییمهارت مجموعه

نیازمندند،  هاآن به اثربخش و سازنده و جذاب آموزشی
 مدیریت .(Ao et al., 2020) گویندمی درس کالس مدیریت

 و گروهی اجتماعی هایموقعیت دیگر مانند درس کالس

 و طراحی مدیریت؛ یعنی کارکردهای انجام مستلزم
. است ارزشیابی کنترل و و ، رهبری، نظارتدهیسازمان
 آموزش و یادگیری برای را کالس جو کارکردها این تحقق

(. Soltanzadeh & Hashemzadeh, 2021) کندمی فراهم
 معلمان مسائل ترینهعمد از یکی همیشه درس ی کالساداره

 نیازپیش درس همواره کالس کنترل و اداره است، چون بوده

 اهداف به دستیابی برای اثربخش یادگیری محیط یک

 مدیریت که دهدمی پژوهشی نشان هاییافته. است آموزشی

 معلمان مشکالت و مسائل ترینعمده از یکی کالس درس

یند فرآ پیشرفت تحصیلی و دهدمیتحقیقات نشان  است
مدیریت  خوبیبههایی که در کالس آموزاندانشیادگیری 

 ازجمله(. Hernández–Pérez, 2020)بیشتر است  شوندمی

                                                           
1. class management 

 یرتأثعواملی که مدیریت کالس درس را توسط معلمان تحت 
طبق  کهطوریبه ،رفتارهای اخالقی است دهدمیقرار 

ند ارتحقیقات انجام شده معلمانی که رشد اخالقی مناسبی د
 ,Wang & Wang) اندبوده ترموفقدر کنترل کالس درس 

2020.) 
ای از صفات روحی و باطنی انسان را مجموعه اخالق

اعمال و رفتاری که از خلقیات  صورتبهاند که تعریف کرده
 کند و بدینشود، بروز ظاهری پیدا میدرونی انسان ناشی می

یف تعر توانمی شود که اخالق را از راه آثارشسبب گفته می
اخالق و رشد اخالقی، (. Kupfer et al., 2020) کرد

. دهدمیقرار  تأثیراخالقی معلمان را تحت  هایقضاوت
کاری و تعهد  هاینگرشتوانند بر اخالقی می هایقضاوت

(. Curtin et al., 2020شغلی معلمان اثرگذار باشد )
sinha-Dorganda (1990قضاوت اخالقی )یی را، توانا 2

 درست یا غلط، بر عنوانبهو امور اخالقی  هاموقعیتارزیابی 
 Kupfer et) مبنای آگاهی از معیارهای اخالقی توصیف کنند

al., 2020.)  نایی ، مستلزم توارفتار اخالقیبه نظر پیاژه داشتن
 Chengانجام قضاوت آگاهانه نسبت به کیفیت اعمال است )

et al., 2020 .)ایی درک درست از خالف قضاوت اخالقی توان
و معلمانی  هاستآنو داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به 

که قضاوت اخالقی باال داشته باشند کارها را با اصول اخالقی 
(. نهادینه کردن قضاوت Mueller, 2020) زنندیمپیوند 

شود معلمان از یک سو رضایت اخالقی در مدارس سبب می
از سوی دیگر رضایت  شغلی و خودشکوفایی فردی و

 را شاهد باشند هاآنو پیشرفت تحصیلی  آموزاندانش
(Gollwitzer et al., 2020 معلمانی که بر اخالقیات در .)

ا خود را ب هایگیرییمتصمدارند  تأکیددرس  و کالسمدرسه 
 & Margoniبخشند )انضمام قضاوت اخالقی بهبود می

Surian, 2020.) کنترل کالس و ی معلمانقضاوت اخالق 
 ازجمله که گیردمیعوامل مختلفی قرار  تأثیرتحت  هاآنتوسط 

است  احساسات تیریمدو  یرمنطقیغ یباورهااین عوامل 
(Sharma, 2020.) 

 ینمحققدر کنترل کالس  غیرمنطقی یباورهادرباره نقش 
و  یگرایکمالکه برخی از معلمان به دلیل  هستند باوربر این 

2. ethical judgment 
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و نحوه مدیریت  آموزدانشکه در مورد  1باورهای غیرمنطقی
و یا سهل  ازحدبیش هایگیریسختکالس دارند اقدام به 

ج خار هاآنو همین امر کنترل کالس را از دست  کنندمیگیری 
؛ Turner & Allen, 2018؛ Ozer & Akgun, 2015) کندمی

, 2019Guttmann-Seger ) امروزه در بین باور غیرمنطقی
لل اصلی پایین آمدن راندمان کاری افراد کارکنان یکی ع
چون افرادی که  (. et al., 2018Turner) استبخصوص شده 

اعث و ب شوندمیهستند، با خود درگیر باور غیرمنطقی دارای 
 هاآنبا محیط و دیگر افراد و کاهش کارآیی  هاآنناسازگاری 

 ( در2003) Ellis & Robert (.u et al., 2020Predat) شودمی
مورد رابطه باورهای غیرمنطقی با سالمت روانی افراد معتقدند 
که وجود باورهای غیرمنطقی در درازمدت باعث ایجاد 

 شودو فرد به اختالالت روانی مبتال می شوداضطراب می
(Outar et al., 2018.)  به نظرEllis  رفتار و عواطف انسان

راب، ناشی از باورها، اعتقادات و طرز تفکر اوست. اضط
افسردگی، غم، اندوه، خشم و ترس همگی ناشی از طرز فکر 
و باورهای فرد نسبت به جهان و دیگران است. وی نام این 

ریشه بسیاری از  Ellisباورها را باورهای غیرمنطقی گذاشت. 
د انواع عقایها و اختالالت رفتاری و روانی انسان را در ناراحتی

ان پیرامون خود دارد، و باورهای غیرمنطقی که در مورد جه
معلمانی که  (.Feldman, 2016؛ Allen et al., 2017) داندمی

م هو  یقضاوت اخالقداشته باشند هم در  غیرمنطقیباورهای 
)سلیمی و  ضعف اساسی خواهند داشت کنترل کالسدر 

دارند در  غیرمنطقیو افرادی که باورهای (، 1396همکاران، 
)نجار پور استادی،  ند بودمدیریت احساسات هم ضعیف خواه

1388.) 
ل کنتر تواندمیعواملی که  ازجملهکه گفته شد  طورهمان

قرار دهد مدیریت  تأثیرکالس توسط معلمان را تحت 
می معل دهدمیاحساسات است چنانکه نتایج تحقیقات نشان 

که توانایی کنترل و مدیریت احساسات خود را در 
ل کالس درس هم موفق مختلف ندارد، در کنتر هایموقعیت

ی همه (.Barry, 2020؛ Olson et al., 2019)نخواهد بود 
 دکننمیو عواطف را در زندگی خود تجربه  احساسات هاانسان
ناگون گو هایموقعیتطبیعی است که رویارویی با  کامالًو این 

و عواطفی متفاوت از خود نشان دهند، اما  احساسات

                                                           
1. Irrational beliefs 

 تنهانهاست و  یرعادیغو عواطف منفی شدید  احساسات
 & Jan) که آثار مخرب و زیان باری نیز داردسازنده نیست بل

Anwar, 2018).  افراد،  شودمیکنترل احساس موجب
شوند و فردی مفید و  کرداردرستو  اندیشنیک، بینواقع

(. Zhou et al., 2018) کارآمد در پیشرفت جامعه بشمار آیند
خود را مدیریت کنند،  توانند احساساتافرادی که نمی

توانند افرادی مورد اعتماد باشند و مسئولیت مهمی نمی
 ,.Kowalczuk et al) انجام دهند خوبیبههمچون معلمی را 

2020 .)Martin ( اظهار می2002و همکاران ) کنند مدیریت
رل در کنت هاآنبه موفقیت تواند مان میلاحساسات توسط مع

 باشد. ی داشتهتوجهقابلکالس کمک 
توانایی کنترل کالس  تواندمیعوامل دیگر که  ازجمله

قرار دهد، داشتن افکار اضطرابی  تأثیرتوسط معلمان را تحت 
معلمانی که دارای افکار  معموالًاست. به این صورت که 

اضطرابی هستند از ترس اینکه مبادا نتوانند در کالس درس 
هند ز دست بدرفتار مناسب داشته باشند و کنترل کالس را ا

، یا زیاد یهتنباز قبیل  یطیوتفرافراطمرتکب رفتارهای 
 دیغیرعایا سهل گیری  گیریسخت، یرضروریغ هایتشویق

در کنترل کالس با  هاآن شودمیو همین امر باعث  شوندمی
مشکل مواجه شوند و در مواردی کنترل کالس را از دست 

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

یک اختالل از طبقه  عنوانبه افکار اضطرابی (.2020
 اختیشنروانترین بیمارهای های اضطرابی یکی از رایجاختالل
 شناختی در فرایند خالتعامل ایجادکننده تدا عنوانبه است و

و نامرتبط با تکلیف، سبب ایجاد  شدهیفتحر توجهی، افکار
ی و عملکرد تحصیل ، افتل شناختی در فرایند یادگیریالاخت

 .(1398و همکاران،  رفیعی پور) شودمیرویگردانی از مدرسه 
است از  است که عبـارت یاضطراب، نگران یاصل یژگیو

 امدهاییپ دارای هایموقعیتی درباره ازحدبیش یدلواپس
 Mash) ازحدبیش ینگران (،Calvete et al., 2013) نامطمئن

& Barkley, 2014.)  افکارافرادی که  دهدمینشان تحقیقات 
دارند تعامالت اجتماعی کمتری با همکاران خود  اضطرابی

فی من تأثیرشخصی، ممکن است  هایناراحتیعالوه بر  دارند.
 Firth-Cozensداشته باشد ) هاآنو شغلی  بر عملکرد تحصیلی

& Greenhalgh, 2014 افکار  بارز وجود هاینشانه(. یکی از
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در کنترل درست کالس  هاآنمان عدم توانایی در معل اضطرابی
 (.Dyrbye et al., 2016درس است )

طبق مطالب ذکر شده قضاوت اخالقی و کنترل کالس 
که سه عامله مهم در  گیردمیدبیران از عوامل مختلفی نشأت 

این زمینه شامل باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات و 
نوز تحقیق جامعی در این باشد، اما ه تواندمیاضطرابی  افکار

چقدر در  زمانهم صورتبهزمینه که این سه متغیر ذکر شده 
ه دبیران دور ویژهبهقضاوت اخالقی و کنترل کالس دبیران 

دارد، صورت نگرفته است، و اگر هم تحقیقاتی  تأثیرمتوسطه 
ج نتای اندکردهمجزا رابطه این متغیرها را بررسی  صورتبه

پژوهشی  خألاساس یک  ینبر هم، اندادهدمتناقض را ارائه 
برای مشخص شدن رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت 

با قضاوت اخالقی و کنترل کالس  اسات و افکار اضطرابیاحس
که تحقیق حاضر در پی  شودمیدبیران دوره متوسطه احساس 

است. با توجه به مطالب ذکر شده با توجه به  خألجبران این 
به موضوع و مطالعات انجام داده،  مندیعالقهی و سابقه خدمت

پژوهشگر درصدد ارائه مدلی جهت تبیین رابطه بین باورهای 
اضطرابی با قضاوت  غیرمنطقی، مدیریت احساسات و افکار

اخالقی و کنترل کالس دبیران دوره متوسطه شهر کرمان برآمده 
 .دهد میزیر پاسخ عل سؤاالتتا از این طریق بتواند به 

 آیا باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات و افکار
کننده قضاوت اخالقی و کنترل کالس  بینیپیشاضطرابی 

ین رابطه ب یک مدل جامع برای تبیین توانمی؟ آیا باشندمی
باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی 

 دبیران اضطرابی و کنترل کالس با توجه به نقش میانجی افکار
 ارائه داد؟

 روش

یران دب آماری جامعه .استتحقیق توصیفی همبستگی  روش
نفر در سال  1400 تعداددوره متوسطه دوم شهر کرمان به 

. با توجه به اینکه در مدل یابی است 1398 -99 تحصیلی
معیارهای تعیین حجم  ترینمهممعادالت ساختاری یکی از 

 کهطوریبه است( هامؤلفهتعداد ) آشکارنمونه تعداد متغیرهای 
نفر در نظر گرفته شد بنابراین  28به ازای هر متغیر آشکار 

حجم  است مؤلفه 28تعداد متغیرهای آشکار این تحقیق که 

                                                           
1. anxious thoughts inventory 

نفر بوده است که با روش  560نمونه آماری این تحقیق 
نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه ایطبقهتصادفی  گیرینمونه

آماری توصیفی و استنباطی و  ایهروشاز  هادادهبرای تحلیل 
 و Spss23های افزارنرم( با SEMمدل معادالت ساختاری )

AMOS20 .استفاده شد 
پرسشنامه به شرح زیر  5مشتمل بر  هاداده آوریجمعابزار 

 :بود

پرسشنامه  این (:IBT) پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز
برای  Ellisنظریه  بر اساس( و 1968) Jonesتوسط 

و سنجش عقاید غیرمنطقی ساخته شده است. این  گیریدازهان
زیرمقیاس تشکیل شده  10 بوده و از سؤال 40 دارایپرسشنامه 

کرت لی ایدرجهپنجبر پایه مقیاس  هاپرسش بندیدرجهاست. 
است و آزمودنی میزان موافقت یا مخالفت خود را به توجه به 

 تا حدی موافقم ،4 نمره ، موافقم5نمره  موافقم کامالً) درجات
مشخص  (1 نمره مخالفم کامالًو  2نمره  مخالفم ،3نمره 

 68/0این پرسشنامه را  ایسازه( روایی 1968) Jones. کندمی
در ایران نجار پور استادی و همکاران  ذکر کرده است و

 ن راآ( روایی این پرسشنامه را مناسب و ضریب پایایی 1388)
. ضریب پایایی این اندکرده ذکر 81/0کرونباخ  آلفایبه روش 

 آمد. به دست 92/0کرونباخ  آلفایپرسشنامه با روش 
 مدیریت احساسات پرسشنامه :پرسشنامه مدیریت احساسات
طراحی و معرفی  2004سال  در توسط کیم گراتس اولین بار

 5ا مقیاس لیکرت ب سؤال 36گردید. این پرسشنامه دارای 
)پذیرش  مؤلفهمقیاس یا و دارای شش زیر ، استای درجه
عاطفی، انجام رفتارهای هدفمند، توانایی کنترل  هایپاسخ

تکانه، آگاهی عاطفی، راهکارهای تنظیم عاطفی و شفافیت و 
 لفایآکه سازنده پایایی آن را به روش  استتفکیک عاطفی( 

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

 Wellsاین مقیاس توسط  (:AnTI1) ضطرابیا پرسشنامه افکار

نگرانی، برای  چندبعدیمقیاس  عنوانبه( 1994-1995)
اصلی نگرانی و تمایز بین نگرانی  هاییطهحسنجش محتوای 

 یافکار اضطراب و ارزیابی منفی از نگرانی، طراحی شده است و
را در سه مقیاس نگرانی اجتماعی، نگرانی جسمانی، فرانگرانی 

)هر گز  یادرجه 4بر اساس مقیاس لیکرت  هاپاسخ. سنجدیم
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، و همیشه نمره 3، گاهی اوقات نمره 2نمره  ندرتبه، 1نمره 
کرونباخ خرده  آلفای. ضریب شوندیم گذارینمره( 4
 -. ضریب همبستگی آزموناست 84/0تا  75/0بین  هایاسمق

عبارت است از:  هایاسمقآزمون مجدد برای هر یک از خرده 
( و فرانگرانی 84/0(، نگرانی جسمانی )76/0رانی اجتماعی )نگ
(. ضریب 1396، ترجمه اکبری و همکاران، 1962( )ولز 77/0)

 به دست 85/0کرونباخ  آلفایپایایی این پرسشنامه با روش 
 آمد.

جهت سنجش قضاوت اخالقی از : پرسشنامه قضاوت اخالقی
است. این  ( استفاده شده1998) Sinhaپرسشنامه استاندارد 

است و به ارزیابی تشخیص،  سؤال 50 پرسشنامه شامل
جمالت ناتمام، مقایسه، بهترین پاسخ اخالقی، استدالل اخالقی 

 Sinha. روایی و پایایی پرسشنامه توسط پردازدمیو تعریف 
قرار گرفته است پایایی این پرسشنامه به  تأیید( مورد 1998)

 آلفاینی آن از طریق و همسانی درو 93/0 روش دونیمه کردن
به  89/0ذکر شده است که در این پژوهش  55/0کرونباخ 

 آمد. دست
 از کنترل کالسبرای سنجش  :کنترل کالس پرسشنامه
 بر اساس( استفاده شد که 2002و همکاران ) Martinپرسشنامه 

چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن طراحی شده است که 
خودگزارش دهی روش پاسخگویی به پرسشنامه به روش 

پرسش در سه مقیاس، مدیریت  25است. پرسشنامه دارای 
 گذارینمرهافراد، مدیریت رفتار و مدیریت آموزش است. 

تا  1لیکرت است )هرگز= ایدرجه 4 یاسمقپرسشنامه در 
. (1388( )عالی و امین یزدی، 4همیشه= 3معموالً= 2=ایاندازه

پرسشنامه را به  پرسشنامه روایی (1388عالی و امین یزدی )
و با روش تحلیل  88/0 روش محتوایی و با سیگمای شمارشی،

به دست آورده است. همچنین پایایی پرسشنامه  79/0 عاملی
در این  ؛ کهاندآوردهبه دست  78/0کرونباخ  آلفایرا به روش 

 آمد. به دست 69/0پژوهش 

 هایافته

بیان شده  1در جدول  مشخصات دموگرافیک پاسخگویان
 ست.ا

 .1جدول 

 توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک پاسخگویان
 درصد فراوانی فراوانی هاگزینه متغیر

 7/40 228 مرد جنسیت

 3/59 332 زن

 18 101 سال 30 تا 20 سن

 6/43 244 سال 40 تا 31

 5/27 154 سال 50 تا 41

 9/10 61 سال به باال 51

 4/5 30 سال 5 تا 1 سابقه خدمت

 1/22 124 سال 10 تا 6

 8/36 206 سال 15 تا 11
 9/28 126 سال 20 تا 16
 8/6 38 سال 30 تا 21

 2/20 113 یپلمدفوق میزان تحصیالت
 9/52 296 لیسانس

 2/25 141 یسانسلفوق
 8/1 10 دکتری

درصد زن  3/59درصد پاسخگویان مرد و  7/40: جنسیت
 .اندبوده
درصد  6/43، 30تا  20ن بین درصد پاسخگویا 18: سن سن
 9/10سال و  50تا  41درصد بین  5/27سال،  40تا  31بین 

 سال بوده است. 50درصد بیشتر از 
تا  1درصد پاسخگویان بین  4/5: سابقه خدمت سابقه خدمت

 15تا  11درصد بین  8/36سال،  10تا  6درصد بین  16/22، 5
تا  21بین  درصد 8/6سال و  20تا  16درصد بین  9/28سال، 

 سال بوده است. 30
درصد پاسخگویان  2/20: تحصیالت میزان تحصیالت

و  لیسانسفوقدرصد  2/25درصد لیسانس،  9/52، دیپلمفوق
 (.1درصد دکتری بوده است )جدول  8/1

بررسی  2در جدول  توصیفی متغیرهای تحقیق یهاآماره
 شده است.
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 .2جدول 

 توصیفی متغیرها هایشاخص

 کشیدگی چولگی انحراف معیار گینمیان متغیر

 12/0 047/0 74/25 46/113 باورهای غیرمنطقی

 -181/0 059/0 34/22 11/122 مدیریت احساسات

 -666/0 -104/0 49/12 82/46 افکار اضطرابی 

 559/0 -656/0 48/9 61/32 قضاوت اخالقی

 -35/0 -132/0 5/8 61/77 کنترل کالس

گین و انحراف معیار که میان دهدمینشان  2جدول 
؛ مدیریت احساسات 46/113±74/25باورهای غیرمنطقی 

؛ قضاوت 82/46±49/12 افکار اضطرابی ؛34/22±11/122
 .است 61/77±5/8و کنترل کالس  61/32±48/9اخالقی 

الگوی پیشنهادی با استفاده از مدل معادالت در ادامه 
 قرار گرفته است. موردبررسی ارزیابی ساختاری

برازندگی  هایشاخصالگوی اولیه بر اساس برازش 
 (شدهینتدودر این مطالعه در ردیف اول )مدل  مورداستفاده

مقادیر بعضی از  دهدیمگزارش شده که نشان  4 جدول
برازندگی الگوی اولیه حاکی از آن بود که الگوی  هایشاخص

پیشنهادی به اصالحات و بهبود نیاز دارد، برای این منظور در 
 یخروجدر  (MIاصالحی ) هایشاخصبعد با توجه به مرحله 

20 Amos  نبودند حذف و مسیرهای  دارمعنیمسیرهای که
( به مدل اضافه گردید. پس از 2شکل پیشنهادی ) یانسکووار

برازندگی آن در ردیف  هایشاخصاعمال این تغییرات، نتایج 
که مندرجات  گونههمان آورده شده است. 3الگوی دوم جدول 

الگوی اول از برازش خوبی برخوردار  دهدیمنشان  4 ولجد
 IFI ،CFI ،TLIو  GFI برازش یعنی هایشاخص)چون  یستن

کمتر است( در مراحل بعد با اضافه کردن مسیرهای  /90از 
 و یافتهبهبود( پیشنهادی، الگو MI) یاصالح هایشاخص
)چون  است موردقبولبرازندگی الگوی نهایی  هایشاخص
 90/0نزدیک  IFI ،CFI ،TLIو  GFIبرازش یعنی  یهاشاخص

 و باالتر است(.

 .3جدول 

 و الگوی نهایی شدهتدوینبرازندگی برای الگوهای  هایشاخص
RMSEA CFI TLI IFI GFI NPAR /Df2X Df 2X برازندگی الگو هایشاخص 

 شدهینتدومدل  71/1601 342 68/4 64 825/0 849/0 832/0 848/0 081/0

 مدل اصالحی )نهایی( 1440 341 22/4 65 836/0 868/0 853/0 867/0 076/0

 مدل استقالل 61/8668 378 93/22 28 231/0 001/0 001/0 001/0 198/0
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 .1 شکل

 در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس در بین افکار اضطرابی نقش میانجی شدهتدوینمدل 

 دبیران

 

 .2شکل 

 در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس افکار اضطرابی نقش میانجی شدهاصالحالگوی 
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 5از  ترکوچکمقادیر  Df2X/برای شاخص برازندگی 
باشد حاکی از برازش  ترنزدیکمناسب و هرچقدر به صفر 

مقدار  IFI ،CFI ،TLIو  GFIص . برای شاخاستخوب الگو 
تلقی  ولقبقابلبرازش نیکویی  عنوانباالتر بهو  90/0به نزدیک 

. در ارتباط با استخوب بودن مدل  دهندهنشانکه  شودیم
 دهندهنشانیا کمتر  05/0 مقادیر نزدیک به RMSEAشاخص 

یا کمتر بیانگر خطای منطقی  08/0برازش خوب الگو و مقدار 
نشان از الزام رد کردن الگو  10/0 مقدار باالتر ازتقریب است؛ 

 هایشاخصبه مقادیر  با توجهبنابراین ؛ (1389 )قاسمی، است
( و مرز مقادیر شدهنیتدوبرازش الگوی نهایی )الگوی 

ه گفت که مدل ارائه شد توانمی، ذکرشدهباال  که در قبولقابل
شان ن. ضرایب رگرسیونی مدل است موردقبولدر این تحقیق 

افکار  نقش میانجی خوبیبهکه متغیرهای ذکر شد  دهدیم
 یریتو مدبین باورهای غیرمنطقی  در رابطه اضطرابی

ا راحساسات با قضاوت اخالقی و کنترل کالس در بین دبیران 
 .کندیمتبیین 
به این  توانمیکلی برازش  هایشاخص استفاده از با

ص گزارش شده خا مقادیر از نظرصرفپرسش پاسخ داد که 
، توسط شدهینتدو، مدل طورکلیبهبرای پارامترها، آیا 

خیر؟  یا شودیمتجربی گردآوری شده حمایت  یهاداده
رای است. ب قبولقابلپاسخ مثبت باشد، مدل  کهیدرصورت

 جدول فوق باید گفت: تفسیر مقادیر موجود در
و  1440با  ( برابرCMINوجود کای اسکوئر غیر معنادار ) -

مطلوب را به نمایش  اییجهنت( P=001/0) ح معناداریسط
، اما در این میان نقش درجه آزادی نیز اهمیت دارد. گذاردیم

عالوه بر این با توجه به اینکه درجه آزادی مدل برازش شده 
نزدیک  378از صفر دور و به درجه آزادی مدل استقالل  341

 باید تلقی مطلوبی از مدل داشت. شودیم
( که NPAR) شدهینتدوپارامترهای آزاد برای مدل تعداد  -

به  راحتیبهدر تدوین مدل  دهدیماست، نشان  65 مقدار آن
هزینه کردن درجات آزادی پرداخته نشده است و این وضعیت 

 است. قبولقابل
نسبی نیز باید گفت در این جدول  هایشاخصدر مورد  -

 لقبوقابل است که از وضعیتی 22/4مقدار کای اسکوئر نسبی 

شاخص ریشه  076/0 برای مدل حکایت دارد. همچنین مقدار
( برای مدل عاملی RMSEAدوم میانگین مربعات باقیمانده )

 بودن مدل است. قبولقابلحاکی از  شدهینتدو

( برابر TLIلوئیس ) -در جدول فوق شاخص برازش توکر -
 867/0با  ( برابرCFIشاخص برازش تطبیقی ) و 853/0 با

بر است، لذا  90/0نزدیک  هاآنمقادیر  کهازآنجاییو است 
تلقی  قبولقابل شدهینتدو، مدل هاشاخصاین  اساس

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

 ( برابر باIFIو مقدار شاخص برازش افزایشی ) 836/0برابر با 
. نددهیمرا نشان  قبولقابلکه هر دو مقادیری  است 868/0

کلی برازش که در جدول فوق آمده، نشان  هایشاخصمقادیر 
از وضعیت  کامالًاین پژوهش  گیریاندازهمدل  دهدیم

 ی برخوردار است.قبولقابل

 .4جدول 

در الگوی  هاآنالگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد 

 نهایی

 β 2R P مسیر

 001/0 38/0 -62/0 قضاوت اخالقی ←باورهای غیرمنطقی 

 001/0 13/0 -36/0 کنترل کالس ←باورهای غیرمنطقی 

 001/0 1/0 32/0 افکار اضطرابی ←باورهای غیرمنطقی 

 001/0 1/0 32/0 قضاوت اخالقی ←مدیریت احساسات 

 001/0 11/0 33/0 کنترل کالس ←مدیریت احساسات 

 001/0 06/0 -24/0 افکار اضطرابی ←مدیریت احساسات 

 001/0 1/0 -32/0 قضاوت اخالقی ← افکار اضطرابی 

 001/0 92/0 -96/0 کنترل کالس ←افکار اضطرابی  

 001/0 - -55/0 باورهای غیرمنطقی مدیریت احساسات

 که دهدیمآمده از آزمون مدل فوق نشان  به دستنتایج 
ضریب رگرسیون رابطه باورهای غیرمنطقی و قضاوت اخالقی 

و  001/0 داری( برابرعنی)م Pاست و چون  -62/0 برابر با
 درنتیجه( است α=05/0) 05/0داری از سطح معنی ترکوچک

گفت که بین باورهای غیرمنطقی با قضاوت اخالقی  توانمی
وجود دارد. با توجه به منفی  داریمعنیدر بین دبیران رابطه 
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گفت با افزایش باورهای  توانمیبودن ضریب رگرسیون 
 .یابدیمر بین دبیران کاهش غیرمنطقی، قضاوت اخالقی د

که ضریب رگرسیون رابطه  دهدیمنتایج دیگر مدل نشان 
است و  32/0مدیریت احساسات و قضاوت اخالقی برابر با 

از سطح  ترکوچکو  001/0برابر داری( )معنی Pچون 
 گفت که بین توانمی درنتیجه( است α=05/0)05/0داری معنی

ی در بین دبیران رابطه مدیریت احساسات با قضاوت اخالق
وجود دارد. با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیون  داریمعنی

گفت با افزایش مدیریت احساسات، قضاوت اخالقی  توانمی
 .یابدیمدر بین دبیران نیز افزایش 

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

 05/0داری از سطح معنی ترکوچکو  001/0داری( برابر )معنی
(05/0=α است )گفت که بین باورهای  توانمی درنتیجه

 داریمعنیغیرمنطقی با کنترل کالس در بین دبیران رابطه 
 وانتمیوجود دارد. با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیون 

ن کالس در بی گفت با افزایش باورهای غیرمنطقی، کنترل
 .یابدیمدبیران کاهش 

ضریب رگرسیون رابطه مدیریت احساسات و کنترل کالس 
 001/0داری( برابر مقدار )معنی Pاست و چون  33/0برابر با 

 درنتیجه( است α=05/0) 05/0داری از سطح معنی ترکوچکو 
گفت که بین مدیریت احساسات با کنترل کالس در  توانمی

 وجود دارد. با توجه به مثبت بودن داریمعنیه بین دبیران رابط
گفت با افزایش مدیریت احساسات،  توانمیضریب رگرسیون 

 .یابدیمکنترل کالس در بین دبیران نیز افزایش 
افکار  ضریب رگرسیون رابطه باورهای غیرمنطقی و

داری( برابر مقدار )معنی Pاست و چون  32/0برابر با  اضطرابی
( است α=05/0) 05/0داری از سطح معنی رتکوچکو  001/0

کار اف گفت که بین باورهای غیرمنطقی و توانمی درنتیجه
 وجود دارد. با توجه به مثبت داریمعنیدبیران رابطه  اضطرابی

گفت با افزایش باورهای  توانمیبودن ضریب رگرسیون 
 .یابدیمدبیران نیز افزایش  افکار اضطرابی غیرمنطقی،

افکار  ون رابطه مدیریت احساسات وضریب رگرسی
برابر داری( )معنی Pاست و چون  -25/0برابر با  اضطرابی

( است α=05/0) 05/0داری از سطح معنی ترکوچکو  001/0
کار اف گفت که بین باورهای غیرمنطقی و توانمی درنتیجه

وجود دارد. با توجه به منفی  داریمعنیدبیران رابطه  اضطرابی
گفت با افزایش مدیریت  توانمیرگرسیون بودن ضریب 

 .شودیمدبیران کمتر  افکار اضطرابی احساسات،
ی و قضاوت اخالق افکار اضطرابی ضریب رگرسیون رابطه

 001/0داری( برابر مقدار )معنی P است و چون -32/0برابر با 
( است α=05/0) 05/0داری از سطح معنی ترکوچکو 

 و قضاوت افکار اضطرابی گفت که بین توانمی درنتیجه
وجود دارد. با توجه به منفی  داریمعنیاخالقی دبیران رابطه 

افکار  گفت با افزایش توانمیبودن ضریب رگرسیون 
 .شودمی، قضاوت اخالقی دبیران کمتر اضطرابی

الس ک و کنترل افکار اضطرابی ضریب رگرسیون رابطه
 001/0 ی( برابردارمقدار )معنی P است و چون -96/0ا برابر ب

 درنتیجه( است α=05/0) 05/0 داریسطح معنی از ترکوچکو 
ط و کنترل کالس توس افکار اضطرابی گفت که بین توانمی

وجود دارد. با توجه به منفی بودن  داریمعنیدبیران رابطه 
، یافکار اضطراب گفت با افزایش توانمیضریب رگرسیون 

 .ودشیمکنترل کالس توسط دبیران کمتر 

 گیریبحث و نتیجه

 اب یرمنطقیغ یباورهابین  دهدیمآمده نشان  به دستنتایج 
وجود دارد، به  دارمعنیرابطه منفی و  رانیدب یقضاوت اخالق

 یهاقضاوت، غیرمنطقیاین معنی که با افزایش باورهای 
 Van Wyk. در راستای این نتایج شودیماخالقی دبیران کمتر 

افراد  شودیمیکی از عواملی که باعث  کندیم( اظهار 2004)
نادرست در مورد رفتار و نیات دیگران داشته  یهاقضاوت

Ellis (2001 )است؛  هاآندر  غیرمنطقیباشند وجود باورهای 
ختی شنا هاییفتحردر مورد رابطه بین باورهای غیرمنطقی با 

 شناختی هاییفتحرباورهای غیرمنطقی موجب  کندیماظهار 
معتقد است همچنین ایشان  ؛شودیم غیراخالقی یهاقضاوتو 

 هاآنمردم و زندگی عاطفی نامنظم  هاییناراحتکه بسیاری از 
و  در مورد خود غیرواقعیو  غیرمنطقیریشه در انواع عقاید 

دارد. از نظر او مشکالت روانی نتیجه  هاآنجهان پیرامون 
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عواطف محصول  چراکهشناخت های نادرست افراد است 
 یغیرمنطقناخت است؛ و پیامدهای فراوانی که از تفکرات ش

هیجانی به  یهااختالل ترینمهمعلل اساسی  شوندیمناشی 
 Ozer & Akgun (2015 ،)Turner & Allen. روندیمشمار 

هستند که  ( بر این باور2019) Seger-Guttmann( و 2018)
که  قیو باورهای غیرمنط گراییکمالبرخی از معلمان به دلیل 

و نحوه مدیریت کالس دارند اقدام به  آموزدانشدر مورد 
 و همین کنندیمو یا سهل گیری  ازحدبیش هایگیریسخت

 وارما هاینس .کندیمخارج  هاآنامر کنترل کالس را از دست 
 دکنیماخالقی بیان  یهاقضاوتدر نظریه خود درباره  (1990)

 ثیرتأن تحت یارارفتارگ فرد درباره هاییابیارزو  هاقضاوت
دبین افراد ب یطوربه گیردیمفرد قرار  شناختیروان هایویژگی

در مورد وقایع و افراد محیط پیرامون با دیدی منفی نگرانه 
ایع و بیشتر از بعد منفی و بدبینانه به تحلیل وق کنندیمقضاوت 

در  و کنندیموی پردازند و افراد مثبت اندیشه برعکس عمل 
افراد به افکار و باورهای  کندیمدیگر ایشان باید جایی 

غیرمنطقی نسبت به خود، محیط پیرامون و دیگران دارند، این 
را  هاآناخالقی  یهاقضاوت ایمالحظهقابل طوربهافکار 
ران برای دبی کهیوقتبر این اساس  .دهدیمقرار  تأثیرتحت 

ن ، بر ایاز رضایت درونی باشد ترمهمدیگران خیلی  تأیید
ه وجود داشت حلراهتصور باشد که برای هر مسئله فقط یک 

آن در  ،باشد، از رقابت با افراد قوی وحشت داشته باشد
در شرایط مختلف  هاآنانتظار داشت که  توانینم صورت
و رفتارهای درگیر با آن منطقی و  موضوعات دربارهبتوانند 

شفاف اصول،  رطوبه توانندینم ؛ وقضاوت کنند تریاخالق
هستند را  شانکه راهنمای اعمالخود را  و باورهای هاارزش
روحیه گفتن حقیقت را در شرایط مختلف ، کنندیمبیان 

ادر ق پذیرندینمنخواهند داشت، اشتباهات و شکست خود را 
خط و حتی ، نخواهند بودبه بخشیدن و فراموش کردن 

اصول اخالقی را ، کنندینماجرا  یخوببهسازمان را  هاییمش
ر ب. کنندینمو از باورهای اخالقی تبعیت  کنندینمرعایت 

ران دبی غیرمنطقیتوصیفی میزان باورهای  هاییافته اساس
بیشتر از سطح متوسط است به عبارتی بیشتر دبیران دارای 

هستند و از سویی دیگر قضاوت اخالق  غیرمنطقیباورهای 

 ج تحقیق یکی از دالیلکه طبق نتای در حد متوسط است هاآن
ان آن غیرمنطقیباال نبودن قضاوت اخالقی دبیران باورهای 

 قیغیرمنطاست پس باید تالش شود از طریق اصالح باورهای 
اخالقی دیبران ارتقاء یابد. در این راستا سلیمی و  یهاقضاوت

( به این نتیجه رسیدند که معلمانی که باورهای 1396همکاران )
ی ضعف اساس یقضاوت اخالقباشند هم در داشته  غیرمنطقی

قضاوت  کندیم( بیان 2020) Sharmaخواهند داشت و 
ه ک گیردیمعوامل مختلفی قرار  تأثیرتحت  ی معلماناخالق

 است. غیرمنطقی یباورهااین عوامل  ازجمله
اوت قض بااحساسات  تیریمدطبق نتایج تحقیق بین 

 یناد دارد، به وجو دارمعنیرابطه مثبت و  رانیدب یاخالق
که با افزایش مدیریت احساسات توسط دبیران،  صورت

 هاییافته بر اساس، و شودیمبهتر  هاآنقضاوت اخالقی 
 رانیدب یقضاوت اخالقتوصیفی میانگین مدیریت احساسات و 

دبیران از نظر مدیریت  دهدیمکه نشان  استدر حد متوسط 
ار ندارند و در سطح باالیی قر یقضاوت اخالقاحساسات و 

یج یکدیگر هستند. در راستای این نتا تأثیراین دو متغیر تحت 
توانایی کنترل  هرچقدر( نشان داده است که 1396ملک فر )

بهتر  اهآناخالقی  یهاقضاوتاحساسات کارکنان بیشتر باشد 
( حاکی از آن بوده است 1395؛ نتایج تحقیق قیطاسی )شودیم

تارهای اخالقی دانشجویان را که بین مدیریت احساسات و رف
 کندیم( بیان 2020) Sharma وجود داشته است؛ داریمعنی

که  دگیریمعوامل مختلفی قرار  تأثیری تحت قضاوت اخالق
 & Lopes. است احساسات تیریمداین عوامل  ازجمله

Salovey (2013رابطه ) رفتارهای اخالقی  و احساسات کنترل
نشان داد توانایی  یقی( در تحق2012) Shover .اندکرده تأییدرا 

کننده رفتارهای اخالقی  بینیپیشمدیریت احساسات 
مبادله اجتماعی »( در نظریه 2011) Lawler. است آموزاندانش

 طوربه تواندیممدیریت احساسات  کندیماظهار  «احساسات
ن قرار دهد به ای تأثیررفتارهای اخالقی را تحت  یتوجهقابل

شخص نتواند بر احساسات خود کنترل داشته  صورت که وقتی
هیجانی کنترل خود را از دست دهند  هایموقعیتباشد و در 

هیجانی عمل  صورتبهتصادفی  هایموقعیتو با شرایط و 
بر احساست خود غلبه کنند و رفتارها و  توانندینمکنند 
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نشأت گرفته از احساسات خواهد بود نه  هاآن هاییابیارز
قی و برعکس اگر شخص بتواند بر احساسات خود تحلیل منط

بر  تواندیمو جدید کنترل داشته باشد  زااسترسدر شرایط 
تحلیل منطقی شرایط و وقایع را ارزیابی کند و یک  اساس

فت گ توانمی بارهیندراقضاوت عادالنه از وقایع داشته باشد. 
ظرفیت افراد در کنترل مؤثر احساسات بر شادمانی 

. در گذاردیم تأثیر، جسمانی و بین فردی اختیشنروان
به تعامل کافی از شناخت و هیجان جهت احساسات  تیریمد

باال  افراد با احساس بهزیستیمقابله با شرایط منفی نیاز است. 
و از حوادث  کنندیمهیجانات مثبت را تجربه  یاعمده طوربه

 اتحساسا اصوالً. مثبتی دارند یابیخودارزو وقایع پیرامون 
 معین موقعیت یک است ممکن، یعنی؛ است فردی حس یک

 دیگری مورد در اما بترساند یا کند خشمگین کامالً را فردی
امل به تعاحساسات  تیریمدنیاورد. در  وجود به واکنشی هیچ

کافی از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز 
 نندک تضمین را انسان سالمت توانندیم حتی است. احساسات

 و فرآیندهای درونی بر است مبتنیاحساسات  تیریمدو 
 لتعدی و نظارت، ارزیابی و مهار برابر در یدهپاسخ بیرونی

 هاآن تند و زودگذر خصایص خصوصبههیجانی  تعامالت
 همه شاملاحساسات  تیریمد؛ اهداف رسیدن تحقق به برای

افزایش،  برای که شودیم اییرآگاهانهغ و آگاهانه راهبردهای
 یک شناختیِ و احساسی، رفتاری یهامؤلفه کاهش و حفظ
اسات، احس فهم توانایی به و شودیم برده کاربه هیجانی پاسخ

ات احساسدر کنترل  .دارد اشاره هیجانات ابراز و تجربه تعدیل
جهت مقابله با شرایط احساس به تعامل کافی از شناخت و 

که تجربه احساسات  باید توجه داشتمنفی نیاز است. 
احساسات ناخوشایند و  یتجربهبا  زمانهمخوشایند و مثبت 

منفی صرف کند به همان نسبت زمان کمتری را برای 
. از سوی دیگر باید توجه گذاردیماحساسات منفی باقی 

ند که نیست یدوقطبداشت که احساسات مثبت و منفی حاالت 
ی احساس یعن؛ فقدان یکی وجود دیگری را تضمین کند

 آیدیمنمندی مثبت تنها با فقدان احساسات منفی پدید یترضا
حضور احساسات مثبت  لزوماًو عدم حضور احساسات منفی 

، بلکه برخورداری از احساسات مثبت آوردینمرا به همراه 

ر بنابراین اگ؛ خود به شرایط و امکانات دیگری نیازمند است
 ورتآن صاشند در باالیی داشته ب احساسات دبیران مدیریت

 کندیمبه آن عمل  آنچهبه آن معتقد هستند و  آنچهبین 
درست است را  دانندیم آنچههماهنگی وجود خواهد داشت، 

 هازمانو به گفتن حرف راست در تمام  دهندیمدر عمل انجام 
با کسی که کار نادرستی انجام  توانندیمایمان خواهند داشت، 

جرأت اعتراف به اشتباهات خود کنند،  صریح مخالفت دهدیم
را خواهند داشت، به افراد نیازمند کمک و یاری در مواقع لزوم 

، خواهند بود قادر به بخشیدن و فراموش کردن، کنندیمکمک 
 غالبشانرویکرد و  شوندیم یخلقخوشو  برخوردخوشآدم 

 .خواهد بود خدمت به دیگران

با  ساساتمدیریت اح یهامؤلفه نیبطبق نتایج تحقیق 
ن طبق میانگی وجود دارد. دارمعنیرابطه  رانیدبکنترل کالس 

آمده توانایی کنترل کالس توسط دبیران در حد  به دست
هم  اهآنمتوسط است و با توجه به اینکه مدیریت احساسات 

متغیر  این دو شودیمدر سطح متوسطه بوده است پس استنباط 
زم در یران توانایی الهستند و برخی از دب یکدیگر تأثیرتحت 

مدیریت احساسات خود در کالس درس را ندارند و همین 
امر باعث شده است که در کنترل کالس هم موفق عمل نکنند. 

به این نتیجه  که( 1398صفر زاده ) هاییافتهاین نتایج با 
ست، ا مؤثرکه مدیریت احساسات بر کنترل کالس  اندیدهرس
( که 2020) Barry( و 2019) و همکاران Olson هاییافتهو 

کنترل کالس توسط  تواندیمجمله عواملی که  دهدیمنشان 
قرار دهد مدیریت احساسات است  تأثیرمعلمان را تحت 

رل معلمی که توانایی کنت دهدیمچنانکه نتایج تحقیقات نشان 
مختلف ندارد،  هایموقعیتو مدیریت احساسات خود را در 

؛ همسو است، فق نخواهد بوددر کنترل کالس درس هم مو
 یطا شرابعاطفی متناسب  هایپاسخبنابراین اگر دبیران بتوااند 

هیجانی از خود بروز دهند، رفتارهای خود را در شرایط 
احساسی کنترل کنند، رفتارهای عاطفی و احساسی که از خود 

هدفمند و مدیریت شده باشد، از عواطف  دهندیمبروز 
عاطفی دیگران  یهاواکنشبه  بتو نسدیگران آگاه باشد 

آمادگی داشته باشد، و در هر شرایط رفتار عاطفی و احساسی 
دیگران  کهیطوربهمتناسب با شرایط از خود بروز دهد 
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فرد نوع احساس و عواطف او را  یهاواکنشاز  راحتیبه
ر چنین دبیری امو آن صورتکنند در  کنسبت به موقعیت در

 مراحل کار دهیسازمانبرنامه درسی، کالس را از طریق تنظیم 
باال بردن کارایی کالس،  منظوربهمحیط  دهیسازمانو منابع و 

قوه مسائل بال بینیپیشو  آموزاندانشنظارت بر پیشرفت 
 آموزاندانشبه رفتارهای  ؛ وکندیممدیریت و کنترل  خوبیبه

و در وضع  دهدیمفوری نشان  العملعکسدر کالس درس 
از  و گیردیمرا در نظر  آموزاندانشبر کالس رضایت قوانین 

 آموزاندانشبرای فعالیت بیشتر  ییهامشوقو  هاکنندهیتتقو
 کندیماستفاده 

رابطه  ی درافکار اضطرابنتایج تحقیق حاکی از آن است که 
نقش  انریدب نیدر ب یقضاوت اخالق و غیرمنطقی یباورهابین 

باعث  غیرمنطقی یباورهامیانجی دارد، به این صورت که 
 شودیمو افکار اضطرابی باعث  شودیمایجاد افکار اضطرابی 

در راستای  ؛ کهاخالقی در فرد کاهش پیدا کند یهاقضاوت
( نشان دادند بین افکار 1386)بهرامی و رضوان این نتایج 

رضایی و اضطرابی و باورهای فراشناختی رابطه وجود دارد 
 طقیغیرمنباورهای رسیدند بین  یجهنتبه این  (1391) همکاران

و  Purdonارتباط وجود دارد.  آموزاندانشاضطراب  و
( به این نتیجه رسیدند که کسانی که افکار 2019همکاران )

 هایهیافتبیشتری دارند؛  غیرمنطقیاضطرابی دارند باورهای 
باورهای  بین داده که ( نشان2018و همکاران ) Flett و هویت

 وجود معنادارمثبت  همبستگی افکار اضطرابی و غیرمنطقی

یکی از عواملی که  کندیم( اظهار 2004) Van Wykدارد؛ 
نادرست در مورد رفتار و  یهاقضاوتافراد  شودیمباعث 

 هانآدر  غیرمنطقینیات دیگران داشته باشند وجود باورهای 
( در مورد رابطه بین باورهای غیرمنطقی با 2001) Ellisاست؛ 

شناختی نشان داد که باورهای غیرمنطقی موجب  هاییفتحر
 Ellis. شودیم غیراخالقی یهاقضاوتشناختی و  هاییفتحر

 مردم و زندگی هاییناراحت( معتقد است که بسیاری از 1995)
و  غیرمنطقیریشه در انواع عقاید  هاآنعاطفی نامنظم 

این  بر دارد. هاآنو جهان پیرامون  در مورد خود غیرواقعی
دبیران باورهای نادرستی همچون  کهیوقتگفت  توانمیاساس 

ت کنند، از شکس تأییدباید دیگران مرا  حتماًاین باشند که: 

خطاکاران سزاوار مجازاتی هستند که خوردن هراسان باشند، 
 شدن با اتفاقات جدید به دلیل روبرو، از آیندیمبه آن گرفتار 

ریزان جدید گ هایگیرییممتصاحتمال شکست پرهیز کنند، از 
این باور باشند که برای انجام دادن هر کاری فقط  باشند، بر

دچار  هاآنت ه درست و صحیح وجود دارد در آن صوریک را
، همیشه در مورد وضعیت شوندیمنگرانی شدید  اضطراب و
خورده تلقی  شکست، خود را یک فرد شوندمی خود نگران

دگی لیوان را در زن خالییمهو ننفی م هایجنبه، بیشتر کنندیم
امر  نیو هم شوندیمو نسبت به دیگران بدبین  بینندیمخود 

در مورد دیگران اشتباه  هاآن یهاقضاوتکه  شودیمباعث 
و  نادرست تحلیلی کنند صورتبهباشد و رفتارهای دیگران را 

 داشته باشند. سوءظن هاآنبه افراد و نیات 
رابطه  ی درافکار اضطرابز آن است که نتایج تحقیق حاکی ا

نقش  رانیدب نیدر ب یقضاوت اخالق ومدیریت احساسات بین 
باعث مدیریت احساسات میانجی دارد، به این صورت که 

و کاهش افکار اضطرابی باعث  شودیمکاهش افکار اضطرابی 
یا برعکس  ؛ واخالقی در فرد باال باشد یهاقضاوت شودیم

افکار اضطرابی در  شودیمحساسات باعث ناتوانی مدیریت ا
فرد تشدید شود و این امر باعث کاهش قضاوت اخالقی در 

( 2019و همکاران ) Purdonفرد شود. در راستای این نتایج 
به این نتیجه رسیدند که کسانی که افکار اضطرابی دارند کمتر 

احساسات خود را کنترل کنند؛ نتایج تحقیق ملک فر  توانندیم
توانایی کنترل احساسات  هرچقدر( نشان داده است که 1396)

؛ شودیمبهتر  هاآناخالقی  یهاقضاوتکارکنان بیشتر باشد 
( حاکی از آن بوده است که بین مدیریت 1395تحقیق قیطاسی )

وجود  داریمعنیاحساسات و رفتارهای اخالقی دانشجویان را 
 لکنتر رابطه Lopes & Salovey (2013)داشته است؛ 

 Shover، اندکرده تأییدرفتارهای اخالقی را  و احساسات
نشان داد توانایی مدیریت احساسات  یقی( در تحق2012)

رتباط در ا. است آموزاندانشکننده رفتارهای اخالقی  بینیپیش
 ایگاهج احساسات، شناسیروان درگفت  توانمیبا این نتایج 

 و نیازها با هاآن یرابطه دارند، زیرا بنیادی و حساس بسیار
 از ریبسیا ییشهر توانندیم و است نزدیک بسیار هایزشانگ

 احساسات. دهند تشکیل را تنی– روان یا روانی یهااختالل
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تواند کسی که ب کنند تضمین را انسان سالمت توانندیم حتی
 و آگاهانه راهبردهای همهاحساسات خود را مدیریت کند 

 هیجانی حاالت کاهش و یش، حفظافزا برای که اییرآگاهانهغ
ضروری است را برای کنترل احساسات خود بکار  یرمعمولغ
 یهاحالت، و اگر فردی نتواند احساسات خود را بردیم

مختلف همچون زمان شادی، غم، ترس، خسم و غیره کنترل 
کند ممکن است دچار اضطراب شدید بشود و کنترل افکار 

رش عمیقی را تجربه کند، نگرانی وت خود را از دست داده و
همیشه نگران وضعیت سالمتی و رفتارهای خود باشد، فردی 

اضطرابی باعث  یو رفتارفکار او همین  شودیم زدهخجالت
فرد رفتارهای اخالق مناسبی نداشته باشد و  شودیم

اخالقی او آسیب ببیند، مصالح و عالیق و  یهاقضاوت
واند تحلیل کند و نت خوبیبهخود و دیگران را  هاینگرش

 نتواند با دیگران صادق باشد.
ن در رابطه بی افکار اضطرابی آمده به دستطبق نتایج 

باورهای غیرمنطقی و کنترل کالس در بین دبیران نقش میانجی 
ار افک دارد. به این صورت که باورهای غیرمنطقی باعث ایجاد

 شودیمباعث  افکار اضطرابی و شودیمدر دبیران  اضطرابی
و  Purdonکه  دبیران در کنترل کالس با مشکل داشته باشند

ار افک ( به این نتیجه رسیدند که کسانی که2019همکاران )
 هایهیافتدارند باورهای غیرمنطقی بیشتری دارند؛  اضطرابی

 باورهای غیرمنطقی بین داده که ( نشان2018) Flett و هویت

دارد؛  دوجو معنادارمثبت  همبستگی افکار اضطرابی و
Accordino بررسی به خود پژوهش در (2018) همکاران و 

 و پرداخته با کنترل کالس دبیران باورهای غیرمنطقی رابطه
کنترل  و بین باورهای غیرمنطقی دارمعنی رابطه بیانگر نتایج

 کهیوقتگفت  توانمیبر این اساس است.  بوده کالس دبیران
باشند  یدیعقا و هایشهداناز افکار،  یامجموعهدبیری دارای 

وجود دارد، باشد  ییگرامطلقکه در آن اجبار، الزام، وظیفه و 
 غیرمعمول هاینگرشنسبت به با دنیای اطراف خود عقاید و 
 صفر و یک صورتبهو غیرمنطقی باشد و به دنیای اطراف 

و با محیط اجتماعی ناسازگار باشند و نسبت  نگاه داشته باشد
 تواندیمکوک و نگران باشد، این عوامل به محیط اطراف مش

بیاورد و یا آن را  به وجودرا در چنین فردی  افکار اضطرابی

تشدید کنند و باعث ایجاد نگرانی دائمی در فرد شده و 
حساسیت مفرط به انتقاد، ارزیابی منفی، یا طرد شدن؛ اشکال 

ضعیف یا احساس حقارت را در فرد  نفسعزتدر ابراز خود؛ 
 ودشیمو همین خصوصیات در یک دبیر باعث  کندیمایجاد 

 ندعمل ک ترموفق آموزاندانشدر کنترل رفتارهای وی نتواند 
 را کنترل و تعدیل آموزاندانشرفتارهای ناسازگار  تواندینمو 

 کنند.
ر د افکار اضطرابی دهدیمنشان  یقتحق یگرد هاییافته

یران بین دب رابطه بین مدیریت احساسات و کنترل کالس در
نقش میانجی دارد، به این صورت که مدیریت احساسات باعث 

اعث ب افکار اضطرابی و کاهش شودیم افکار اضطرابی کاهش
یا  و ؛توانایی کنترل کالس توسط دبیران بیشتر شود شودیم

 شودیمبرعکس ناتوانی مدیریت احساسات توسط دبیر باعث 
یر امر باعث ناتوانی دب در او تشدید شود و این افکار اضطرابی

و  Purdon. در راستای این نتایج شودیمدر کنترل کالس 
ار افک ( به این نتیجه رسیدند که کسانی که2019همکاران )

احساسات خود را کنترل کنند؛  توانندیمدارند کمتر  اضطرابی
در نشان داد که  (2018دام باگن و کریمیت )نتایج تحقیق 

نقش  افکار اضطرابی در درمانآموزش مدیریت احساسات 
 به خود پژوهش در (2018) همکاران و Accordinoدارند. 

 با کنترل کالس دبیران باورهای غیرمنطقی رابطه بررسی

 بین باورهای غیرمنطقی دارمعنی رابطه بیانگر نتایج و پرداخته

 وانتمیبه این نتایج  با توجهاست؛  بوده کنترل کالس دبیران و
ران توانند احساسات خود را شرایط مختلف مثل گفت اگر دبی

ند، مدیریت کن هستند زدهیجانهزمانی که از یک واقعه یا رفتار 
نتوانند در زمان شادی یا غم بر خود مسلط باشند، نتوانند خشم 

آن خود را کنترل کنند و بر احساسات خود فائق آیند در 
ر او د افکار اضطرابی شدن اضطراب و تشدیداحتمال  صورت
 تواندیمو همین نگرانی و تفکرات اضطرابی  شودیمتشدید 

باعث از دست رفتن کنترل کالس توسط او شده و کارایی 
 .دهندیمخود را در کنترل کالس از دست 

 تعارض منافع

 .ندارم منافع تعارض
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 .لیوارجانی، ش .، واسمخانی اکبری نژاد، ه .،نجار پور استادی، س
شخصیتی و باورهای  هایویژگی، بررسی رابطه (1388)

غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی 

 فراسوی مدیریت، .استان آذربایجان شرقی خاص مخابرات
4(13 ،)39-58. 

هترجم. فراشناخت درمانی برای اضطراب و افسردگی(. 1396) .ولز، آ
مهدی اکبری، ابوالفضل محمدی و زهرا اندوز. تهران:  ی

 ارجمند.
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