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ثابت در یک موقعیت ویژه ،اعتقاد ،ایمان و عقیده راسخخخ میگویند (براهنی و همکاران،
 .)9919از یک دیدگاه باورها به دودسخخته تقسخخی میشخخوند الف) باورهای منطقی ب)
بخاورهخای ریرمنطقی (امینپور و احمدزاده .)9911 ،باورهای ریرمنطقی در چهار گروه
دسختهبندیشخدهاند که عبارتاند از الزام( ،این باور تفکر خاصخی در ارزشیابی اولیخخخخه
اسخخت که شامل بایدها و می بایدهاسخت .حالت منطقی این باور بهجای باید و الزام به
تمایل و عالقخخخخه مرتبط میشود)؛ فاجعهسازی( ،در این باور فرد رویداد را ناگوارتر و
ر انگیزتر از چیخزی کخه هسخت شرح میدهد .این روش منطقی باور ،دارای اعتدالی از
حادثخه دارد)؛ تحمل محدود برای ناکامی (فرد معتقد که قادر به تحمل خیلی چیزها در
پیرامون خخود و در افراد دیگر نیست) و باورهای مرتبط به ارزش خود در این باور فرد
خود را ارلب بر اساس نگرشها ،رفتارها یا خصوصیتهای خاص ،ارزیابی کرده و این
اصلها ،الگوها و معیارها استوار و انعطافناپذیرند (.)Markut, 2012
آلبرت الیس 9کلمات ریرمنطقی که افراد درباره خودشخان به کار میبرند را شناسایی
کرد و معتقد است که این اندیشهها میتوانند علت پیدایش پریشانی و بحران عاطفی در
افراد باشخند و بهعنوان باورهای ریرمنطقی و حیر ان کننده در مورد روابط قلمداد شوند.
آلبرت الیس نظریه  A-B-Cخود را درباره پریشخانی و بحران عاطفی شخرح داده است.
مطابق این نظریه ،یک پیشخخامد توسخخط فرد مشخخاهده میشخخود ( )Aو باورهای وی

)(B

بهعنوان دالیل بازتابها و پیامدهای عاطفی یا هیجانی ) (Cشخناخته میشود .طبق نظریه
الیس پیشخامدها و رخدادها موجب پریشخانی در افراد نمیشود ،بلکه چیزی که افراد از
رخدادها برداشخت میکنند باورهای ریرمنطقی افراد است که مسئلهساز میشود .بر این
اسخاس ،سخازش نایافتگیها و مشخکالت هیجانی درواقع ناشخی از نحوه تعبیر ،تفسیر و

Albert Ellis

1

پردازش اطالعخات حخاصخخخل از محرکها و رویدادهایی هسخخختند که افکار و باورهای
ناکارآمد در زیربنای آنها قرار دارند (.)Priyadharshini et al, 2020
طرفداران دیدگاه شخخناختی معتقدند که پیشخخامدها ،هیجانات ،رخدادها و رفتارهای
احساس افراد نیست ،بلکه بازتاب این هیجانات و رفتارها تفسیری اسخخخخت کخخخخه ما از
جهخان پیرامون خودداری  .بخر ایخن اساس باورهای ریرمنطقی افکاری هستند که باعث
میشود افراد احساسات و رفتارهای نامناسبی از خود بروز بدهند (.)Ellis, 1997
یافتههای هایرش 9و همکاران ( )8119نشخخان میدهد افرادی که باورهای ریرمنطقی
دارند ،اضطراب باال و عملکرد اجتماعی ضعیفی دارند.
یکی از عوامل مهمی که در بروز اضخخخطراب و پرخاشخخخگری نقش دارد ،باورهای
ریرمنطقی اسخخت ( .)Michaeli Manee, 2010درنتیجه این یافتهها ،باورهای ریرمنطقی
خواسختها و اهدافی هسختند که بهصورت اولویتهای مه و واجب صورت میگیرند
طوری که اگر تحقق پیدا نکند منجر به اضطراب و پرخاشگری میشود ( David et al,

 .)2009نتخای پژوهشهخای الیس ( ،)9111بک و همکاران ،)9191( 8بک و ویشخخخار

9

( )9115بیانگر آن اسخخت که مشخخکالت عاطفی و رفتاری از تحریف واقعیت بر اسخخاس
فرضها و منطق معیوب ناشی میشوند .این نوع ارزیابیهای تحریفشده به هیجانهای
خاصخخی منجر میشخخوند؛ بنابراین پاسخخخهای هیجانی فرد با ارزیابی تحریفشخخده خود
هماهنگ اسخخت نه با واقعیت .الیس عوامل ناراحتکننده محیطخخخخخی را رویخخخخخدادهای
فعالکننده  Aمینامد و اضخخخخخخخخخافه میکند که این رویدادها بهخودیخود تعیینکننده
احساسخخات مخخا نیسخختند بلکخخه از سیسخخت باورهای ما که ممکن است منطقی و یخا
ریرمنطقخخی باشخخند گذشخخته و احساسخات مخا را رقخ میزنند (سیاوشی و نوابینژاد،
.)9929
1
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آدمی تحخت تخیثیر ادراک افراد از واقعیخت قرار دارد؛ و موقعیخت بهتنهایی تعیینکننده
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پژوهشها نشخان میدهد که عواملی چون ویژگی شخ صیتی روان رنجوری (نجفی،
)9911؛ باور کمال گرایی ( )Flett et al, 1991تفاوتهای فرهنگی ( & Vandervoort
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 ،)Paul, 1999نگرش مذهبی (گل شخخکوه)9911 ،؛ بهزیسخختی معنوی و سخخبک زندگی
(حبیبی و همکاران )9911 ،نقش عمدهای در پیشبینی باورهای ریرمنطقی افراد دارد .با
توجه به موارد گفتهشخخده الزم اسخخت که اقداماتی انجام شخخود تا مشخخکالت ناشخخی از
ارتباطات سودب ش و رفتارهای ریرمنطقی کاهش یابد (رشیدی و علوی.)9921 ،
اگر فرد تخابع افکخار و بخاورهای ریرمنطقی و ریرعقالنی قرار گیرد با عواقب
ریرمنطقی مواجه خواهد شخخد که در این حالت فردی مضخخطرب و دارای ش خ صخخیت
ناسالمی خواهد بود (شفیعآبادی و ناصری .)9991 ،ازنظر الیس ( )9199فرد ضمن قبول
نکردن واقعیخت و جذب شخخخدن در فرایند افکار ریرمنطقی در برتریجویی مفرط خود
مبتال به عوارض نسبتاً شدیدی می شود که ارلب آن را اختالل عاطفی مینامند .تا زمانی
کخه تفکر ریرمنطقی ج ریخان دارد اختالالت عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد بود و
فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار ریرمنطقی خود میکند ،احتماالً خود را در حالت
احساس خش  ،مقاومت ،خصومت ،دفاع ،گناه ،اضطراب ،سستی و رخوت مفرط ،عدم
کنترل و ناچاری قرار میدهد (امینپور و احمدزاده.)9922 ،
یکی از پیامدهای م رب باورهای ریرمنطقی ،پرخاشگری است که منجر به ت ریب
و سخد تعامل میشخود و میتواند بهطور فزاینده و پیشرونده منجر به اثرات سوء دیگر
شخود (نیکسرشت .)9921 ،پرخاشگری یکی از گستردهترین و م ربترین موضوعاتی
از رخداد باورهای ریرمنطقی است که گریبان گیر جامعه مدرن شده است .پرخاشگری
رالباً بهعنوان رفتاری تعریف میشود که قصد دارد به ش ص دیگری آسیب برساند که
انگیزه دارد از این آسخخخیخخب جلوگیری کنخخد ( .)Allen & Anderson, 2017رفتخخار
پرخاشخخگرانه متفاوت از تیثیر تهاجمی که شخخامل احسخخاس خشخخ  ،خصخخومت و
تحریکپذیری است .رفتار پرخاشگرانه را نیز میتوان از شناخت تهاجمی تش یص داد
که عواملی مانند باورهای ریرمنطقی ،طرحهای ادراکی تهاجمی ،انتظارات پرخاشگرانه و

متنهای رفتاری پرخاشگرانه را شامل میشود ( .)Anderson & Bushman, 2002حتی
الگوی ذخیره نتای باورها ریرمنطقی نیز ممکن اسخت در صورت معنای تیییر اطمینان،
با مکاتبات کمتری بین صخخفت پرخاشخخگری و نتای پرخاشخخگری وقتی سخخطن اطمینان
برای افراد خاص پیشنهاد میشود ،تیثیری که یقین در ش صیت فرد بر رفتار بعدی دارد

را تعدیل کنید ).)Briñol et al, 2015; Gascó et al, 2018

شخناسخایی و کنترل این جنبههای رفتاری و احساسات قسمتی از مقابله با هیجانات
اسخخت؛ و ب ش بعدی مهارت شخخناخت و کنترل احسخخاسخخات دیگران اسخخت که در این
مهارت فرد متوجه عکسالعمل هیجانی و احساسی دیگران میشود و آن را تحت کنترل
قرار میدهد (برزآبادی فراهانی و آقاییدوسخت .)9921 ،پرخاشخگری رفتاری اسخت که
پیامد باورهای ریرمنطقی فرد اسخخت و هرچه میزان باورهای ریرمنطقی فرد باال باش خد،
میزان پرخاشخگری وی بیشختر خواهد بود (معتمدین و عبادی .)9921 ،بدیهی است که
وجود بخاورها و اعتقادات نادرسخخخت ،نگرش بیمارگونه و حاکمیت جبر بر روان ،بروز
رفتاری بیمارگونه و پرخاشگرانه را در پی خواهد داشت.
با توجه به اینکه سابقه چنین تحقیقی در سطن استان خراسان شمالی و در مجموعه
سخازمان تبلییات اسالمی کشور وجود ندارد ،بررسی باورهای ریرمنطقی و ارتباط آن با
پرخاشگری در سازمان تبلییات اسالمی خراسان شمالی ضروری به نظر میرسد .بر این
اساس پژوهش حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین باورهای ریرمنطقی
و پرخاشگری در سازمان تبلییات اسالمی رابطهای وجود دارد؟

 .2مبانی نظری
الف) باورهای ریرمنطقی با واقعیت تن اسبی ندارند و بر پایه گمان و احتمال هستند.
فردی که دارای باور ریرمنطقی است ،حک های از قبل مطرحشده ،وضعیت نامناسب و
حالتهای پریشانی از قبیل پرخاشگری ،احساسهای ناراحتکننده و مبه  ،بیاعتنایی و
افسخخخردگی دارد .باور ریرمنطقی با واقعیت رابطهای ندارد که این امر موجب تعارض و
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مخانع برخورد موفق آمیز فرد بخا الزامهخا و پیشآمخدهای زندگی میشخخخود (ادیبراد و
همکاران.)9921 ،
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باورهای ریرمنطقی ،خواسختها و اهدافی هسختند که بهصورت ترجیحاً ضروری و
الزامی درمیآیند و تبدیل به اهداف اجباری و الزامی و قطعی میگردند بهطوریکه اگر
برآورده نشخوند به آشفتگی و اضطراب منجر میگردد (برنارد9119 ،9؛ به نقل از صادق،
.)9929
الیس باورهای ریرمنطقی را شامل ده مورد میداند که عبارتاند از:
_ 9انتظار تییید از دیگران

8

 – 8انتظار بیشازحد از خود

9

 – 9سرزنش کردن خود و دیگران
 – 1واکنش به ناکامی

1

5

 – 5بیمسئولیتی هیجانی( 1کنترل هیجانی)
 – 1نگرانی زیاد توأم با اضطراب( 9توجه مضطربانه)
 – 9اجتناب از مشکل (مشکالت)
 – 2وابستگی

2

1

 – 1درماندگی در برابر تیییر

91

 – 91کمالطلبی (کمالگرایی).)Ellis et al, 1375( 99

1

Bernard
Pending approval from others
3
high self expectations
4
Blame themselves and others
5
frustration reactive
5
Emotional Irresponsibility
6
anxious over concern
7
problem avoidance
8
dependency
9
helplessness for change
10
perfectionism
2

ب ) پرخاشخگری :گرچه تعاریف متفاوتی از پرخاشگری ارائهشده است اما ویژگی
کلی پرخاشگری که موردقبول اکثریت باشد این است که:
 .9رفتار پرخاشخخگرانه باید از طرف فرد مورد پرخاشخخگری بهصخخورت منفی ادراک
 .8در رفتار پرخاشخخگرانه باید قصخخد و نیت ،آزار رسخخاندن باشخخد (اینانلو و نظری،
.)9919
پرخاشخگری در شخیوههای م تلفی در افراد بروز میدهد .خصخومت که نشاندهنده
جنبه شخخناختی پرخاش خگری و خش خ معرف جنبه هیجانی پرخاشخخگری اسخخت؛ و جنبه
رفتاری پرخاشگری به شکل کالمی و جسمانی نمایان میشود (خزائی.)9911 ،
البته رابطه هر یک از مؤلفههای باورهای ریرمنطقی و نیز پرخاشخخخگری با مؤلفههای
دیگر در تحقیقات متعددی موردبررسخخخی قرارگرفته اسخخخت ،لیکن با توجه به اهمیت و
ضخرورت موضخوع حاضر ،تعداد مقاالت علمی و تحقیقاتی ازایندست در سطن کشور
بسیار اندک است .فراهانی و همکاران ( )9918در پژوهشی که تحت عنوان " اثرب شی
گروهدرمانی شناختی –رفتاری بر باورهای ریرمنطقی" انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که در گروهدرمانی شخخناختی -رفتاری تیییر باورهای ریرمنطقی آموزش داده میشخخود و
رفتارهای مطلوب نیز تقویت میشخود .خودتنظیمی برای کنترل افکار و احسخاسات به
افراد آموزش دادهشخخده و برای تیییر عقاید کنترل بیشازحد خود ،آموزش برنامهریزی
روزانه کوتاهمدت و قابلدسترسی ارائه میشود .تیییر باورهای ریرمنطقی و تبدیل آنها
به باورهای منطقی منجر به پیامدهای عاطفی و رفتاری منطقی در فرد شخخده و به حفظ
سالمت روان فرد کمک میکند .بهاینترتیب در گروهدرمانی شناختی رفتاری درک فرد
از خود ،حس کفایت و مهارتهای مسئله گشایی ،کسب استقالل ،مهارتهای مقابله با
موقعیتهای خطرآفرین و فشخخار روانی و بسخخیاری از مهارتها برای بهبود وضخخعیت
روانی مطلوب آموزش داده میشود .کریمیکهکی و کاظمیان مقدم ( )9921در پژوهشی
درباره "رابطه باورهای ریرمنطقی الیس و پرخاشخخگری در بین دانش آموزان پایه سخخوم
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شود.
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راهنمایی" به این نتیجه رسخخیدند که بین باورهای ریرمنطقی و پرخاشخخگری دانش
آموزان دختر پایه سخوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
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این یافته بدین معناسخخت که هر چه میزان باورهای ریرمنطقی دانش آموزان دختر
باالتر باشد ،میزان پرخاشگری آنها نیز بیشتر است.
رشیدی و همکاران ( )9921در پژوهشی تحت عنوان " نقش باورهای ریرمنطقی بر
سالمت روان دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران" انجام دادند که نتای حاصل
از پژوهش نشان داد که پنجاهدرصد از دانشآموزان دوره متوسط دارای باور منطقی و ده
درصد در حد متوسط ،یعنی بین باور منطقی و ریرمنطقی در نوسان هستند و  91درصد
از دانشآموزان دارای بخاور ریرمنطقی هسخخختند .درواقع بین مؤلفههای سخخخالمت روان
دانش آموزان تفخخاوت معنی داری وجود دارد .بخخاالترین رتبخخه مربوط بخخه افسخخخردگی و
پایینترین رتبه مربوط به نشخخخانههای بدنی اسخخخت .از روی نمرات باورهای ریرمنطقی
میتوان اختالل در سالمت روان دانشآموزان را پیشبینی کرد.
معتمدین و عبادی ( )9921در پژوهشخخی با عنوان " نقش باورهای ریرمنطقی و
پرخاشخگری بر عملکرد تحصخیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز" به این
نتیجه رسیدند که بین باورهای ریرمنطقی و پرخاشگری ،رابطه مثبت معناداری وجود
دارد و با عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنادار دارد .همچنین بین پرخاشگری و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان رابطه منفی معنادار وجود دارد و متییرهای پیشبینی کننده در این
مطخالعخه یعنی باورهای ریرمنطقی و پرخاشخخخگری به ترتیب هر یک نقش معناداری در
پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسردارند.
هارت 9و همکاران ( )8118بهمنظور بررسی " تیثیر آموزش مدل حادثه فعالکننده –
باورها – پیامد بر باورهای ریرمنطقی تیپ شخ صخیتی  ،aاسترس زندگی و میزان خش
آزمودنیها را با اسختفاده از ابزارهای مناسخب" پرداختند که نتای نشان داد آموزشهای
تیثیر تعدیل باورهای ریرمنطقی بر خشخ را بیشختر از تیثیر آن بر اسخترس زندگی نشان
Hart

1

دادنخد .همچنین تیثیر تعاملی آموزش مدل حادثه فعالکننده ،باورها ،پیامدها بر خشخخخ
نسبت به تیثیر آن بر استرس زندگی قابلمالحظه بود و درنهایت بین باورهای ریرمنطقی
و پرخاشگری رابطه معناداری را نتیجه نمودند .وودز )9119( 9در پژوهشی به "بررسی
باور ریرمنطقی (تقاضخخخا برای تییید دیگران ،انتظارات باال از خود ،سخخخرزنش کردن،
اضخخطراب زیاد ،واکنش ناکامی) نقش عمدهای در هر نوع آشخخفتگی عاطفی دارد .لیچ
تنبرگ و جانسخون )9118( 8به بررسخی " ارتباط بین سخخن و جنس و درجه پذیرش هر
یک از باورهای ریرمنطقی دهگانه الیس و شخدت و نوع بیماریهای جسمی" پرداختند.
نتای نشخان داد که بین باورهای ریرمنطقی ،سن ،جنس ازیکطرف و متییر بیماریهای
جسمی از طرف دیگر رابطه وجود دارد.

 .9روش پژوهش
ازآنجاییکه نتای این تحقیق برای سخخخازمان تبلییات اسخخخالمی خراسخخخان شخخخمالی
قابلاسخختفاده می باشخخد ،تحقیق از نوع کاربردی اسخخت .روش تحقیق توصخخیفی از نوع
همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجامگرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان سازمان تبلییات اسالمی استان خراسان
شخمالی در سال  9911میباشد که شامل  11نفر میباشد .به جهت اینکه تعداد کارکنان
محدود میباشد ،نمونهگیری به روش تمام شماری انجام شد.
ابزار گردآوری اطالعات پرسخخشخخنامه میباشخخخد :برای متییر باورهای ریرمنطقی از
پرسخخشخخنامه جونز )9112( 9شخخامل  911گویِه در ده بعد و برای متییر پرخاشخخگری از
پرسخشخنامه باس و پری )9118( 1که شامل  81گویه میباشد ،استفاده شد .پرسشنامهها
Woods
Leach Tanberg & Johnson
Jones
Buss & Perry
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نی رخ باورهای ریرمنطقی برای خشخ و اضخطراب" پرداختند و نتیجه گرفتند که چهار

01

ازنظر مت صخصخان ،دارای روایی صخوری و محتوایی اسخت .پایایی پرسشنامه باورهای
ریرمنطقی با اسختفاده از ضخریب آلفای کرونباخ  1/21برآورد گردید و پایایی پرسشنامه
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پرخاشگری  .1/21دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS22تحلیل گردید.

 .4یافتهها
نمونه آماری شامل  92مرد و  9زن میباشد .یافتههای توصیفی باورهای ریرمنطقی
در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  )1میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی خراسان شمالی

متغیر

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار

انتظار تأیید از دیگران

10

1/11

1/11

11/01

1/11

انتظار بیشازحد از خود

10

1/11

1/11

11/11

1/10

تمایل به سرزنش کردن

10

1/11

1/11

11/11

1/11

واکنش به ناکامی

10

1/11

1/11

11/11

1/11

بیمسئولیتی عاطفی

10

1/01

1/11

11/11

1/11

نگرانی زیاد توأم با اضطراب

10

1/01

1/11

11/01

1/11

اجتناب از مشکالت

10

1/11

1/11

10/11

1/11

وابستگی به دیگران

10

1/11

1/11

11/11

1/11

درماندگی نسبت به تغییر

10

1/11

/11

10/11

1/11

کمالگرایی

10

1/10

1/11

11/01

1/11

باورهای غیرمنطقی

10

1/111

1/111

111/11

11/01

یافتههای توصیفی پرخاشگری در جدول  8ارائهشده است.

جدول  )2میانگین و انحراف معیار پرخاشگری کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی خراسان شمالی

متغیر

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار

پرخاشگری کالمی

10

1/1

1/11

01/11

1/11

خشم

10

1/00

1/11

11/11

1/11

خصومت

10

1/00

1/11

11/11

1/11

پرخاشگری

10

1/11

1/011

11/11

01/11

با توجه به جدول  ،8کمترین نمره پرخاشخخخگری بدنی  99و بیشخخخترین نمره  91با
میانگین  81/19و انحراف معیار  1/52بوده اسخت .کمترین نمره پرخاشگری کالمی  1و
بیشخخخترین نمره  81با میانگین  99/25و انحراف معیار  9/81بوده اسخخخت .کمترین نمره
خشخخ  99و بیشخخترین نمره  81با میانگین  81/19و انحراف معیار  1/92بوده اسخخخت.
کمترین نمره خصومت  99و بیشترین نمره  98با میانگین  81/99و انحراف معیار 1/91
بوده اسخخت .کمترین نمره پرخاشخخگری  11و بیشخخترین نمره  911با میانگین  91/19و
انحراف معیار  95/89بوده است.
قبل از تعیین نوع آزمون مورداستفاده در آزمونهای رابطهای الزم است از نرمال بودن
متییرها مطمئن شوی  .درصورتیکه متییرها نرمال باشند ،استفاده از آزمونهای پارامتری
توصیه میشود .مقدار آماره  Zدر آزمون باورهای ریرمنطقی برابر با  92181و در
پرخاشگری  12599است و مقدار  Sigدر آزمون باورهای ریرمنطقی برابر  1295و در
پرخاشگری  12212میباشد .چون مقادیر  Sigدر هر دو آزمون بیشتر از  5درصد است،
فرض  𝐻0پذیرفته میشود بدینجهت توزیع دادههای مورداستفاده نرمال میباشد.
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پرخاشگری بدنی

10

1/00

1/11

11/11

1/11

جدول  )3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف یک نمونهای برای نمرات متغیرهای باورهای
غیرمنطقی و پرخاشگری
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پرخاشگری
10
111911

باورهای غیرمنطقی
10
11911

تعداد دادهها
میانگین

11901
1911
-19111
19111
19111

01911
19010
-19111
09111
1911

قدر مطلق
مثبت
منفی
مقدار آماره z
Sig

پارامترهای توزیع نرمال
مقدار بیشترین انحراف

فرضییه الیلی بین باورهای ریرمنطقی آلبرت و پرخاشگری کارکنان رابطه وجود
دارد.
جدول  )4رابطه باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری کارکنان

فرضیه اصلی
باورهای غیرمنطقی

پرخاشگری

ضریب همبستگی
1/010

سطح معناداری
1/110

همچنان که مشاهده میشود نتای آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که ضریب
همبسخختگی بین باورهای ریرمنطقی آلبرت الیس و پرخاشخخگری کارکنان برابر با 1/919
میباشخخد و چون مقدار سخخطن معناداری بیشخختر از  1/15اسخخت بنابراین بین باورهای
ریرمنطقی آلبرت الیس و پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  )5رابطه انواع باورهای غیرمنطقی با پرخاشگری کارکنان

فرضیه فرعی اول
پرخاشگری
انتظار تأیید از دیگران

ضریب همبستگی
1/111

سطح معناداری
1/111

فرضیه فرعی دوم
پرخاشگری
انتظار بیشازحد از خود
فرضیه فرعی سوم

ضریب همبستگی
1/011
ضریب همبستگی

سطح معناداری
1/111
سطح

فرضیه فرعی چهارم
پرخاشگری
واکنش به ناکامی

ضریب همبستگی
1/101

سطح معناداری
1/111

فرضیه فرعی پنجم
پرخاشگری
بیمسئولیتی عاطفی

ضریب همبستگی
1/110

سطح معناداری
1/111

فرضیه فرعی ششم
پرخاشگری
نگرانی زیاد توأم با
اضطراب

ضریب همبستگی
1/111

سطح معناداری
1/001

فرضیه فرعی هفتم
پرخاشگری
اجتناب از مشکالت

ضریب همبستگی
1/111

سطح معناداری
1/111

فرضیه فرعی هشتم
پرخاشگری
وابستگی به دیگران

ضریب همبستگی
1/111

سطح معناداری
1/011

فرضیه فرعی نهم
پرخاشگری
درماندگی نسبت به تغییر

ضریب همبستگی
1/111

سطح معناداری
1/111

فرضیه فرعی دهم
پرخاشگری
کمالگرایی

ضریب همبستگی
-1/111

سطح معناداری
1/111

تمایل به سرزنش کردن

پرخاشگری

همبسییتگی بین انتریار تأیید از دیگران و پرخاشییگری کارکنان برابر با 7/720
میباشید و وون مقدار سط معناداری بیتتر از  7/75است بنابراین بین انترار تأیید
از دیگران و پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبسخخختگی بین انتظخار بیشازحد از خود و پرخاشخخخگری کارکنان برابر با 1/991
می باشد و چون مقدار سطن معناداری بیشتر از  1/15است بنابراین بین انتظار بیشازحد
از خود و پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبستگی بین تمایل به سرزنش کردن و پرخاشگری کارکنان برابر با  1/811میباشد
و چون مقدار سخطن معناداری بیشتر از  1/15است بنابراین بین تمایل به سرزنش کردن
و پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبسخختگی بین واکنش به ناکامی و پرخاشخخگری کارکنان برابر با  1/198میباشخخد و
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1/111

معناداری
1/111

چون مقدار سخخخطن معناداری بیشخخختر از  1/15اسخخخت بنابراین بین واکنش به ناکامی و
پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
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همبسختگی بین بیمسئولیتی عاطفی و پرخاشگری کارکنان برابر با  1/819میباشد و
چون مقدار سخخطن معناداری بیشخختر از  1/15اسخخت بنابراین بین بیمسخخئولیتی عاطفی و
پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبسختگی بین نگرانی زیاد توأم با اضخطراب و پرخاشگری کارکنان برابر با 1/851
میباشد و چون مقدار سطن معناداری بیشتر از  1/15است بنابراین بین نگرانی زیاد توأم
با اضطراب و پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبستگی بین اجتناب از مشکالت و پرخاشگری کارکنان برابر با  1/198میباشد و
چون مقدار سخخطن معناداری بیشخختر از  1/15اسخخت بنابراین بین اجتناب از مشخخکالت و
پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبسختگی بین وابستگی به دیگران و پرخاشگری کارکنان برابر با  1/851میباشد و
چون مقدار س خطن معناداری بیشخختر از  1/15اسخخت بنابراین بین وابسخختگی به دیگران و
پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبسخختگی بین درماندگی نسخخبت به تیییر و پرخاشخخخگری کارکنان برابر با 1/191
میباشد و چون مقدار سطن معناداری بیشتر از  1/15است بنابراین بین درماندگی نسبت
به تیییر و پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
همبسخخختگی بین کمالگرایی و پرخاشخخخگری کارکنان برابر با (-1/111رابطه منفی)
می باشخد و چون مقدار سخطن معناداری بیشتر از  1/15است بنابراین بین کمالگرایی و
پرخاشگری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
بخا توجخه به اینکه ابعاد باورهای ریرمنطقی با پرخاشخخخگری کارکنان رابطه ندارد ،با
اسخختفاده از رگرسخخیون خطی مدل گامبهگام تالش شخخد ،آشخخکار شخخود کدامیک از ابعاد
باورهای ریرمنطقی آلبرت الیس قادر اسخت پرخاشگری کارکنان را بهصورت معناداری
پیشبینی کند.
جدول  )6پیشبینی تغییرات پرخاشگری کارکنان از روی ابعاد باورهای غیرمنطقی
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همانطور که در جدول  1نشخخان میدهد رگرسخخیون پیشبینی پرخاشخخگری کارکنان
تبلییات اسخالمی با توجه به مؤلفههای باورهای ریرمنطقی آلبرت الیس معنیدار نیست
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(p<0/111و  .)F=0/571متییر بخخاورهخخای ریرمنطقی درزمین خ نگرانی زیخخاد توأم بخخا
اضطراب با ضریب بتای استاندارد  1/858میتواند بهطور مثبت و معناداری پرخاشگری
کارکنان را پیشبینی کند .مقدار  R2نشخخخان میدهد  1/881از واریانس پرخاشخخخگری
کارکنان توسط متییرهای یادشده تبیین میشود.

 .5بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش بین ابعاد باورهای ریرمنطقی البرت الیس و پرخاشگری
رابطه مثبت و معنیداری مشخخخاهده نشخخخد .یافتههای این پژوهش ،پژوهشهای قبلی را
درزمین باورهای ریرمنطقی و پرخاشگری تییید نمیکند که توسط دیگر پژوهشگران در
داخلی و خارج از کشخور انجامشده است .در پژوهش حاضر بین باورهای ریرمنطقی و
پرخاشخگری رابطه معناداری وجود نداشخخت که با پژوهشهای کریمیکهکی و کاظمیان
مقدم ( )9921که به این نتیجه رسخخخیدند که بین باورهای ریرمنطقی و پرخاشخخخگری
دانشآموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان رابطه مثبت معناداری وجود
دارد .این یافته بدین معناسخت که هر چه میزان باورهای ریرمنطقی دانشآموزان دختر
باالتر باشخد ،میزان پرخاشخگری آنها نیز بیشختر اسخت و همچنین پژوهشی که توسط
معتمدین و عبادی ( )9921با عنوان «نقش باورهای ریرمنطقی و پرخاشخخخگری بر
عملکرد تحصخیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز» به این نتیجه رسیدند که
بین باورهای ریرمنطقی و پرخاشخخگری ،رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ بنابراین
نتای پژوهشهای فوق با نتای حاصل از فرضیه اصلی پژوهش حاضر هم وانی ندارد.
مجیدی و آزموده ( )9911با بررسخی اثرب شی آموزش گروهی مدل  ABCالیس بر
کمالگرایی دانشخجویان نشخان دادند که اجرای جلسات آموزش گروهی بر مبنای مدل
 ABCآلبرت الیس منجر به کاهش معنادار کمالگرایی در دانشجویان شده است .ترنر و

بارکر ( )8195در تحقیقی با عنوان بررسخخخی اثرب شخخخی رفتاردرمانی عقالنی و هیجانی
الیس بر کمالگرایی افراد شارل ،نشان میدهند که بین باورهای ریرمنطقی و کمالگرایی
رابطخه وجود دارد و این رویکرد میتوانخد در خصخخخوص بخاورهخای ریرمنطقی مخانند
در پژوهش حاضر بین انتظار تییید از دیگران و پرخاشگری رابطه مثبت و معنیداری
مشخاهده نشخد که با نتای تحقیق مک لنان ( )9111در پژوهشی که ارتباط بین باورهای
ریرمنطقی باعزت نفس و افسخردگی را موردبررسی قرارداد ،هم وانی دارد .با توجه به
تجزیهوتحلیل آماری دادهها در این پژوهش ،مشخخ ص گردید ،شخخش باور ریرمنطقی با
افسردگی و عزتنفس پایین مرتبط میباشند ،هم وانی ندارد .مؤلفه انتظار بیشازحد از
خود در حخد مطلوبی بوده ولی بخا توجخه بخه نتخای بخهدسخخختآمده ،رابطه معناداری با
پرخاشگری ندارد؛ بنابراین نتای فرضیه فرعی تحقیق ه راستا با پژوهش فیاض و کیانی
( )9922در پژوهشی تحت عنوان بررسی آسیب شناسانه باورهای ریرمنطقی دانشجویان
دانشخگاه شخیراز به این نتیجه رسخیدند که جنسخیت بر میزان باورهای ریرمنطقی تفاوت
معنخاداری وجود نخخدارد و از بین مؤلفخههخای بخاورهخخای ریرمنطقی جونز ،مؤلفخخههخخای
کمالگرایی ،نگرانی توأم با اضخطراب ،انتظار بیشازحد از خود بیشترین رتبه را به خود
اختصخاص داده اسخت ،نمیباشخد .همچنین با توجه به اینکه بین بیمسئولیتی ع اطفی و
پرخاشخخگری رابطه معناداری مشخخاهده نشخخد لذا با پژوهشهای زیارتی ( )9991و وودز
( )9119در پژوهشخخی به بررسخخی نی رخ باورهای ریرمنطقی برای خشخخ و اضخخطراب
پرداختند و نتیجه گرفتند که چهار باور ریرمنطقی (تقاضخخا برای تییید دیگران ،انتظارات
باال از خود ،سخخرزنش کردن ،اضخخطراب زیاد ،واکنش ناکامی) نقش عمدهای در هر نوع
آشفتگی عاطفی دارد .هم وانی ندارد.
آلبرت آلیس سخخخه بخاور رای از باورهای ریرمنطقی را تحت عنوان باید اندیشخخخی
موردتوجخخه قرار می دهخخد کخخه توقع از خود ،توقع از دیگران و توقع از دنیخخا وزنخخدگی
نامگرفتهاند و عبارتاند از:
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 .9من باید بهدرسختی کارکن تا تییید دیگران را به دسخت آورم در ریر این صورت
بیفایده هست .
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 .8رفتار دیگران با من باید پسخخندیده ،رئوف و منطقی باشخخد در ریر این صخخورت
شایسته نیستند و سزاوار مجازات هستند.
 .9زندگی باید راحت ،بدون مشخقت و عادالنه باشخد در ریر این صورت ناپسند و
بیرحمانه است.
در این صورت ما فقط زمانی میتوانی خوشنود باشی و رفتارهایی چون پرخاشگری
نداشته باشی که باورهای ریرمنطقی که زیرساخت مشکالت عصبی و روانی است را با
باورهای منطقیتر جایگزین کنی (کوری.)8199 ،
الیس متعقد است که انسان ذاتاً تمایالت بیولوژیکی استثنایی و نیرومندی برای تفکر
و عمل به شخیوه خاص دارد که این شیوه ممکن است در جهت منطقی و یا ریرمنطقی
باشد .او جهت تفکر و عمل فرد را تابع محیط خانواده و فرهنگی میداند که فرد در آن
رشد میکند .او انسان را ازنظر بیولوژیکی ،عمدتاً موجودی میداند که در جهت ت ریب
نفس و ارتکاب امور بد گام برمیدارد و آمادگی ذاتی شخخدیدی برای تفکر ریرمنطقی و
ریرعقالنی دارد .با توجه به اینکه سخخخازمان تبلییات اسخخخالمی بهعنوان نهادی فرهنگی-
تبلییی و یکی از متولیان امر تبلیغ و تروی دین اسخالم و احیای ارزشهای اسالمی که
درزمین فعالیتهای متعدد فرهنگی و قرآنی نقش حسخخاسخخخی را در جامعه ایفا میکند،
خود میبایسخخخت دارای کارکنانی متعلق به اخالق حسخخخنه و دارای باورها و اعتقادات
ارزشخی و منطقی و دینی باشخند ،از طرفی نیروی انسانی در سازمانها از اهمیت زیادی
برخوردار است ،به بررسی رابطه بین باورهای ریرمنطقی و پرخاشگری پرداخته شد.
مدیران سخخخازمانها میتوانند از طریق انسخخخجام ،هماهنگی ،اعتماد ،پیوند اعضخخخای
درونسخازمانی و تعامل برونسخازمانی و درنهایت ایجاد و گسخترش شبکهها ،در جهت
برآوردن نیازها در جامعه ،باورهای ریرمنطقی را کنترل کرده و از پرخاشگری جلوگیری
کنند که این امر مسئولیت اجتماعی و پاس گویی را به همراه دارد و این روابط مسئوالنه

بدون چشخ داشت ،موجب تقویت کنش متقابل بین افراد میشود و در ورا این کنشها
کارایی و اثرب شی سازمانی حاصل خواهد شد.
بخااینحخال ،بهعنوان یکی از محدودیتهای این پژوهش باید گفت که این نتیجه از
سخخخازمان از جامعه در مقایسخخخه با دیگر سخخخازمانها ،در برونریزی رفتارها و باورهای
ریرعقالنی خود مجربتر اقدام میکنند .بر این اسخخخاس ،نمیتوان نتای آن را به همهی
گروههای کارکنان سازمانها م تلف ،تعمی داد.
محدودیت دیگر در پژوهش ما این اسخخت که ما دادههای خود را در یکزمان واحد
جمعآوری کردی  .مخاهیت مقطعی دادهها به ما اجازه نمیدهد که در مورد جهت علیت
بخهطور کخامخل نتیجخه بگیری  .بر این اسخخخاس ،تحقیقخات آینخده بهطور طولی و یا باید
بهصخخخورت طراحیهای آزمایشخخخی انجام شخخخود تا روابط باورهای ریرمنطقی در میان
متییرهایی که در مطالعه خود آوردی بیشتر آشکار شود.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 بهتر است افراد میزان وابستگی خود به نظرات دیگران را کاهش دهند و بداند کهگرچه تییید دیگران باعث رضایت و خشنودی انسان میشود ولی امری ضروری نیست.
 هنگام شخکست و ناکامی در زندگی از قضاوت درباره خود اجتناب کنید .اگر هد ر موردی الزم دیدید درباره رفتار خود قضاوت کنید و نسبت به اصالح آن بپردازید.
پیشخخخنهخاد میشخخخود کخه افراد بخه جای حزن و اندوه ،آن موقعیت را پذیرفته و راهحلهایم تلف و با مشورت گرفتن از دیگران بتوانی مسیر صحین برای دستیابی به آن را پیدا کنی .
پیشخنهاد میشخود ک ه اگر افراد بپذیرند که اختالالت و عواطف نتیجه احساسات وارزشیابیها و تلقین فرد به خودش است در این صورت کنترل و تیییر آنها امری ساده
و امکانپذیر خواهد شد.
پیشنهاد میشود بهجای طفره رفتن و فرار از مشکالت سعی کنید کارهای ضروریحتی ناخوشخخایندتان را انجام داده و بالفاصخخله بعدازآن کاری را شخخروع کنید که باب

رابطه باورهاي غیرمنطقی و پرخاشگري در سازمان (موردمطالعه :سازمان تبلیغات اسالمی خراسان شمالی)
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طبعتان باشد.
-پیشخنهاد میشخود فرد درعینحال که گذشخته را مه میشخمارد میتوان با بررسی
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رفتار گذشخته و مورد سخؤال قرارداد عقاید و باورهای ناراحتکننده گذشتهاش به تیییر
رفتار کنونی خویش بپردازد.
 افراد سخعی کنند راهحلهای متعددی را به هنگام مواجهشدن با مشکالت بیابند واز بین آنها بهترین و عملیترین راه را انت اب کنند.
پیشخخخنهاد میشخخخود با توجه به اهمیت باورها در بین کارکنان سخخخازمان تبلییات که
سخازمانی نهادی و فرهنگی-تبلییی است ،سمینارهای دورهای و کارگاههای آموزشی در
این حیطه با انجام بررسخیهای دیگر با صرف امکانات و زمان بیشتر ،تحقیقاتی با دامنه
وسخخیعتر انجام شخخود و این درنتیجه باعث افزایش اثرب شخخی روابط انسخخانی میشخخود.
همچنین با توجه به نقش باورهای ریرمنطقی و مؤلفههای آن ،تحقیق مشخخابه در جامعه
آماری شهرهای دیگر نیز انجام شود.
سخیسخخت های آموزشخی ،ضخخمن شخخناخت و صخخورتبندی عوامل باورهای منطقی و
ریرمنطقی و عناصخر آن ،با نهادهای متولی ،همگرا شده و مقصدی مشترک را تعریف و
تعیین کنند.
ازنظر رابطخه پیخامخدهخای پرخخاشخخخگری کخارکنان با توجه به مؤلفههای باورهای
ریرمنطقی ،گروههخای مخدیریتی بخایخد رفتخار کخارکنان را تحت نظارت قرار بدهند و از
رفتارهای ریرعقالنی جلوگیری شود تا در سازمان تروی پیدا نکند ،محیط مناسب را در
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