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بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با میران پرخاشگری در کارکنان اجرایی شهرستان 

 خاش

 نام ونام خانوادگی:داود براهویی
 آموزش وپرورش خاش

Davod_barahoyie@yahoo.com 

 حیدر دهمرده:نام ونام خانوادگی
 آموزش وپرورش خاش

h.dahmarde2@yahoo.com 

 نام ونام خانوادگی :معصومه سرحدی اول
 آموزش وپرورش خاش

m.sarhadi1@yahoo.com 

 نام ونام خانوادگی:فرهاد دین محمدی

 خاشآموزش وپرورش 
f.dinmohamadi@yahoo.com 

 
 

 چكیده

 ییاجرا های دستگاه کارکنان در پرخاشگری یزانم با مذهبی نگرش بین ی رابطه بررسیهدف این پژوهش، 

 دستگاه جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی شاغل در باشد.می 4931خاش در سال  شهرستان

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  933نفر می باشد که تعداد  4141خاش به تعداد  شهرستان اجرایی های

صورت گرفته که روایی پرسشنامه  طریق سه جمع آوری اطالعات ازشد. روش تحقیق، توصیفی است. 

صدم مورد  39صدم، و روایی پرسشنامه پرخاشگری کارکنان با ضریب  41پرسشنامه نگرش مذهبی با ضریب 

صدم محاسبه گردید.  33و  39قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ به ترتیب تایید 

ساختاری استفاده شده  معادالت سازی مدل از و نسبت جهت توصیف داده های جمع آوری شده از آزمون

ارد.. یم تاثیر داست. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که نگرش مذهبی بر پرخاشگری به طور مستق

 دهایی ارائه گردید.شنهایپ تینها در

 

 کارکنان، پرخاشگری  مذهبی، نگرشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته، از موثرترین تکیه گاه های  

روانی به شمار می رود که قادر است به جنبه های مختلف زندگی فرد نظیر کار، خانواده و فعالیت سازمانی معنا و مفهوم خاصی 

اص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های تبیینی مانع درگیر شدن فرد در رفتار های مخرب فردی و بدهد و البته تحت شرایط خ

(. نگرش مذهبی عبارتست از اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی که خداوند را محور امور می 4944اجتماعی شود)بهرامی، 

یگر، طبیعت و با خویشتن را تنظیم می کند)حیدری رفعت داند و ارزش ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان را با یکد

 (.14: 4943و همکاران، 

از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت است، یعنی همچنان که غریزه 

کوشد به نابود کردن و تخریب رخاشگری میکند غریزه مرگ به صورت پرا در جهت ارضای نیازها و حفظ هدایت میفرد زندگی 

برد و اگر نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب کند و از بین میکردن بپردازد این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می

شود، بنابراین از نظر وی پرخاشگری جلوه گر می خودکشیو  خودآزاریخود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به صورت 

 .(434: 4944 ،اکبری)حالتی مخرب و منفی دارد

( می گویند: پرخاشگری رفتاری است که با هدف صدمه زدن یا آسیب رسانیدن به یک موجود زنده 9009کاپالن و همکاران)

 بروز می کند و این موجود قاعدتاً از چنین رفتاری اجتناب می ورزد.

اگر  بیماری می گردد. فروید معتقد بود که نیروی پرخاشگری باید به گونه ای تخلیه شود وگرنه انباشته خواهد شد و سبب

نیروی پرخاشگری کم کم از بین نرود، نوعی انفجار به وقوع می پیوندد. طبق نظر فروید، جامعه وسیله ای برای مهار کردن این 

 (.39: 4941غریزه است)شکر کن، 

نگرش مذهبی عبارتست از اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی که خداوند را محور امور می داند و ارزش ها، نگرش مذهبی: 

اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان را با یکدیگر، طبیعت و با خویشتن را تنظیم می کند)حیدری رفعت و همکاران، 

14:4943 .) 

ت)رضاییان، ها و اطالعات درباره هدف شناخته شده به وسیله فرد اسا و ارزشخش شناختی آن عبارت از باورهبعد شناختی: ب

909:4943) 

عبارت  ی عاطفیها مولفهو بخش عاطفی آن شامل احساسها و عواطف درباره هدف، فرد، فکر، رخداد یا شیء است بعد عاطفی: 

 (. 41: 4941مکاران، و ه 4)جردگریمحصول بر محصول د کیدادن  حیدوست داشتن و ترج، یابیاست ارز

 یاررفت یها مولفهو  گردد گیرد و به نیت رفتار به صورت معین بر می بخش رفتاری آن از نگرش سرچشمه میبعد رفتاری: 

 . (909:4943)رضائیان، محصول کیکردن  شیو آزما دیقصد خرل، یمش، یعبارت است از گرا

تواند اندازه گیری شود و می تواند کارکنان برتر را از کارکنان معمولی قابلیت های فردی: قابلیت یک ویژگی فردی است که می 

متمایز کند. در حین این که قابلیت می تواند به عنوان مجموعه ای از الگوهای رفتاری توصیف شود و وضعیتی را به وجود آورد 

 (.3: 4939تا وظایف با نتایج مطلوب و دلخواه اجراء شود)لجه، 

 

ری نوعی سازکار روانی است که از طریق آن فرد به طور ناخودآگاه فشارهای ناشی از محدودیت ها و ناکامی پرخاشگری: پرخاشگ

 (.13: 4949خود را به صورت واکنش های حمله، تجاوز، رفتارهای کینه توزانه و پرخاشگری نشان می دهد)خدایاری فرد، 
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رود و زود عصبانی شده و مانند باروت آماده انفجار است و به شخصی می گویند دارای خشم است زود از کوره در می  خشم:

 (. 314: 4943 ؛فارسی ، ترجمه9و پری 9براحتی نمی تواند خودش را کنترل کند)باس

پرخاشگری فیزیکی: به عنوان دومین مولفه پرخاشگری شامل حرکات زننده و طعنه آمیز، لگدزدن، چنگ زدن، ضربه زدن به 

 (.4: 9003 ،1وسیله صالح است)دیلبل

خصومت: به عنوان سومین مولفه پرخاشگری تنها به قصد صدمه زدن انجام می شود مانند حمله یک عضو از گروه اوباش به یک 

 (.314: 4943؛ فارسیرهگذر بی گناه)باس و پری، ترجمه 

طعنه آمیز، سرزنش  پرخاشگری کالمی: به عنوان چهارمین مولفه پرخاشگری شامل سخنان خنده آور)مسخره کردن(، سخنان

 (.4: 9003و برچسب زدن است)دیلبل 

( است که دارای سه مولفه فرعی است. ابعاد 4941کاویانی) نگرش مذهبی: نگرش مذهبی متغیر پیش بین بر گرفته از مدل

شنامه این پرس ها در مقیاس لیکرت بهای که آزمودنیمذکور عبارتند از: بعد شناختی، بعد عاطفی و بعد رفتاری می باشد. نمره

 . دادند وضعیت نگرش مذهبی را مشخص کرد

دارای چهار بعد خشم، پرخاشگری فیزیکی، خصومت و پرخاشگری (، 4339طبق مدل باس و پری) پرخاشگری پرخاشگری:

لیکرت اندازه گیری می شود. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس است، سئوال  94کالمی بوده که از طریق پرسشنامه ای شامل 

 به این پرسشنامه می دهند میزان پرخاشگری را مشخص می کند.

افراد با خصایص  (.30: 4949)سیدجوادین، گیرد بلکه در شکل گیری نگرش عوامل زیادی دخیل هستندنگرش در خأل شکل نمی

گی که نقش بزرگتری در زند گذارد. اما بسیاری از عوامل دیگر هستآیند و این خصایص بر نگرش آنها اثر میمشخص به دنیا می

 از: گذارد عبارتندهای مختلف سنی بر افراد اثر می این عوامل که در دوره کند.گیری نگرش آنها ایفا میافراد و شکل

امی گردد. هنگباورها: سیستم باور آدمی، تصویر ذهنی محیط مرتبط اوست که با روابط علی و معلولی احتمالی تکمیل می-4

رضاییان، )انجام رفتاری نگرش مثبت خواهد داشت که بداند)باور داشته باشد( رفتارش با نتایج مثبت قرین استفرد نسبت به 

4941 :901.) 

ست گیری ممکن اتجربیات: در موارد بسیاری، نگرشها حاصل تجربه مستقیم فرد با موضوع یا شیء نگرش است. این شکل-9

)کریمی، دهای منفی یا مثبت در انسان شکل گیردر این صورت ممکن است نگرش حاصل مشاهده یک رویداد منفی یا مثبت باشد.

4941 :14.) 

ها همراه است. به طور کلی افرادی با خلق و خوی معین صاحب شخصیت: هر نوع شخصیت با مجموعه خاصی از نگرش-9

های هر فرد منعکس کننده رشنگ (.90: 4949، ترجمه فارسی، 3)مکسولشوندهای خاص منطبق با آن خلق و خو مینگرش

 طلب کههای خاصی هم هستند. به عنوان مثال شخصیت اقتدار های خاصی دارای نگرششخصیت او هستند. معموالً شخصیت

، )رضاییانرساندهای مشخصی را به ظهور میهای چون جمود فکری، تعصب افراطی، عدم گذشت، و... همراه است، نگرشبا ویژگی

4941 :901.) 

 گیری نگرش افراد، تأثیرگذار باشد:تواند با فراهم نمودن عوامل زیر در شکلیط: محیط میمح-1

تواند در نگرش افراد مؤثر باشد، الگوی یادگیری اجتماعی و سرمشق قرار دادن است؛ الگو و سرمشق: یکی از عواملی که می(الف

ها و به ویژه مشاهده رفتارهای نگرشی خاص والدین اهده نگرشهای خود را با مش مثالً، در خانواده، فرزندان، بسیاری از نگرش

                                                           
2 Bass 
3 Pary 
4 Delibel 
5 Maxwell 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7722 

 

د. شوشکل دهند. این فرایند حتی هنگامی هم که والدین در آموزش نگرش خاصی به فرزندان خود تعمدی ندارند، وارد عمل می

 به خصوصی ابراز می شنوند که والدین آنها نسبت به شخص خاص، شیء، یا موضوع خاص، نظردر بسیاری از موارد، کودکان می

والدین افراد  بر این شود. البته عالوهها در آنان میگیری همان نگرشهای والدین سبب شکلکنند، و همین آگاهی از نگرش

 (.10: 4941)کریمی، توانند الگو و سرمشق قرار گیرنددیگر نیز در خانواده و اجتماع می

ای هگیرند که نگرشبرای رفع نیاز خود، موانع و مشکالتی بر سر راه قرار می های فردتأمین نیازهای فرد: در جریان فعالیت(ب

کنند و وی را به آورند. نسبت به اشیاء، عوامل، وسایل و اشخاصی که نیازهای او را برآورده میای را در او به وجود میویژه

 هایشوند، نگرشهایش میه رسیدن او به هدفهای موافق و مثبت، و نسبت به موانعی که سد رارسانند، نگرشهایش میهدف

 (.90: 4949)مکسول، ترجمه فارسی، کندمنفی پیدا می

یر های او تأثتعلق گروهی: نیاز تعلق به گروه یکی از نیازهای مهم انسان است و همبستگی شخص با گروه در ایجاد نگرش-3

 (.10: 4941)کریمی، حتمی دارد

. هیچ کاری دشوارتر از این نیست که ندکنعمل می ند،در ارتباط مستقیم با تصوری که از خود دارمعموالً  افرادتصور از خود: -1

 (.90: 4949د)مکسول، ترجمه فارسی، بدون تغییر دادن احساسات درونی، اعمال بیرونی را تغییر دهی

ردم وجود دارد تا ظاهر خوبی داشته فشاری باور نکردنی روی م دارد. نقش مهمی در ایجاد نگرش افرادظاهر جسمانی: ظاهر -1

 (.90: 4949)مکسول، ترجمه فارسی، باشند

)مکسول، ازدواج، خانواده و امنیت شغلی: پس از ازدواج زوجین می توانند بر روی نگرش هم تاثیرات عمیقی داشته باشند-4

 (.90: 4949ترجمه فارسی، 

برخی هم اعتقاد دارند چهار شرط عمده (. 90: 4949)مکسول، ترجمه فارسی، دهندهمه عوامل فوق آمیزه نگرش را تشکیل می

 باشد که عبارت است از:براى پیدایش یک نگرش نیاز می

اولین شرط، تراکم تجربه است که عبارت است از سر و کار داشتن با موضوعى و یا گروهى از اشخاص و تجربیات نزدیک یا مشابه 

آیند، نگرش مشخصى از ایز گذاشتن آن است؛ یعنى، در تجربیات جدیدى که به دست مىاست. دومین شرط مبتنى بر تم

سازد. سومین شرط بر پایه یک ضربه عاطفى یا یک تجربه دراماتیک قرار دارد که شخص یا هاى نزدیک به آن متمایز مىنگرش

اهمیت بیشترى هم دارد این است که  الًموضوعى در آن دخیل است. اما آن چیزى که بر شرط چهارمین استوار است و احتما

 1مارک)شده از طریق تقلید از والدین، دوستان، استادان و غیره را مشخص ساختهاى پذیرفتهباید در اینجا، شمار زیادى از نگرش

 (.493: 4949، ترجمه فارسی؛ 1و نیون

اند و مدتی آن را رو بودهفرهنگی، اجتماعی و... روبهتمامی جوامع دنیا، همواره با حاکمیت نوعی از نگرش سیاسی، اقتصادی، 

نیز از این امر مستثنی نبوده و هر از  ایرانی جامعه. اندتجربه کرده، گاه آن را تغییر داده و گاه نوع نگرش حاکم را حفظ کرده

رده و حتی این فضا، زمینه را است. گاهی اوقات در فضایی آرام، هر طرف، دیگری را درک کگاهی نوعی از نگرش را تجربه کرده

است، گاه نیز در فضایی متشنج و پر از هیاهو، ضمن دامن زدن به انواع های داخلی جامعه فراهم آوردهبرای همکاری جناح

نامش  طور که ازهمان نگرش مذهبی. ی با خود فرا بخواندها، توانسته طرف دیگر را به مقابلهگوییچنین بد مختلف شایعات و هم

 پیداست، بر مذهب و حاکمیت قوانین مذهبی بر جامعه تاکید دارد.
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مسئله پرخاشگری را یکی از مهم ترین  (9009و همکاران) 40و بونیکا (9009)3پلگرینی و النگ (9000و همکاران)  4نانجل

 ( معرفی کرده اند که ناشی از عوامل مختلفی است. از جمله:930: 4941مسائل دوره نوجوانی)عاشوری و همکاران، 

صرف نظر از عوامل فیزیولوژیکی ناکامی است. اگر فردی ناکامی: مهم ترین عامل در ایجاد پرخاشگری از میان همه موقعیت ها، 

زرگری )یدن به اهداف خود با شکست مواجه شود، ناکامی حاصل شده احتمال پاسخ پرخاشگرانه را در او افزایش می دهددر رس

 (.14: 4943مرندی، 

نتیجه عملکرد مغز و عمومًا ناشی از وضعیت  محیط زندگی: به این نکته مهم باید توجه داشت که همه انواع خشونت ها اساساً

ریشه خشونت را می توان در تداوم تاریخی مبارزه و مقابله انسان با خطرها و تهدیدهای به بیان دیگر، محیط زندگی فرد است. 

محیط زندگی فرد دانست که بر تفکر و رفتار او و چگونگی برخورد وی با تهدیدها و خطرها اثر می گذارد. برای مثال، مردانی که 

بیشتری برای پرخاشگری دارند و در مقابل تهدیدهای جزئی، پاسخ خشونت برای دفاع از خود به خشونت ترغیب می شود تمایل 

مسائل فرهنگی مربوط به نقش جنسی تحقیقات اخیر نشان داده اند که مسائل  (.413 -411: 4943لطف آبادی، )آمیز می دهند

وهای فشار نقش جنسی، فرهنگی مربوط به نقش جنسی، رشد رفتار پرخاشگرانه در پسرها را تقویت می کند. بر اساس الگ

انتظارات ضد و نقیض از نقش جنسی بسیاری از مردان را در وضعیت غیر ممکن قرار می دهد. پسران و مردان از این که از عهده 

نقش جنسی خود بر نمی آیند، اغلب احساس شرم می کنند. گاهی این احساس شرم به رفتارهای دیگری مانند پرخاشگری 

بخش تر هستند. این گرایش، با الکسی تیمیا یعنی عدم توانایی در تعریف احساسات که در میان مردم منتقل می شود که قدرت 

 (.904: 4949میکوچی، )تقویت می شودمرسوم است، 

تنبیه های والدین و مربیان: بسیاری از پژوهش های انجام شده بیانگر آن است که نوجوانان و جوانانی که پرخاشگر هستند در 

کی از طرف والدین خود مورد پرخاشگری زیادی قرار گرفته اند و این عمل را به نوعی رفتار مناسب در ذهن خود حک دوره کود

آن چه را که »کرده اند و رفتار پرخاشگرانه در آن ها رشد و تجلی یافته است و این مطلب برای آن ها چنان تداعی می شود که

به همین «. می گویم، زیرا رفتار عملی بیش تر از بیان تئوری مطالب اثر می گذاردمن انجام می دهم، انجام بده، نه آن چه را 

دلیل تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است، زیرا عالوه بر این که سبب خشم و احتماالً پرخاشگری کودک می 

 (.413 -411: 4943آبادی، لطف )شود، شخص تنبیه کننده نیز الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک خواهد شد

بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت در فرد می : عده ای از افراد، پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند، یتأیید پرخاشگر

اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی الزم می دانند و به آن صحه می گذارند)صادقی و دانند. این افراد، 

 (.94: 4943حقیقی، مشکبید 

، «وریاز کسی کتک نخ»: گاهی اوقات برخی از والدین و مربیان به بهانه دفاع از خود به کودکشان می گویند: یتشویق پرخاشگر

و مواردی از این قبیل که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع، « توسری خور نباشی»

 (.900-439: 4943اکبری، )اشگری بی مورد تشویق می کنندشخص را به پرخ

عوامل فرهنگی: پرخاشگری اغلب به وسیله اعمال یا گفته های دیگران برانگیخته می شود، اما می تواند به وسیله عوامل فرهنگی 

حتی تحت شرایطی  هنجارها و انتظارهای یک فرهنگ خاص که حاکی از آن است که پرخاشگری مناسب یا شایدمثل: باورها، 

 (.194-139: 4944الزامی است نیز برانگیخته شود)بارون و همکاران، 
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تماشای خشونت: مطالعات مختلف حاکی از نقش بسیار زیاد تماشای برنامه های خشونت آمیز بر پرخاشگرانه است. به طور مثال، 

دانش آموزان در معرض مجموعه ای از فیلم های گوناگون دو گروه از انجام شد،  (4331)و همکاران 44پژوهشی که به وسیله لینز

قرار گرفتند. گروهی از آن ها هر روز پنج فیلم خشن و گروه دیگر پنج فیلم غیر خشن مشاهده کردند. پس از مشاهده فیلم ها، 

 (.413 -411: 4943لطف آبادی، )رفتار دو گروه در فعالیت های روزمره مورد بررسی قرار گرفت

در معرض تماشای فیلم های خشن قرار گرفته بودند به شیوه های گوناگون پرخاشگرانه از خود نشان دادند. در  گروهی که

وی به این نتیجه رسید که میزان کشتارها در آمریکا در روزهای بعد از ( انجام شد، 4349)49پژوهش دیگری که توسط فیلیپس

نیز ( 4334و همکاران) 49(. وود493-410: 4943یافته است)احمدی، مسابقات بوکس سنگین وزن به گونه معناداری افزایش 

تماشای خشونت می تواند پرخاشگری در روابط شخصی را به ویژه در کودکان افزایش دهد، که نشان دادند که در مورد پسرها، 

 (.144: 4943و همکاران،  بررسی مشابه نیز این نتیجه گیری را تأیید کرده است)اتکینسون 94البته 

تأثیر بازی های ویدیویی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان »در ایران نیز پژوهشی با عنوان 

ثابت کرد گروه های مورد آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه، افزایش معناداری در « خرم آباد

 (.900: 4943پرخاشگری نشان داده اند)اکبری، 

تضاد در دستورات والدین: وقتی والدین، فرزند خود را به انجام کاری فرمان می دهند ولی بالفاصله او را از انجام آن کار باز می 

دارند و یا برعکس، کاری را که برای او تحریم کرده اند دوبار تجویز و باز تحریم می کنند، این بی دقتی کودک را مردد و نگران 

 (.413 -411: 4943لطف آبادی، )ممکن است موجب پرخاشگری کودک شودمی کند و 

ناهماهنگی در روش تربیتی: اگر قوانین خانه هماهنگ و ثابت نباشد، کودک متوجه می شود که گاهی اوقات می تواند قوانین را 

 صمیم بگیرد می تواند تشویق ها وزیر پا گذاشته، نافرمانی کرده و در برابر تغییرات مقاومت کند. به همین خاطر زمانی که ت

 تنبیه ها را که مشخص شده نادیده گرفته و پرخاشگری کند. 

 (. 30-34: 4943فشار روانی و استرس)نساجی زواره، گسستگی کانون خانواده، 

ان (، هیج413-411: 4943لطف آبادی، )مقابله با تهدیدهای جسمی و روانی، نیاز شخصی نوجوان و جوان برای کسب قدرت

(، یادگیری اجتماعی و مشاهده 34: 4944(، دوگانگی و تضادهای درونی)نجفی پور، 94: 4941طلبی باال)شمس اسفند آباد، 

زندگی در ارتفاعات خیلی محدودیت های اجتماعی، تبعیض ها و بی عدالتی ها، وقایع و اتفاقاتی مانند: درگیری های اجتماعی، 

(، در دسترس بودن ابزارهای پرخاشگری مانند اسلحه در محیط زندگی 439-431: 4943بلند، تغذیه ناقص، جنگ)اکبری، 

برانگیختگی جنسی تحت شرایطی خاص، مشکالت و محرومیت های اقتصادی، صدمات و آسیب شخص، شلوغی و سروصدا، 

(، حذف 19: 4949(، بروز مکرر اضطراب و فشارهای روانی)حیدریان، 31-33:  4943های مغزی)صادقی و مشکبید حقیقی، 

؛ فارسیترجمه (، تربیت نادرست، کمبود عاطفه و محبت)برکوویتز، 494: 4949تشدید ناراحتی ها و تکرار آن)احمدی، رقیب، 

انواده، باال بودن دمای هوا و (، انتقاد تند و غیر موجه، برتری نمایی و اظهارات اهانت آمیز به خصوص نسبت به خ414: 4944

 (.193- 131: 4944؛ فارسیترجمه مصرف الکل از دیگر عوامل مؤثر در بروز پرخاشگری به شمار می روند)بارون و همکاران، 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر ارزش های مذهبی در طول مدت درمان بیماران مبتال به 4940خسروپور و ساردوئی)

 دادند که بین متغییرهای طول درمان و ارزشهای مذهبی همبستگی منفی و معنا داری وجود دارد.افسردگی نشان 

(، پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه سالمت روان و پای بندی به تقیدات مذهبی)نماز( در دانشجویان پزشکی 4940جلیلوند)

 انجام داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد:
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 جسمانی همبستگی منفی وجود دارد. بین نماز خواندن و عالئم-

 بین نماز خواندن و اضطراب و اختالل خواب همبستگی منفی وجود دارد.-

 بین نماز خواندن و اختالل در کارکرد اجتماعی همبستگی منفی وجود دارد.-

 بین نماز خواندن و افسردگی  همبستگی منفی وجود دارد.-

 عنی داری وجود ندارد.بین نماز خواندن دختران و پسران اختالف م-

(تحقیقی با عنوان بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد و غیر 4944شمس اسفند آباد و نژاد نادری)

معناداری وجود  مذهبی تفاوت پژوهش نشان داد که بین دو گروه از لحاظ نگرش هایمعتاد شهر کرمان را انجام دادند. یافته

 مقیاستری داشتند. بین دو گروه در کیفیت زندگی و خردهمذهبی پایین معتاد در مقایسه باافراد غیر معتاد نگرش داشت. افراد

رش تری داشتند. بین نگداری وجود داشت. افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد کیفیت زندگی پایینها تفاوت معنیهای آن

 داری وجود داشت. معنی مردان معتاد و مردان غیر معتاد همبستگی مثبت زندگی در هردو گروه مذهبی و کیفیت

( تحقیقی با عنوان گرایش به تبادل فرهنگی و مذهبی به عنوان پیش بینی کننده های نگرش استرالیایی 9040)41ابورایا و وایت

 ه  موثر ترین گرایشات در این زمینه گرایشها نسبت به مسلمانان استرالیایی را انجام دادند. یافته های این تحقیق نشان داد ک

های فرد گرایانه و انسجام بخش بوده  و  گرایشات انزوا گرایاینه و همسان کننده به ترتیب دارای تاثیرات منفی و مثبت روی 

 نگرش استرالیایی ها نسبت به مسلمانان هستند. 

انجام داد. یافته های تحقیق وی نشان داد که تحت  ( تحقیقی با عنوان مشارکت مذهبی  و آموزش کودکان را9004)43فان

 شرایط عادی کودکان منابع و زمان کافی را برای شرکت در فعالیت های مذهبی تخصیص می دهند

یافته های یک بررسی در ایران نشان داده اند که در پرخاشگری اجتماعی، پسران میانگین باالتری  ( در4941شهیم و همکاران)

 دختران از خود نشان می دهندرا نسبت به 

( به بررسی رابطه بین میزان کیفیت زندگی کاری و پرخاشگری کارکنان در صنایع مس سرچشمه و مس باهنر 4941ساردینی)

کرمان پرداخت یافته های بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بین میزان کیفیت زندگی کاری و پرخاشگری کارکنان 

 رابطه وجود دارد.

( نشان داد که دختران و پسران ایرانی از نظر پرخاشگری رابطه ای تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و 9009و همکاران) 41زی

 کودکانی که پرخاشگری رابطه ای به کار می برند نزد هم ساالن محبوبیت بیشتری دارند. 

 34پرخاشگری: یک آزمون تجربی در میان مدیران ارشد کشف تعیین کننده های  ( در یک بررسی تحت عنوان9003کارملی)

پرسشنامه را در میان مدیران ارشد سازمان های بخش دولتی جمع آوری کرد. نتایج نشان داد که عوامل موقعیتی و عوامل فردی 

تیژ ادراک شده ن پرسمی توانند میزان پرخاشگری را پیش بینی کنند. یافته ها نیز نشان داد تعهد عاطفی تعیین کننده رابطه بی

 بیرونی و پرخاشگری است و تعهد هنجاری تعیین کننده رابطه بین اخالق کاری و پرخاشگری می باشد.

( در یک بررسی تجربی، پرخاشگری کارکنان و صفات شخصیتی آنها را در صنعت پالستیک سازی تایوان 9004)41لیاو و لی

نفر از کارکنان این صنعت، این نتیجه حاصل شد که صفت نوروتیک یا عصبی  919مطالعه کردند. با استفاده از پرسشنامه در بین 

بودن بطور منفی با پرخاشگری در ارتباط است، در حالی که صفاتی مثل گشودگی، توافق، خودآگاهی و برون گرایی بطور مثبتی 

 با پرخاشگری در ارتباط هستند.
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 ،جامعه ونمونهروش پژوهش

 اجرایی های نفر از کارکنان دستگاه 4141از نوع همبستگی یا همخوانی است جامعه آماری حاضر روش  توصیفی روش پژوهش

بین نگرش مذهبی تا  نفر انتخاب شده است 933مورگان  خاش شامل می شود که نمونه آماری با استفاده از جدول شهرستان

در ضمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  اش رابطه وجود دارد.با میزان پرخاشگری کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان خ

جدول توزیع فراوانی نمودارهای ستونی هیستوگرام  و آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسن استفاده شده  spssنرم افزارآماری 

 است. 

 ابزار اندازه گیری

امکان را می دهد که بتوان اطالعات الزم را در کوتاه جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت، زیرا پرسشنامه این 

 پرسشنامه استفاده شده است.  ن دریافت کرد. در این تحقیق ازدوترین زما

 استفاده شده سؤال 93شامل  ( از پرسشنامه ای4941سنجش نگرش مذهبی بر طبق کاویانی) برای پرسشنامه نگرش مذهبی:

 کرتلی طیف اساس بر سؤاالت این های گزینه. سنجد می ناختی، عاطفی و رفتاریهای ش مؤلفه اساس بر نگرش مذهبی را که

 تمام هک است ذکر به است. الزم شده طراحی( مخالف کامالً  و موافق، مخالف موافق، موافق، نسبتاً کامالً)ای گزینه پنج صورت به

  (.9 شماره پیوست)هستند مستقیم پرسشنامه،  این سؤاالت
 آن هایمؤلفه اندازه گیری متغیر نگرش مذهبی ومقیاس -4-9جدول 

 3 1 9 9 4 شماره سوال نگرش مذهبی

 مکامالًموافق مموافق منسبتاً موافق ممخالف مکاماًل مخالف 4-3 شناختی

 مکامالًموافق مموافق منسبتاً موافق ممخالف مکاماًل مخالف 40-41 عاطفی

 مکامالًموافق مموافق مموافقنسبتاً  ممخالف مکاماًل مخالف 44-93 رفتاری

استفاده شده است. این پرسشنامه  سئوال 94 شامل پرخاشگری از پرسشنامه ایبرای سنجش پرسشنامه پرخاشگری کارکنان: 

مولفه است: پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت  1( ابداع شد که دارای 4339بر اساس مدل باس و پری)

گزینه ای بصورت کامالً موافقم، موافقم، تاحدی موافقم، مخالفم و کاماًل مخالفم  3که پاسخ به هر یک از سواالت در یک طیف 

 (.4ه است)پیوست شمارهمشخص شد
 های آنهای پرخاشگری و مؤلفهامتیازبندی پرسش-9-9جدول 

 :مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی 4-1شکل

 هامؤلفه
شماره 

 هاپرسش
3 1 9 9 4 

 1تا 4 پرخاشگری کالمی

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

 )کامالًمخالفم( )مخالفم( )نسبتاًموافقم( )موافقم( )کامالًموافقم(

 49تا 1 پرخاشگری فیزیکی

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

 )کامالً مخالفم( )مخالفم( )نسبتاًموافقم( )موافقم( )کامالًموافقم(
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-می 1/0ترسیم می شود. مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، 4-1برای سنجش بار های عاملی ابتدا شکل 

از متغیر  99و  94، 10، 93، 91، 94، 91، 93، 91، 99، 43، 44مشخص است، سوال های   4-1شکل ( همانگونه که در 4333باشد)هالند،

 بودند، حذف شدند تا بررسی سایر معیار ها تحت تاثیر آنها قرار نگیرد. 1/0نگرش مذهبی به علت اینکه بار عاملی آنها کمتر از 

 
 4/0ی کمتر از :مدل اجرا شده همراه با حذف ضرایب بارهای عامل 2-4شكل 

 

 از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است  ، وهای تحقیق از آزمون نسبتجهت بررسی فرضیه

صدم مورد تایید قرار  41( تهیه و تنظیم شده و با ضریب  4939برای سنجش نگرش مذهبی از پرسشنامه ای که توسط مهدوی)

صدم مورد  30( با ضریب 4939گرفته است استفاده می شود. برای سنجش عزت نفس نیز از پرسشنامه ای که توسط نادی زاده)

ین برای سنجش پرخاشگری کارکنان کارکنان از پرسشنامه ای که توسط تایید قرار گرفته است، استفاده می شود. همچن

 صدم مورد تایید قرار گرفته است، استفاده می شود.  39( با ضریب 4939بهرام)

 43تا41 خشم

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

 )کامالً مخالفم( )مخالفم( )نسبتاًموافقم( )موافقم( )کامالًموافقم(

 94تا90 خصومت

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

 )کامالً مخالفم( )مخالفم( )نسبتاًموافقم( )موافقم( )کامالًموافقم(
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بیشتر است. که نشان از  1/0بوده که از 331/0، 414/0پایایی ترکیبی   دارای ضریب نگرش مذهبی و پرخاشگری متغیر های

 متغیر ها می باشد. پایایی مناسب این

گرش متغیر ن برای کرونباخ آلفای در این تحقیق برای بررسی همسانی درون آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار

 باالتر  است 1/0که  آن الزم مقدار از که. است صدم بدست آمده 33و برای پرخاشگری کارکنان   صدم  و 39با  مذهبی برابر

 . باشند می عالی همبستگی دارای درونی اجزای که گفت توان می و است

 

 

 یافته ها
درصد( زن هستند. میزان  3/91نفر)41درصد( مرد و  3/13نفر) 914های مورد بررسی ها از بین آزمودنیبا توجه به تجزیه وتحلیل داده

درصد( فوق لیسانس  9/1)نفر 99درصد( لیسانس،  4/91)نفر494درصد( فوق دیپلم،  9/91)نفر 493درصد( دیپلم،  4/94نفر) 13تحصیالت 

سال  30تا  14درصد(  4/91نفر) 33سال،  10تا  94درصد(  1/14نفر) 411سال،  90تا  90درصد( سن آنها بین  4/91نفر) 44باشند. می

 باشد.سال و بیشتر می 34درصد( سن آنها 1نفر) 93و 

 

پرخاشگری، چون سطح معنی داری  در ارتباط با متغیربر اساس نتایج بدست آمده مطلوب است.  متغیر پرخاشگری : وضعیت9فرضیه 

نیست. در این  9فرض صفر رد شده  و فرض مقابل پذیرفته می شود؛  یعنی میانگین متغیر برابر   محاسبه شده کوچکتر از میزان خطاست

( کوچکتر است؛ به بیان دیگر 9یر مورد بررسی از مقدار آزمون)عددآزمون با توجه به مقادیر حد پایین و باال منفی می باشند، میانگین متغ

 از نظر پاسخگویان، متغیر مورد بررسی چون منفی است در سطح مطلوبی قرار دارد.

ی گرپرخاشی و نگرش مذهبمسیر میان متغیر های  ضریب معنی داریبه طور مستقیم  تاثیر دارد.  پرخاشگری: نگرش مذهبی بر 9فرضیه 

هر پارامتر مدل( بزرگتر از  -31/4تا  31/4می باشد)طبق قاعده خطای پنج در صد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  113/49

ی بر نگرش مذهبدرصد اطمینان تایید می شود و می توان گفت که  33برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض محقق با  31/4

 ارد.تاثیر مستقیم د یپرخاشگر

 گیرینتیجه

اشد. خاش می ب شهرستان اجرایی های دستگاه کارکنان در پرخاشگری میزان و مذهبی نگرش بین ی رابطه بررسی هدف اصلی این پژوهش

 نشان داده شده است. 4-3نتایج بررسی و آزمون فرضیات در جدول 

 نتایج اجمالی سوال ها-1-5جدول 
 نتیجه فرضیه های تحقیق ردیف

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که نگرش مذهبی بر پرخاشگری به طور مستقیم تاثیر  فرضیه 

 دارد.

 تایید
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یق با نتایج حاصل از تحق به طور مستقیم تاثیر دارد. پرخاشگرینگرش مذهبی بر نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 

( در تحقیقی 4941( همخوانی دارد. خیاطی)4940)نجفی و برخوردار( و 4949(، گلستانی)4941نتایج حاصل از تحقیق خیاطی)

دریافته است که بر اساس نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر، افراد دارای عزت نفس پایین به احتمال زیاد دست به اعمال 

( نیز بیان کرده 4949ند، چرا که اعمال ابلهانه و خالف اخالق با خودپندارۀ آنها هماهنگ است. گلستانی)خالف قانون می زن

است که در شکل گیری نگرش مذهبی عواملی چون شیوه های تربیتی، ارزشها و اعتقادات حاکم بر فرد و جامعه و آموزش موثر 

( معتقدند که جوامعی که از نگرش های 4940د. برخوردار و نجفی)هستند و از جمله عوامل موثر بر پرخاشگری افراد می باش

مذهبی و اخالقی فاصله گرفته اند، هر چه این جدایی بیشتر شود پرخاشگری و بیماری های روانی نیز به همان اندازه افزایش 

وامل هیجانی و عاطفی و عمی یابد. بنابراین در پیشگیری اولیه باید به مسائل تاثیرگذار بر شخصیت برای کاهش تظاهرات 

(. چنانچه افراد نگرش مذهبی بر رفتار آنها حاکم باشد و در هنگام کار کردن 90: 4940استرس زا توجه شود)برخوردار و نجفی، 

اشگری در با توجه با ارش های مذهبی به فعالیت مشغول باشند، به رفتارهای مثبت روی آورده و رفتارهای منفی همچون پرخ

 اهش می یابد.بین انها ک

می گردد  oنتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که نگرش مذهبی بر پرخاشگری به طور مستقیم تاثیر دارد. لذا پیشنهاد-

تا افرادی که در راس کارهای مهم قرار دارند به ارزش های مذهبی احترام گذاشته و پایبند بوده، پیروی از قوانین دینی را عامل 

خوشبختی بدانند، سعادت علمی را در گرو سعادت پژوهشی بدانند و سستی ایمان و فساد اخالقی را تقبیح کرده تا پرخاشگری 

 در سازمان کاهش یابد
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