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Abstract
Introduction:: Anger is one of the country's problems and in many cases leads to behavior
that imposes enormous damage to the economy. The aim current study is to measure the
state anger of the primary school teachers in Kermanshah.
Method: The study was descriptive. The population of the study teachers that teaching at a
different base and sample size of 285 people.The data Using the state- trait anger2
questionnaires and by random sampling were collected and Using the software SPSS-18 were
analyzed.
Results: The results showed that male school teachers rage with an average of 6.35±1.64 are
higher girl school teachers rage. The highest state of anger subscale is boys school teachers
with an average of 8.59 ± 3.22. Also highest state anger in schools for boys and girls belong
to in the sixth and two grade, respectively.
Conclusion: Due to the high state of anger and its close relationship with anger, require that
education with planning and training of his staff in the field of anger management, take a step
towards mental health of teachers.
Keywords: state anger, teachers, Primary schools
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سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396
صفحات1-8 :

بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرمانشاه
سلیمان محمدزاده ،1نمامعلی آزادی ،2بیتا خاصی ،3صحرا هنرمند ،3فایق یوسفی
 -1استادیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
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 -4دانشیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

چکیده
مقدمه :خشم یکی از معضالت جامعه محسوب میشود و در بسیاری از موارد به رفتارهایی منجر میشود که خسارت فراوانی به
اقتصاد کشورها تحمیل میکند .هدف مطالعه حاضر بررسی خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه است.
روش :مطالعه حاضر از نوع توصیفی میباشد .جامعه آماری مطالعه معلمانی هستند که در پایههای مختلف تدریس میکنند و
حجم نمونه نیز  285نفر میباشد .دادهها با استفاده از پرسشنامه خشم صفت -حالت اسپیلبرگر 2و با روش نمونهگیری تصادفی
جمعآوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS-18تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که خشم حالت معلمان مدارس پسرانه با میانگین  6/35±1/64باالتر از میانگین مدارس دخترانه میباشد.
باالترین خرده مقیاس خشم حالت متعلق به احساس خشم معلمان مدارس پسرانه با میانگین  8/59±3/22میباشد .همچنین باالترین
خشم حالت در مدارس پسرانه و دخترانه به ترتیب متعلق به پایه ششم و دوم میباشد.
نتیجهگیری :با توجه به باال بودن خشم حالت و ارتباط تنگاتنگ آن با بروز خشم ،نیاز است که آموزش و پرورش با برنامهریزی
و آموزش کارکنان خود در زمینه کنترل خشم ،گامی در جهت سالمت روان معلمان بردارد.
کلید واژهها:خشم حالت ،معلمان ،مدارس ابتدایی
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صحرا هنرمند و همکاران

مقدمه

3

جوانان در دوران کودکی است ،رفتار معلم یکی از

خشم به نـوعی از هیجـان اﻃـالق مـیگـردد کـه
ﻏالباً به واسطه واکنﺶ افراد نسبت به رفتارهای نامناسب

عوامل کلیدی در شکلگیری انگیزه و یادگیری دانﺶ
آموز است (.)7 ,6

عصبانیت کامل را شامل مـیشـود ،به عبارتی

محققان درپی یافتن تمهیدات و روش هایی برای مهار

پرخاشگری یکی از عالﺋم اختالل رفتاری است که در

خشم و درمان آن بودهاند ( .)8آمار و اﻃالعات دقیقی

آن حقوق سایر افراد ،قوانین اجتمـاعی و هنجارهای

از میزان کنترل خشم معلمان ایران در دسترس نیست اما

اخالقی رعایت نمیشود ( .)1و خشم به عنوان یﻚ

نتایج یﻚ تحقیق نشان از آمار  55/71درصدی واکنﺶ

عامل هیجانی از ﻃریق آموزش و یادگیری قابل کنترل

خشمگینانه مربیان پیﺶ دبستانی تهران دارد (.)9

است (.)2

عوامل بسیاری بر توان بالقوه خشم تاثیر میگذارد

با توجه به مشاهده یﻚ روز از زندگی دانﺶآموزان

در صورتی که این هیجان به درستی مهار نشود،

در مدرسه در هر یﻚ از مقاﻃع تحصیلی و به ویژه در

کارکرد بهینه افراد ،گروهها و جوامع را به شدت تهدید

حیاط مدرسه صحنههایی از خشونت و درگیری میان

میکند ( .)10عللی از قبیل خشم ،اضطراب ،استرس و

دانﺶآموزان یا میان مسئوالن و معلمان مدرسه با

تنیدگیهای شغلی ،شرایط نامطلوب آموزشگاهی و

دانﺶآموزان دیده میشود ( .)3در عصرکنونی،

عوامل مربوط به روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای

تغییرات بسیاری در جنبههای مختلف زندگی صورت

عصبی در معلمان تاثیر میگذارد .این عوامل باعث

گرفته است ،بسیاری از افراد در مواجهه با این تغییرات

اضطراب و کاهﺶ پیشرفت تحصیلی در دانﺶآموزان

دچار مشکل میشوند ،که به علت نداشتن آگاهی و

میشود ( .)12 ,11 ,3همچنین افرادی که خشم حالت

مهارت کافی برای مقابله است ( .)1یکی از مساﺋل مهم

آنان متوسط یا زیاد است در معرض خطر بیماریهای

و حساس در جامعه ،شغل معلمی است که با توجه به

عروق کرونر و فشار خون باال هستند (.)13

بهداشت روان آنان ،پیشرفتهای اجتماعی شکل می-

یکی از راهکارهای مدیریت خشم از میان برداشتن

گیرد .رشد و پیشرفت هر جامعهای ارتباط تنگاتنگ با

خشم نیست ،بلکه تشویق به کنترل خود است (.)14

تعلیم و تربیت صحیح آن جامعه دارد و تحقق چنین

الزمه اثربخشی برنامههای آموزش کنترل خشم ،وارد

ایدهای مستلزم داشتن افرادی شایسته و برخوردار از

ساختن والدین و معلمان در برنامه آموزشی است (.)15

سالمت جسم و روان است ( .)4با توجه به اینکه هیجان

موثر بودن مداخلههای درمانی -تربیتی مدیریت خشم

ارتباط ناگسستنی با زندگی معلمان دارد و رابطه

در محیط گوناگون مانند مدارس ،گزارش شده است

تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آنان دارد .معلمان هر

( .)16برای کنترل خشم احتیاج به آموزش و کسب

روزه با هیجانهای گوناگونی از قبیل خشم ،سردرگمی

مهارت الزم است اما با توجه به اینکه قادر به آموزش

و اضطراب مواجههاند و این هیجانها بر نحوه آموزش،

تمام افراد نیستیم این قضیه یﻚ محدودیت بزرگ

ارتباط با دانﺶآموزان تاثیر میگذارد (.)5

محسوب میشود (.)17

جامعه شاهد افزایﺶ حوادث پرخاشگری و

پژوهﺶهای گذشته نشان میدهد که برنامههای

خشونت در میان جوانان است و منشاء بیشتر اختالالت

زیادی برای ارتقاء سالمت روان که مبتنی بر برنامههای
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دیگران ایجاد شده و از یـﻚ عصـبانیت کوتاه تا یﻚ

با توجه به اثرات نامطلوب رفتار پرخاشگرانه،

4

بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرمانشاه

مدارس است وجود دارد که همگی در کنترل خشم

قرار میگیرد و هر سه خرده مقیاس در نرمالترین

موثراند ( .)18در پژوهﺶ دیگر که تاثیر آموزشهای

حالت خود ،کمترین حد رنج را که  5است به خود

شناختی -رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانﺶ-

اختصاص میدهند.

داد که شدت خشم معلمان در موقعیت های خشم انگیز
بطور معناداری کاهﺶ یافت (.)19

یافتهها
نتایج نشان داد تعداد معلمان  285نفر (مدارس

امروزه فعالیت در مدرسه بخﺶ عظیمی از زندگی

پسرانه و دخترانه به ترتیب  143و  142نفر) میباشد.

انسانها را تشکیل میدهد ( .)20بهداشت روانی در

معلمان به تفکیﻚ پایه تحصیلی 46 :نفر معلم پایه اول،

محیط کار یکی از ارکان مهم برنامههای توسعه

 48نفر پایه دوم 38 ،نفر پایه سوم 46 ،نفر پایه چهارم،

اقتصادی -اجتماعی است ،زیرا عامل انسانی ،مهمترین

 47نفر پایه پنجم 34 ،نفر پایه ششم و  26نفر معلمان

عنصر سازمانی محسوب میشود .با توجه به اینکه

ترکیبی (معلمان ورزش و پرورشی و مربی بهداشت)

محیط کاری افراد اجتماع را در معرض تنیدگیهای

با رنج سنی  41/76±7/56سال میباشند .وضعیت تاهل

گوناگون عصبی قرار میدهد و معلمان کشور یکی از

معلمان نشان داد که تعداد  252نفر ( )%88/4از افراد

کلیدیترین اقشار جامعه در پرورش آیندهسازان کشور

مورد مطالعه متاهل و دارای سابقه خدمت

هستند ،این مطالعه به منظور سنجﺶ میزان خشم حالت
(احساس خشمگینانه ،تمایل به بروز کالمی خشم،

 19/01±8/22سال و باالترین مقطع تحصیلی آنان،
کارشناسی با تعداد  165نفر ( )% 57/9میباشد.

تمایل به بروز فیزیکی خشم) معلمان مدارس ابتدایی

باالترین خرده مقیاس متعلق به احساس خشم

شهر کرمانشاه انجام شد و به علت ضرورت سالمت

معلمان مدارس پسرانه و پایه ششم با میانگین

روان معلمان ،این مطالعه حاﺋز اهمیت است.

 8/59±3/22میباشد ،همچنین باالترین میانگینهای
خشم کالمی و خشم فیزیکی به ترتیب با میانگینهای
 6/06±1/52 ،6/88±2/89به معلمان پایه ششم وترکیبی

روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت توصیفی انجام شد .جامعه

مدارس پسرانه تعلق داشت (جدول  .)1نتایج نشان داد

آماری پژوهﺶ تعدادی از معلمان ابتدایی شهر

که بین سن معلمان و خشم آنان ارتباط معناداری وجود

کرمانشاه بود که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند.

دارد و جنسیت و سابقه خدمت و وضعیت تاهل و نوع

حجم نمونه  285نفر بود که به صورت نمونهگیری

مدرسه تاثیری بر میزان خشم معلمان ندارد (جدول .)2

خوشهای بدست آمد .دادهها با استفاده از پرسشنامه 57

ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاس-

سوالی خشم صفت حالت اسپیلبرگر 2جمعآوری شد.

های خشم حالت ارتباط معناداری نشان داد و خرده

آلفای کرونباخ خشم حالت پرسشنامه  %94میباشد

مقیاسهای خشم کالمی و فیزیکی در هر دو جنس

( .)22 ,21پاسخنامه به صورت چهارگزینه و با پاسخ-

ارتباط قویتری را نشان دادند (( ) p>0/01جدول .)3

های هرگز ،گاهی ،اﻏلب و همیشه ﻃراحی شده است

میزان خشم حالت معلمان مدارس پسرانه و دخترانه در

که به ترتیب هر پاسخ نمره از  1-4را به خود اختصاص

پایههای تحصیلی به تفکیﻚ نشان داده شد و معلمان

میدهد و میانگین نمرات هر خرده مقیاس بین 5-20

مدارس پسرانه و دخترانه به ترتیب در پایههای ششم و
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آموزان کم توان ذهنی انجام شد ،نتایج مداخالت نشان

صحرا هنرمند و همکاران

دوم باالترین میانگینها را بخود اختصاص دادهاند

(نمودار .)1

خشم حالت
احساس خشم

خشم کالمی

خشم فیزیکی

مدارس
اول
دوم
پایه تحصیلی
تدریس

سوم
چهارم
پنجم
ششم
*ترکیبی

جمع کل

تمام پایه ها

پسرانه

7/28±2/24

5/83±1/79

5/39±1/14

دخترانه

6/50±2/33

5/89±1/83

5/64±1/42

پسرانه

7/50±2/44

6/27±1/88

5/91±1/72

دخترانه

7/31±2/20

6/27±2/16

5/62±1/30

پسرانه

6/72±1/87

5/44±0/98

5/11±0/32

دخترانه

7/35±2/48

5/90±1/52

5/10±0/31

پسرانه

7/54±2

5/79±1/44

5/29±0/55

دخترانه

6/91±2/11

5/77±1/77

5/50±1/37

پسرانه

6/70±2/07

5/74±1/58

5/56±1/40

دخترانه

7/05±2/56

6/15±2

5/40±0/75

پسرانه

8/59±3/22

6/88±2/89

6/18±2/70

دخترانه

7/88±2/09

5/88±0/86

5/24±0/56

پسرانه

7/76±2/33

6/53±2/09

6/06±1/52

دخترانه

7/33±1/87

5/89±1/05

5/67±1

پسرانه

7/39±2/34

6/03±1/86

5/62±1/49

دخترانه

7/13±2/27

5/98±1/72

5/46±1/09

*ترکیبی شامل معلمان ورزش و پرورشی و مربی بهداشت می شود

جدول :2تحلیل چند متغیره ،خشم به صورت کلی در افراد مورد مطالعه
p-value
wilks
df
سن

1

0/97

*0/02

جنسیت

1

0/99

0/66

وضعیت تاهل

1

0/99

0/36

*نوع مدرسه

1

0/99

0/46

سابقه خدمت

1

0/99

0/53

*نوع مدرسه  :منظور مدرسه دولتی و ﻏیر انتفاعی میباشد

p- value*>0/05
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جدول :1میانگین خشم حالت افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی مدارس
جنسیت

5

6

بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرمانشاه
جدول :3ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاسهای خشم حالت به تفکیک جنسیت
احساس خشم
معلمان مدارس پسرانه

خشم کالمی

احساس خشم

-

خشم کالمی

**0/613

-

خشم فیزیکی

**0/516

**0/726

احساس خشم

-

خشم فیزیکی

n=143

n-142

0/677

خشم فیزیکی

**0/476

**0/689

-

p-value**>0/01

نمودار :1میزان خشم حالت معلمان مدارس پسرانه و دخترانه در پایههای تحصیلی

بحث و نتیجهگیری

مطالعه  Khasiو همکاران در سال  2015نشان داد که

نتایج مطالعه نشان داد که خشم حالت در معلمان به

خرده مقیاسهای خشم حالت معلمان شهر سنندج:

تفکیﻚ خرده مقیاسهای آن :احساس خشم ،خشم

احساس خشم ،خشم کالمی و خشم فیزیکی پسران به

کالمی و خشم فیزیکی پسران به ترتیب ،7/39±2/34

ترتیب  6/21±1/87 ،7/22±2/23و  5/70±1/31و

 6/03±1/86و  5/62±1/49و دختران به ترتیب

دختران به ترتیب  6/07±1/89 ،7/06±2/31و

 5/98±1/72 ،7/13±2/27و  5/46±1/09میباشند و

 5/42±1/04بود و نتایج نشان داد که بجز خشم کالمی

احساس خشم باالترین میانگین را  8/59±3/22در

که در معلمان مدارس دخترانه سنندج باالتر است بقیه

پسران پایه ششم بخود اختصاص داده است .نتایج

نتایج همخوان میباشند (.)23
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صحرا هنرمند و همکاران

و فیزیکی در معلمان هر دو مدرسه پسرانه و دخترانه

ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین

ارتباط معناداری وجود ندارد که با مطالعه حاضر در

تمامی خرده مقیاسهای خشم و در تمامی مدارس

 خشم حالت یکی از زیر مقیاسهای.)23( تضاد است

 نتایج.پسرانه و دخترانه ارتباط معناداری وجود دارد

خشم است و با اینکه در خشم تاثیرگذار است اما الزاما

 و2007  و همکاران در سالKhodayarifard مطالعات

عدم ارتباط یﻚ خرده مقیاس با دیگری به معنای نقض

Del Barrio  و2008  و همکاران در سالmoghadam

.)26( این ارتباط نیست

 که در تمام مطالعات خشم،2004 و همکارانﺶ در سال
 نشان، حالت در هر دو جنس سنجیده شده بود-صفت

تشکر و قدردانی
از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
-کردستان بابت تامین هزینه این ﻃرح تشکر و قدردانی می
.گردد

دادند که خشم حالت با بروز خشم در ارتباط است و
,24 ,21( تمامی نتایج با مطالعه حاضر همخوان میباشد
.)25
 در2015  و همکاران در سالKhasi نتایج مطالعه
رابطه با ماتریس اسپیرمن نشان داد که بین خشم کالمی
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