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 چکیده

شود. در بسیاری از موارد خشم خشم یک نگرانی عمده برای جامعه محسوب می زمینه و هدف:

زند و خسارت فراوانی به اقتصاد های کشور آسیب میشود که به زیر ساختبه رفتارهایی منجر می

ش میزان بروز خشم معلمان شهر سنندج و سنجپژوهش حاضر،  هدفکند. کشور تحمیل می

 باشد.مقایسه آن بین معلمان مدارس پسرانه و دخترانه می

باشد. جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی می تحلیلی -مطالعه از نوع توصیفی روش بررسی:

به نفر از معلمان شهر سنندج است که  283باشد. جمعیت مورد مطالعه تعداد پسرانه و دخترانه می

حالت  -ها با استفاده از پرسشنامه خشم صفتاند. دادهگیری تصادفی انتخاب شدهصورت نمونه

 )آمار توصیفی( و نرم افزار SPSS v18با استفاده از نرم افزار آوری شد وجمع 2اسپیلبرگر

(ANOVA)R تجزیه و تحلیل شد. 

-ونی و درونی به ترتیب با میانگیننتایج نشان داد که معلمان پایه سوم در بروز خشم بیرها: یافته

اند. بین جنسیت باالترین میزان خشم را بخود اختصاص داده 16/ 90±78/3و  91/14±32/3های

 <01/0معلمان و خشم ارتباط معناداری وجود دارد و معلمان زن میزان خشم بیشتری را نشان دادند )

.(Pشم بیرونی و درونی ارتباط ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین بروز خ همچنین

 p) .<01/0معناداری در معلمان مدارس پسرانه و دخترانه وجود دارد )

الزم است که معلمان بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند وآموزش ، با توجه به نتایجگیری: نتیجه

، به توانند نسل آینده ساز کشور را دریک بستر مناسبببینند. معلمان با سالمت روان باالتر می

 بهترین نحو ممکن پرورش دهند.

 .معلمان، مدارس ابتدایی، خشم بیرونی و درونی، شهر سنندجکلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 آموزش و پرورش، دین و سالمت سه حوزه بسیار

شوند ولی از آنجایی که مهم جوامع انسانی محسوب می

تعلیم و تربیت نسل آینده بر عهده آموزش و پرورش 

کند و معلمان تری پیدا میاست این نهاد اهمیت افزون

های آموزش و های اصلی برنامهان اجراکنندهبه عنو

. شناخت (1)کنند پرورش نقشی بسیار اساسی ایفا می

ل در نظام آموزشی، امری الزم دقیق نیروی انسانی شاغ

ریزی در آموزش و پرورش است. شناخت برای برنامه

تواند شرایط را جهت جذب های معلمان میویژگی

های تر کند و از سوی دیگر، سازمانها مناسبآن

آموزشی با اعمال گوناگون و مناسب با نوع ویژگیهای 

د، دهنها را افزایش میمعلمان، کارایی و اثربخشی آن

بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی همچون 

های آنان معلمی باید با شناخت کامل از نظر ویژگی

آموزان در مدرسه به بازی و دانش. (2)همراه باشد 

-پردازند و صحنههای خود میاستراحت و تخلیه انرژی

شود هایی از خشونت و درگیری به وضوح دیده می

ند که از ای هستهای بالقوهها دارای ظرفیت. انسان(3)

ها جهت رفتار برند و این ظرفیتاجدادشان به ارث می

ترین . نوجوانی یکی از مهم(5, 4)کنند او را تعیین می

پذیرترین های سنی است و نوجوانان از آسیبدوره

هایی . هیجانها پدیده(6)های اجتماعی هستند گروه

هایی هستند. پدیده ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی

فطری که در افراد مختلف در شرایط یکسان بروز 

از جمله هیجانی که در زندگی همه افراد  و کنند می

. (8, 7)نقش مهم و مؤثری دارد، هیجان خشم است 

احساس درونی و هیجان ناشی از برانگیختگی  ،خشم

ی هارفتارنسبت به اد فراکنش واسطه غالبا به واه ـکاست

 .(10 ,9)د می شود یجاان ایگردنامناسب 

 شواهد بیانگر شیوع باالی اختالالت روانی

شود( )خشونت از اختالالت خفیف روانی محسوب می

در دوران کودکی و نوجوانی است، به طوری که 

نشان  2005گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 

ت روانی در کشورهای دهد درصد ابتال به اختالالمی

درصد بوده  12-29سال از  16مختلف در جمعیت زیر 

, 12)های افسردگی . ابراز خشم ریسک نشانه(11)است 

را  (14)آمیز و تهاجمی های خشونتو رفتار (13

معلمان و مربیان به عنوان افرادی . (7)دهد افزایش می

کنند سهم که ساعات زیادی را با کودکان سپری می

افزایش . (15)بسزایی در تعلیم و تربیت آنان دارند 

ی خود عاملی مهم در افزایش کارایی معلمان به نوبه

 . (16)رود ار میاثربخشی مدرسه بشم

با   2015و همکاران در سال  Khasiی العهدر مط

جمعیت هدف معلمان سنندج انجام دادند و نتایج نشان 

داد که احساس خشم که زیر مقیاس بروز خشم است و 

تاثیر مستقیم بر بروز خشم دارد، نسبت به اقشار دیگر 

 . (17)جامعه باالتر است 

گسترش آموزش و پرورش و ایفای نقش موثر آن  

تا حدود زیادی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی و رشد کشور موثر است، و تا حدود زیادی 

متاثر از نحوه عملکرد معلمان است. با توجه به اهمیت 

سالمت روان معلمان، پژوهش حاضر  با هدف سنجش 

ورت پیدا میبروز خشم معلمان در مدارس ابتدایی، ضر

 کند.

 

  بررسی روش

تحلیلی انجام شد.  -مطالعه به صورت توصیفی

نفر از معلمان مدارس دخترانه و پسرانه  283حجم نمونه 

انتخاب شدند.  گیری تصادفیباشد که با روش نمونهمی

ابزار گردآوردی اطالعات، پرسشنامه خشم صفت 

نی کرونباخ بروز خشم بیروبا آلفای 2حالت اسپیلبرگر

. برای (19, 18)باشد % می73و بروز خشم درونی  60/0

)آمار   spss18ز نرم افزارهای آماری اتحلیل داده
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 Rو نرم افزار  (CORRELATION وتوصیفی 

(ANOVA.استفاده شد ) 

 

 هایافته

 144معلم مدرسه پسرانه و 139معلم ) 283تعداد 

باشد. وضعیت تاهل نشان داد معلم مدرسه دخترانه( می

 نفر 144که بیش از نیمی از معلمان مجرد )تعداد 

های  خدمت معلمان الباشند همچنین س%(  می88/50

سال و میانگین سنی معلمان  71/7±14/19

باشد. مقاطع تحصیلی کاردانی، می 69/22±90/41

 نفر 100کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 

%( را به 07/7) نفر 20%( و 59/57) نفر 163 %(،34/35)

اند. بیشترین و کمترین تعداد خود اختصاص داده

کردند به ترتیب پایه ه تدریس میهایی کمعلمان در پایه

%( نفر 72/12)36و  %(96/16) 48دوم و پنجم با تعداد 

 باشد.می

باالترین میانگین بروز خشم بیرونی در پسران و 

های های دوم و چهارم با میانگیندختران در پایه

باشد. بدون تفکیک می 48/15±08/3و  38/3±92/14

معلمان مدرسه، معلمان پایه سوم با 

باالترین میانگین را بخود  91/14±32/3میانگین

اند و باالترین میانگین بروز خشم درونی اختصاص داده

های چهارم و دوم با در پسران و دختران در پایه

باشد. می 77/18±23/4و  78/17±16/3های میانگین

بدون تفکیک معلمان مدرسه، معلمان پایه سوم با 

یانگین را بخود باالترین م 90/16±78/3 میانگین

 بین(. نتایج نشان داد که 1 اند )جدولاختصاص داده

 جنسیت معلمان با خشم ارتباط معناداری وجود دارد

(01/0>pو )  سن، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نوع

)جدول مدرسه با خشم ارتباط معناداری وجود ندارد 

نفر از معلمان مدارس پسرانه مرد بودند و  47(. تعداد 2

%( تشکیل 39/83) معلمان هر دو مدرسه را زنان غالب

بین بروز ضریب همبستگی اسپیرمن (. 3 جدول)اند داده

خشم بیرونی و درونی که به دو صورت تفکیک 

جنسیت مدارس و صورت کلی سنجیده شد، مشخص 

شد که در بین هر دو خرده مقیاس در تمامی شرایط 

 جدول( )p<01/0ارتباط مثبت معناداری وجود دارد )

4) 

 

 : میانگین بروز خشم  معلمان به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی مدارس1جدول

 بروز خشم 

 خشم بیرونی

 پایه تحصیلی تدریس معلمان

 کل ترکیبی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

جنسیت 

 مدارس

75/13±22/3 پسرانه  38/3±92/14  74/2±59/14  65/3±65/13  77/1±53/13  15/2±35/13  24/3±41/14  03/3±06/14  

22/15±96/3 دخترانه  63/2±68/14  95/3±27/15  08/3±48/15  62/2±48/15  79/3±33/14  60/3±05/15  35/3±06/15  

47/14±64/3 کل  03/3±81/14  32/3±91/14  47/3±52/14  47/2±67/14  16/3±89/13  41/3±76/14  23/3±57/14  

 خشم درونی 

 کل ترکیبی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 

جنسیت 

 مدارس

83/16±10/4 پسرانه  49/3±54/16  51/4±65/16  16/3±78/17  52/3±87/15  62/2±29/14  35/3±65/1  65/3±35/16  

87/17±73/3 دخترانه  23/4±77/18  29/4±13/17  89/3±52/17  79/3±38/17  46/3±57/16  59/3±57/16  83/2±43/17  

34/17±92/3 کل  97/3±56/17  35/4±88/16  49/3±66/17  71/3±75/16  28/3±55/15  45/3±16/16  78/3±90/16  

 *ترکیبی شامل معلمان ورزش و پرورشی و مربی بهداشت می شود
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 ، خشم به صورت کلی در افراد مورد مطالعهه: تحلیل چند متغیر2جدول

 df wilks p-value 

99/0 - سن  62/0  

97/0 1 جنسیت معلمان  **05/0  

95/0 1 وضعیت تاهل  82/0  

ع تحصیلیمقط  2 95/0  06/0  

99/0 1 نوع مدرسه*  64/0  
 

p <1/0باشد                                                 نوع مدرسه : دو نوع مدرسه دولتی و غیر انتفاعی می*
 **                        

 

 طالعه: تعداد معلمان هر پایه به تفکیک جنسیت معلمان و مدارس در جمعیت مورد م3جدول

جنسیت  

 معلمان

 پایه تحصیلی تدریس معلمان

 کل ترکیبی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 

 

 جنسیت مدارس

 

 پسرانه

 45 7 12 9 6 2 5 4 مذکر

 94 10 5 6 17 15 21 20 مونث 

 

 دخترانه

 2 - - 1 - - - 1 مذکر

 142 21 21 20 21 15 22 22 مونث 

 283 38 38 36 44 32 48 47  کل

 

 

 

 های بروز خشم به تفکیک جنسیت: ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاس4جدول

 خشم درونی خشم بیرونی  

انه
سر

س پ
دار

ن م
ما

معل
 

)
( 

 - 1 خشم بیرونی

444/0** خشم درونی  1 

انه
ختر

س د
دار

ن م
ما

معل
 

)
( 

 - 1 خشم بیرونی

396/0** خشم درونی  1 

بدون تفکیک جنسیت  

 

 

 - 1 خشم بیرونی

430/0** خشم درونی  1 

01/0> p
 ** 
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 گیریبحث و نتیجه

نتایج نشان داد میانگین بروز خشم بیرونی معلمان 

و  78/14±34/3و  51/13±38/2مرد و زن به ترتیب 

و  43/15±35/3میانگین بروز خشم درونی به ترتیب 

ن کلی بروز خشم بیرونی و و میانگی 79/3±19/17

-می 90/16±78/3و  57/14±23/3درونی به ترتیب 

 2003و همکارانش در سال  Lindqvistمطالعه باشد. 

میانگین بروز خشم بیرونی و در سوئد نشان داد که 

و  10/14±40/3 درونی مردان و زنان به ترتیب

. نتیجه مطالعه حاضر نشان (20)باشد می 40/4±10/18

به دهد، داد که خشم درونی میزان کمتری را نشان می

خشم تحت  رسد که در هر منطقه جغرافیایینظر می

شود و تاثیر عوامل متفاوتی است که باعث خشم می

است که خشم هر منطقه جغرافیایی به صورت  مناسب

و  Besharatمجزا مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعه 

نشان دادند که  2008ارانش درشهر تهران و  سال همک

بروز خشم بیرونی در پسران و دختران به ترتیب 

و بروز خشم درونی به  71/3±40/13، 58/3±22/12

بود. با توجه به  89/12±59/3، 17/12±64/3ترتیب 

رود خشم معلمان از اقشار دیگر جامعه اینکه انتظار می

ر میانگین بیشتری را کمتر باشد اما نتایج مطالعه حاض

شود. هر چند دهد و تضاد زیادی مشاهده می نشان می

های خشم در مناطق مختلف به دلیل تفاوتکه 

فرهنگی، اجتماعی و سطح طبقاتی می تواند متفاوت 

 . (11)باشد 

ین جنسیت معلمان و با توجه به نتایج بدست آمده، ب

بروز خشم ارتباط معناداری وجود دارد و تعداد معلمان 

%( در هر 39/83) نفر 236%( و زنان 61/16نفر) 47مرد 

-دو مدارس پسرانه و دخترانه مشغول به تدریس می

باشند. و بروز خشم در مدارس دخترانه و معلمان زن 

و  Atkinsonمطالعه دهد. میانگین بیشتری را نشان می

بیان داشتند که هیجان خشم در  2013هیلگارد در سال 

خورد که با مطالعه مردان بیشتر از زنان به چشم می

 Archer. همچنین مطالعه (21)حاضر در تضاد است 

که مطالعه خشم در سنین مختلف بود  2004در سال 

نشان داد که خشم در زنان و مردان برابر است که با 

رسد الزم ه نظر میب. (22)مطالعه حاضر سازگار نیست 

است پژوهش های آینده برای یافتن تبینی برای این 

 تالش کنند.  ،های خالف انتظاریافته

ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین بروز 

خشم بیرونی و درونی در مدارس دخترانه و پسرانه 

ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد و افزایش یکی باعث 

نتایج مطالعات گردد. میافزایش دیگری 

Khodayarifard  در  2007و همکارانش در سال

ایران نشان داد که ارتباط بین بروز خشم بیرونی و 

بود  28/0و  17/0درونی مردان و زنان به ترتیب 

(05/0>pو این همبستگی مثبت در دختران قوی ) تر

است، که نتایج هر دو مطالعه با یکدیگر همخوانی 

 .(18)داشتند 
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Abstract 

Background and Aim: Anger is a major concern for society. In many cases, Anger can lead 

to behaviors that damage the infrastructure of the country and its economy. The aim of 

current study is to evaluate anger incidence in elementary school teachers in Sanandaj city 

and to compare it between boys and girls school teachers. 

Material and Method: The study is descriptive - analytic. Statistical society is the boys’ and 

girls’ primary school teachers. The population of the study is 283 teachers in Sanandaj city 

who have been randomly selected. Data were collected using a questionnaire of state- trait 

anger 2 and it was analyzed by using software SPSS-18 (Descriptive Statistics) and software 

(ANOVA) R. 

Results: The results indicated that the third grade teachers in outer and inner anger with the 

mean of 14.91±3.32 and 16.90±3.78 have been accounted for the highest amount of anger. 

There is a significant relationship between teachers' gender and anger and female teachers 

showed more anger (p<0.01). Also spearman correlation coefficient showed there is a 

significant relationship between outer and inner anger among teachers in boys and girls 

schools (p<0.01). 

Conclusion: According to the results, it is necessary to support and train teachers more 

Teachers more with higher mental health can build the country’s future generation in the best 

possible way. 

Keywords: Elementary School Teachers, Out and In Anger, Sanandaj City. 
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