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مقاله پژوهشی
()Original paper

بررسی میزان بروز خشم معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج
فایق یوسفی ،1نمامعلی آزادی ،2پروانه تیموری ،3بیتا خاصی

*4

 -1استادیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 -2استادیارگروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -3دانشیار گروه بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 -4عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

(نویسنده مسئول) :ایمیل. bitakhasi@gmail.com :

چکیده
زمینه و هدف :خشم یک نگرانی عمده برای جامعه محسوب میشود .در بسیاری از موارد خشم
به رفتارهایی منجر میشود که به زیر ساختهای کشور آسیب میزند و خسارت فراوانی به اقتصاد
کشور تحمیل میکند .هدف پژوهش حاضر ،سنجش میزان بروز خشم معلمان شهر سنندج و
مقایسه آن بین معلمان مدارس پسرانه و دخترانه میباشد.
روش بررسی :مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی
پسرانه و دخترانه میباشد .جمعیت مورد مطالعه تعداد  283نفر از معلمان شهر سنندج است که به
صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند .دادهها با استفاده از پرسشنامه خشم صفت -حالت
اسپیلبرگر 2جمعآوری شد و با استفاده از نرم افزار( SPSS v18آمار توصیفی) و نرم افزار
 (ANOVA)Rتجزیه و تحلیل شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که معلمان پایه سوم در بروز خشم بیرونی و درونی به ترتیب با میانگین-
های 14/91±3/32و  16 /90±3/78باالترین میزان خشم را بخود اختصاص دادهاند .بین جنسیت
معلمان و خشم ارتباط معناداری وجود دارد و معلمان زن میزان خشم بیشتری را نشان دادند (>0/01
.(Pهمچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین بروز خشم بیرونی و درونی ارتباط
معناداری در معلمان مدارس پسرانه و دخترانه وجود دارد (. (p>0/01

ببینند .معلمان با سالمت روان باالتر میتوانند نسل آینده ساز کشور را دریک بستر مناسب ،به
بهترین نحو ممکن پرورش دهند.
واژههایکلیدی :معلمان ،مدارس ابتدایی ،خشم بیرونی و درونی ،شهر سنندج.

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07

نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،الزم است که معلمان بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند وآموزش

46

بررسی میزان بروز ....

مقدمه

در دوران کودکی و نوجوانی است ،به طوری که

آموزش و پرورش ،دین و سالمت سه حوزه بسیار

گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  2005نشان

مهم جوامع انسانی محسوب میشوند ولی از آنجایی که

میدهد درصد ابتال به اختالالت روانی در کشورهای

تعلیم و تربیت نسل آینده بر عهده آموزش و پرورش

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

است این نهاد اهمیت افزونتری پیدا میکند و معلمان

است ( .)11ابراز خشم ریسک نشانههای افسردگی (,12

به عنوان اجراکنندههای اصلی برنامههای آموزش و

 )13و رفتارهای خشونتآمیز و تهاجمی ( )14را

پرورش نقشی بسیار اساسی ایفا میکنند ( .)1شناخت

افزایش میدهد ( .)7معلمان و مربیان به عنوان افرادی

دقیق نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی ،امری الزم

که ساعات زیادی را با کودکان سپری میکنند سهم

برای برنامهریزی در آموزش و پرورش است .شناخت

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

ویژگیهای معلمان میتواند شرایط را جهت جذب

کارایی معلمان به نوبهی خود عاملی مهم در افزایش

آنها مناسبتر کند و از سوی دیگر ،سازمانهای

اثربخشی مدرسه بشمار میرود (.)16

آموزشی با اعمال گوناگون و مناسب با نوع ویژگیهای

در مطالعهی  Khasiو همکاران در سال  2015با

معلمان ،کارایی و اثربخشی آنها را افزایش میدهند،

جمعیت هدف معلمان سنندج انجام دادند و نتایج نشان

بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی همچون

داد که احساس خشم که زیر مقیاس بروز خشم است و

معلمی باید با شناخت کامل از نظر ویژگیهای آنان

تاثیر مستقیم بر بروز خشم دارد ،نسبت به اقشار دیگر

همراه باشد ( .)2دانشآموزان در مدرسه به بازی و

جامعه باالتر است (.)17

استراحت و تخلیه انرژیهای خود میپردازند و صحنه-

گسترش آموزش و پرورش و ایفای نقش موثر آن

هایی از خشونت و درگیری به وضوح دیده میشود

تا حدود زیادی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و

( .)3انسانها دارای ظرفیتهای بالقوهای هستند که از

فرهنگی و رشد کشور موثر است ،و تا حدود زیادی

اجدادشان به ارث میبرند و این ظرفیتها جهت رفتار

متاثر از نحوه عملکرد معلمان است .با توجه به اهمیت

او را تعیین میکنند ( .)5 ,4نوجوانی یکی از مهمترین

سالمت روان معلمان ،پژوهش حاضر با هدف سنجش

دورههای سنی است و نوجوانان از آسیبپذیرترین

بروز خشم معلمان در مدارس ابتدایی ،ضرورت پیدا می

گروههای اجتماعی هستند ( .)6هیجانها پدیدههایی

کند.

ذهنی ،زیستی ،هدفمند و اجتماعی هستند .پدیدههایی
میکنند و از جمله هیجانی که در زندگی همه افراد
نقش مهم و مؤثری دارد ،هیجان خشم است (.)8 ,7
خشم ،احساس درونی و هیجان ناشی از برانگیختگی
استکـه غالبا به واسطه واکنش افراد نسبت به رفتارهای
نامناسب دیگران ایجاد می شود (.)10 ,9
شواهد بیانگر شیوع باالی اختالالت روانی
(خشونت از اختالالت خفیف روانی محسوب میشود)

مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی انجام شد.
حجم نمونه  283نفر از معلمان مدارس دخترانه و پسرانه
میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.
ابزار گردآوردی اطالعات ،پرسشنامه خشم صفت
حالت اسپیلبرگر 2با آلفایکرونباخ بروز خشم بیرونی
 0/60و بروز خشم درونی  %73میباشد ( .)19 ,18برای
تحلیل دادههای آماری از نرم افزار ( spss18آمار
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توصیفی و  )CORRELATIONو نرم افزار R

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

( )ANOVAاستفاده شد.

اختصاص دادهاند و باالترین میانگین بروز خشم درونی
در پسران و دختران در پایههای چهارم و دوم با

یافتهها

میانگینهای  17/78±3/16و  18/77±4/23میباشد.

تعداد  283معلم ( 139معلم مدرسه پسرانه و144

بدون تفکیک معلمان مدرسه ،معلمان پایه سوم با

معلم مدرسه دخترانه) میباشد .وضعیت تاهل نشان داد

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

که بیش از نیمی از معلمان مجرد (تعداد  144نفر

اختصاص دادهاند (جدول  .)1نتایج نشان داد که بین

 )%50/88میباشند همچنین سالهای خدمت معلمان
19/14±7/71

سال

و

سنی

میانگین

جنسیت معلمان با خشم ارتباط معناداری وجود دارد

معلمان

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

 41/90±22/69میباشد .مقاطع تحصیلی کاردانی،

مدرسه با خشم ارتباط معناداری وجود ندارد (جدول

کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب  100نفر

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

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

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

خود اختصاص دادهاند .بیشترین و کمترین تعداد

دادهاند (جدول  .)3ضریب همبستگی اسپیرمن بین بروز

معلمان در پایههایی که تدریس میکردند به ترتیب پایه

خشم بیرونی و درونی که به دو صورت تفکیک

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

جنسیت مدارس و صورت کلی سنجیده شد ،مشخص

میباشد.

شد که در بین هر دو خرده مقیاس در تمامی شرایط

باالترین میانگین بروز خشم بیرونی در پسران و

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

دختران در پایههای دوم و چهارم با میانگینهای

)4

 14/92±3/38و  15/48±3/08میباشد .بدون تفکیک
معلمان

مدرسه،

معلمان

پایه

سوم

با

جدول :1میانگین بروز خشم معلمان به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی مدارس
بروز خشم
خشم بیرونی
پایه تحصیلی تدریس معلمان
جنسیت

پسرانه

13/75±3/22

14/92±3/38

14/59±2/74

13/65±3/65

13/53±1/77

13/35±2/15

14/41±3/24

14/06±3/03

مدارس

دخترانه

15/22±3/96

14/68±2/63

15/27±3/95

15/48±3/08

15/48±2/62

14/33±3/79

15/05±3/60

15/06±3/35

کل

14/47±3/64

14/81±3/03

14/91±3/32

14/52±3/47

14/67±2/47

13/89±3/16

14/76±3/41

14/57±3/23

خشم درونی
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ترکیبی

کل

پسرانه

16/83±4/10

16/54±3/49

16/65±4/51

17/78±3/16

15/87±3/52

14/29±2/62

1/65±3/35

16/35±3/65

جنسیت

دخترانه

17/87±3/73

18/77±4/23

17/13±4/29

17/52±3/89

17/38±3/79

16/57±3/46

16/57±3/59

17/43±2/83

مدارس

کل

17/34±3/92

17/56±3/97

16/88±4/35

17/66±3/49

16/75±3/71

15/55±3/28

16/16±3/45

16/90±3/78

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

مجله علوم پزشکی زانکو /دانشگاه علوم پزشکی کردستان /پاییز 45-51 /1395

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ترکیبی

کل

48

بررسی میزان بروز ....

جدول :2تحلیل چند متغیره ،خشم به صورت کلی در افراد مورد مطالعه
p-value
wilks
df
0/62

سن

-

0/99

جنسیت معلمان

1

0/97

0/05

وضعیت تاهل

1

0/95

0/82

مقطع تحصیلی

2

0/95

0/06

*نوع مدرسه

1

0/99

0/64

**

p **>0/1

*نوع مدرسه  :دو نوع مدرسه دولتی و غیر انتفاعی می باشد

جدول :3تعداد معلمان هر پایه به تفکیک جنسیت معلمان و مدارس در جمعیت مورد مطالعه
جنسیت
معلمان
مذکر

پایه تحصیلی تدریس معلمان
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ترکیبی

کل

4

5

2

6

9

12

7

45

پسرانه
جنسیت مدارس

مونث

20

21

15

17

6

5

10

94

مذکر

1

-

-

-

1

-

-

2

دخترانه
مونث
کل

22

22

15

21

20

21

21

142

47

48

32

44

36

38

38

283

جدول :4ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاسهای بروز خشم به تفکیک جنسیت

(
)

معلمان مدارس پسرانه

1

-

خشم بیرونی
**

(
)

معلمان مدارس دخترانه

خشم درونی

0/444

1

خشم بیرونی

1

-

**

خشم درونی

0/396

1

خشم بیرونی

1

-

خشم درونی

**

0/430

1

p **>0/01
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خشم بیرونی

خشم درونی
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با توجه به نتایج بدست آمده ،بین جنسیت معلمان و

نتایج نشان داد میانگین بروز خشم بیرونی معلمان

بروز خشم ارتباط معناداری وجود دارد و تعداد معلمان

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

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

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

دو مدارس پسرانه و دخترانه مشغول به تدریس می-

 17/19±3/79و میانگین کلی بروز خشم بیرونی و

باشند .و بروز خشم در مدارس دخترانه و معلمان زن

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

میانگین بیشتری را نشان میدهد .مطالعه  Atkinsonو

باشد .مطالعه  Lindqvistو همکارانش در سال 2003

هیلگارد در سال  2013بیان داشتند که هیجان خشم در

در سوئد نشان داد که میانگین بروز خشم بیرونی و

مردان بیشتر از زنان به چشم میخورد که با مطالعه

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

حاضر در تضاد است ( .)21همچنین مطالعه Archer

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

در سال  2004که مطالعه خشم در سنین مختلف بود

داد که خشم درونی میزان کمتری را نشان میدهد ،به

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

نظر میرسد که در هر منطقه جغرافیایی خشم تحت

مطالعه حاضر سازگار نیست ( .)22به نظر میرسد الزم

تاثیر عوامل متفاوتی است که باعث خشم میشود و

است پژوهش های آینده برای یافتن تبینی برای این

مناسب است که خشم هر منطقه جغرافیایی به صورت

یافتههای خالف انتظار ،تالش کنند.

مجزا مورد مطالعه قرار گیرد .مطالعه  Besharatو

ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین بروز

همکارانش درشهر تهران و سال  2008نشان دادند که

خشم بیرونی و درونی در مدارس دخترانه و پسرانه

بروز خشم بیرونی در پسران و دختران به ترتیب

ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد و افزایش یکی باعث

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

افزایش

مطالعات

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

 Khodayarifardو همکارانش در سال  2007در

اینکه انتظار میرود خشم معلمان از اقشار دیگر جامعه

ایران نشان داد که ارتباط بین بروز خشم بیرونی و

کمتر باشد اما نتایج مطالعه حاضر میانگین بیشتری را

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

نشان می دهد و تضاد زیادی مشاهده میشود .هر چند

( )p>0/05و این همبستگی مثبت در دختران قویتر

که خشم در مناطق مختلف به دلیل تفاوتهای

است ،که نتایج هر دو مطالعه با یکدیگر همخوانی

فرهنگی ،اجتماعی و سطح طبقاتی می تواند متفاوت

داشتند (.)18

دیگری

میگردد.
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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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