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چکیده
زمینه و هدف :خشم هیجانی است ،که به صورت فطری در همه وجود دارد و تنظیم این هیجان
موضوعی ارزشمند است .با توجه به اهمیت آموزش در برنامه درسی مهارتهای زندگی ،مهارت مدیریت
خشم ،ضروری است .گام اول باید میزان این هیجان سنجیده شود .سپس درگامهای بعدی ،برای آموزش
جهت کنترل این هیجان فطری برنامهریزی شود هدف از این پژوهش سنجش خشم حالت معلمان شهر
سنندج و مقایسه آن بین معلمان مدارس پسرانه و دخترانه میباشد.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود .تعداد  283نفر از معلمان انتخاب شدند ،دادهها با
استفاده از پرسشنامه خشم صفت -حالت اسپیلبرگر  2و با روش نمونهگیری تصادفی جمعآوری شد و با
استفاده از نرم افزار( SPSS-18روشهای آماری  (correlate and descriptiveو نرم افزار Rتجزیه
و تحلیل شدند.
یافتهها :بالاترین خرده مقیاسهای خشم حالت متعلق به معلمان پایههای دوم و سوم مدرسه پسرانه بود.
همچنین نتایج نشان داد که بین خشم با جنسیت و سابقه خدمت معلمان ارتباط معناداری وجود داشت.
)(p>1/11
نتیجهگیری :میزان خشم حالت معلمان نشاندهنده زمینه بروز خشم آنان در آینده است ،و این موضوع
بسیار حائز اهمیت است .با توجه به نتایج بدست آمده لازم است که آموزشهای کنترل خشم نیز در برنامه
واژههایکلیدی :خشم حالت ،معلمان ،مدارس ابتدایی
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های ضمن خدمت معلمان گنجانده شود.
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مقدمه

متوسط بودن خرده مقیاسهای خشم حالت ،فرد مستعد
با توجه به اهمیت حضور کودکان سن مدرسه

و کودکان سنین پایینتر در مراکز پیش دبستانی،

بروز خشم است و در معرض خطر آسیب از آن قرار
دارد .چنین افرادی باید مورد درمان قرار گیرند (.)14

معلمان و مربیان به عنوان افرادی که ساعات زیادی را

هیجان ارتباط ناگسستنی با زندگی معلمان

با کودکان سپری میکنند سهم بسزایی در تعلیم و

دارد و با توجه به اینکه یک حالت درونی است ،رابطه

تربیت آنان دارند ( .)1معلمان کارآمد ،با انتقال

تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آنان دارد .معلمان هر

ارزشهای اساسی به دانشآموزان و بروز رفتارهای

روزه با هیجانات گوناگونی از قبیل خشم ،سردرگمی و

نمونه تاثیر قابل ملاحظهای در رشد و تحول کودکان

اضطراب مواجههاند و این هیجانات بر نحوه آموزش،

دارند ( .)2پرورش موفقیتآمیز فرزند یکی از چالش

ارتباط با دانش آموزان تاثیر میگذارد (.)15

بر انگیزترین موضوعاتی است که هر فرد در زندگی-

بیان خشم با افزایش ریسک نشانههای

اش با آن روبرو میشود ( .)3در عصرکنونی ،تغییرات

افسردگی ( )17 ,16و رفتارهای خشونت آمیز و

بسیاری در جنبههای مختلف زندگی صورت گرفته

تهاجمی ( )18مرتبط است ( .)19خشم در سبب شناسی

است ،بسیاری از افراد در مواجهه با این تغییرات دچار

بسیاری از اختلالات مهم مثل افسردگی و اسکیزوفرنی

مشکل میشوند ،که به علت نداشتن آگاهی و مهارت

نقش دارد ( .)21افرادی که خشم حالت آنان متوسط یا

کافی برای مقابله است ( .)4تجربه خشم همانند دیگر

زیاد است در معرض خطر بیماریهای عروق کرونر و

هیجانها میتواند با متغیرهای گوناگون فردی مانند

فشار خون بالا هستند (.)21

جنسیت ( ،)6 ,5شخصیت ( )8 ,7و ویژگیهای
اجتماعی و فرهنگی ( )9مرتبط باشد.

آمار و اطلاعات دقیقی از میزان خشم معلمان
ایران در دسترس نیست ،اما همواره و در میان همه

و اجتماعی هستند .پدیدههایی فطری که در افراد

به علت بروز رفتارهای پرخاشگرانه ،محیط ناامنی را

مختلف در شرایط یکسانی بروز میکنند از میان پنج

برای اطرافیان میسازند .خشونت و پرخاشگری از سنین

هیجان اصلی بشر (خشم ،ترس ،شرم ،غم و شادی)،

خردسالی وجود داشته ،در طول زمان تداوم یافته و در

هیجان خشم یکی از هیجانهای پیچیده است که در

نوجوانی و بزرگسالی ادامه و افزایش مییابد (.)22

زندگی همه افراد نقش مهم و مؤثری دارد (.)11 ,11

امروزه جامعه شاهد افزایش حوادث خشونت بار در

خشم یک حالت عاطفی منفی است ،که ممکن است

میان جوانان است ( .)23نتایج یک تحقیق نشان از آمار

به عنوان یک واکنش در مقابل آسیبپذیری قبل از

 55/71درصدی واکنش خشمگینانه مربیان پیش

تهدید ،آسیب و زورگویی باشد ( .)12خشم به عنوان

دبستانی تهران دارد (.)24

یک عامل هیجانی از طریق آموزش و یادگیری قابل

بازنگری پژوهشهای گذشته نشان میدهد

کنترل است ( .)13احساس خشم ،به سه خرده مقیاس

که برنامههای امیدوارکنندهی زیادی برای ارتقاء

احساس خشمگینانه ،خشم کلامی و خشم فیزیکی

سلامت روان که مبتنی بر برنامههای مدارس است وجود

تقسیم میشود و خرده مقیاسها با هم در ارتباطاند.

دارد که همگی در کنترل خشم موثراند (.)25

میزان خشم حالت باید بسیار کم باشد ،حتی در صورت
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هیجانها پدیدههایی ذهنی ،زیستی ،هدفمند

اقشار سنی و در محیطهای متفاوت ،کسانی هستند که

بیتا خاصی

با توجه به اینکه معلمان کشور یکی از

41

یافتهها

کلیدیترین اقشار جامعه در پرورش آینده سازان کشور

در این مطالعه  283نفر ( 139معلم مدرسه

هستند ،لازم است که توجه ویژهای به پژوهشها با

پسرانه و 144معلم مدرسه دخترانه) با میانگین سنی

اولویت سنجش بهداشت روان معلمان صورت گیرد.

 41/91±22/69شرکت داشتند .تعداد  144نفر

در زمینه سنجش خشم معلمان تاکنون پژوهشی صورت

( )%51/88از افراد مورد مطالعه مجرد و سابقه خدمت

نگرفته است ،انجام پژوهش حاضر با هدف سنجش

معلمان  19/14±7/71سال بود .تعداد  163نفر

خشم حالت که یکی از زیرمقیاسهای بروز خشم

( )%57/59با مقطع تحصیلی کارشناسی ،بالاترین مقطع

است ،ضرورت پیدا میکند.

تحصیلی را به خود اختصاص داده بودند .تعداد معلمان
در پایههایی که تدریس میکردند از اول تا ششم و

روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت توصیفی انجام شد.
جامعه آماری  283نفر از معلمان شهر سنندج بود که به
صورت تصادفی از بین معلمان مدارس دخترانه و پسرانه
انتخاب شد .حجم نمونه با روش نمونهگیری تصادفی
رضایتی انجام شد .ابزار گردآوردی اطلاعات،
پرسشنامه  57سوالی خشم صفت حالت اسپیلبرگر  2بود
که روایی و پایایی آن در ایران نیز انجام شده است،
آلفای کرونباخ خشم حالت  %94بود (.)26 ,21
پاسخنامه چهارگزینه ایست با پاسخهای هرگز ،گاهی،
اغلب و همیشه که به ترتیب از 1-4نمره را به خود
اختصاص میدهد .برای تحلیل دادههای آماری از نرم
افزار ( spss18میانگین و انحراف معیار آمار توصیفیو
 )CORRELATIONو نرم افزار )ANOVA( R
استفاده شد.

معلمان ترکیبی (معلمان ورزش و پرورشی و مربی
بهداشت) به ترتیب  38 ،38 ،36 ،44 ،32 ،48 ،47نفر
بود.
نمره میانگین خرده مقیاسهای خشم حالت
باید بین  5-21باشد .بالاترین میانگین احساس خشم
 8/35±2/86بود که متعلق به معلمان پایه دوم مدارس
پسرانه بود ،همچنین بالاترین میانگینهای خشم کلامی
و خشم فیزیکی به ترتیب با میانگینهای ،7±2/55
 6/16±1/68به پایه سوم مدارس پسرانه تعلق داشت.
(جدول )1نتایج نشان داد که بین جنسیت معلمان و
سابقه تدریس آنان با خشم ارتباط معناداری وجود
دارد( .جدول  )2ارتباط معناداری بین احساس خشم با
خشم کلامی و فیزیکی مشاهده شد اما بین خشم کلامی
و فیزیکی ارتباط معنادار دیده نشد (جدول.)3

جنسیت

احساس خشم

خشم کلامی

خشم فیزیکی

مدارس
اول
دوم
پایه تحصیلی
سوم

پسرانه

6/83±1/76

5/88±1/91

5/46±1/78

دخترانه

6/17±1/41

5/74±1/36

5/31±1/88

پسرانه

8/35±2/86

6/85±2/44

5/92±1/62

دخترانه

7/41±2/18

6/23±2/12

5/64±1

پسرانه

7/53±2/62

7±2/55

6/16±1/68
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جدول :1میانگین خشم حالت افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی مدارس
خشم حالت
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تدریس
چهارم
پنجم
ششم
*ترکیبی
تمام پایه ها

جمع کل

دخترانه

7/27±2/19

6/17±2/25

5/33±1/9

پسرانه

6/83±2/17

6±1/62

5/83±1/47

دخترانه

8/19±2/98

6/48±2/23

5/43±1/93

پسرانه

6/87±2/64

5/53±1/16

5/73±1/62

دخترانه

7±2/24

5/91±1/48

5/52±1/13

پسرانه

6/65±1/69

5/71±1/16

5/24±1/44

دخترانه

6/71±2/33

6/29±2/55

5/67±1/74

پسرانه

7/12±2/19

6/29±1/99

5/59±1

دخترانه

6/76±2/47

5/81±1/29

5

پسرانه

7/22±2/33

6/21±1/87

5/71±1/31

دخترانه

7/16±2/31

6/17±1/89

5/42±1/14

*ترکیبی شامل معلمان ورزش و پرورشی و مربی بهداشت میشود
جدول :2تحلیل چند متغیره ،خشم به صورت کلی در افراد مورد مطالعه
p-value
wilks
df
سن

1

1/99

1/62

جنسیت

1

1/97

**1/15

وضعیت تاهل

1

1/95

1/82

مقطع تحصیلی

2

0/55

1/16

نوع مدرسه

1

0/55

1/64

سابقه خدمت

1

0/55

**

1/11

p-value**>1/11

جدول :3ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاسهای خشم حالت به تفکیک جنسیت
احساس خشم
احساس خشم

خشم کلامی

خشم فیزیکی

-

)

(
)

معلمان مدارس پسرانه
معلمان مدارس دخترانه

1/655

-

خشم فیزیکی

**1/587

1/714

احساس خشم

-

خشم کلامی

**1/581

-

خشم فیزیکی

**1/479

1/733

(

p-value**>1/11
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خشم کلامی

**

بیتا خاصی

بحث و نتیجهگیری
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مقیاس  5است) باشند .احساس خشم میانگین بالایی را

نتایج نشان داد که بین خشم و جنسیت

بخود اختصاص داده بود .نتایج مطالعه لینداسکویت که

معلمان ارتباط معناداری وجود دارد .این نتایج با نظریه

با جمعیت هدف دانشجویان سوئد انجام شد نشان داد

هیلگارد که بیان میکند تفاوت معنیداری بین زنان و

که میانگین احساس خشم ،خشم کلامی و فیزیکی به

مردان در هیجان خشم وجود دارد همسان است،

ترتیب  5/25±1/69 ،5/52±1/18و  5/16±1/75بود

هیلگارد معتقد است که زنان بیشتر ،هیجان را تجربه و

( . )32همچنین مطالعه اصغری مقدم نیز که با جمعیت

ابراز میکنند ،در صورتی که دو هیجان خشم و غرور

هدف دانشجویان تهران انجام شد نتایج سه خرده

در مردان بیشتر به چشم میخورد ( .)27رابطه معنیدار

مقیاس خشم را به ترتیب  5/9±1/6 ،6/9±1/9و

خشم با جنسیت ،با مطالعات آرچر و زاهدی که نشان

 5/2±1/9نشان داد ( .)33با توجه به اینکه پژوهشی با

دادند شدت خشم و فراوانی بروز آن تفاوت معنیداری

نتایج خشم معلمان در دسترس نیست تا مقایسه با

بین دو جنس ندارد ،در تضاد بود ( .)29 ,28به نظر می-

جمعیت هدف یکسان انجام گیرد ،اما با مقایسه نتایج

رسد لازم است پژوهشهای آینده برای یافتن تبینی

مطالعه حاضر با نتایج مطالعات دیگر ،بالا بودن خشم

برای این یافتههای خلاف انتظار ،تلاش کند.

معلمان نسبت به اقشار دیگر جامعه زنگ خطریست،

خشم معلمان با سابقه خدمت آنان ارتباط

زیرا معلمان خود باید با آگاهی و مهارت خود ،اقشار

معناداری داشت .این نتایج با مطالعه دماوندی که نشان

دیگر جامعه را آموزش کنترل خشم دهند و مسلم است

میداد سابقه خدمت با توانمندی شغلی هیچگونه

که باید خود آنان کنترل خشم بیشتری داشته باشند.

ارتباطی ندارد و با توجه به اینکه کنترل و مدیریت

تحلیل دادهها نشان داد که ارتباطی بین خشم

خشم نیز یک توانمندی محسوب میشود ،در تضاد

کلامی و فیزیکی وجود ندارد اما بین احساس خشم با

است ( .)31مطالعات نوربخش نیز نشان داد که سابقه

خشم کلامی و فیزیکی ارتباط معناداری مشاهده شد.

خدمت با رضایت شغلی ارتباط معناداری ندارد ( .)31با

نتایج مطالعات خدایاری فرد و اصغری مقدم و دل باریو

توجه به اینکه انتظار میرود میزان خشم با سابقه خدمت

نشان داد که خشم حالت با بروز خشم در ارتباط است

و رضایت و توانمندی شغلی در ارتباط باشد ،به نظر می

( .)35 ,34 ,21در صورت بالا بودن خشم حالت ،انتظار

رسد که لازم است تمامی متغییرهایی که با خشم

بروز خشم ،از فرد بیشتر است.

مرتبطاند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند
(.)31
نتایج خشم حالت در معلمان به تفکیک

از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

احساس خشم ،خشم کلامی و خشم فیزیکی به ترتیب

کردستان بابت تامین هزینه این طرح که با حمایت مالی

 6/14±1/88 ،7/13±2/32و  5/55±1/19بود که با
توجه به نتایج مطالعات باید هر سه خرده مقیاس در

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه انجام شده است تشکر و
قدردانی میگردد.

کمترین حد خود (نرمال ترین رنج برای هر سه خرده
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Abstract
Background and Aim: Emotional anger, that there are innate in all and set the thrill of
something much valued. Considering the importance of education in life skills curriculum.
Anger management skills are essentia. The first step should be measured in the thrill, then the
next step, training to control this natural excitement planned. The aim of this research is to
measure the anger of the teachers in Sanandaj and comparison between boys and girls is the
school teachers.
Material and Method: The study was descriptive. A total of 283 teachers were selected, the
data using the questionnaires state- trait anger 2 and by random sampling were collected and
using the software SPSS-18 (Statistical methods (correlate and descriptive) and R software
were analyzed.
Results: The highest in the subscales of scale state anger werebelong to boys schools in the
second and third bases teachers. The results showed that there was a significant relationship
between teachers' anger with gender and years of service.(p<0.01)
Conclusion: The anger of the teachers showed their anger fields in the future, and this is very
important. According to the results is required anger management training will also be
included in the program of in-service teachers.
Keywords: State anger, Teachers, Primary schools
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