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 چکیده

های اصلی انسان ذکر است و نظریه پردازانآنرا در فهرست هیجانه ها در زندگی انسانترین هیجانخشم یکی از مهم:زمینه و هدف

خشم به عنوان یک عامل هیجانی از طریق آموزش اند. در مدارس خشم مفرط با مشکالت بسیاری همراه است. با توجه به اینکه کرده

 باشد.می ابتداییسنجش خشم صفت معلمان مدارس از این پژوهش و این امر در مدارس بر عهده معلمان است، هدف  قابل کنترل است

صیفی  :روش کار صادفی             تحلیلی میمطالعه از نوع تو صورت ت ست که به  شاه ا شهرکرمان شد. جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی  با

 5حالت  -ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد خشم صفت      باشد. داده نفر از معلمان شهر کرمانشاه می   582اند. حجم نمونه انتخاب شده 

 .تجزیه و تحلیل شدRنرم افزارSPSS-18هابا استفاده از نرم افزارداده جمع آوری شد.

و متعلق به  07/11±28/3و  52/0±07/5خوی و واکنش خشمممگینانه به ترتی  وخلقهای های خرده مقیاسباالترین میانگینیافته ها:

شت)         شم معلمان ارتباط معنادار وجود دا سه و خ شم بود.بین نوع مدر ش سپیرمن      p<71/7معلمان پایه  ستگی ا ضری  همب (. ماتریس 

 .(p<71/7)دارد های خشم صفت وجود نشان داد که ارتباط معناداری بین خرده مقیاس

ت خشم  کنترل و مدیری. نتایج نشان از باال بودن خشم صفت دارد که زیرمقیاس بروز خشم است و تاثیر باالیی بر آن دارد      نتیجه گیری:

 توجه قرار گیرد.صفت در معلمان شهر کرمانشاه بسیار حائز اهمیت است و باید مورد 

 

 

 

 

 میزانخشم صفت، مدارس ابتدایی، معلمان، شهر کرمانشاهکلید واژه ها:
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 مقدمه

ها پدیده هایی ذهنی، زیستی، هدفمند و هیجان

اجتماعی هستند. پدیده هایی فطری که در افراد مختلف در 

کنند و از جمله هیجانی که در شرایط یکسان بروز می

زندگی همه افراد نقش مهم و موثری دارد، هیجان خشم 

. خشم به عنوان  هیجانی بنیادین با تهدید و (1)است 

های فیزیولوژیک را فعال ارزیابی منفی مرتبط است، پاسخ

. (5)دهد کند و تمایالت  رفتاری را تحت تاثبر قرار میمی

امروزه در اکثر جوامع خشم رواج زیادی یافته است. این 

د دهپدیده، گاه به نحو آشکار و گاه پنهان خود را نشان می

ای سازد که در جهت مقابله با آن چارهو اطرافیان را وادار می

بیندیشند. تفکر در مورد خشم و علل بروز آن یک بحث 

. جامعه شاهد افزایش حوادث (3)جدی علمی است 

پرخاشگری و خشونت در میان جوانان استو منشاء بیشتر 

ن در دوران کودکی است، رفتار معلم یکی از اختالالت جوانا

عوامل کلیدی در شکل گیری انگیزه و یادگیری دانش آموز 

 .(7-2)است 

توجه به اهمیت حضور کودکان سن مدرسه و کودکان 

 ودشباعث می ،یپیش دبستان تر در مراکزسنین پایین

معلمان و مربیان به عنوان افرادی که ساعات زیادی را با 

کنند سهم بسزایی در تعلیم و تربیت کودکان سپری می

ترین نقش را در معلمان اساسیو .(7)شته باشندآنان دا

 .(8)آموزان  برعهده دارند پرورش دانشجریان یادگیری و 

لیون می 2/1طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه 

. (17, 9)دهند نفر بر اثر خشونت، جان خود را از دست می

آمار و اطالعات دقیقی از میزان کنترل خشم معلمان ایران 

 01/22در دسترس نیست اما نتایج یک تحقیق نشان از آمار 

درصدی واکنش خشمگینانه مربیان پیش دبستانی تهران 

 .(15, 11)دارد 

زا از عواملی است که های استرسشکست و موقعیت

. تامین (12, 13)شود منجر به خشم و پرخاشگری می

سالمت روانی، جسمانی و افزایش طول عمرو احساس ذهنی 

بزرگترین آرزو و مهم ترین بهزیستی با رضایت از زندگی 

هدف زندگی بشر است که بیش از هر عامل دیگری بهداشت 

 .(12)دهد روانی افراد را تحت تاثیر قرار می

ارتباطات  ،تکرار خشم بر سالمت جسمانی و روانی

به  .(17)اجتماعی و کیفیت کلی زندگی اثرات منفی دارد

یاری از اختالالت جسمی عبارتی خشم مهارنشده ویژگی بس

و روانی است، آثار ضعف و کاستی در مدیریت خشم از 

ناراحتی شخصی و تخری  روابط بین فردی فراتر است و به 

اختالل در سالمت عمومی، ناسازگاری و پیامدهای زیانبار 

 .(10)شود رفتار پرخاشگرانه منجر می

نشان داد که خشم  5717مطالعه خاصی سال 

خوی و واکنش خشمگینانه( معلمان شهر وصفت)خلق

یزان باالیی دارد و خرده مقیاس واکنش سنندج م

 .(15)دادخشمگینانه میزان باالتری را نشان می

یکی از مسائل مهم و حساس در جامعه، شغل معلمی 

های بهداشت روان آنان، پیشرفتاست که با توجه به 

ای گیرد. رشد و پیشرفت هر جامعهاجتماعی شکل می

ارتباط تنگاتنگ با تعلیم و تربیت صحیح آن جامعه دارد و 

ای مستلزم داشتن افرادی شایسته و تحقق چنین ایده

با توجه به  .(18)برخوردار از سالمت جسم و روان است 

سستنی با زندگی معلمان دارد و اینکه هیجان ارتباط ناگ

رابطه تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آنان دارد. معلمان هر 

بیل خشم، سردرگمی و های گوناگونی از قروزه با هیجان

 و ها بر نحوه آموزشو این هیجان اضطراب مواجه هستند

 .(19)گذارد ارتباط با دانش آموزان تاثیر می

سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی را به عنوان 

کند. در رویکردهای بخشی از بهداشت عمومی تلقی می

جدید سالمت، معیار سالمتی افراد یک جامعه تنها بر مبنای 

شود بلکه احساس رشد اقتصادی کشورها ارزیابی نمی

مندی از ها و بهرهرضایت درونی، احترام به حقوق انسان
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-نیازهای اساسی انسانی و امنیت روانی مردم همه از مولفه

رود. از آنجایی که های اساسی یک جامعه سالم بشمار می

ای به لحاظ نوجوانان و جوانان و امنیت در هر جامعه

برخورداری از توانمندی، بالنگی و تحرک باال نقش محوری 

رش آنان کنند، نقش معلمان در پرورا در جامعه ایفا می

. به این منظور پژوهش (57)کنداهمیت بیشتری پیدا می

حاضر با هدف سنجش خشم صفت معلمان که یکی از اقشار 

 کند.باشند، ضرورت پیدا میمهم در آموزش و پرورش می

 کار روش

نفر  582حجم نمونه توصیفی تحلیلی،در این مطالعه 

نفر معلم مدارس  125نفر معلم مدارس پسرانه و  123)

دخترانه( بود که از بین معلمان شهر کرمانشاه به صورت 

 20ها با استفاده از پرسشنامه تصادفی انتخاب شدند. داده

آوری شد. آلفای جمع 5سوالی خشم صفت حالت اسپیلبرگر

. (55, 51)باشد می %83مه کرونباخ خشم صفت پرسشنا

های هرگز، گاهی، پاسخنامه به صورت چهارگزینه و با پاسخ

اغل  و همیشه طراحی شده است که به ترتی  هر پاسخ 

را به خود اختصاص داده و میانگین نمرات دو  1-2نمره 

خوی و واکنش خشمگینانه به ترتی  وخرده مقیاس خلق

-های خشم صفت در نرمالخرده مقیاسو  7-52و  17-2

 می باشد. 7و  2ترین حالت خود، نمره 

 یافته ها

مدارس پسرانه و دخترانه به میانگین سنی معلمان 

و سن معلمان بدون  50/23±72/2و  27/27±97/8ترتی  

باشد میسال  07/21±27/0تفکیک جنسیت مدارس 

 28نفر معلم پایه اول،  27معلمان به تفکیک پایه تحصیلی: 

نفر  20نفر پایه چهارم،  27نفر پایه سوم،  38نفر پایه دوم،

فر معلمان ن 57نفر پایه ششم و  32پایه پنجم،

-ترکیبی)معلمان ورزش و پرورشی و مربی بهداشت( می

باشند. وضعیت تاهل در مدارس پسرانه و دخترانه به ترتی  

باشد. سابقه ( می%2/89نفر ) 150( و %2/80نفر)152

سال و مقطع تحصیلی آنان  71/19±55/8خدمت معلمان 

ارشد، کارشناسی و  یبه ترتی ، کاردانی،کارشناس

باشد. ( نفر می%70/8)53(و 89/20%)172،(72/32%)90

خوی و واکنش ومدارس به دو نوع تقسیم شدند که خلق

 10/17±83/5 و 32/7±92/1خشمگینانه دولتی به ترتی  

 78/17±27/5 و 73/7±32/5و غیرانتفاعی )غیردولتی( 

-و خلقباشد. میانگین دو خرده مقیاس خشم صفت )می

( معلمان بدون خشمگینانهخوی خشمگینانه و واکنش 

و  31/7±5تفکیک جنسیت مدارس به ترتی  

 باشد.می 09/5±12/17

خوی و صفت)خلقباالترین خرده مقیاس خشم 

با                          خشمگینانه و واکنش خشمگینانه( 

معلمان متعلق به  07/11±28/3و  52/0±07/5میانگینهای

ترین خرده پایین باشد،مدارس پسرانه و پایه ششم می

خوی خشمگینانه و واکنش و صفت)خلقمقیاس خشم 

و  55/2±10/1هایخشمگینانه ( با میانگین

معلمان مدارس پسرانه و پایه اول متعلق به 98/1±83/8

(. نتایج نشان داد که بین نوع مدرسه و 1باشد )جدولمی

خشم معلمان ارتباط معنادار وجود دارد و بین سن، وضعیت 

مقطع تحصیلی و سابقه خدمت معلمان ارتباط تاهل، 

(. ماتریس ضری  5()جدولp<71/7معنادار وجود ندارد )

های خشم صفت همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاس

مدارس پسرانه و دخترانه نشان داد که ارتباط معناداری 

وجود دارد و این ارتباط در معلمان مدارس پسرانه قوی 

 (. 3)جدول (p<71/7است)
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 : میانگین خشم صفت افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی مدارس1جدول

 بهداشتمی شود*ترکیبی شامل معلمان ورزش و پرورشی و مربی 

 

 

 ، خشم به صورت کلی در افراد مورد مطالعهANOVAه : تحلیل چند متغیر2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  p **<71/7باشد*نوع مدرسه : منظور مدرسه دولتی و غیر انتفاعی می

 خشم صفت 

 خوی خشمگینانهوخلق

 پایه تحصیلی تدریس معلمان

 کل ترکیبی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

جنسیت 

 مدارس

 52/7±72/5 77/0±72/3 52/0±07/5 21/7±07/1 52/7±02/1 55/2±11/1 21/7±09/1 55/2±10/1 پسرانه

 30/7±97/1 27/7±70/1 88/7±21/1 27/7±31/5 21/7±01/1 52/7±95/1 15/7±50/5 51/7±78/5 دخترانه

 واکنش خشمگینانه 

 پایه تحصیلی تدریس معلمان

 کل ترکیبی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

جنسیت 

 مدارس

 50/17±85/5 59/11±89/5 07/11±28/3 57/17±88/5 25/9±23/5 58/9±27/1 50/11±92/5 83/8±98/1 پسرانه

 72/17±07/5 77/17±32/5 01/17±07/5 17/17±35/3 87/9±50/5 07/17±77/3 97/9±72/3 35/9±32/5 دخترانه

 df wilks p-value 

09/7 1 سن  7/75* 

99/7 1 وضعیت تاهل  37/7  

09/7 3 مقطع تحصیلی  28/7  

99/7 1 *نوع مدرسه  27/7  

99/7 1 سابقه خدمت  23/7  
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 های خشم صفت به تفکیک جنسیت: ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاس3جدول

خوی وخلق  

 خشمگینانه

 واکنش خشمگینانه

انه
سر

س پ
دار

ن م
ما

معل
 

)𝑛
=
1
4
3

( 

خوی خشمگینانهوخلق  - 0/616** 

 - **0/616 واکنش خشمگینانه

انه
ختر

س د
دار

ن م
ما

معل
 

)𝑛
=
1
4
2

( 

خوی خشمگینانهوخلق  - 0/585** 

 - **0/585 واکنش خشمگینانه

   01/0>** p 

 

 بحث

خوی و واکنش ونتایج مطالعه نشان داد میانگین خلق

 52/7±72/5خشمگینانه معلمان مدارس پسرانه به ترتی  

مدارس دخترانه و  معلمان 50/17±85/5و 

این نتایج باشد.می 72/17±07/5و  30/7±97/1امیانگینب

که خشم معلمان  5717همکاران سال  و Khasiبا مطالعه

خوی و واکنش خشمگینانه ومیانگین خلقشهر سنندج با 

، 08/2±02/1معلمان مدارس پسرانه به ترتی  

مدارس دخترانه معلمانو  00/5±97/9

تضاد داشت و 27/17±87/5و  73/7±71/5امیانگینب

معلمان مدارس پسرانه شهر سنندج میانگین کمتری را 

نش سال اهمکار و Lindqvistمطالعه.(15)دادند نشان 

خوی واکنش ومیانگین خلقدر سوئد نشان داد که  5773

و  87/2±97/1خشمگینانه معلمان مدارس به ترتی 

و هر دو در تضاد است  که با مطالعه حاضراست،  97/1±0

های خرده مقیاس خشم صفت معلمان کرمانشاه میانگین

و واکنش خشمگینانه معلمان شهر دهد باالتری را نشان می

. خشم در مناطق (53)دهدکرمانشاهتضاد باالیی را نشان می

های فرهنگی، اجتماعی و سطح مختلف به دلیل تفاوت

رسد که . به نظر می(52)طبقاتی می تواند متفاوت باشد 

-مطالعه خشم در مناطق مختلف جغرافیایی که سنجش می

شود باید متغییرهای مستقل همان منطقه را نیز مورد توجه 

 قرار داد.

خوی واکنش خشمگینانه وطبق مطالعه حاضر خلق

که باالترین میانگین  و پایه ششم انهپسرمعلمان مدارس 
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های خشم صفت را بخود اختصاص داده است خرده مقیاس

 13به ترتی  تعداد معلم در مدارس پسرانه که  10دارای 

خشم صفت دهدمی ، که نشانبودندمعلم زن  2معلم مرد و 

.  مردان پایه ششم میزان باالتری را داراستمعلمان 

بیان داشت که  5713ال و هیلگارد  س Atkinsonمطالعه

که با نتایج  خورد هیجان خشم در مردان بیشتر به چشم می

مطالعاتی دیگر در داخل و . (52)مطالعه حاضر همخوانی دارد 

دهند و خارج ایران نیز وجود دارد که نتایج متفاوتی را نشان می

همکارش   و Zahedi farو مطالعه 5772سال Archerمطالعه

خشم تفاوت معنی در بروزدر شهر اهواز نشان دادند  5777سال 

های . الزم است پژوهش(57, 52)نداردوجود داری بین دو جنس 

ا نتایج همسان و یا دلیل این تضاده آینده برای یافتنبیشتری در 

 .انجام شود

ارتباط  نوع مدرسه )دولتی و غیردولتی(خشم معلمان با 

در مدارس دولتی خوی معلمان وخلقرد و میانگین معناداری دا

واکنش و  73/7±32/5 و 32/7±92/1و غیردولتی به ترتی  

-باشد. میانگینمی 78/17±22/5 و 10/17±83/5 خشمگینانه

خشم صفت معلمان با تفاوت کمی در مدارس غیردولتی های 

 Nariminiدهند. مطالعه تری را نشان میمیزان پایین

نشان داد که روحیه دبیران مدارس غیردولتی باالتر  5711سال

از روحیه دبیران مدارس دولتی است. همچنین، روحیه دبیران در 

االتر است مدارس با جو سازمانی باز از مدارس با جو غیرمتعهد ب

است متغییرهایی که با خشم  های آینده نیازدر پژوهش. (50)

 . (58)اند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند مرتبط

 نتیجه گیری

شود و در بسیاری از موارد خشم یک نگرانی عمده برای جامعه محسوب می

شود که خسارت فراوانی به اقتصاد کشورها تحمیل به رفتارهایی منجر می

کند، نتایج این پژوهش نیز نشان از باالبودن هیجان خشم صفت در می

معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه دارد، با توجه به اینکه خشم صفت 

های خشم است و تاثیر بسزایی در بروز آن دارد نیاز به یکی از زیرمقیاس

زمینه برای مشخص شدن متغییرهای تاثیرگذار بر  تحقیق بیشتر در این

 باشد.خشم می

 یتشکروقدردان

که در این طرح پژوهشی شرکت  افرادیاز تمامی  سپاس فراوانبا 

 .کردند
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Abstract 

  

Background and Objectives:Anger is one of the most important excitement in human life and 

theorists have mentioned it in the list of basic human emotions. Excessive anger in schools 

with many problemsassociated. Given that anger as an emotional factor can be controlled 

through education and this at school is the teachers.  The aim of this study was to determine 

trait anger inteachers. 

Materials and Methods:This study is descriptive. The population of primary school teachers 

in Kermanshah city that randomly selected. The sample size is 285 teachers inKermanshah 

city. The data collecting instruments were standard questionnaire, State-Trait Anger 

Expression(staxi2) Inventory. The data were analyzed using SPSS version 20 and R software. 

Results: The highest averages in measures of mood and angry reaction, respectively 7.24±2.70, 

11.76±3.58, it is in the sixth grade teachers. The results showed that there is a significant 

relationship between type of school and teachers anger(P< 0.01). Spearman correlation 

coefficients showed that there was a significant relationship between the subscales of trait 

anger(P < 0.01). 

Results:The highest averages in measures of mood and angry reaction, respectively 7.24±2.70, 

11.76±3.58, it is in the sixth grade teachers. The results showed that there is a significant 

relationship between type of school and teachers anger(P< 0.01). Spearman correlation 

coefficients showed that there was a significant relationship between the subscales of trait 

anger(P < 0.01). 

Conclusion:The results showed the trait anger ishigh that is anger subscale and  

a high impact on it. Control and anger management is very important as the teachers in 

Kermanshah city and has to be considered. 

Keywords: Trait anger, Primary school, Teachers, Kermanshah city

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                            10 / 11

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-67-en.html


 کرمانشاه معلمان مدارسابتدایی شهر خشم صفتبررسی میزان                          43

  

 
 

 Email:rsj@iums.ac.ir       1316بهار   ،  1، شماره  3دوره   مجله ره آورد سالمت

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-67-en.html
http://www.tcpdf.org

