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ABSTRACT

Background & Objectives: Anger is one of the most important intrinsic human 
emotions, which is a common reaction to frustration and misbehaviors. Although 
this excitement is very important, it will lead to serious individual and social 
problems if it is not controlled appropriately. Regarding this, the present study 
aimed to compare the anger expression among the elementary teachers in two 
cities of Iran, namely Kermanshah and Sanandaj.
Materials & Methods: This descriptive analytical study was conducted on 568 
teachers, i.e., 285 and 283 cases in Kermanshah and Sanandaj, respectively, who 
were selected using the random sampling method. The data were collected using 
the Spielberger’s State-Trait Anger Expression Inventory 2. The data analysis was 
performed using the descriptive statistics, correlation, and ANOVA through the 
SPSS version 18 and R software.
Results: According to the results of the study, the means of anger among the 
teachers in Kermanshah were 15.74±3.35 and 15.69±3.32 for boy and girl 
schools, respectively, which were higher than the means observed among 
the teachers in Sanandaj (i.e., 14.06±3.03 and 15.06±3.35, respectively). The 
multivariate analysis showed that the age and educational level of the teachers 
in Kermanshah and the student gender and work experience of the teachers in 
Sanandaj had a significant relationship with anger (P<0.01).
Conclusion: As the findings indicated, the teachers in Kermanshah had higher 
level of anger, compared to their counterparts in Sanandaj. Moreover, the mean 
anger is higher among the teachers in these two cities than other people in society. 
Regarding this, the policymakers should give special attention to this issue.
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بررسی و مقایسه خشم معلمان مدارس ابتدایی در دو شهر کرمانشاه و سنندج

 

چکیده

سابقه و هدف: خشم، یکی از هیجانات مهم و ذاتی انسان بوده و واکنشی شایع نسبت به ناکامی 
و بدرفتاری می باشد. با وجودی که، این هیجان اهمیت به سزایی دارد؛ اما اگر به صورت نابه جا 
بروز پیدا کند، باعث ایجاد مشکالت فردی- اجتماعی می شود. در این ارتباط، پژوهش حاضر 
با هدف مقایسه بروز خشم بیرونی معلمان ابتدایی شهر های کرمانشاه و سنندج صورت گرفت.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد که جهت انجام آن، 
568 نفر )معلمان شهر های کرمانشاه و سنندج به ترتیب 285 و 283 نفر( با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در ادامه، داده ها با استفاده از پرسشنامه خشم صفت- حالت 
اسپیلبرگر State-Trait Anger Expression Inventory-2: STAXI-2( 2( جمع آوری شدند 
و به وسیله نرم افزار SPSS 18 )آمار توصیفی و CORRELATION( و ANOVA) R( تجزیه 

و تحلیل گردیدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین خشم بیرونی معلمان مدارس کرمانشاه به تفکیک مدارس 
میانگین خشم  از  باالتر  به ترتیب 3/35±15/74 و 3/32±15/69 است که  و دخترانه  پسرانه 
بیرونی معلمان مدارس سنندج که به ترتیب 3/03±14/06 و 3/35±15/06 به دست آمده است، 
می باشد. در این ارتباط، تحلیل چند متغیره نشان داد که سن و مقطع تحصیلی معلمان شهر کرمانشاه 
.)P<0/01( و جنسیت مدرسه و سابقه خدمت در شهر سنندج، ارتباط معناداری با بروز خشم دارد

نیز  و  سنندج  شهر  به  نسبت  کرمانشاه  شهر  معلمان  خشم  باال بودن  به  توجه  با  نتیجه گیری: 
باالبودن میانگین خشم نسبت به اکثر اقشار جامعه، الزم است که این موضوع مورد توجه ویژه 

سیاست گزاران قرار گیرد.

واژه های کلیدی: خشم بیرونی، کرمانشاه و سنندج، مدارس ابتدایی، معلمان
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جهان1همواره1با1تحوالت1عظیم1و1پی1در1پی1روبه1رو1است؛1
تحوالتی1که1نیازمندی1های1جدیدی1را1می1آفرینند.1این1نیازها1
از1سوی1 و1 می1کند1 کمک1 جوامع1 بیشتر1 رفاه1 به1 سو1 یک1 از1
دیگر،1بر1مشکالت1آن1ها1می1افزاید1)1(.1معلمان1اساسی1ترین1
نقش1را1در1جریان1یادگیری1و1پرورش1دانش1آموزان1بر1عهده1
دارند1و1رفتار1آن1ها1بر1اندیشه،1رفتار1و1احساس1دانش1آموزان1
انتقال1 با1 معلمان1 1.)2،3( می1گذارد1 تأثیر1 دختر1 و1 پسر1
ارزش1های1اساسی1به1دانش1آموزان،1تأثیر1قابل1مالحظه1ای1در1

رشد1و1تحول1آن1ها1دارند1)4(.
هیجانات،1پدیده1هایي1ذهني،1زیستي،1هدفمند1و1اجتماعي1
می1کنند1 بروز1 مختلف1 افراد1 در1 فطري1 به1صورت1 که1 هستند1
)5،6(.1خشم1یکی1از1هیجانات1پیچیده1ای1است1که1نقش1مهم1
تکاملی،1 نظر1 از1 1.)7،8( دارد1 افراد1 تمام1 زندگي1 در1 مؤثري1 و1
خشم1از1هیجانات1شایع1و1واکنشی1متداول1نسبت1به1ناکامی1
عمر1 در1طول1 افراد1 تمام1 با11این11حال،1 می1باشد؛1 بدرفتاری1 و1
خود1با1موقعیت1های1خشم1برانگیز1روبه1رو1می1شوند.1ایراد1خشم1
در1این1است1که1اگر1چه1بخشی1از1زندگی1می1باشد؛1اما1انسان1
افراد1 اینکه1 دلیل1 می1دارد.1 باز1 خود1 اهداف1 به1 رسیدن1 از1 را1
در1مورد1خشم1دچار1تعارض1می1شوند،1این1نکته1است1که1از1
یک1سو1خشم،1پاسخ1طبیعی1انسان1می1باشد1و1از1سوی1دیگر،1
می1تواند1روابط1بین1فردی1را1مختل1سازد1و1انسان1را1از1رسیدن1
برون1ریزی1 است1که1 قابل1توجه1 1.)9( دارد1 باز1 اهداف1خود1 به1
خشم1باعث1تخریب1افراد1و1اشیا1اطراف1می1شود1)10(.1نتایج1
آمار1 از1 نشان1 است،1 انجام1شده1 ارتباط1 این1 در1 که1 پژوهشی1
پیش11دبستانی1 مربیان1 خشمگینانه1 واکنش1 در1صدی1 155/71

شهر1تهران1دارد1)11(.1
متفاوتی1 جنبه1های1 از1 خشم1 که1 داده1اند1 نشان1 مطالعات1
قابل1توصیف1می1باشد1و1ممکن1است1از1عوامل1مختلفی1تأثیر1
ویژگی1های1 با1 می1تواند1 خشم1 عالوه1براین،1 1.)12( بپذیرد1
اجتماعی1و1فرهنگی1مرتبط1باشد1)13(.1شکست1و1موقعیت-
1های1استرس1زا1نیز1منجر1به1بروز1خشم1و1پرخاشگری1می1شود1
این1 هیجانی،1 حالت1های1 ارتباطی1 راه1های1 درک1 1.)14،15(

با1 مرتبط1 شخصیتی1 صفات1 که1 می1کند1 مطرح1 را1 احتمال1
انتخابی1 پردازش1 سودمند1 پیش1بینی1کننده1 خلقی،1 حاالت1

اطالعات1هیجانی1هستند1)16ـ18(.
به1وسیله1 هیجانی،1 عامل1 یک1 به1عنوان1 خشم1 عالوه1براین،1
آموزش1و1یادگیری،1قابل1کنترل1می1باشد1)19،20(.1پژوهش1های1
داده1اند؛1 قرار1 بررسی1 مورد1 مختلف1 ابعاد1 در1 را1 زیادی1خشم1
1،)21( رفتاری1 مغزی/1 سیستم1های1 بین1 ارتباط1 جمله1 از1
قلبی1 بیماری1های1 افزایش1خطر1 1،)22( دفاعی1 مکانیسم1های1
و1عروقی1در1رویارویی1با1خشم1)23(1و1ارتباط1شیوه1های1ابراز1
و1مهار1خشم1با1اختالالت1قلبی1و1عروقی،1سرگیجه،1اختالالت1
تنفسی1و1گوارشی،1افزایش1زودباوری،1تلقین1پذیری1و1کاهش1

کنترل1اراده1)24(.
در1پژوهشی،1تأثیر1آموزش1مدیریت1خشم1و1حل1مسأله1بر1
سالمت1روان1و1سبک1های1تربیتی1مربیان1پیش1دبستانی1بررسی1
گردید.1نتایج1نشان1داد1که1آموزش1باعث1کاهش1پرخاشگری،1

افسردگی،1اضطراب1و1استرس1آن1ها1شده1است1)25(.
فعالیت1در1مدرسه،1بخش1عظیمی1از1زندگی1انسان1ها1را1
تشکیل1می1دهد1)26(.1وظایف1و1مسئولیت1های1سنگین1منزلت1
مهم1معلمان1در1نظام1آموزش1و1پرورش1پیچیدگی1هایی1دارد1
)2(.1معلمان،1هر1روزه1با1هیجانات1گوناگونی1مواجهه1هستند1
دانش1آموزان1 با1 ارتباط1 و1 آموزش1 نحوه1 بر1 هیجانات1 این1 و1
تأثیر1می1گذارد1)27(.1یکی1از1اهداف1بسیار1مهم،1پرورش1و1
تربیت1نسلی1مؤمن1و1آگاه1است1که1رسیدن1به1این1هدف،1در1
اسالمی1 تعالیم1 در1 می1باشد.1 معلمان1 تعهد1 و1 دین1داری1 گرو1
برای1اینکه1شخص1بتواند1به1شایستگی1ارشاد1و1اصالح1برسد،1
باید1پیش1از1هر1چیز،1خود1را1اصالح1کند1و1هرگونه1کوتاهی1
در1نیت1و1اعمال1شخص1می1تواند1آموزش1او1را1بی1اثر1سازد.1
در1 و1 می1باشد1 مهم1 بسیار1 جامعه1 افراد1 عالوه1براین،1سالمت1
نزدیک1 ارتباط1 به1 توجه1 با1 این1میان،1سالمت1روان1معلمان1
جامعه1 آینده1ساز1 و1 مهم1 افراد1 که1 دانش1آموزان1 با1 آن1ها1
برنامه1های1 1.)28( می1کند1 پیدا1 بیشتری1 اهمیت1 می1باشند،1
آموزش1 نظر1 تحت11 ایران،1 تمام1 در1 معلمان1 خدمت1 ضمن1
با1توجه1 بوده1و1در1تمام1شهرها1یکسان1می1باشد.1 و1پرورش1



13
95

ان 
ست

زم
 ،4

رة 
شما

 ،2
رة 

 د و
 / 

ری
 طب

ری
شگی

ب پی
ه ط

مجل

62
درونی1 و1 بیرونی1 خشم1 خرده1مقیاس1 دو1 به1 خشم1 اینکه1 به1
خشم1 بروز1 بر1 می1توانند1 آن1ها1 از1 هر1کدام1 می1شود،1 تقسیم1
برون1ریزی1خشم1 که1 داده1اند1 نشان1 مطالعات1 بگذارند.1 تأثیر1
به1 توجه1 با1 1.)17( می11گردد1 اشیا1 و1 افراد1 تخریب1 به1 منجر1
اهمیت1خشم1بیرونی،1پژوهش1حاضر1با1هدف1سنجش1بروز1
شهر1 دو1 بین1 آن1 مقایسه1 و1 ابتدایی1 معلمان1 بیرونی1 خشم1

کرمانشاه1و1سنندج1انجام1شد.1

موادوروشها
1پژوهش1حاضر1از1نوع1مطالعات1توصیفی-1تحلیلی1می1باشد.1
حجم1نمونه1در1این1پژوهش1معادل15681معلم1بود1که1به1ترتیب1
از1 نفر1 1283 و1 کرمانشاه1 شهر1 مدارس1 معلمان1 از1 نفر1 1285
مورد1 اطالعات1 انتخاب1شدند.1 مدارس1شهر1سنندج1 معلمان1
نیاز1نیز1به1وسیله1پرسشنامه1خشم1صفت-1حالت1اسپیلبرگر21 
1)State-Trait Anger Expression Inventory-2: STAXI-2(

 Charles Donald1،جمع1آوری1گردید.1سازنده1این1پرسشنامه
این1 روی1 بر1 متمادی1 سال1های1 که1 می1باشد1 1Spielberger

ویرایش1 بارها1 را1 آن1 و1 کرده1 پژوهش1 و1 تحقیق1 پرسشنامه1
در1 ذکر،1 مورد1 پرسشنامه1 اینکه1 به1 توجه1 با1 است.1 نموده1
در1 آن1 پایایی1 و1 روایی1 و1 رفته1 به1کار1 نیز1 دیگر1 پژوهش1های1
ایران1مورد1تأیید1قرار1گرفته1است1)آلفای1کرونباخ1آن1معادل1
نامه1ای1 توسط1 پروژه1 انجام1 )29،30(،1مجوز1 10/73می1باشد(1
کرمانشاه1 شهر1 دو1 کل1 پرورش1 و1 آموزش1 سازمان1 از1 کتبی1
نمونه1گیری1 از1 استفاده1 با1 و1سپس،1 گردید1 سنندج1کسب1 و1
تصادفی،1حجم1نمونه1انتخاب1شد.1این1شیوه1نمونه1گیری1در1
این1 با1شیوه1های1دیگر،1دقت1بیشتری1دارد؛1زیرا1در1 مقایسه1
نداشته1 جامعه1حضور1 از1 طبقه1ای1 افراد1 آنکه1 احتمال1 شیوه،1
انتخاب1 شیوه1 است.1 صفر1 معادل1 تقریبی1 به1صورت1 باشند،1
معلمان1نیز1بدین1صورت1بود،1هر1فرد1که1تمایلی1به1همکاری1
همکاری1ها1 تمام1 و1 گذاشته11شد1 کنار1 پژوهش1 از1 نداشت،1
نمونه1 حجم1 عالوه1براین،1 صورت11گرفت.1 رضایتی1 به1صورت1
آمد1 به1دست1 1 فرمول1 از1 استفاده1 با1
 intracluster)11ضریب1همبستگی1بین1خوشه1ایρ1،که1در1آن

از1 به1هر1یک1 1c1هزینه1مراجعه1 correlation coefficient)1و1

مدارس1بود.c21 1نیز1به1عنوان1هزینه1تکمیل1پرسشنامه1برای1
است1 ذکر1 شایان1 شد.1 گرفته1 نظر1 در1 شرکت1کننده1 فرد1 هر1
که1سؤاالت1پرسشنامه1به1صورت1چهارگزینه1ای1با1پاسخ1های:1
هرگز،1گاهی،1اغلب1و1همیشه1بود1که1هر1سؤال1بین41ـ11نمره1
را1به11خود1اختصاص1می1داد.1رنج1نمره1نیز1بین321ـ18در1نظر1
از1 آماری1 داده1های1 تحلیل1 به1منظور1 همچنین،1 شد.1 گرفته1
1)CORRELATION11)آمار1توصیفی1وSPSS181نرم1افزارهای

وANOVA(1R11(1استفاده1گردید.

نتایج1
معلمان1 شرایط1 که1 می1دهد1 نشان1 حاضر1 مطالعه1 نتایج1
به11 تدریس1 پایه1 تفکیک1 به1 سنندج1 و1 کرمانشاه1 شهرهای1
نفر1 148 1،48 اول؛1 پایه1 معلم1 نفر1 147 1،46 است:1 زیر1 شرح1
نفر1 144 1،46 پایه1سوم؛1 معلم1 نفر1 132 1،38 دوم؛1 پایه1 معلم1
معلم1پایه1چهارم؛1361،1471نفر1معلم1پایه1پنجم؛1381،341نفر1
معلم1پایه1ششم؛1381،261نفر1معلم1ترکیبی1)معلمان1ورزش1
و1پرورشی1و1مربی1بهداشت(.1همچنین،1میانگین1سنی1آن1ها1
)مدارس1 سال1 141/90±22/69 و1 142/18±6/46 به1ترتیب1
پسرانه1و1دخترانه1به1ترتیب8/901±140/46و43/27±5/651(1
و1 143/96±31/45 به1ترتیب1 دخترانه1 و1 پسرانه1 )1مدارس1 و1
7/27±39/92(1بوده1و1دارای1سابقه1خدمت8/221±119/01و1

7/71±119/14سال1می1باشند.1
عالوه1براین،1یافته1ها1بیانگر1این1هستند1که1معلمان1متأهل1
به1تعداد12521)188/42درصد(1و12331)182/33درصد(1نفر1
در1هر1دو1شهر1کرمانشاه1و1سنندج،1باالترین1تعداد1را1به11خود1
معلمان1 تعداد1 بیشترین1 میان،1 این1 داده1اند1که1در1 اختصاص1
تعداد1 به1 کارشناسی1 مقطع1 آن1 از1 به1ترتیب1 شهر1 دو1 هر1 در1
مقطع1 و1 نفر1 )157/60درصد(1 و11631 )157/89درصد(1 1165
کاردانی1به1تعداد1971)134/04درصد(1و11001)135/34درصد(1
نفر1می1باشد.1همچنین،1در1هر1دو1شهر1کرمانشاه1و1سنندج،1
معلمان1دارای1سابقه301ـ120سال1به1ترتیب1با11531)153/68
سابقه1 باالترین1 دارای1 نفر،1 درصد(1 154/06( 1153 و1 درصد(1



	63

ج 
نند

و س
شاه 

رمان
ر ک

 شه
 دو

 در
یی

تدا
س اب

دار
ن م

لما
 مع

شم
ه خ

یس
مقا

 و 
سی

رر
/ ب

ان 
کار

 هم
ق و

 فای
فی

وس
ی خدمت1هستند1)جدول11(.1

عالوه1براین،1بیشترین1و1کمترین1میانگین1خشم1بیرونی1
117/24±4/01 به1ترتیب1 سنندج1 و1 کرمانشاه1 معلمان1
)مدارس1 114/39±3/13 ششم(،1 پایه1 پسرانه1 )مدارس1
پایه1 دخترانه1 )مدارس1 115/48±3/08 اول(،1 پایه1 پسرانه1
ششم(1 پایه1 پسرانه1 )مدارس1 113/35±2/15 و1 چهارم(1

.)2 می1باشد1)جدول1
نرم1افزار1 از1 استفاده1 با1 چند1متغیره1 تحلیل1 همچنین،1

1ANOVAنشان1می1دهد1که1سن1و1مقطع1تحصیلی1معلمان1

شهر1 در1 دکترا(1 و1 ارشد1 کارشناسی1 کارشناسی،1 )کاردانی،1
سابقه1 و1 دخترانه(1 و1 )پسرانه1 مدرسه1 جنسیت1 و1 کرمانشاه1
خدمت1در1شهر1سنندج،1ارتباط1معناداری1با1بروز1خشم1دارد1

)P<0/01(1)جدول31(.
شایان1ذکر1است1که1نمودار1مقایسه1خشم1بیرونی1معلمان1
در1 معلمان1 خشم1 تفاوت1 نشان1دهنده1 سنندج،1 و1 کرمانشاه1

پایه1هایی1که1تدریس1می1کنند،1می1باشد1)نمودار11(.1

جدول 1: متغیرهای دموگرافیک افراد مورد مطالعه

جمع بدون تفکیک 
جنسیت سنندج جمع بدون تفکیک 

جنسیت کرمانشاه جنسیت مدرسه

233
)82/33 درصد(

117 252
)88/42 درصد(

125
متأهل

پسرانه

وضعیت تأهل
116 127 دخترانه

50
)17/67 درصد(

22 33
)11/58 درصد(

18
مجرد

پسرانه

28 15 دخترانه

100
)35/34 درصد(

50 97
)34/04 درصد(

41
کاردانی

پسرانه

مقطع تحصیلی

50 56 دخترانه

163
)57/60 درصد(

82 165
)57/89 درصد(

88
کارشناسی

پسرانه

81 77 دخترانه

20
)7/06 درصد(

7 23
8/07 درصد

14
کارشناسی ارشد

پسرانه

13 9 دخترانه

50
)17/67 درصد(

30 52
)18/25 درصد(

35
کمتر از 10

پسرانه

سابقه خدمت

20 17 دخترانه

78
)27/56 درصد(

25 73
)25/61 درصد(

37
20ـ10

پسرانه

53 36 دخترانه

153
)54/06 درصد(

83 153
)53/68 درصد(

68
30ـ20

پسرانه

70 85 دخترانه

2
)0/71 درصد(

1 7
)2/46 درصد(

3
بیشتر از 30

پسرانه

1 4 دخترانه

283 285 جمع
*سن به صورت میانگین بیان شده است.
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بحثونتیجهگیری
بروز1 میزان1 مقایسه1 و1 سنجش1 هدف1 با1 حاضر1 پژوهش1
خشم1بیرونی1معلمان1شهرهای1کرمانشاه1و1سنندج1انجام1شد.

نتایج1نشان1داد1که1میانگین1خشم1بیرونی1معلمان1مدارس1
و1 115/74±3/35 معادل1 کرمانشاه1 شهر1 دخترانه1 و1 پسرانه1
3/32±115/69است1و1میانگین1خشم1بیرونی1معلمان1مدارس1

جدول 2: میانگین های بروز خشم معلمان مدارس پسرانه و دخترانه شهر کرمانشاه و سنندج

بروز خشم بیرونیجنسیت مدارس

پایه تحصیلی تدریس

اول
3/22±3/1313/75±14/39مدرسه پسرانه
3/96±3/3815/22±15/21مدرسه دخترانه

دوم
3/38±2/9714/92±14/64مدرسه پسرانه
2/63±3/4314/68±14/85مدرسه دخترانه

سوم
2/74±2/8514/59±14/89مدرسه پسرانه
3/95±3/9915/27±16/05مدرسه دخترانه

چهارم
3/65±3/4013/65±15/83مدرسه پسرانه
3/08±2/9815/48±16/32مدرسه دخترانه

پنجم
1/77±3/4413/53±16/41مدرسه پسرانه
2/62±3/7715/48±15/15مدرسه دخترانه

ششم
2/15±4/0113/35±17/24مدرسه پسرانه
3/79±1/9514/33±16/24مدرسه دخترانه

*ترکیبی
3/24±2/8314/41±16/82مدرسه پسرانه
3/6±2/9615/05±16/44مدرسه دخترانه

جمع کل تمام پایه ها
3/03±3/3514/06±15/74مدرسه پسرانه
3/35±3/3251/06±15/69مدرسه دخترانه

جدول 3: تحلیل چند متغیره خشم در افراد مورد مطالعه

سنندجکرمانشاه
dfwilksPdfwilksP

10/990/62*10/970/02سن
*10/990/6610/970/05جنسیت مدرسه

10/990/3610/950/82وضعیت تأهل
20/950/06*20/970/05مقطع تحصیلی
10/990/4610/990/64نوع مدرسه*
*10/990/5310/950/01سابقه خدمت

 P>0/01 نوع مدرسه: دولتی و غیر انتفاعی* 	
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و1 114/06±3/03 با1 برابر1 سنندج1 شهر1 دخترانه1 و1 پسرانه1
می1شود1 دریافت1 یافته1ها1 مبنای1 بر1 می1باشد.1 115/06±3/35
شهر1 دخترانه1 و1 پسرانه1 مدارس1 معلمان1 بیرونی1 خشم1 که1
سنندج1 شهر1 به1 نسبت1 را1 باالتری1 میانگین1های1 کرمانشاه،1
میزان1 باال1بودن1 از1 نشان1 نتایج1،1 مقایسه1 همچنین،1 داشته1اند.1
بروز1خشم1معلمان1نسبت1به1دیگر1اقشار1جامعه1دارد.1با1وجود1
معلمان1هر1دو1شهر،1تحت1 آموزش1های1ضمن1خدمت1 اینکه1
نظر1وزارت1آموزش1و1پرورش1کشور1بوده1و1دستورالعمل1های1
با1وجود1 به1نظر1می1رسد1که1 اما1 دریافت1می1کنند؛1 را1 یکسانی1
ایجاد1تغییرات1عمیق1فرهنگی1و1تغییر1در1شیوه1های1زندگی،1
بسیاری1از1افراد1در1رویارویی1با1مسائل1زندگی،1فاقد1توانایی1های1
الزم1و1اساسی1هستند1و1همین1امر1آن1ها1را1در1مواجهه1با1مسائل1
و1مشکالت1زندگی1روزمره1و1مقتضیات1آن،1آسیب1پذیرتر1کرده1
است1)31(.1عالوه1براین،1نوع1محیط1هایی1که1زندگی1در1آن1ها1
1.)32( می1گذارد1 تأثیر1 انسان1 فعالیت1های1 بر1 دارد،1 جریان1
تناقض1بین1نتایج1می1تواند1بازتابی1از1تفاوت1های1فرهنگی1بین1
عواملی1 از1 یکی1 نیز1 فرسودگی1شغلی1 1.)33( باشد1 دو1جامعه1
است1که1بر1بروز1هیجان1خشم1تأثیر1دارد1)34(.1در1این1ارتباط،1
که1 داد1 نشان1 12008 سال1 در1 همکاران1 و1 بشارت1 پژوهش1

میانگین1خشم1دانشجویان1پسر1و1دختر1معادل112/53±3/341
چشمگیری1 تفاوت1 میزان،1 این1 که1 بود1 111/67±3/39 و1
1.)35( دارد1 حاضر1 پژوهش1 از1 به1دست11آمده1 میانگین1های1 با1
معلم1مدارس1پسرانه1 از11431 از1آن1است1که1 یافته1ها1حاکی1
پایه1های1 معلمان1 از1 )167/13درصد(1 نفر1 کرمانشاه،1961 شهر1
مختلف،1خانم1بودند1که1با1باالرفتن1سابقه1تدریس،1میزان1بروز1
خشم1بیرونی1آن1ها1افزایش1یافته1است.1به1نظر1می1رسد1که1یکی1
از1دالیل1باالبودن1خشم1معلمان1مدارس1پسرانه،1وجود1معلمان1

خانم1با1سابقه1تدریس1باال1می1باشد.
عالوه1براین،1ارتباط1معناداری1بین1خشم1و1جنسیت1مدارس1
شهر1سنندج1مشاهده1شد1که1این1یافته1با1نظریه1Hilgard1که1
بیان1می1کند1تفاوت1معناداری1بین1زنان1و1مردان1در1هیجان1
مطالعات1 با1 اما1 )35(؛1 می1باشد1 همسو1 دارد،1 وجود1 خشم1
فراوانی1 و1 خشم1 شدت1 دادند1 نشان1 که1 زاهدی1 و1 1Archer

بروز1آن،1تفاوت1معناداری1بین1دو1جنس1ندارد،1مغایرت1دارد1
آینده،1 پژوهش1های1 است1 که1الزم1 به1نظر1می1رسد1 1.)36،37(
دو1جنس1 هر1 در1 میزان1خشم1 بر1 که1 را1 متفاوتی1 متغیرهای1

تأثیر1می1گذارند،1مورد1بررسی1قرار1دهند.
پژوهش1انجام1شده1در1شهر1سنندج1نشان1داد1که1تدریس1

نمودار 1: خشم بیرونی معلمان مدارس کرمانشاه و سنندج به تفکیک پایه های تدریس
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در1مدارس1پسرانه1و1دخترانه،1بر1بروز1خشم1تأثیری1ندارد.1این1
نتایج1با1یافته1های1پژوهش1Atkinson1و1همکاران1)که1نظریه1
1Hilgardرا1تأیید1می1کند(،1سازگار1می1باشد1)36(.1همچنین،1

مطالعات1Archer1در1سال120041نشان1داد1که1میزان1خشم1
بین1دو1جنس،1تفاوت1معنا1داری1ندارد1که1این1یافته1با1نتایج1
پژوهش1حاضر1در1تضاد1می1باشد1)37(.1در1این1ارتباط،1الزم1
بر1 که1 بیشتری1 متغیرهای1 آینده،1 پژوهش1های1 در1 که1 است1

میزان1خشم1تأثیر1می1گذارند،1مورد1بررسی1قرار1گیرند.
با1 بیانگر1آن1است1که1سابقه1خدمت،1 نتایج1 عالوه1براین،1
خشم1معلمان1شهر1سنندج1ارتباط1معناداری1دارد.1این1نتایج1
با1یافته1های1پژوهش1Damavandi1و1همکاران1در1سال120131
که1معتقد1بود1سابقه1خدمت،1ارتباط1معناداری1با1توانمندی1
خدمت،1 سابقه1 با1 خشم1 مدیریت1 توانمندی1 و1 ندارد1 شغلی1
که1 1)2005( 1Norbakhsh پژوهش1 با1 نیز1 و1 است1 بی1ارتباط1
در1 بود،1 معلمان1 با1خشم1 سابقه1خدمت1 ارتباط1 عدم1 بیانگر1

تضاد1می1باشد1)38(.
همچنین،1سن1معلمان1شهر1کرمانشاه،1ارتباط1معنا1داری1را1
با1بروز1خشم1نشان1داد1و1میزان1بروز1خشم1در1سنین1مختلف،1
و1 1Sadock پژوهش1های1 نتایج1 با1 یافته1 این1 که1 بود1 متفاوت1
12002 سال1 در1 1Abderhalden و1 12003 سال1 در1 همکاران1

همخوانی1دارد1)39،40(.
دو1 هر1 معلمان1 در1 میزان1خشم1 باال1بودن1 از1 نشان1 نتایج1

شهر1نسبت1به1اکثر1میانگین1های1خشم1در1دیگر1اقشار1جامعه1
در1سال1های1گذشته1دارد.1همچنین،1معلمان1شهر1کرمانشاه1
در1مقایسه1با1معلمان1شهر1سنندج،1میانگین1خشم1بیشتری1
داشته1اند.1با1توجه1به1اینکه1معلمان1تأثیر1به1سزایی1در1آموزش1
و1تربیت1کودکان1دارند،1نیاز1است1که1این1موضوع1پراهمیت1

مورد11توجه1کارکنان1سازمان1آموزش1و1پرورش1قرار1گیرد.1

تشکروقدردانی
بدین1وسیله1از1کمیته1تحقیقات1دانشجویی1دانشگاه1علوم1
پزشکی1کردستان1که1هزینه1های1مالی1این1پژوهش1را1تأمین1

نمودند،1تشکر1و1قدردانی1می1شود.1

حمایتمالی
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 مالی1 حمایت1 با1 حاضر1 مطالعه1

کردستان1انجام1شده1است.1

مالحظاتاخالقی
با1رضایت1 و1 اخالقی1 اصول1 کامل1 رعایت1 با1 پژوهش1 این1

شرکت1کنندگان1صورت1گرفته1است.1

تضادمنافع
در1مطالعه1حاضر1هیچ1گونه1تضادی1در1منافع1مشاهده1نشد.
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