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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.
Keywords: Anger, Kermanshah and Sanandaj cities, Primary school teachers

 Citation: Yousefi F, Taymoori P, Azadi N, Khasi B. A Comparison of Anger among Elementary Teachers in Kermanshah
and Sanandaj, Iran. Tabari J Prev Med. Winter 2016; 2(4): 59-68.
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مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه خشم معلمان مدارس ابتدایی در دو شهر کرمانشاه و سنندج

فایق یوسفی ،1پروانه تیموری ،2نمامعلی آزادی ،3بیتا خاصی

*4

چکیده
.1
.2
.3

.4

1استادیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
2استاد گروه بهداشت ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
3استادیار گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تهران ،ایران
4کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،عضو کمیته
تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،سنندج ،ایران

نویسنده مسئول :بیتا خاصی ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

پست الکترونیک:

bitakhasi@gmail.com

دریافت1395/7/18 :

سابقه و هدف :خشم ،یکی از هیجانات مهم و ذاتی انسان بوده و واکنشی شایع نسبت به ناکامی
و بدرفتاری میباشد .با وجودی که ،این هیجان اهمیت بهسزایی دارد؛ اما اگر بهصورت نابهجا
بروز پیدا کند ،باعث ایجاد مشکالت فردی -اجتماعی میشود .در این ارتباط ،پژوهش حاضر
با هدف مقایسه بروز خشم بیرونی معلمان ابتدایی شهرهای کرمانشاه و سنندج صورت گرفت.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی میباشد که جهت انجام آن،
 568نفر (معلمان شهرهای کرمانشاه و سنندج بهترتیب  285و  283نفر) با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در ادامه ،دادهها با استفاده از پرسشنامه خشم صفت -حالت
اسپیلبرگر  )State-Trait Anger Expression Inventory-2: STAXI-2( 2جمعآوری شدند
و بهوسیله نرمافزار ( SPSS 18آمار توصیفی و  )CORRELATIONو  )ANOVA( Rتجزیه
و تحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که میانگین خشم بیرونی معلمان مدارس کرمانشاه به تفکیک مدارس
پسرانه و دخترانه بهترتیب  15/74±3/35و  15/69±3/32است که باالتر از میانگین خشم
بیرونی معلمان مدارس سنندج که بهترتیب  14/06±3/03و  15/06±3/35بهدست آمده است،
میباشد .در این ارتباط ،تحلیل چندمتغیره نشان داد که سن و مقطع تحصیلی معلمان شهر کرمانشاه
و جنسیت مدرسه و سابقه خدمت در شهر سنندج ،ارتباط معناداری با بروز خشم دارد (.)P>0/01
نتیجهگیری :با توجه به باالبودن خشم معلمان شهر کرمانشاه نسبت به شهر سنندج و نیز
باالبودن میانگین خشم نسبت به اکثر اقشار جامعه ،الزم است که این موضوع مورد توجه ویژه
سیاستگزاران قرار گیرد.
واژههای کلیدی :خشم بیرونی ،کرمانشاه و سنندج ،مدارس ابتدایی ،معلمان

اصالحیه1395/10/27 :
ویراستاری1395/11/5 :

 استناد :یوسفی ،فایق؛ تیموری ،پروانه؛ آزادی ،نمامعلی؛ خاصی ،بیتا .بررسی و مقایسه خشم معلمان مدارس ابتدایی در دو شهر کرمانشاه و
سنندج .مجله طب پیشگیری طبری ،زمستان 1395؛ .59-68 :)4(2

جهان همواره با تحوالت عظیم و پیدرپی روبهرو است؛

حاالت خلقی ،پیشبینیکننده سودمند پردازش انتخابی

از یک سو به رفاه بیشتر جوامع کمک میکند و از سوی

عالوهبراین ،خشم بهعنوان یک عامل هیجانی ،بهوسیله

نقش را در جریان یادگیری و پرورش دانشآموزان بر عهده

زیادی خشم را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادهاند؛

پسر و دختر تأثیر میگذارد ( .)2،3معلمان با انتقال

مکانیسمهای دفاعی ( ،)22افزایش خطر بیماریهای قلبی

رشد و تحول آنها دارند (.)4

و مهار خشم با اختالالت قلبی و عروقی ،سرگیجه ،اختالالت

تحوالتی که نیازمندیهای جدیدی را میآفرینند .این نیازها

اطالعات هیجانی هستند (16ـ.)18

دیگر ،بر مشکالت آنها میافزاید ( .)1معلمان اساسیترین

آموزش و یادگیری ،قابلکنترل میباشد ( .)19،20پژوهشهای

دارند و رفتار آنها بر اندیشه ،رفتار و احساس دانشآموزان

از جمله ارتباط بین سیستمهای مغزی /رفتاری (،)21

ارزشهای اساسی به دانشآموزان ،تأثیر قابلمالحظهای در

و عروقی در رویارویی با خشم ( )23و ارتباط شیوههای ابراز

هيجانات ،پديدههايي ذهني ،زيستي ،هدفمند و اجتماعي

تنفسی و گوارشی ،افزایش زودباوری ،تلقینپذیری و کاهش

( .)5،6خشم یکی از هیجانات پیچیدهای است كه نقش مهم

در پژوهشی ،تأثیر آموزش مدیریت خشم و حل مسأله بر

خشم از هیجانات شایع و واکنشی متداول نسبت به ناکامی

گردید .نتایج نشان داد که آموزش باعث کاهش پرخاشگری،

خود با موقعیتهای خشمبرانگیز روبهرو میشوند .ایراد خشم

فعالیت در مدرسه ،بخش عظیمی از زندگی انسانها را

را از رسیدن به اهداف خود باز میدارد .دلیل اینکه افراد

مهم معلمان در نظام آموزش و پرورش پیچیدگیهایی دارد

یک سو خشم ،پاسخ طبیعی انسان میباشد و از سوی دیگر،

و این هیجانات بر نحوه آموزش و ارتباط با دانشآموزان

به اهداف خود باز دارد ( .)9قابلتوجه است که برونریزی

تربیت نسلی مؤمن و آگاه است که رسیدن به این هدف ،در

پژوهشی که در این ارتباط انجام شده است ،نشان از آمار

برای اینکه شخص بتواند به شایستگی ارشاد و اصالح برسد،

شهر تهران دارد (.)11

در نیت و اعمال شخص میتواند آموزش او را بیاثر سازد.

هستند که بهصورت فطري در افراد مختلف بروز میکنند

کنترل اراده (.)24

و مؤثري در زندگي تمام افراد دارد ( .)7،8از نظر تکاملی،

سالمت روان و سبکهای تربیتی مربیان پیشدبستانی بررسی

و بدرفتاری میباشد؛ با این حال ،تمام افراد در طول عمر

افسردگی ،اضطراب و استرس آنها شده است (.)25

در این است که اگرچه بخشی از زندگی میباشد؛ اما انسان

تشکیل میدهد ( .)26وظایف و مسئولیتهای سنگین منزلت

در مورد خشم دچار تعارض میشوند ،این نکته است که از

( .)2معلمان ،هر روزه با هیجانات گوناگونی مواجهه هستند

میتواند روابط بین فردی را مختل سازد و انسان را از رسیدن

تأثیر میگذارد ( .)27یکی از اهداف بسیار مهم ،پرورش و

خشم باعث تخریب افراد و اشیا اطراف میشود ( .)10نتایج

گرو دینداری و تعهد معلمان میباشد .در تعالیم اسالمی

 55/71درصدی واکنش خشمگینانه مربیان پیشدبستانی

باید پیش از هر چیز ،خود را اصالح کند و هرگونه کوتاهی

مطالعات نشان دادهاند که خشم از جنبههای متفاوتی

عالوهبراین ،سالمت افراد جامعه بسیار مهم میباشد و در

بپذیرد ( .)12عالوهبراین ،خشم میتواند با ویژگیهای

آنها با دانشآموزان که افراد مهم و آیندهساز جامعه

های استرسزا نیز منجر به بروز خشم و پرخاشگری میشود

ضمن خدمت معلمان در تمام ایران ،تحت  نظر آموزش

قابلتوصیف میباشد و ممکن است از عوامل مختلفی تأثیر

این میان ،سالمت روان معلمان با توجه به ارتباط نزدیک

اجتماعی و فرهنگی مرتبط باشد ( .)13شکست و موقعیت-

میباشند ،اهمیت بیشتری پیدا میکند ( .)28برنامههای

( .)14،15درک راههای ارتباطی حالتهای هیجانی ،این

و پرورش بوده و در تمام شهرها یکسان میباشد .با توجه

یوسفی فایق و همکاران  /بررسی و مقایسه خشم معلمان مدارس ابتدایی در دو شهر کرمانشاه و سنندج
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به اینکه خشم به دو خردهمقیاس خشم بیرونی و درونی

 )correlation coefficientو  c1هزینه مراجعه به هریک از

تأثیر بگذارند .مطالعات نشان دادهاند که برونریزی خشم

هر فرد شرکتکننده در نظر گرفته شد .شایان ذکر است

تقسیم میشود ،هرکدام از آنها میتوانند بر بروز خشم

منجر به تخریب افراد و اشیا میگردد ( .)17با توجه به
اهمیت خشم بیرونی ،پژوهش حاضر با هدف سنجش بروز

خشم بیرونی معلمان ابتدایی و مقایسه آن بین دو شهر

کرمانشاه و سنندج انجام شد.

مواد و روشها
 پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی میباشد.
حجم نمونه در این پژوهش معادل  568معلم بود که بهترتیب

 285نفر از معلمان مدارس شهر کرمانشاه و  283نفر از
معلمان مدارس شهر سنندج انتخاب شدند .اطالعات مورد

نیاز نیز بهوسیله پرسشنامه خشم صفت -حالت اسپیلبرگر 2
()State-Trait Anger Expression Inventory-2: STAXI-2
جمعآوری گردید .سازنده این پرسشنامهCharles Donald ،

مدارس بود c2 .نیز بهعنوان هزینه تکمیل پرسشنامه برای
که سؤاالت پرسشنامه بهصورت چهارگزینهای با پاسخهای:

هرگز ،گاهی ،اغلب و همیشه بود که هر سؤال بین 4ـ 1نمره
را به خود اختصاص میداد .رنج نمره نیز بین 32ـ 8در نظر
گرفته شد .همچنین ،بهمنظور تحلیل دادههای آماری از

نرمافزارهای ( SPSS18آمار توصیفی و )CORRELATION
و  )ANOVA( Rاستفاده گردید.

نتایج

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که شرایط معلمان

شهرهای کرمانشاه و سنندج به تفکیک پایه تدریس به 

شرح زیر است 47 ،46 :نفر معلم پایه اول؛  48 ،48نفر

معلم پایه دوم؛  32 ،38نفر معلم پایه سوم؛  44 ،46نفر
معلم پایه چهارم؛  36 ،47نفر معلم پایه پنجم؛  38 ،34نفر

 Spielbergerمیباشد که سالهای متمادی بر روی این

معلم پایه ششم؛  38 ،26نفر معلم ترکیبی (معلمان ورزش

نموده است .با توجه به اینکه پرسشنامه مورد ذکر ،در

بهترتیب  42/18±6/46و  41/90±22/69سال (مدارس

پرسشنامه تحقیق و پژوهش کرده و آن را بارها ویرایش

پژوهشهای دیگر نیز بهکار رفته و روایی و پایایی آن در
ایران مورد تأیید قرار گرفته است (آلفای کرونباخ آن معادل

 0/73میباشد) ( ،)29،30مجوز انجام پروژه توسط نامهای

کتبی از سازمان آموزش و پرورش کل دو شهر کرمانشاه
و سنندج کسب گردید و سپس ،با استفاده از نمونهگیری
تصادفی ،حجم نمونه انتخاب شد .این شیوه نمونهگیری در

مقایسه با شیوههای دیگر ،دقت بیشتری دارد؛ زیرا در این

شیوه ،احتمال آنکه افراد طبقهای از جامعه حضور نداشته
باشند ،بهصورت تقریبی معادل صفر است .شیوه انتخاب
معلمان نیز بدینصورت بود ،هر فرد که تمایلی به همکاری

نداشت ،از پژوهش کنار گذاشته شد و تمام همکاریها

بهصورت رضایتی صورت گرفت .عالوهبراین ،حجم نمونه

با استفاده از فرمول

که در آن ρ ،ضریب همبستگی بین خوشهای

بهدست آمد

(intracluster

و پرورشی و مربی بهداشت) .همچنین ،میانگین سنی آنها

پسرانه و دخترانه بهترتیب  40/46±8/90و )43/27±5/65

و (مدارس پسرانه و دخترانه بهترتیب  43/96±31/45و
 )39/92±7/27بوده و دارای سابقه خدمت  19/01±8/22و
 19/14±7/71سال میباشند.

عالوهبراین ،یافتهها بیانگر این هستند که معلمان متأهل

به تعداد  88/42( 252درصد) و  82/33( 233درصد) نفر

در هر دو شهر کرمانشاه و سنندج ،باالترین تعداد را به خود

اختصاص دادهاند که در این میان ،بیشترین تعداد معلمان
در هر دو شهر بهترتیب از آن مقطع کارشناسی به تعداد

 57/89( 165درصد) و  57/60( 163درصد) نفر و مقطع
کاردانی به تعداد  34/04( 97درصد) و  35/34( 100درصد)

نفر میباشد .همچنین ،در هر دو شهر کرمانشاه و سنندج،
معلمان دارای سابقه 30ـ 20سال بهترتیب با 53/68( 153

درصد) و  54/06( 153درصد) نفر ،دارای باالترین سابقه

عالوهبراین ،بیشترین و کمترین میانگین خشم بیرونی

(کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا) در شهر

(مدارس پسرانه پایه ششم)( 14/39 ±3/13 ،مدارس

خدمت در شهر سنندج ،ارتباط معناداری با بروز خشم دارد

چهارم) و ( 13/35 ±2/15مدارس پسرانه پایه ششم)

شایان ذکر است که نمودار مقایسه خشم بیرونی معلمان

معلمان کرمانشاه و سنندج بهترتیب 17/24 ±4/01

پسرانه پایه اول)( 15/48 ±3/08 ،مدارس دخترانه پایه
میباشد (جدول .)2

همچنین ،تحلیل چندمتغیره با استفاده از نرمافزار

کرمانشاه و جنسیت مدرسه (پسرانه و دخترانه) و سابقه

(( )P>0/01جدول .)3

کرمانشاه و سنندج ،نشاندهنده تفاوت خشم معلمان در

پایههایی که تدریس میکنند ،میباشد (نمودار .)1

جدول  :1متغیرهای دموگرافیک افراد مورد مطالعه

جنسیت مدرسه
پسرانه
وضعیت تأهل

دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه

مقطعتحصیلی

پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه

سابقه خدمت

دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
جمع

کرمانشاه
متأهل

125

252
( 88/42درصد)

18

33
( 11/58درصد)

127

مجرد

15

کاردانی

کارشناسی ارشد
کمتر از 10
20ـ10

88

165
( 57/89درصد)

14

23
 8/07درصد

35

52
( 18/25درصد)

37

73
( 25/61درصد)

77
9
17
36

30ـ20

68

153
( 53/68درصد)

3

7
( 2/46درصد)

85

بیشتر از 30

*

41

97
( 34/04درصد)

56

کارشناسی

جمع بدون تفکیک
جنسیت

4

285

سن بهصورت میانگین بیان شده است.

سنندج

جمع بدون تفکیک
جنسیت

117

233
( 82/33درصد)

22

50
( 17/67درصد)

50

100
( 35/34درصد)

82

163
( 57/60درصد)

116
28
50
81
7
13

20
( 7/06درصد)

30

50
( 17/67درصد)

25

78
( 27/56درصد)

20
53
83

153
( 54/06درصد)

1

2
( 0/71درصد)

70
1

283
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خدمت هستند (جدول .)1

 ANOVAنشان میدهد که سن و مقطع تحصیلی معلمان
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جدول  :2میانگینهای بروز خشم معلمان مدارس پسرانه و دخترانه شهر کرمانشاه و سنندج

جنسیت مدارس
اول
دوم
سوم
پایه تحصیلی تدریس

چهارم
پنجم
ششم
*ترکیبی

جمع کل تمام پایهها

بروز خشم بیرونی

مدرسه پسرانه

14/39±3/13

13/75±3/22

مدرسه دخترانه

15/21±3/38

15/22±3/96

مدرسه پسرانه

14/64±2/97

14/92±3/38

مدرسه دخترانه

14/85±3/43

14/68±2/63

مدرسه پسرانه

14/89±2/85

14/59±2/74

مدرسه دخترانه

16/05±3/99

15/27±3/95

مدرسه پسرانه

15/83±3/40

13/65±3/65

مدرسه دخترانه

16/32±2/98

15/48±3/08

مدرسه پسرانه

16/41±3/44

13/53±1/77

مدرسه دخترانه

15/15±3/77

15/48±2/62

مدرسه پسرانه

17/24±4/01

13/35±2/15

مدرسه دخترانه

16/24±1/95

14/33±3/79

مدرسه پسرانه

16/82±2/83

14/41±3/24

مدرسه دخترانه

16/44±2/96

15/05±3/6

مدرسه پسرانه

15/74±3/35

14/06±3/03

مدرسه دخترانه

15/69±3/32

51/06±3/35

جدول  :3تحلیل چندمتغیره خشم در افراد مورد مطالعه

سنندج

کرمانشاه
df

wilks

P

df

wilks

P

سن

1

0/97

*0/02

1

0/99

0/62

جنسیت مدرسه

1

0/99

0/66

1

0/97

*0/05

وضعیت تأهل

1

0/99

0/36

1

0/95

0/82

مقطع تحصیلی

2

0/97

*0/05

2

0/95

0/06

*

1

0/99

0/46

1

0/99

0/64

سابقه خدمت

1

0/99

0/53

1

0/95

*0/01

نوع مدرسه

*نوع مدرسه :دولتی و غیرانتفاعی P>0/01

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف سنجش و مقایسه میزان بروز

خشم بیرونی معلمان شهرهای کرمانشاه و سنندج انجام شد.

نتایج نشان داد که میانگین خشم بیرونی معلمان مدارس

پسرانه و دخترانه شهر کرمانشاه معادل  15/74±3/35و
 15/69±3/32است و میانگین خشم بیرونی معلمان مدارس
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پسرانه و دخترانه شهر سنندج برابر با  14/06±3/03و

میانگین خشم دانشجویان پسر و دختر معادل 12/53±3/34

که خشم بیرونی معلمان مدارس پسرانه و دخترانه شهر

با میانگینهای بهدست آمده از پژوهش حاضر دارد (.)35

داشتهاند .همچنین ،مقایسه نتایج ،نشان از باالبودن میزان

شهر کرمانشاه 96 ،نفر ( 67/13درصد) از معلمان پایههای

اینکه آموزشهای ضمن خدمت معلمان هر دو شهر ،تحت

خشم بیرونی آنها افزایش یافته است .بهنظر میرسد که یکی

یکسانی را دریافت میکنند؛ اما بهنظر میرسد که با وجود

خانم با سابقه تدریس باال میباشد.

بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی ،فاقد تواناییهای

شهر سنندج مشاهده شد که این یافته با نظریه  Hilgardکه

و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن ،آسیبپذیرتر کرده

خشم وجود دارد ،همسو میباشد ()35؛ اما با مطالعات

جریان دارد ،بر فعالیتهای انسان تأثیر میگذارد (.)32

بروز آن ،تفاوت معناداری بین دو جنس ندارد ،مغایرت دارد

دو جامعه باشد ( .)33فرسودگی شغلی نیز یکی از عواملی

متغیرهای متفاوتی را که بر میزان خشم در هر دو جنس

پژوهش بشارت و همکاران در سال  2008نشان داد که

پژوهش انجامشده در شهر سنندج نشان داد که تدریس

 15/06±3/35میباشد .بر مبنای یافتهها دریافت میشود

و  11/67±3/39بود که این میزان ،تفاوت چشمگیری

کرمانشاه ،میانگینهای باالتری را نسبت به شهر سنندج

یافتهها حاکی از آن است که از  143معلم مدارس پسرانه

بروز خشم معلمان نسبت به دیگر اقشار جامعه دارد .با وجود

مختلف ،خانم بودند که با باالرفتن سابقه تدریس ،میزان بروز

نظر وزارت آموزش و پرورش کشور بوده و دستورالعملهای

از دالیل باالبودن خشم معلمان مدارس پسرانه ،وجود معلمان

ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی،

عالوهبراین ،ارتباط معناداری بین خشم و جنسیت مدارس

الزم و اساسی هستند و همین امر آنها را در مواجهه با مسائل

بیان میکند تفاوت معناداری بین زنان و مردان در هیجان

است ( .)31عالوهبراین ،نوع محیطهایی که زندگی در آنها

 Archerو زاهدی که نشان دادند شدت خشم و فراوانی

تناقض بین نتایج میتواند بازتابی از تفاوتهای فرهنگی بین

( .)36،37بهنظر میرسد که الزم است پژوهشهای آینده،

است که بر بروز هیجان خشم تأثیر دارد ( .)34در این ارتباط،

تأثیر میگذارند ،مورد بررسی قرار دهند.

یوسفی فایق و همکاران  /بررسی و مقایسه خشم معلمان مدارس ابتدایی در دو شهر کرمانشاه و سنندج

نمودار  :1خشم بیرونی معلمان مدارس کرمانشاه و سنندج به تفکیک پایههای تدریس
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در مدارس پسرانه و دخترانه ،بر بروز خشم تأثیری ندارد .این

شهر نسبت به اکثر میانگینهای خشم در دیگر اقشار جامعه

 Hilgardرا تأیید میکند) ،سازگار میباشد ( .)36همچنین،

در مقایسه با معلمان شهر سنندج ،میانگین خشم بیشتری

نتایج با یافتههای پژوهش  Atkinsonو همکاران (که نظریه
مطالعات  Archerدر سال  2004نشان داد که میزان خشم

بین دو جنس ،تفاوت معناداری ندارد که این یافته با نتایج

پژوهش حاضر در تضاد میباشد ( .)37در این ارتباط ،الزم
است که در پژوهشهای آینده ،متغیرهای بیشتری که بر
میزان خشم تأثیر میگذارند ،مورد بررسی قرار گیرند.

عالوهبراین ،نتایج بیانگر آن است که سابقه خدمت ،با

خشم معلمان شهر سنندج ارتباط معناداری دارد .این نتایج
با یافتههای پژوهش  Damavandiو همکاران در سال 2013

که معتقد بود سابقه خدمت ،ارتباط معناداری با توانمندی

شغلی ندارد و توانمندی مدیریت خشم با سابقه خدمت،
بیارتباط است و نیز با پژوهش  )2005( Norbakhshکه
بیانگر عدم ارتباط سابقه خدمت با خشم معلمان بود ،در

تضاد میباشد (.)38

همچنین ،سن معلمان شهر کرمانشاه ،ارتباط معناداری را

با بروز خشم نشان داد و میزان بروز خشم در سنین مختلف،

در سالهای گذشته دارد .همچنین ،معلمان شهر کرمانشاه

داشتهاند .با توجه به اینکه معلمان تأثیر بهسزایی در آموزش
و تربیت کودکان دارند ،نیاز است که این موضوع پراهمیت

مورد توجه کارکنان سازمان آموزش و پرورش قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم

پزشکی کردستان که هزینههای مالی این پژوهش را تأمین
نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.

حمایت مالی

مطالعه حاضر با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی

کردستان انجام شده است.

مالحظات اخالقی

این پژوهش با رعایت کامل اصول اخالقی و با رضایت

متفاوت بود که این یافته با نتایج پژوهشهای  Sadockو

شرکتکنندگان صورت گرفته است.

همخوانی دارد (.)39،40

تضاد منافع

همکاران در سال  2003و  Abderhaldenدر سال 2002

نتایج نشان از باالبودن میزان خشم در معلمان هر دو
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teachers and students in an effective school. Proc
Soc Behav Sci 2010; 2(2):4298-304.
5. Azevedo FB, Wang YP, Goulart AC, Lotufo PA,
Benseñor IM. Application of the Spielberger’s
State-Trait Anger Expression Inventory in clinical
patients. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(2):231-4.
6. Khasi B, Yousefi F, Azadi N, Taymoori P. The
relationship between personality types with trait
anger at Kurdistan University of Medical Sciences.
Zanko J Med Sci 2016; 16(51):45-51 (Persian).
7. Aghamahammadian Sherbaf H, Modarres
Gharavi M, Karashki H. Survey the effectiveness

در مطالعه حاضر هیچگونه تضادی در منافع مشاهده نشد.
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