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صفت جداول  -خشم حالت هاي¬مقياسبراي هر يك از خرده. حالت است -هاي سياهه خشم صفتدر هر يك از بخش
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  مقدمه
ها در   ترين و تاثيرگذارترين هيجان خشم يكي از مهم

نقشي بسيار اساسي در زندگي بوده و  زندگي انسان
 تام( همچون يپردازان متعدد نظريه .كندبازي مي

 ،)1980( 3ايزارد ،)1980( 2پالچيك ،)1970(1كينز
 )1984(6تراورتن ،)1984( 5اكمن ،)1982( 4سپ پنك

 هاي انهيجدر فهرست  خشم را )1984(6تراورتن
پرشورترين خشم در شمار  .اند كردهاصلي انسان ذكر

هاي گوناگون  تواند به شيوه ميهاست كه  هيجان
شده و اثرات بسياري بر ابعاد گوناگون جسمي  ايجاد

  .)1( و رواني داشته باشد
 تواند بايمها جانيگر هيهمانند دتجربه خشم 

 ,)3، 2( جنسيت مثل يگوناگون فرد يرهايمتغ
 يهايژگيو و) 10 ،9، 8، 7، 6، 5، 4( تيشخص

   .مرتبط باشدافراد  )12، 11( يو فرهنگ اجتماعي
ها بيانگر اين است كه مردان و  نتايج بررسي

, بيشتري برخوردارند 7زناني كه از ويژگي هاي مردانه
ريزي خشم تمايل بيشتري به برون, برخوردارند

 ,9يجانيثبات ه ,8شناسي وظيفه نيهمچن). 3( دارند
و با كنترل  رابطه معكوس ابراز خشم با 10يگشودگ
رنجورخويي و  روان .دندار ميرابطه مستقخشم 
و با م يرابطه مستقخشم ابراز  ز باين پريشي روان

از  .)9،10، 8، 7( دندار رابطه معكوس آنكنترل 
پژوهشي حكايت از ارتباط  هاييافتهگر يد يسو

هوش  ؛)11( است و خشم هوش هيجاني معكوس
خشم دروني و بيروني ابراز با  انيودانشج هيجاني

                                                 
1 . Tomkins 
2 . Plutchik 
3 . Izard 
4 . Panksepp 
5 . Ekman 
6 . Trevarthen 
7 . masculine 
8 . consciousness 
9 . emotional stability 
10 . openess 

 آني معكوس و با كنترل دروني و بيروني  رابطه
مطالعات در  .)13، 12( داردم يرابطه مستق

خشم و اند نيز نشان داده 11روانشناسي مثبت
تني  كيفيت زندگي پايين و اختالالت روان ,خصومت
ي كامبين خشم و شاد؛ و )14( دنكن بيني مي را پيش
  .)15( كوس وجود داردعي م رابطه
ارتباط ، عالوه بر خشمپرداختن به گر يد داليل از
هاي سالمت جسماني و  همولفبسياري از  آن با
 سببتعداد كثيري از افراد بهدر رنج بودن , رواني

از  .)17و  16( انستمشكالت مرتبط با خشم د
شناسي بسياري از  خشم در سبب ,سوي ديگر

  .)17، 4(ل است يدخ اختالالت مهم رواني و جسمي
ت خشم در يل ذكر شده و اهميبا توجه به دال

خشم از چندين  يريگو اندازه يابيافراد، ارز يزندگ
صان دهه پيش از موضوعات مورد عالقه متخص

استفاده  ،هاوهين شياز ا يكي. ي بوده استروانشناخت
ارزيابي خشم با  .است يخودگزارش ياز ابزارها

با  1970خودگزارشي در دهه استفاده از ابزارهاي 
. آغاز شد) 19و  18( 12مقياس گزارش خشم خود

سپس . ساخته شد) 20( 13سياهه خشمبعد از آن 
اين ابزار . ايجاد گرديد 14حالت -مقياس خشم صفت

راتي، درحال حاضر يسر گذاردن تغيپس از پشت
حالت اسپيلبرگر  -تحت عنوان سياهه خشم صفت

  .در دسترس است) 21، 2003(
قابليت ش و به سبب يداياز زمان پين سياهه ا

 جوامع آن، در يكينيو كل يپژوهش يكاربردها
ه يروس، )37(، فرانسه )36(از جمله سوئد  ياريبس
ترجمه و ) 40(انگلستان و ، )39(، هلند )38(
آن مورد مطالعه قرار گرفته  يروانسنج يهايژگيو

 يمناسب، روائ يسازن مطالعات، مفهوميه ايكل. است
                                                 

11 . positive psychology 
12 . Anger Self Report (ASR) 
13 . Anger Inventory (AI) 
14 . State- Trait Anger Scale (STAS) 



 ٢

ت كاربرد يقابل و )39، 38، 37( قابل قبولو اعتبار 
  .)40، 38( اندد قرار دادهيآن را مورد تائ يجهان

-خرده 2و همساني دروني 1يزمائاعتبار بازآ

مقياس خشم حالت هاي اين ابزار بجز خردهمقياس
آن همسو با  4و همزمان 3هاي مالكيمناسب و روائي

گزارش  ظارو مورد انت با پيشينه پژوهشي موجود
 يبر رو يل عامليتحل انجام ).40، 39، 36(است شده
عامل خشم گر وجود حداقل سه انين ابزار بياكل 

به خشم است  5گيريحالت، خشم صفتي و جهت
، 39، 38، 36(در كليه مطالعات  "تقريبا. )38، 36(

 يهابخش يمجزا بر رو يعامل يهاليانجام تحل )40
مل برابر با تعداد عوامل نشان از وجود عوا گانهسه

البته در توزيع  .استداشته يموجود در نسخه اصل
شود ها در عوامل تا حدودي تفاوت مشاهده ميآيتم

در  ).37(مالحظه نيست ها قابلولي اين تفاوت
، اين ابزار را به ن دستياز ا ييهاافتهيمجموع 

تبديل  و پژوهشي تجربي هپشتوانابزاري داراي 
 ياريبس يهاكه در پژوهش) 40، 37، 21(است نموده

  .مورد استفاده واقع شده است
 ياستانداردساز يبرا يهائز پژوهشيران نيدر ا

) 32به عنوان نمونه (ته است گرفن ابزار صورت يا
 يقبل يهاشيرايو يبر رو هااين پژوهشه ليكولي 

 بسيار محدود هاييتمعدر ج آنهااكثر ن ابزار و يا
-يژگيو ن مطالعاتين در ايهمچن .استهشدانجام 

مدنظر يابي مختصري اعتبار يهاوهيشو  يروائ يها
جداول استخراج كه نياز همه مهمتر ا. است بوده

 يدرمانهاي محيط در پژوهش، قابل استفاده يهنجار
اين مطالعات مورد غفلت واقع شده در  يو توانبخش

حالت  -سبب سياهه خشم صفتن يبد. است
تاندارسازي و جهت اس )21، 2003(اسپيلبرگر 

                                                 
1. test- retest  
2 . internal consistency 
3 . criterion 
4 . concurrent 
5 . direction of anger 

ك از يمختص هر  يتيجنس يهاهنجاراستخراج 
  .شد انتخاب هااسيمقخرده

  يروش بررس

 از نوع ابزارسازي يپيمايش -توصيفياين تحقيق 
را تمام  جامعه آماري پژوهش حاضر .است

كه در  دهندتهران تشكيل مي  دانشگاه دانشجويان
در دانشكده  1385-86سال دوم سال تحصيلي نيم

. هاي مختلف اين دانشگاه به تحصيل مشغول بودند
كه به شيوه  استنفر  1140حجم نمونه اين پژوهش 

   .انتخاب شد ياچندمرحله ياخوشهتصادفي 
 نمونه بدين صورت بود كه ياعضاشيوه انتخاب 

-هاي دانشگاه تهران به گروهكليه دانشكده در ابتدا

مهندسي، علوم  هاي آموزشي علوم انساني، فني و
هاي هر سپس از بين دانشكده. پايه و هنر تقسيم شد

، دو )كميمرحله  يهابه عنوان خوشه(گروه آموزشي
در . شد ، انتخاب)به استثناي گروه هنر(دانشكده 

انتخاب تصادفي , هادانشكده با مراجعه به اين ادامه
صورت  )مرحله دوم يهابه عنوان خوشه( هاكالس
-بهاز دانشجويان  يز تعدادين السدر هر ك. گرفت

خواسته شد كه ابزارهاي تصادف انتخاب و از آنها 
الزم به ذكر  ن نكتهيا البته .پژوهش را تكميل كنند

صورت گرفت  يل پرسشنامه توسط افرادياست تكم
كه توافق خود را جهت شركت در آزمون اعالم 

  .نموده بودند
 ,هشها در اين پژو آوري داده ابزار اصلي جمع
اين ابزار . است) 21( 2ـ حالت مقياس خشم صفت

ترجمه و  يبرا از سازنده آنكسب اجازه پس از 
 يبه فارس يسياز انگل رانياستفاده از آن در ا

در اختيار سپس متن ترجمه شده  .برگردانده شد
شش نفر از اساتيد روانشناسي دانشكده روان شناسي 

 .رديقرار گ يابيگرفت تا مورد ارزدانشگاه تهران قرار 
در مرحله بعد آزمون توسط سه متخصص زبان 

. از فارسي به انگليسي برگردان مجدد شد ,انگليسي
فرم نهايي به  ن مرحله،يمشكالت در ا پس از رفع



 ٣

ارسال و نظر ايشان در اين  )لبرگرياسپ( ابزارسازنده 
سازنده پيشنهاد هاي اصالحي  .خصوص خواسته شد

 جسته نسخه برگردان مجددرو نكات قوت و بابزار 
مجري و همكاران  يراب طي چندين نامه الكترونيكي

كليه اين پيشنهاد ها بررسي و تا . دكر ايشان اعالم
  .شد برگردان فارسي اعمالدر حد ممكن 

فرم فارسي در , 1در مرحله مطالعه مقدماتي
شد دانشجوي كارشناسي و كارشناسي ار 100اختيار 

 شده و نظر دادهقرار  معلمت يو ترب دانشگاه تهران
. ن خواسته شددر خصوص پاسخ گويي به آزموآنان 

در . چنداني به چشم نخورددر اين مرحله مشكل 
هر يك  ,ها آوري داده جمعان يدر جر, مطالعه اصلي

از افراد گروه نمونه در مجموع به دو آزمون پاسخ 
صفت و  -كه يكي از آنها سياهه خشم حالت ؛دادند

قرارگرفتن . موازي بود يابزارهااز ديگري يكي 
 يابه گونهآزمون هاي موازي دركنار آزمون اصلي 

هر يك از آزمون , كه در هر دانشكده صورت گرفت
هاي موازي با نسبت افراد همان دانشكده با كل گروه 

  . برابر باشد) "تقريبا(نمونه 
سازي استاندارددر پژوهش حاضر كه با هدف 

 ,شداسپيلبرگر انجام  2صفت  -سياهه خشم حالت
ابزار موازي پنج صفت از  -بجز سياهه خشم حالت

, 3همگرا, 2هاي مالكيديگر نيز جهت بررسي روائي
 7روائي محتوايي .استفاده شد 6سازه, 5افتراقي, 4واگرا

اين آزمون نيز توسط اساتيد و روائي  7محتوايي
دهندگان مورد تائيد قرار آن توسط پاسخ 8صوري
  .گرفت

بزارهاي موازي بدين شكل بود كه هر استفاده از ا
گوئي به سياهه خشم ها ضمن پاسخيك از آزمودني

                                                 
1 . pilot study 
2 . criterion 
3 . convergent 
4 . divergent 
5 . discriminant 
6 . construct 
7 . content 
8 . formal 

صفت، به تصادف يكي ديگر از ابزارهاي  - حالت
كه جهت يي ابزارها. نمودندپژوهش را نيز تكميل مي

به ر گرفتند قراانواع روائي مورد استفاده  بررسي
  :هستندتفكيك به شرح زير 

: 29-صفت اسپيلبرگر –تبروز خشم حال سياهه) 1
است كه  اين سياهه يك مقياس مداد كاغذي: 29

 57داراي سال تهيه شده و  16-35براي گروه سني 
 تميآ .ه مقياس استدو پنج خرشش مقياس  ,تميآ

  :در سه بخش تنظيم شده انداهه يسهاي 
» همين االن احساس مي كنم«بخش اول با عنوان 

ه در آن گيري خشم حالت مي پردازد ك اندازهبه 
ها شدت احساس خود را بر اساس يك  آزمودني

خيلي «تا » 1=به هيچ وجه«مقياس چهار گزينه اي از 
را  تميآ 15اين بخش  .درجه بندي مي كنند» 4=زياد
 10(S-Ang)و شامل مقياس خشم حالت  دارد دربر
احساس ) الف :است ها¬مقياس¬خردهو 

تمايل به بروز ) ب ,11(S-Ang/F)خشمگينانه 
تمايل به بروز ) ج ,12(S-Ang/V)ي خشمكالم

  .13(S-Ang/P)فيزيكي خشم 
با » معموالً احساس مي كنم«بخش دوم با عنوان 

خشم صفت اختصاص داشته  سنجشبراي  تميآ 10
مقياس . و همانند بخش اول درجه بندي مي شود

زير  خرده مقياسداراي دو  14(T-Ang)خشم صفت
 :مي آينددست ه ر بيهاي ز تميآاست كه هر يك از 

 ؛ 15(T-Ang/T) خلق و خوي خشمگينانه) الف
   : 16(T-Ang/R)واكنش خشمگينانه ) ب

 معمـوالً هنگـام كفـري يـا    «بخش سوم با عنوان 
بروز و » ي دارمچه واكنشي يا رفتار, شدنخشمگين 

                                                 
9 . Spielberger’s State-Trait Anger Expression 
Inventory – 2 (STAXI-2) 
10 . State Anger 
11 . State Anger/ Feeling 
12 . State Anger/ Verbal 
13 . State Anger/ Physical 
14 . Trait Anger 
15 . Trait Anger/ Temperament 
16 . Trait Anger/ Reaction 
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و شـامل چهـار مقيـاس     دسـنج   يمـ  كنترل خشم را
  : تشكيل شده است ريز هاي تميآاست كه از 
 1(AX-O))بروز يافته(م بيروني بروز خش) الف

O)1 فـرو خـورده  (بروز خشم دروني ) ب ؛((AX-

I)كنترل خشم بيروني) ج 2؛ (AC-O)3 كنتـرل  ) د ؛
اين بخش در يـك   زا. 4(AC-I) كنترل خشم دروني

ــاس چهار ــه اي از مقي ــز «درج ــا هرگ ــا » 1=تقريب ت
-را در بر مي تميآ 32درجه بندي شده و » 4=هميشه«

  .)1وست يپ( گيرد
اين مقياس يك : 5شم چند بعديمقياس خ) 2

براي ) 1986( است كه سيگل يتميآ 30آزمون 
سوال هاي آزمون پنج . سنجش خشم ساخته است

 ,موقعيت هاي خشم انگيز ,بعد خشم انگيختگي
خشم بيروني و خشم دروني را در  ,نگرش خصمانه

كامالَ ( رجه اي ليكرت از نمره يكپنج دمقياس 
. مي سنجد) درست كامالَ(تا نمره پنج ) نادرست

سنجي مقياس خشم چند بعدي در  ويژگي هاي روان
 پژوهش هاي خارجي مورد تاييد قرار گرفته است

در فرم فارسي اين مقياس آلفاي كرونباخ ). 19(
در مورد  هاخرده مقياس هاي هر يك از  پرسش
 ,79/0 ,93/0 ,88/0به ترتيب  دانشجوي نمونه

ستگي بين ضرايب همب. محاسبه شد 90/0و 94/0
 ,در دو نوبت با فاصله دو هفته به ترتيبنمره ها 

65/0r=, 82/0 ,براي خشم انگيختگيr=,  براي
براي نگرش  ,=70/0r ,موقعيت هاي خشم انگيز

و  =84/0r  براي خشم بيروني ,=86/0r,خصمانه
براي خشم دروني محاسبه شد كه نشانه اعتبار 

  .)22(بازآزمايي رضايت بخش مقياس است
اين  :6قياس خصومت مهار شده افراطيم) 3

هاي اين مقياس  تميآو دارد تميآسي و يك  مقياس

                                                 
1 . Anger Expression- Out 
2 . Anger Expression- In 
3 . Anger Control- Out 
4 . Anger Control- In 
5 . Multi-dimentional Anger Inventory (MAI) 
6. Overecontroled- Hostility Scale (O-H)  

باالتر نشان   يكه نمره ها ه طوري نمره گذاري شد
. است) با مهار افراطي(دهنده اشخاص خشن تر

ضريب هاي بازآزمايي دانشجويان ) 1958(7مرلند
. گزارش كرد 56/0و  72/0ه ترتيبمرد و زن را ب

-MMPIبازآزمايي در نمونه هنجاري يب هايضر

 بود 69/0و  68/0به ترتيب براي مردان و زنان  2
)23.(   
را اين ابراز : 8شادكامي آكسفورد اههيس) 4

 يدارا وكرده اند تهيه ) 1989(و همكاران9آرجيل
لفاي آرجيل و همكاران ضريب آ. است تميآ 29
. گزارش كردندشركت كننده  247را با  90/0

 101را با  87/0آلفاي ) 1990(10بروينگفارنهام و 
تري از  با فرم كوتاه) 1993(11شركت  كننده و نور

و  آلفاي كرونباخ .اند را گزارش كرده 84/0آن آلفاي 
در نمونه  آزمون يفارسفرم ب دو نيمه كردن يضر

گزارش  91/0 و 93/0برابر با  ,بيبه ترت يدانشجوئ
ز يمون نن آزيو سازه اروائي صوري . شده است
تحليل  انجام ).24( د واقع شده استيمورد تائ
نشان  هاي حاصل از اين مقياسبر روي داده عوامل

عامل خشنودي از زندگي، خلق مثبت،  5 از وجود
اين  در آن بود كه مدي و عزت نفسآسالمت، كار

درصد واريانس  57 عوامل روي هم توانست پنج
امل عو آلفاي كرونباخ. تبيين كنند ها راكل داده
، 68/0، 81/0، 84/0، 89/0ترتيب نيز بهپنجگانه 

  ).25(گزارش شده است  58/0
ماده است  33شامل : 12هوش هيجاني  سياهه) 5

ساخته ) 26؛ 1998(كه توسط شاته و ديگران 
هاي اين مقياس سه مقوله توانايي. شده است

  14جوئيهيجاني، نظم 13سازشي شامل ادراك

                                                 
7 . Moreland 
8 . Oxford Happiness Inventory(OHI) 
9 . Argyle 
10 . Furnham & Brewing 
11 . Nour 
12 . Emotioal Intelligence inventory 
13. perception 
14. regulation 
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ي را در مقياس هيجان 1هيجاني و به كارگيري
) كامالً مخالف(اي از نمره يك نقطه 5ليكرت 

اعتبار اين . سنجد مي) كامالً موافق(تا نمره پنج
 84/0مقياس به روش ضريب آلفاي كرونباخ از 

و ضريب بازآزمايي آن به ) 27، 26( 90/0تا 
). 28(گزارش شده است  78/0فاصله دوهفته، 

 مقياس هوش هيجاني نيز از طريق 2روايي
هاي مرتبط، كافي  سنجش همبستگي آن با سازه

در فرم فارسي اين ). 30  ،26(است  گزارش شده
هاي آن در مورد مقياس آلفاي كرونباخ پرسش

تا  88/0نفري از دانشجويان از  442يك نمونه 
محاسبه شد كه نشانه همساني دروني  91/0

بازآزمون  - ضريب آزمون. خوب آزمون است
جوئي   هاي نظم رمقياسو زي 75/0كل مقياس 

ها و ارزيابي بخشي هيجان ها، وحدتهيجان
گزارش  71/0و  69/0، 72/0ها به ترتيب هيجان

همبستگي حاصل از اجراي همزمان . شده است
 3تورنتو  اين مقياس با مقياس ناگويي خلقي

)TAS(4، فهرست سالمت رواني )MHI ( و
به ترتيب برابر با ) PWB( 5بهزيستي رواني

تحليل عاملي نيز . بود - 37/0،  79/0،  - 57/0
  ).30(عامل در اين ابزار را آشكار كرد  3وجود 

 :6)يتميآ 60فرم كوتاه (سياهه شخصيتي نئو) 6 
 ,است تميآ 60رندة فرم كوتاه نئو كه در برگي سياهة

عامل اصلي شخصيت  براي ارزيابي پنج
  9دلپذير بودن , 8گرايي برون , 7رنجورخويي روان(
. رود كار مي به) 11پذيري و انعطاف 10يفه شناسيوظ 

                                                 
1. utilization 
2. validity 
3 . Toronto Alexithymia Scale 
4 . Mental Health Inventory 
5 . Psychological Well-Being 
6 . NEO- AC personality Inventory(short form 
- 60item)  
7 . neuroticism 
8 . extraversion 
9 . agreeableness 
10 . conscientiousness 
11 . openness 

. روايي اين مقياس در مطالعات تأييد شده است
بازآزمون پرسشنامة تجديدنظر شده  -پايايي آزمون

تا  53/0عامل نيز بين  پنجدر نمونة ايراني براي 
  ).31 (دست آمده است  به 71/0

-به SPSS- 15افزار ها نرمجهت تحليل داده

، ضريب tآزمون  نيز از روشهاي آماري. كاربرده شد
همبستگي پيرسون جهت بررسي روابط بين متغيرها 

 .استفاده شد

  
  يافته ها

نفر  1140گروه نمونه مورد مطالعه تعداد 
با ميانگين (دانشجوي دختر و پسر دانشگاه تهران 

از . بوده است) 89/2 اريمعو انحراف  92/21سني 
نفر  586و ) رصدد 6/48(دختر نفر  554 ن تعداديا

آنها مجرد  نفر 1080كه  بودند) درصد 40/51(پسر 
آنها شهر نفر از  1081و محل تولد ) درصد 7/94(
دانشجويان  ,در اين گروه . بود) درصد 80/94(

داراي ) درصد 24( نفر 274به تعداد  علوم انساني
 نفر 127به تعداد  باالترين فراواني و گروه هنر

مقاطع . بودترين فراواني داراي كم) درصد 1/11(
به تعداد  كارشناسي "اتحصيلي اين دانشجويان اكثر

و سهميه پذيرش در دانشگاه ) درصد 74( نفر 844
 نفر 922به تعداد  براي اكثر آنها سهميه مناطق

در تحصيالت پدر و ما .بوده است) درصد 9/80(
ديپلم  ,)درصد 7/24( ليسانس ,نشجوياندان يا
 2/4(دي از پدران تعدا وبوده ) صددر 2/34(

-آنها بي سواد بوده) درصد 5/6( و مادران) درصد

 3/30(شغل پدر اكثر اين دانشجويان آزاد . اند
 2/64(داري  شان خانه و شغل مادران) درصد
  .است) درصد

هاي  دهد كه در بين گروه نشان مي 1جدول 
هاي آماري  دانشجويان دختر و پسر در اكثر شاخص

حالت تفاوت  -خشم صفت ههسيا خرده مقياس
مستقل  tانجام آزمون . خورد معناداري به چشم نمي
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خرده بين اين دو گروه نيز نشان داد كه به جز 
خشم حالت و كنترل خشم بيروني در  هاي¬مقياس

. ها ديگر تفاوت معناداري وجود ندارد  خرده مقياس
خشم حالت   خرده مقياسبدين معنا كه ميانگين دو 

بيروني گروه دختران در مقايسه با  و كنترل خشم

رو محاسبه اعتبار از اين. گروه پسران باالتر است
ها و جداول هنجار براي اين دو گروه مقياسخرده

بدون تمايز جنسيتي محاسبه و فقط تفكيك اين دو 
ت و كنترل خشم حال خشم هايمقياسخرده فقط در 

  .بيروني صورت گرفت
حالت  -سياهه خشم صفت هايمقياسخرده مستقل در ميانگين  tهاي  زمونهاي آماري و آ شاخص. 1جدول

  گروه نمونه )N=586( و پسر )N=554( در بين دانشجويان دختر
 سطح معناداري درجات آزادي  tآمار  انحراف معيار ميانگين جنسيت  متغير

 68/7 21 پسر  03/0  1258  15/2  74/8  10/22  دختر  خشم حالت
 95/4 24/20 پسر  19/0  1258 - 33/1 2/5 85/19 دختر  خشم صفت

 80/3 64/18 پسر  29/0  1258 - 06/1 85/3 40/18 دختر  خشم دروني زاراب
 9/3 24/17 پسر  83/0  1258 - 22/0 69/3 19/17 دختر خشم بيروني زاراب

 85/4 39/20 پسر  64/0  1258  49/0 03/5 52/20 دختر كنترل خشم دروني
 73/4 19/20 پسر  02/0  1258  08/3 77/4 04/21 دختر ل خشم بيرونيكنتر

-جهت محاسبه ضرايب اعتبار هر يك از خرده

روش تنصيف , ها از سه شيوه آلفاي كرونباخ مقياس
استفاده شد ) به فاصله دو هفته(و شيوه بازآزمائي 

نشان از  2هاي ارائه شده در جدول يافته). 2جدول (
  .مقياس ها داردو اعتبار باالي خردههمساني دروني 

پس از , براي استخراج جداول هنجاري
ها محاسبه نمرات خام هر يك از آزمودني

هاي آزمون، مقياسدر هر يك از خرده
هر فرد ) Zنمره (نمرات نرمال استاندارد 

نسبت به عملكرد ديگر افراد گروه بدست 
هر فرد در   Tدر ادامه نيز نمرات. آورده شد

ها مورد محاسبه قرار يك از زيرمقياس هر
  ).2پيوست (گرفت 

   صفت -سياهه خشم حالت هايمقياسخرده ضرايب اعتبار . 2جدول
  گروه نمونه) N=586(و پسر ) N=554(در بين دانشجويان دختر 

 كرونباخالفاي  جنسيت  خرده مقياس
)1140=N( 

  تنصيف
)1140=N( 

 بازآزماييضريب
)60=N(  

  93/0  89/0 93/0 دختر  خشم حالت
  92/0  89/0 92/0 پسر

  82/0  76/0 83/0 دختر و پسر خشم صفت
  58/0  57/0 60/0 دختر و پسر ابراز خشم دروني
  72/0  70/0 73/0 دختر و پسر ابراز خشم بيروني
  89/0  84/0 89/0 دختر و پسر كنترل خشم دروني
  87/0  84/0 87/0 دختر كنترل خشم بيروني

  87/0  88/0 87/0 پسر
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زان انسجام يدر ادامه جهت مشخص نمودن م
  ب ياس، ضرايمقن خردهيابزار و روابط ب يدرون

ها مورد محاسبه قرار مقياسخردهن يب يهمبستگ
.ارائه شده است 3گرفت كه نتايج آن در جدول 

   صفت -سياهه خشم حالت هايمقياسخرده ضرايب همبستگي بين . 3جدول
  گروه نمونه) N=586(و پسر ) N=554(در بين دانشجويان دختر 

  متغير  جنسيت
خشم 
  حالت

خشم 
  صفت

ابراز خشم 
  دروني

ابراز خشم 
  بيروني

كنترل خشم 
  دروني

  دختر

        - خشم حالت
       - 54/0*خشم صفت

      - 28/0* 23/0* ابراز خشم دروني
    -  28/0* 60/0* 33/0*ابراز خشم بيروني
  -  -35/0*  05/0 -45/0* -28/0* كنترل خشم دورني
  85/0*  -38/0*  08/0 46/0* -26/0*كنترل خشم بيروني

  پسر

        - خشم حالت
       - 46/0*خشم صفت

      - 30/0* 24/0* ابراز خشم دروني
    -  17/0* 64/0* 31/0*ابراز خشم بيروني
  -  -41/0*  02/0 -47/0* -21/0* كنترل خشم دورني
  84/0*  -49/0*  05/0 -51/0* -21/0*كنترل خشم بيروني

05/0p<*  
دهد كه در گروه پسران و  نشان مي 3جدول 

بجز ابراز خشم دروني كه با كنترل خشم  -دختران
ها با  تمام خرده مقياس - اي نشان نداد دروني رابطه

الزم به توضيح است كه . هم رابطه معنا دار دارند
ابراز خشم , خشم صفت, چهار مقياس خشم حالت

براز خشم بيروني و در هر دو گروه دروني و ا
دانشجويان با كنترل خشم دروني و بيروني رابطه 

 يروائ يبررس يبرا .معكوس و معنادار نشان داده اند
 ,اهه خشميواگرا و سازه س ,همگرا ,يمالك يها

ن ابزار با يا هاي¬مقياسخرده  يب همبستگيضرا
جدول (مورد محاسبه قرار گرفت  يمواز يابزارها

انگيختگي  خشم خرده مقياس دادنشان ج يتان .)4
با كنترل خشم دروني و  مقياس خشم چند وجهي

ها رابطة  خرده مقياسبيروني رابطة معكوس و با بقية 
در  زين ابزار نيا انگيز هاي خشم موقعيت. مستقيم دارد

هر دو جنس با كنترل خشم دروني و بيروني رابطة 
  .ردمعكوس و با خشم صفت رابطة مستقيم دا

اين در حالي است كه در گروه دختران نيز با 
نگرش . طور مستقيم مرتبط است ابراز خشم دروني به

خشم صفت  هاي¬مقياسخصمانه نيز با كلية خرده 
جز با  به, و حالت در هر دو جنس رابطة مستقيم دارد

كنترل خشم دروني و بيروني كه با آنها رابطة 
تران معنادار اين رابطة معكوس در دخ. معكوس دارد

رابطة معكوس , نبوده و در گروه دانشجويان پسر
يك از  خشم بيروني در پسران با هيچ. معنادار است

سياهة خشم صفت و حالت  هاي¬مقياسخرده 
ولي در گروه , طور معناداري مرتبط نيست به

ابراز خشم دروني , دانشجويان دختر با خشم صفت
  . ردو بيروني ارتباط مستقيم و معنادار دا

همچنين نتايج نشان داند خشم دروني نيز در هر 
خشم صفت و  هاي¬مقياسدو جنس فقط با خرده 

ولي با , ابراز خشم دروني در ارتباط مستقيم است
ها ارتباط معناداري در هيچ يك از  ديگر خرده مقياس
  . دو جنس نشان نداد



 ٢

دهند كه بين خصومت مهارشدة  ها نشان مي يافته
خشم  هاي¬مقياسو جنس با خرده افراطي در هر د

خشم صفت و ابراز خشم دروني رابطة , حالت
اين در حالي است كه , مستقيم معنادار وجود دارد

اي را  ابراز خشم بيروني فقط در دختران چنين رابطه
خصومت مهارشدة افراطي در هر دو جنس . نشان داد

با كنترل خشم دروني و بيروني رابطة معكوس ولي 

نمرة مقياس شادكامي هم در . نشان داد معنا بدون
 هاي¬مقياسدختران و هم پسران نيز با تمام خرده 

جز  به, صفت رابطة معنادار دارد -سياهة خشم حالت
اين رابطه طوري . با ابراز خشم دروني در پسران

, است كه در آن شادكامي با خشم حالت و صفت
ابراز خشم دروني و بيروني رابطة معكوس و با 

  .رل خشم دروني و بيروني رابطة مستقيم داردكنت
  يمواز ياهه خشم با ابزارهايس هايمقياسخرده  يب همبستگيس ضرايماتر. 4جدول

 جنسيت  مقياسخرده  ابزار 
خشم 
  حالتي

خشم 
  صفت

ابراز 
خشم 
  دروني

ابراز 
خشم 
  بيروني

كنترل 
خشم 
  دروني

كنترل 
خشم 
  بيروني

  يمالك
  )يچند وجه اس خشميمق(

)238=N(  

  -42/0*  -41/0*  44/0*  52/0*  68/0* 35/0* دختر  خشم انگيختگي
  -48/0*  0-/44*  46/0*  29/0*  61/0* 46/0* پسر

هاي خشم  موقعيت
  انگيز

  -35/0*  -28/0*  09/0  01/0  30/0* 19/0 دختر
  -29/0*  0-/27*  09/0  34/0*  39/0* 21/0 پسر

  - 02/0  - 12/0  26/0*  47/0*  51/0* 29/0* دختر  نگرش خصمانه
  29/0*  347/0*  24/0*  33/0*  42/0* 40/0* پسر

  01/0  - 06/0  27/0*  31/0*  34/0* 07/0 دختر  خشم بيروني
  07/0  - 03/0  05/0  14/0  01/0 08/0 پسر

  16/0  - 01/0  - 02/0  56/0*  27/0* 07/0 دختر  خشم دروني
  - 08/0  13/0  01/0  31/0*  26/0* 10/0 پسر

   همگرا
  )ر شدهخصومت مها اسيمق(

)251=N(  
  نمره كل

  0- /02  - 05/0  24/0*  22/0*  31/0* 34/0* دختر

  0- /05  - 16/0  01/0  0-/23*  - 03/0 -21/0* پسر
   واگرا

  )يشادكام اسيمق(
)261=N(  

  نمره كل
  36/0*  497/0*  -32/0*  -41/0* 0-/35*  39/0* دختر
  48/0*  54/0*  27/0*  - 19/0 -44/0* -54/0*  پسر

  سازه
  )امليپنج ع شخصيت(

)240=N(  

  07/0  24/0*  06/0  24/0*  06/0 23/0* دختر  خوئيرنجورروان
  01/0  23/0*  - 05/0  08/0  09/0 -04/0پسر

  05/0  - /03  01/0  05/0  - 08/0 06/0 دختر  گرائيبرون
  28/0*  26/0*  - 05/0  07/0  - 12/0 -15/0پسر

  35/0*  33/0*  -29/0*  01/0  27/0* -04/0 دختر  گشودگي
  02/0  02/0  - 03/0  - 01/0 -24/0* 08/0پسر

  01/0  /170  - 12/0  19/0  - 04/0 15/0 دختر  بودن موافق
  29/0*  27/0*  11/0  19/0  - /090 -10/0پسر

  -23/0*  -35/0*  18/0  /080  - 02/0 -26/0* دختر  شناسيوظيفه
  25/0*  25/0*  - 08/0  13/0  - 06/0 -29/0*پسر

05/0p<*  
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خويي در   رنجوري ه رواندهند ك ها نشان مييافته
ابراز خشم دروني و كنترل , دختران با خشم حالت

ولي در پسران اين , خشم دروني رابطة مستقيم دارد
رنجورخويي و كنترل خشم  رابطه فقط بين روان

گرايي نيز در گروه پسران  برون. دروني مشاهده شد
ولي , فقط با كنترل خشم دروني و بيروني رابطه دارد

گشودگي نيز هم . دهد اي نشان نمي ن رابطهدر دخترا
در دختران و هم پسران با خشم صفت رابطة 

در گروه دختران با , در ضمن. معكوس نشان داد
ولي با , كنترل خشم دروني و بيروني رابطة مستقيم
صفت . ابراز خشم بيروني رابطة معكوس نشان داد

موافق بودن نيز فقط در گروه پسران با كنترل دروني 
ولي در گروه , و بيروني رابطة مستقيم نشان داد

شناسي هم در  وظيفه. اي مشاهده نشد دختران رابطه
گروه دختران و هم پسران با خشم حالت رابطة 

معكوس و با كنترل خشم دروني و بيروني رابطة 
  مستقيم نشان داد

بررسي روائي افتراقي سياهه به منظور در ادامه 
اهه ينه بر اساس نمره سموابتدا افراد گروه ن ,خشم

سپس دو گروه پايين . شدند مرتب هوش هيجاني
) هوش هيجانيدر صد افراد پايين پيوستار نمره  27(

باالي پيوستار هوشي درصد افراد  27(و گروه باال 
گروه با استفاده از  دو و اين جدا شده ) هيجاني
 هاي¬مقياسخرده مستقل در تك تك  tآزمون 

كه نتايج آن  ند گرفتقرار  سهيقام دراهه خشم مويس
البته الزم به ذكر است كه  .آمده است 5در جدول 
هوش  اههيهايي كه هم به س از آزمون اين گروه
و هم سياهه خشم صفت حالت پاسخ داده  هيجاني
نفر  35درصد آنها  27نفر بود كه  130 ,بودند

  .ل شديوارد تحل)نفر 70مجموع دوگروه (
  )=N 70(سياهه خشم  هاي¬مقياسخرده در  هوش هيجانيمستقل مقايسه دو گروه  tن نتايج آزمو. 5جدول 

 سطح معناداري درجات آزادي tارزش  يانحراف  ميانگين گروه  متغير

 66/6 92/18 باال  04/0  68  05/2 91/9 67/23 پايين  خشم حالت

 44/5 44/18 باال  01/0  68  78/2 32/6 28/22 پايين  خشم صفت

 15/4 67/16 باال  01/0  68  78/2 62/3 65/19 پايين  راز خشم درونياب

 09/4 23/16 باال  02/0  68  36/1 31/4 96/18 پايين  ابراز خشم بيروني

 48/4 48/21 باال  03/0  68  - 29/2 98/4 50/18 پايين كنترل خشم دروني

 68/3 30/21 باال  01/0  68  - 13/3 97/3 18 پايين كنترل خشم بيروني
  

دهند كه در گروه باال و  نشان مي 5نتايج جدول
نيز در تك تك خرده  هوش هيجانيپايين 
سياهه صفت حالت تفاوت معناداري  هاي¬مقياس
اين تفاوت به گو نه اي  است كه ميانگين . دارند

ابراز , خشم صفت, چهار خرده مقياس خشم حالت
يين بيشتر خشم دروني و ابراز خشم دروني گروه پا

از گروه باال و ميانگين دو خرده مقياس كنترل خشم 

هوش دروني و كنترل خشم بيروني گروه داراي 
  .بيشتر است, باال هيجاني

تحليل ه از سازه با استفاد يروائ يبررسبه منظور 
 ,اول( گانه سه يبخش هابه طور جداگانه  ,عاملي

ر آن د مورد تحليل قرار گرفت كه نتايج) دوم و سوم
  .ر ارائه شده استيسطور ز

در  و بخش اول شامل خشم حالت است 
ام تحليل انج .اول آزمون است تميآ 15برگيرنده 
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هاي اصلي و  لفهبه شيوه تحليل مو 1ياكتشاف عاملي
سه  ها تميآ روي اين 2اكسمانجام چرخش واري

كه در مجموع  را نشان دادمولفه با ارزش ويژه باال 
تغييرات اين بخش را  انسواري درصد از 66حدود 

شده براي تحليل  وارد تميآ 15از  .كرد تبيين مي
هاي اول و  در عامل تميآ 4 و 11ب يترته ب ,عاملي
  . دندكر 3بارگذاري ,دوم

با روش تحليل عاملي بخش دوم انجام 
واريماكس نشان از  هاي اصلي و چرخش مولفه

اين سه . بود 1باالي  هوجود سه عامل با ارزش ويژ
در صد واريانس اين بخش  43/64امل در مجموع ع

اين بخش تعداد  تميآ 10از  .دندكر را تبيين مي
به  3 ,2 ,1هاي  هاي بارگذاري شده در مولفه تميآ

   .بود تميآ 3و  4 ,3ترتيب 
با روش بخش سوم تحليل عاملي  انجام

استخراج چهار مولفه با ارزش ويژه  ,هاي اصلي لفهمو
درصد واريانس  51/48مجموع  بوده كه در 1باالي 

اين بخش تعداد  تميآ 31از  .كردند را تبيين مي
به  4و  3 ,2 ,1هاي  هاي بارگذاري شده در مولفه تميآ

   .بود تميآ 5و  4 ,7 ,16ترتيب 

  

  بحث
و اعتبار  ياز روائ تيمطالعه حاضر نشانگر حما

 2-اسپلبرگر صفت -اهه خشم حالتيس يرانينسخا ا
ها و ك از بخشيداد هر  ج نشانينتا .است

 يدرون يهمسان ياهه، داراين سيا هاي¬مقياسريز
و  )89/0تا  57/0(ف يب تنصي، ضر)93/0تا  60/0(

. استفوق العاده ) 93/0تا  72/0( يب بازآزمائيضر
ست، دادرمن و يندكوئيلج مطالعات يافته با نتاين يا

لبرگر يو، شوارتز و اسپيبرتز، )2003(هلستروم 
، اخهارت و ينوف، سوخودولوفسكياس، ك)1999(

                                                 
1 . exploratory 
2 . varimax 
3 .loading 

، اخهارت، )1988(، واندرپلگ )1997(ت سارف يتس
ت، ينا ،)1995( يسوخودولوفسكت سارف و يتس
و اسپلبرگر،  )1988(نگ ين و وال منيشولوم، پائوليچ
، 40، 39، 38(است  همسو )1995(دمن يزر و سير

البته الزم به ذكر است كه  ).44و  43، 42، 39
ن مطالعات بدون درنظرگرفتن ياج يگزارش نتا

پژوهش  نتايج ياست؛ ول صورت گرفتهت يجنس
- خردهحاكي از اعتبار مطلوب سياهه خشم و حاضر 

ن يهمچن .است آن در هر دو جنست هاي¬مقياس
ابراز دروني خشم كه در هر  مطالعه حاضر نشان داد

 پسر و دختر داراي اعتبار نسبتا پايين تيدو جنس
در مطالعة  خرده مقياسين اين اعتبار پاي. است

نيز ) 1385(بدالهي و رمضاني و ع) 1380(مختاري 
از داليل احتمالي اعتبار  .)13، 32( گزارش شده است
توان به عدم وجود آگاهي مقياس ميپائين اين خرده

كامل افراد از احساسات و هيجانات دروني خود 
  .اشاره نمود
خشم  زان تجربهيم ياحتمال يهاتفاوت يبررس

حالت  خشم هاي¬مقياسخرده نشان داد كه به جز 
بين  ,هاخرده مقياس ريسادر  ,و كنترل بيروني خشم

افته ين يا .تفاوت معني دار وجود ندارد تيدو جنس
و كوپر و ) 1995(اخهارت و همكاران با مطالعات 

با  يول ؛)45، 42( ناهمسو است) 1991(اپرسون 
و اسپلبرگر و  )1997(نوف و همكاران يمطالعات كاس

چه آن يول. )44، 40( همسو است) 1995(همكاران 
ن مطالعات نشان ياكه نيان جالب است اين ميدر ا
خشم در  يرونياند كه خشم حالت و كنترل بداده

 كايه و آمريروس يكشورها پسران نسبت به دختران
بصورت  "قايران دقياافته در ين يا يدر حال. باال است

 دخترانان يدانشجودر  معنا كه نيبد. عكس است
بوده  يرانياتجربة خشم حالت بيشتر از پسران  يرانيا

تمايل بيشتري به كنترل بيروني  نادر مقايسه با پسرو 
 ،يرانيت ايگر در جمعيبه عبارت د. خشم دارند
را در  يشتريكه خشم حالت ب ين حاليدختران در ع
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آن  ازابراز  يند؛ ولينمايسه با پسران تجربه ميمقا
. ندينما يبر آن اعمال م يشتريامتناع نموده و كنترل ب

هاي توان به تفاوتاز داليل احتمالي اين امر مي
بين موجود در  يتيجنس يهانه نقشيدر زمفرهنگي 

  .اين جوامع اشاره نمود
فرد پژوهش حاضر، منحصربه يهايژگياز و

ك از يچيدر ه "بايكه تقر آن است يابييت روائيفيك
، مشاهده گريد يالعات انجام گرفته در كشورهامط

 روائي محتواي پژوهش،ن يدر ا. ه استدينگرد
مورد تاييد  سياهه پس از بررسي توسط متخصصان

اهه يساز  ز با استفادهين يمالك يروائ ؛ وقرار گرفت
. قرار گرفت يمورد بررس )19( يچند بعد خشم

نشان ن دو آزمون ينه ايشيو مطابق با پ يروابط منطق
از  .صفت است -اهه خشم حالتيس يمالك يروائاز 
مقياس  باصفت  -سياهه خشم حالت هابطك سو ري

بر مبناي  به لحاظ نظري و ،مهار افراطي خصومت
 يهمگرا يبر روائ يليدل) 33(هاي پژوهشي  يافته
معكوس  رابطه گريد ياز سو .اس خشم استيمق
حالت -صفت هاي خشم سياههو  شادكامي اههيس

الزم  يواگرا ياهه خشم از روائيكه سنشان داد 
 ,)2000( 1دنير يها فتهياج با ينتااين . برخوردار است

و وان ) 1981(ن او همكار 2تزشوار، )2004( كار
را مورد تاييد قرار ) 2004(همكاران  و 3كليف
بررسي روائي همگرا و  .)36، 35، 15( دهد مي

-يژگيواگراي سياهه خشم حالت و صفت نيز از و

يك هاي منحصر به فرد اين مطالعه است كه در هيچ
  .هاي قبلي به آن توجه نشده استاز پژوهش
نشان داد افراد  پژوهش حاضر نتايجن يهمچن

هوش نسبت به افراد با  ،باال هوش هيجانيداراي 
صورت ه ب پايين در كنترل خشم خود چه هيجاني

و تر عمل كرده  صورت بيروني موفقه دروني و چه ب
ها  اين يافته. دهند ي بروز ميتر رفتارهاي سازش يافته

                                                 
1 .Denier 
2 . Schwartz 
3 . Van kleef 

با  اهه خشم،يس يافتراق يد روائيعالوه بر تائ
 يكند, اسميت ,)1998( ماير و همكارانهاي  يافته

و  ,)2004(ماير و وارنر ,كتبراك ,)5، 2001( دانزالو
، 5، 11( باشد همسو مي) 1385(رمضاني و عبدالهي

12 ،13(.  
وهش حاضر در خصوص ارتباط هاي پژ يافته

هاي سياهه خشم با روان رنجور ¬خرده مقياس
خوئي، گشودگي، توافق، و وظيفه شناسي همسو با 

است؛ كه تائيدي بر روائي سازه ) 9، 8، 7(مطالعات 
  .ابزار سياهه خشم است
زمون يك آ هاي¬مقياس خردههمبستگي دروني 

پژوهش نتايح در  .است حاكي از روائي سازة آن
با نتيجة مطالعة اسپيلبرگر  همسو ن بارهيضر در احا
نوف و ي، كاس)1995(، اخهارت و همكاران )1997(

 )2003(ست و همكاران يندكوئي، ل)1997(همكاران 
- خردهنشان داد كه بين ) 31، 1380(و مختاري 

صفت در  -ي مختلف سياهة خشم حالتهامقياس
هر دو جنس دختر و پسر همبستگي مطلوبي وجود 

به استثناي بروز دروني خشم كه رابطة ناچيزي  ,رددا
 با كنترل دروني و بيروني خشم در هر دو جنس دارد

)32 ،37 ،38 ،44.(   
نتايج تحليل عاملي نشان داد كه در هر يك از 

 ،2لبرگريصفت اسپ - حالت خشمسياهه  هاي بخش
-عامل تعدادبرابر با  هاي استخراج شدهعامل تعداد

ن يا .ط سازنده آزمون استمشخص شده توس يها
ليندكوئيست و ج حاصل از مطالعات يافته با نتاي

، )1999(، برتزيو و همكاران )2003(همكاران 
، )1988(، واندرپلگ )1997(كاسينوف و همكاران 

 و همكاران ، نايت)1995(و همكاران اخهارت 
مطابقت ) 1995(و همكاران  و اسپلبرگر) 1988(

اوت جزئي با سياهه اصلي ه تفتنها موردي ك .دارد
بيشتر بودن يك عامل استخراج شده در بخش  ,دارد

سوم سياهه است؛ كه بررسي و تامل بيشتري را مي 
ده در ي شارهاي بارگذ تميآ ناگفته نماند كه. طلبد
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در برخي موارد متفاوت با  ,هاهر يك از اين عامل
  . هاي تعريف شده توسط سازنده آزمون است تميآ

  

   يرينتيجه گ 
 ينسخه فارسيافته هاي پژوهش نشان از كفايت الزم 

در براي سنجش خشم  صفت -سياهه خشم حالت
لذا از اين سياهه مي . داردزبان يفارس يهاتيجمع

توان به عنوان ابزاري جهت سنجش خشم صفت و 
حالت در پژوهش ها و مجموعه هاي باليني استفاده 

ج ينتاو مشابهات  يهمسان گر،يطرف داز  .نمود
 يافته در كشورهايمطالعات انجام حاصل از 

جانات يتجربه ه يهاوهيمختلف، نشان از مشابهت ش
لذا . افراد جوامع مختلف استن يالخصوص در بيعل

نظريه بيان شده توسط اسپلبرگر و ابزار ساخته شده 
  .توان جهاني دانستاز آن را مي

و  از مطالعات اعتبار ياريكه بس يجائالبته از آن
 "گ و اكثرابزر يشهرهادر  خشماهه يس يابييروائ

الت باال يو با سطح تحص يدانشجوئ يهاتيدر جمع
-كم يهاتيدر جمع يافته است؛ مطالعات آتيانجام 

هاي غيرشهري و روستائي جمعيتسواد و يسواد و ب
 يپژوهش تر شدن ادبيات اين حوزهتواند به غنيمي

  .كننده باشدكمك
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Abstract 

Object: Since Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory–2 (STAXI-2) has 

enormous potential for research and therapy, the current study aimed to investigate 

psychometric properties and normalization of STAXI-2 among Iranian college students.  

Method: Descriptive-survey research method, developing an instrument one, was used. 1140 

students (Mean age=21.92, SD=2.89) were drawn from Tehran University via cluster 

sampling method. 554 (48.6%) and 586 (51.4%) participants were females and males 

respectively. Among participants 1080 were singles. The participants were asked to complete 

two instruments. One of these instruments STAXI-2 and other was one of Multi-dimensional 

Anger Inventory, Over controlled Hostility Scale, Oxford Happiness inventory, Emotional 

and NEO- Five Factor Inventory. 

Results: There were not observed significant differences between females and males 

participants in most sub-scales of STAXI-2. Also data analysis demonstrated that STAXI-2 

and its subscales had significant relationship with parallel instruments. Moreover, the results 

showed significant mean differences between two groups including high and low emotion 

intelligence groups and all subscales of STAXI-2. Factor analysis also extracted as many as 

factors in any part of STAXI-2 in comparison with original version.  Based on T scores, 

separate norms tables were reported. 

Conclusion: STAXI-2 has an appropriate validity and reliability to measure anger in Iranian 

young population. Therefore, STAXI-2 as a state and trait assessment device can be used in 

clinical sets and research. 

Key words: Anger Expression Inventory, State Anger, Trait Anger, Spielberger's Inventory, 

Psychometric Properties, Norming 
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  خدابه نام                                    كميوست يپ

  STAXI-2((پرسشنامه خودسنجي 
    پاسخ دهنده عزيز 

خواهشمند است قبل از پاسخگويي به سواالت، نام، جنسيت، سن، تاريخ آزمون، ميزان تحصيالت به سال، وضعيت 
  .كر نماييدتأهل و شغل خود را در صفحه دوم و در محل مناسب ذ

اين دفترچه شامل سه بخش و هر بخش شامل تعدادي عبارت است كه افراد از آنها جهت توصيف احساسات و 
قبل از مشخص . ها دستورالعمل متفاوتي دارد لطفاً توجه داشته باشيد كه هر يك از اين بخش. كنند رفتار خود استفاده مي

 .در اين پرسشنامه پاسخ صحيح و غلط وجود ندارد .را بخوانيدهاي خود، با دقت دستورالعمل هر بخش  كردن پاسخ
 . در پاسخ به هر عبارت، پاسخي را انتخاب كنيد كه به بهترين وجه توصيف كننده احساسات و رفتار شماست

     13:               /          /تكميل پرسشنامهتاريخ                    ○متاهل      ○  مجرد:   ت تاهليوضع

 ○ روستا     ○ شهر : محل تولد           13:             سال تولد             ○زن    ○مرد : جنس

  : . . . . . . . . . . . . . . . . .عنوان رشته تحصيلي فعلي

  ○مهندسي  _فني    ○علوم پايه     ○علوم انساني : گروه تحصيلي

 ○اير موارد س  ○كشاورزي       ○هنر      ○پزشكي و پيراپزشكي   

 ○دكتري       ○كارشناسي ارشد    ○كارشناسي  ○كارداني :  مقطع تحصيلي

  :  . . . . . . . . . . .دين   ○سهميه شاهد و ايثارگر   ○سهميه مناطق:  نوع سهميه پذيرش در دانشگاه

  ○ديپلم           ○متوسطه                      ○ابتدائي        ○سواد  بي :   تحصيالت پدر

 ○حوزوي              ○فوق ليسانس و باالتر     ○ليسانس      ○فوق ديپلم                    

  ○ديپلم              ○متوسطه                    ○ابتدائي         ○سواد بي   :تحصيالت مادر

 ○حوزوي               ○فوق ليسانس و باالتر     ○ليسانس      ○فوق ديپلم                   

  ○سايرموارد ○بازنشسته  ○نظامي  ○آزاد  ○كارگر  ○كارمند  ○يفرهنگ  ○دانشگاهي: شغل پدر

  ○مواردساير ○بازنشسته ○دار خانه ○آزاد  ○كارگر ○كارمند ○رهنگيف ○دانشگاهي: شغل مادر

                                                 
 شارات منابع ارزيابي روان شناختيتاين ابزار با کسب اجازه رسمي از ان)Psychological 

Assessment Resources (هاي بعدي بدون کسب فراوري. فراوري و انطباق قرارگرفت مورد به آدرس زير
 .دباشتشارات ممنوع مياجازه از ان

 16204 North Florida Avenue,LuLuzFL  33549, from the STSTA XI by Charles D. SpSpiel berger Ph.D., Copyright 1979, 
1986, 1988, 1995, 1998, 1999, by Psychological Assessment Resources, Inc.. 
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  كميبخش   دستورالعمل
يف حال و احساسات خود استفاده در جدول زير عباراتي آورده شده است كه گاه مردم از آنها براي توص

در «دهندة احساس شما  را عالمت بزنيد كه نشان اي سپس دايره. را بخوانيد ها هر يك از اين عبارت. كنند مي
ها وقت بيش از حد صرف  لطفاً براي هر يك از عبارت. پاسخ درست يا غلط وجود ندارد. است» زمان حاضر

  .كند رسد به بهترين وجه احساسات كنوني شما را توصيف مي ر ميپاسخي را انتخاب كنيد كه به نظ. نكنيد

 ........كنم  همين االن احساس مي
  اصالً

1  

  كمي

2  

  نسبتاً

3  

  بسيار زياد

4  

  .خشمگين هستم -1
○  ○  ○  ○  

  .كالفه هستم -2
○  ○  ○  ○  

  .عصباني هستم -3
○  ○  ○  ○  

  .خواهد سركسي داد بزنم دلم مي -4
○  ○  ○  ○  

  .چيزي را بشكنمدوست دارم،  -5
○  ○  ○  ○  

  .ام  از فرط خشم، ديوانه شده -6
○  ○  ○  ○  

  .خواهد با مشت روي ميز بكوبم دلم مي -7
○  ○  ○  ○  

  .دوست دارم كسي را كتك بزنم -8
○ ○ ○ ○ 

  .خواهد فحش بدهم دلم مي -9
○  ○  ○  ○  

  .كفري و دلخور هستم -10
○  ○  ○  ○  

  .دوست دارم كسي را با لگد بزنم -11
○  ○  ○  ○  

  .يد بگويمآ خواهد هر چه از دهانم درمي دلم مي -12
○  ○  ○  ○  

  .خواهد جيغ بكشم دلم مي -13
○  ○  ○  ○  

  .دوست دارم كسي را با مشت بزنم -14
○  ○  ○  ○  

  .خواهد با صداي بلند فرياد بزنم دلم مي -15
○  ○  ○  ○  
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  بخش دوم  دستورالعمل
اين . كنند لب براي توصيف خود از آنها استفاده ميدر جدول زير عباراتي آورده شده است كه مردم اغ

دهندة چگونگي احساس يا واكنش معمول  اي را عالمت بزنيد كه نشان دايرهو سپس  جمالت را بخوانيد
پاسخي . وقت صرف نكنيد ها، بيش از حد هر يك از عبارتبراي  .پاسخ درست يا غلط وجود ندارد .شماست

  .كند ميشما را توصيف  معمولاحساس يا واكنش  جه چگونگيكه به بهترين ورا عالمت بزنيد 

 ........كنم  معموالً احساس مي
  هرگز

1  
  گاهي

2  
  اغلب

3  
  تقريباً هميشه

4  
  .شوم سريع بدخلق مي -16

○  ○  ○  ○  

  .تندخو هستم -17
○  ○  ○  ○  

  .آدمي جوشي و تندمزاج هستم -18
○  ○  ○  ○  

  .شوم عصباني مي گيرد، وقتي ديگران جلوي پيشرفت مرا مي -19
○  ○  ○  ○  

گيرد، كفري و دلخور  هرگاه كارهاي خوبم مورد توجه قرار نمي -20
  ○  ○  ○  ○  .شوم مي

  .ام از فرط خشم، كنترلم را از دست داده -21
○  ○  ○  ○  

  .گويم شوم، هرچه از دهانم دربيايد، مي مي وقتي كفري و ديوانه  -22
○  ○  ○  ○  

  . شوم شود، خشمگين مي قاد ميوقتي جلوي ديگران از من انت -23
○  ○  ○  ○  

  .شوم، دوست دارم كسي را كتك بزنم وقتي سرخورده مي -24
○  ○  ○  ○  

شود،  دهم ولي كارم ناچيز شمرده مي وقتي كار خوبي انجام مي -25
  ○  ○  ○  ○  .شوم عصباني مي
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  بخش سوم  دستورالعمل
. هاي افراد هنگام عصبانيت متفاوت است ملالع كند؛ اما عكس احساس عصبانيت يا خشم مي  هر فردي گاه
برند  هاي خود هنگام احساس خشم يا عصبانيت به كار مي العمل كه افراد براي توصيف عكس  چندين عبارت

را عالمت بزنيد كه به بهترين وجه  اي را بخوانيد و سپس دايره ها هر يك از عبارت. در جدول زير آمده است
معمول شما به هنگام احساس عصبانيت يا خشم تا چه حد مشابه اين حاالت  دهد واكنش يا رفتار نشان مي

  .، وقت بيش از حد صرف نكنيدها براي هر يك از عبارت. پاسخ درست يا غلط وجود ندارد. باشد مي

 معموالً وقتي عصباني يا خشمگين هستم
  هرگز

1  
  گاهي

2  

  اغلب

3  

  تقريباً هميشه

4  

  ○  ○  ○  ○  .مكن بدخلقي خودم را كنترل مي -26

  ○  ○  ○  ○  .كنم خشم خود را ابراز مي -27

  ○  ○  ○  ○  .شوم كشم و آرام مي نفس عميقي مي -28

  ○  ○  ○  ○  .دارم مسائل را در دلم نگه مي -29

  ○  ○  ○  ○  .با ديگران شكيبا هستم -30
اگر كسي مرا دلخور و كفري كند، مايلم به او بگويم، چه احساسي  -31
  ○  ○  ○  ○  .دارم

  ○  ○  ○  ○  .كنم بالفاصله خودم را آرام كنم ي ميسع -32

  ○  ○  ○  ○  .شود كنم و يا اوقاتم تلخ مي اخم مي -33

  ○  ○  ○  ○  .كنم تمايل به ابراز خشمم را كنترل مي -34

  ○  ○  ○  ○  .شوم بدخلق مي -35

  ○  ○  ○  ○  .كنم آرام بگيرم سعي مي -36

  ○  ○  ○  ○  .كنم از برقراري ارتباط با ديگران پرهيز مي -37

  ○  ○  ○  ○  .كنم خونسردي خود را حفظ مي -38

  ○  ○  ○  ○  .زنم به ديگران طعنه و كنايه مي -39

  ○  ○  ○  ○  .كنم  خشم خود را فرو ببرم سعي مي -40

  ○  ○  ○  ○ .آورم خورم، ولي چيزي به روي خودم نمي حرص و جوش مي -41



 ٧

 

  معموالٌ وقتي عصباني يا خشمگين هستم
  هرگز

1 

  گاهي

2  

  اغلب

3  

  تقريباً هميشه

4  

  .كنم رفتارم را كنترل مي -42
○  ○  ○  ○  

  .كوبم دهم، مثالٌ در را محكم به هم مي كاري انجام مي -43
○  ○  ○  ○  

  ○  ○  ○  ○  .كنم دوباره آرام شوم تالش مي -44

  ○  ○  ○  ○  .ام ها با كسي صحبت نكرده هايي دارم كه هرگز درباره آن دلخوري -45

  ○  ○  ○  ○  .د را كنترل كنمتوانم بدخلقي خو مي -46

  ○  ○  ○  ○  .كنم با ديگران جر و بحث مي -47

  ○  ○  ○  ○  .كنم هرچه زودتر خشمم را كم كنم سعي مي -48

  ○  ○  ○  ○  .كنم كامالً در خفا از ديگران انتقاد مي -49

  ○  ○  ○  ○  .كنم صبور و فهيم باشم سعي مي -50

  ○  ○  ○  ○  .كنم كند، برخورد مي با هر چيزي كه مرا عصباني مي -51

  ○  ○  ○  ○  .دهم تا آرام شوم دهنده انجام مي آرامش كاري -52

  ○  ○  ○  ○  .تر از آن هستم كه بتوانم آن را بيان كنم عصباني -53

  ○  ○  ○  ○  .كنم احساس خشم خود را كنترل مي -54

  ○  ○  ○  ○  .زنم هاي زشتي مي حرف -55

  ○  ○  ○  ○  .كنم آرامش بيابم سعي مي -56

  ○  ○  ○  ○  .شوم آنچه ديگران متوجه شوند، كالفه مي بيش از -57

  


