
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 پرسشنامه کنترل خشم 
 

 .بخش طراحی و تنظیم شده است 3سوال بوده که در  25سشنامه کنترل خشم دارای پر
 

این پرسشششنامه برای تییین میناک کنترل ششبا بر خششم و ییرشی خششم بر ششبا طراحی ششده اسشت . خششم می  

مخرب باششد . ییا لووی خششم خود را می شیرید د دکتر روانششنان ینتونی اوسشتور یادیوری می   تواند سشاننده و یا

 کند که خشم سرکوب شده ، می تواند به شکل افسردشی ، تنش و یا بیباریهای لسبی تظاهر کند .

 

 متی از سواالت:قس

 

بارها حتی بر سشر لنیی ترین مسشایل خششب ین می ششوی. می دانم شاهی اوماص مهسشر هسشتم ، اما با   -الف -1

 این ولود عذرخواهی برایم دشوار است .

 وی ، میبوالً کبی احسان شرمندشی می کنم. به یسانی خشب ین نبی شوی اما ومتی هم ان کوره در می ر  -ب

خششب ین نبی ششوی. در وامه هرشن احسشان خششم نبی کنم و ومتی دی راک رفتاری این ینین احبهانه و   -ج

 کودکانه دارند ، ناراحت می شوی.

 

ان تباششای حشهنه های خششونت یمین فیوبها لذص می بری. خودی ، اششیا  را به این طرآ و یک طرآ   -الف -2

 نبی کنم اما ومتی این خشونت در دنیای وامیی حورص می شیرد، به نوعی احسان رضایت می کنم. پرتاب

 هبان ونه که ان حهنه های خشن نندشی بیناری، ان حهنه های خشونت بار فیوبها نین خوشم نبی یید. -ب



تسششور می با مشششاهدص حششهنه های خشششونت یمین فیوبها خود را به لای افرادی که درحششهنه ها هسششتند -ج

 کنم.در وامه شاهی اوماص با ال وبرداری ان یک حهنه ها ،خشم مرا درنندشی خودی برونمی دهم.

 

 ومتی عسبانی می شوی، داد و فریاد راه می اندانی و به هبه نشاک می دهم یهدرخشب ین هستم. -الف -3

 ومتی عسبانی می شوی،سکوص می کنم و هیچ حرفی بر نباک نبی یوری. -ب

سشیی می کنم عسشبانی نششوی .به لای یک تمی می کنم تا دربارص ینکه که ماین رنوش و نحبت من ششده   -ج

 است، کاری انوای دهم.

 

 ومتی احساساتم لریهه دار می شوند ،باید یند ساعتی ب ذرد تا بتوانم درباره ای حهبت کنم.-الف -4

 ومتی احساساتم لریهه دار می شوند ، -ب

 اک می کنم.بمفاحوه یک را عنو

 ومتی احساساتم لریهه دار می شوند ، -ج

 ینکناک ولودی را متمشی می کند که شاید هرشن کممی درباره ای به میاک نیاوری.

 

 افراد خشب ین مرا می ترسانند. هبیشه سیی می کنم ینها را یرای کنم و یا ان سر راهشاک کنار بروی.-الف-5

برخورد می کند، به سخنانش شوی می دهم و سیی می کنم یرامش کنم تا ومتی کسی با من با عسبانیت -ب

 بتوانیم با هم شفت وکنیم.

 ان افراد خشب ین نبی ترسم. ان مشالره یا ب و م وبا یناک لذص می بری. -ج
 

 

6-================================================================================== 
 

 شبا بسیار توهین یمین می یمد،ییا:یخرین باری که در سینبا فیوبی دیدیدکه در نظر  -20

 سالن را ترک کردیدد -الف

 تا انتها فیوم را تباشا کردید د -ب

به مدیریت شکایت کردید،یا درروننامن مهوی خود مطوبی نوشتید ، و یا اعتراض خود را به شکوی عبومی   -ج

 بیاک کردیدد



 

 ا می کند،ییا :در حف طوالنی ، بانک، کسی خودی را لووتر ان شبا در حف ل -21

 به شانه ای می ننید و می شویید به ته حف برودد -الف

 یینی نبی شویید لن اینکه به او خیره ن اه کنیدد -ب

 باحدای بوند به فرد دی ری شکایت می بریدد -ج

 

 اشر شارسوک یک رستوراک شراک میبت ، سس را بر روی شبا بریند ، به او یه می شوییدد -22

 ."ایرادی ندارد")حادمانه( می شویید -الف

 ."ایرادی ندارد")بادندانی فشرده به هم ( می شویید  -ب

 ."احبق بی شیور ، هنینن خشکشویی را باید پرداخت کنی !" -ج

عویرغم و مشت مبوی کشه بشا دکتر داریشد، هبکنشاک منتظر مشانشده ایشد .برای کشاری دی ر نین عووشه داریشد ، پس -23

 انتظار ،ییا : ان بیست دمیهه

 هبکناک منتظر می مانیدد -الف

 مؤدبانه توضیح می دهید که باید بروید وومت دی ری می شیریدد -ب

 باحدای بوندشکایت کرده وینوا را ترک می کنیدد -ج

 

 اشر مغانه داری به شبا شستاخی کند، ییا: -24

 فراموی می کنیدد شباک می کنید باید رون بدی را پشت سر شذاشته باشد وموضوع را -الف

 احسان می کنید به شبا اهانت شده اما یینی نبی شویید ومسبم می شوید هرشن ان ینوا خرید نکنیدد  -ب

 شبا هم به اندانص او شستاخی می کنیدد -ج

 

 با فرد غریبه ای که شبا را تهریک می کند ، درشیر یک مباحثه شده اید ، ییا:-25

 د، به بهث خاتبه می دهیددبه مهض اینکه مومییت فراهم شو-الف

 کنترل اعساب خودرا حفظ کرده و با او شوخی می کنیدد -ب

 به او می شویید که یهدردر اشتباه استد-ج

 


