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خشم1

(ساکودولسکي ،گالب و کرومول )2001 ،يک آزمون  19سوالي است که تمايل به تفکر در

مورد موقعيتهاي خشمانگيز فعلي و يادآوري تجربههاي خشمانگيز گذشته را ميسنجد .سوالهاي آزمون چهار زيرمقياس
نشخوار خشم شامل پسفکرهاي خشم ،2افکار تالفيجويانه ،3خاطرههاي خشم 4و شناختن علتها 5را در اندازههاي چهار
درجهاي ليکرت از نمره يک (خيليکم) تا نمره چهار (خيليزياد) ميسنجد .نمرهگذاري آزمون به صورتي است که نمره
بيشتر بيانگر نشخوار خشم بيشتر است .از محاسبه مجموع نمرههاي سواالت چهار زيرمقياس ،نمره نشخوار خشم کلي به
دست ميآيد .ويژگيهاي روانسنجي مقياس نشخوار خشم در پژوهشهاي خارجي مورد تأييد قرار گرفته است
(ساکودولسکي و ديگران2001 ،؛ ماکسول ،ساکودولسکي ،چو و ونگ .)2005 ،ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي
مقياس نشخوار خشم در چندين پژوهش بررسي و تأييد شده است (براي مثال ،بشارت2011 ،؛ بشارت و محمد مهر،
 .)2009بر حسب يافتههاي مقدماتي ،ضرايب آلفاي کرونباخ پرسشهاي هر يک از مقياسهاي نشخوار خشم (نمره کل)،
پسفکرهاي خشم ،افکار تالفيجويانه ،خاطرههاي خشم و شناختن علتها در مورد يک نمونة  833نفري از دانشجويان
به ترتيب  0/87 ،0/83 ،0/89 ،0/95و  0/78محاسبه شد که نشانه همساني دروني 6خوب آزمون است .ضرايب همبستگي
براي پسفکرهاي خشم  ،r= 0/79براي افکار تالفيجويانه  ،r= 0/83براي خاطرههاي خشم  r= 0/81و براي شناختن
علتها  r= 0/74به دست آمد و در سطح0/001

<p

معنادار بودند .اين ضرايب نشانه پايايي بازآزمايي 7رضايت بخش

مقياس نشخوار خشم هستند .روايي محتوايي 8مقياس نشخوار خشم بر اساس داوري ده نفر از متخصصان روانشناسي
بررسي و ضرايب توافق کندال براي هر يک از مقياسهاي نشخوار خشم (نمره کل) ،پسفکرهاي خشم ،افکار تالفيجويانه،
خاطرههاي خشم و شناختن علتها به ترتيب  0/70 ,0/79 ,0/82 ,0/70و  0/78محاسبه شد .روايي همگرا 9و تشخيصي
(افتراقي)  10مقياس نشخوار خشم از طريق اجراي همزمان مقياس خشم چندبعدي تهران 11و مقياس سالمت رواني 12در
مورد آزمودنيها محاسبه شد و مورد تأييد قرار گرفت (بشارت2011 ،؛ بشارت و محمد مهر.)2009 ،
7. test-retest reliability
8. content validity
9. convergent
10. discriminant
11. Tehran Multidimensional Anger Inventory
12. Mental Health Inventory

)1. Anger Rumination Scale (ARS
2. Angry Afterthoughts
3. Thoughts of Revenge
4. Angry Memories
5. Understanding of Causes
6. internal consistency
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بين نمره هاي  214نفر از نمونة مذکور در دو نوبت با فاصلة چهار تا شش هفته براي نشخوار خشم (نمره کل) ،r= 0/77
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آزمونهای روانی

پاسخدهنده گرامی
با سالم و احترام ،اين پرسشنامه شامل  19عبارت در خصوص ويژگيهاي افراد در ارتباط با موقعيتها و اتفاقات خشم انگيز است .هر کس
گهگاه ناکام و خشمگين مي شود .افراد به شيوههاي متفاوت در مورد تجربههاي خشم انگيزشان فکر ميکنند .جمله هاي زير شيوههاي متفاوت
يادآوري تجربههاي خشمانگيز و فکر کردن در مورد آنها را توصيف ميکنند .لطفآ هر جمله را با دقت بخوانيد و با انتخاب يکي از چهار گزينة
پيشنهادي مشخص کنيد که تا چه حد در مورد شما درست است .آنچه مهم است پاسخ صادقانة شما به سوالها است؛ پاسخهايي که شرح حال
واقعي شما باشند .لطفاً به همة سؤالها پاسخ دهيد .از همکاري شما صميمانه سپاسگزاريم.
ردیف

خيلی کم

عبارتها

1

خشمهايي را که در گذشته تجربه کردهام مدام در ذهنم تکرار ميکنم.

2

به بيعدالتيهايي که در حقم شده خيلي فکر ميکنم.

3

مدتها به وقايعي که مرا خشمگين کردهاند فکر ميکنم.

4

وقتي اختالفات تمام مي شوند ،خيالپردازيهاي تالفي جويانهام تا مدتها ادامه مييابند.

5

به حوادث خاصي در گذشتههاي خيلي دور فکر ميکنم و آنها هنوز هم مرا خشمگين ميکنند.

6

به سختي ميتوانم کساني را که مرا آزردهاند ببخشم.

7

بعد از هر مشاجره ،مدام توي ذهنم با طرف ميجنگم.

8

قبل از اين که بخوابم ،خاطرات خشمهاي گذشته به ذهنم هجوم ميآورند.

9

هر وقت خشمگين مي شوم تا مدتها به آن فکر ميکنم.

10

بعضي وقتها نميتوانم فکرم را از درگيري خاصي آزاد کنم.

11

وقايعي که مرا خشمگين ميسازند ،تجزيه و تحليل ميکنم.

12

در مورد داليل بدرفتاري ديگران ،با خودم فکر ميکنم.

13

روياپردازيها و خيالپردازيهاي خشونتآميز دارم.

14

در مورد چيزهاي خاصي توي زندگيم احساس خشم ميکنم.

15

وقتي کسي مرا خشمگين ميکند ،نميتوانم فکر انتقامگيري از وي را از سرم بيرون کنم.

16

وقتي کسي مرا خشمگين ميکند ،مدتها فکر ميکنم که چرا اين طور شد.

17

حتي خاطرة ناراحتيهاي کوچک هم تا مدتي مرا آزار ميدهد.

18

وقتي چيزي مرا خشمگين ميکند ،بارها و بارها آن را توي ذهنم مرور ميکنم.

19

خشمهايي را که در گذشته تجربه کردهام ،توي ذهنم بازسازي ميکنم.

کم

زیاد

خيلی زیاد

روش نمرهگذاري
نمره هر زيرمقياس بر حسب مجموع ارزش گزينههاي هر مادّه (خيلي کم= 1؛ کم= 2؛ زياد= 3؛ خيلي زياد=  )4محاسبه مي شود .از
جمع نمرة تعداد کل مادّهها ( 19سوال) نيز نمرة کل نشخوار خشم به دست ميآيد .زيرمقياسها و مادّههاي متعلق به هر زيرمقياس بر
حسب جدول زير مشخص و محاسبه ميشود:
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زیرمقياس

شماره مادّه

پسفکرهاي خشم

19 ،18 ،17 ،9 ،8 ،7

افکار انتقام

15 ،13 ،6 ،4

خاطرههاي خشم

14 ،5 ،3 ،2 ،1

شناختن علتها

16 ،12 ،11 ،10

نشخوار خشم (نمره کل)

1-19

آزمونهای روانی
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. تكثير و فروش تمامی مقياسها یا قسمتی از آنها تحت هر عنوان ممنوع است،مقياسها متعلق به «مؤلف» است و چاپ
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