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(STAXI-2 C/Aدر کودکان و نوجوانان ا )اهم آورده است.فر یرانی 
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 مقدمه

(. اگرچ ه در  3،3993ی ل )آور ش ود یاست که تجربه م   هایییجانه ترینیعاز شا یکیخشم 

که کمتر از همه مورد  رسدیبه نظر م یول شود،یبحث م هایجانه یراز سا یشترمورد خشم ب

اس ت و   یک ارکرد  یجانه یکخود  ی(. خشم به خود3339 ،3است )برنر قرارگرفتهمطالعه 

واکنش مناسب انسان نسبت به خطر آماده س ازد. ک نش    یرا برا اختیشنمنابع روان تواندیم

ارزش  یدارا ین،اس ت، بن ابرا   یاحتم ال  ی د مواجه ه ب ا تهد   یب را  یخشم، ب روز پرخاش گر  

 یزیولوژی ک ف یه ا ها و واکنشاز احساسات، شناخت ینشانگان عنوانبهاست. خشم  یانطباق

و  یتزبرک و )شده است  یفاست، تعر مراهه یزدن به هدف یببه آس یلکه با م ینسبتاً مشخص

ب روز   یس م، بق ا  ارگان  یخش م ب را   یک نش انطب اق   یتاهم رغمی(. عل3334، 2هارمون جونز

ابتال ب ه   یبرا یو آمادگ یو اجتماع یشخص ینز مشکالت متعدد ببهنگام خشم موجب برونا

س ون و  ید. رابط ه خش م ب ا خص ومت )داو    ش ود یم   یو روان   یجس م  هاییماریباز  یبرخ

و  )ماتس  ون یس  م(، اوت5،3995)دفنب  اجر و همک  اران یف  رد ی(، ناس  ازگار4،3333همک  اران

( و 3992، 9؛ جاکوبس   ن و همک   اران3335 ،1ینو)گ   ود ی(، افس   ردگ3335، 5همک   اران

و  در ک ودک خش م   ین،شده اس ت. همنن    یید( تأ3991، 9و همکاران ی)هارو یزوفرنیاسک

)هاگلن د و   یتن  روان عالئ م فشارخون باال،  لشام یسالمت جسم یمنف یامدهاینوجوان با پ

و  ی دمن (، آس م )فر 33،3332و همک اران  )ه اربر   یقلب   ه ای یماری(، ب3994، 33همکاران

 .( همراه است3333، 32( و سرطان )توماس و همکاران33،3991همکاران

                                                      
1.Avril 

2.Bruner 

3. Berkowitz, Harmon-Jones 

4.Davidson & et al. 
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13.Thomas & et al. 
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و  یزنب  ر مخت  ل )آ یکالس   یاب  راز خش  م منج  ر ب  ه رفتاره  ا  ی  زس  طم مدرس  ه ن در

 ،2یهمس االن )دوقرت    ی(، ط رد از س  و 3،3999و همک  اران ؛ واش ب وچس 3،3999همک اران 

 ی( و بزهک ار 3335 ،5یت ارو و؛ 3335، 4و فرار از مدرسه )کوکو یعلم یت(، عدم موفق3335

 .گرددی( م3999، 1و همکاران کورنل ؛3332، 5و همکاران ی)دودج

. امّ ا  یاب د یتحق   م    یس الگ  2خشم در حدود س ن   یظهور و بروز کالم ی،تحول ازنظر

 باش د ینم یسرم یسالگ 1تا  یخودسنج یهاروش ی خشم از طر یابیامکان ارز ،وجودینباا

 یک ودک  ی ه اول یه ا که در سال هایییژگیاز و ی(. طب  نظر محققان بعض3333 ،9یو)دل بار

 یلبرگر،دارن د )اش     یو ثبات در طول زن دگ  یداریبه پا یل، تماشوندیو ظاهر م یافتهتحول 

ب االتر   یلیتحص   ی ه ان پاآم وز دان ش خش م در   یژگ ی ثب ات در و  یافتن د (. محققان در3995

از  یش تر ت ر ب و کودکان کم سن باشدیم تریینپا یلیتحص یهاآموزان پاز دانش یشترب مراتببه

 (.3332، 33و همکاران ی منش ؛3333، 9دنهام) کنندیم یانخشم خود را ب تربزر کودکان 

خش م اس ت    ی ابی ارز یه ا از روش یک ی  33یسنجپرسشنامه خود ی خشم از طر ارزیابی

را ب ا توج ه ب ه     یگروه   یس ه امک ان مقا  کهیدرحال ؛ وکندیرا فراهم م یادیکه اطالعات ز

 م ثثر  یزآنان ن ینیو بال یاختالالت رفتار یصو در تشخ کندیهمساالن فراهم م هاییابیارز

 یبار با معرف   یناول یخودسنج یخشم کودک و نوجوان با استفاده از ابزارها یابیاست. ارز

ج  اکوو و )آغ  از ش  د ( PAES) 33کک  ود ه  اییم  اریبخش  م مرب  و  ب  ه  ی  انب ی  اسمق

در رابطه با خشم کودک و نوج وان   یمتعدد یها(. به دنبال آن پرسشنامه3999، 32همکاران

کودک ان و   یژهن خشم ویاحالت ب-ها، نسخه دوم پرسشنامه صفتآن یناز ا یکیمنتشر شد، 
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ک ه   اقتب اس ش ده اس ت    STAXI)- (2پرسشنامه از یناست. ا STAXI)-(C/A 2 3نوجوانان

شده اس ت.   یخشم در بزرگساالن طراح یریگاندازه ی( برا3999، 3999) یلبرگرتوسط اش 

 ی اس . مقاست STAXI) و (STAXI-2 یهشب یادیطور زبه STAXI-2C/A یساختار مفهوم

و کنترل خش م در کودک ان و    یاناز تجربه، ب یابیامکان ارز STAXI-2 C/A خشم کودک

از  ی   دق یاربس   ی ابی روش ارز ی ک  عن وان به یاسمق ینا عالوهبه. کندینوجوانان را فراهم م

اس ت ک ه    یکودکان و نوجوانان بهنج ار و ه م کودک ان و نوجوان ان     یعناصر خشم هم برا

م ورد اس تفاده    ی ز ن یق اتی در تحق (STAXI-2 C/A) هس تند. پرسش نامه   ینیکانون توجه ب ال 

ب  ر  م  ثثر یعوام  ل ش  ناخت یک  ه ب  ه بررس   یانمون  ه در مطالع  ه عن  وانب  هاس  ت.  قرارگرفت  ه

 یت؛اب زار اس تفاده ش ده ب ود )اس م      ی ن در نوجوانان بزهک ار پرداخت ه ب ود، از ا    یپرخاشگر

برنام ه   یب ه بررس    اراب ز  ی ن (، با اس تفاده از ا 3333پاترسون و همکارانش ) ین(. همنن3333

پرسش نامه، دو   ی ن پرداختند. عالوه بر ا یکاییآمر یقایینوجوانان آفر یخشم بر رو یریتمد

 ب ر اس اس  که ه ر دو   جهت سنجش خشم کودکان و نوجوانان وجود دارد یزن یگریابزار د

ه ا ش باهت   آن یان د و س اختار ع امل   س اخته ش ده   یلبرگرخشم اش    یانحالت، ب-مدل صفت

( 3334و همک ارانش )  یوها مربو  به دل ب ار از آن یکیدارد.  (STAXI-2 C/A) به یادیز

و انحراف اس تاندارد،   99/33 ی،سن یانگینم) ی،آزمودن 3393 یها بر رواست، آن یادر اس ان

ه ا  خشم کودک و نوجوان مطالع ه کردن د، حاص ل مطالع ه آن     یاسساخت مق ی( برا39/3

بزرگس االن اس ت و    STAXI پرسشنامه منطب  ب ر  ین. استعبارت بوده ا 45با  یاپرسشنامه

 34دوم )صفت خش م( و   عبارت در بخش 9عبارت در بخش اول )حالت خشم(،  33شامل 

 یرو ز هایاساعتبار کرونباخ مق یب. ضراباشدیکنترل خشم( م و یانعبارت در بخش سوم )ب

 45/3ک ه   ی رون خش م ب ه س مت ب    ی ان ب جزبهگزارش شده است.  52/3تا  93/3از  هایاسمق

. انجام شده اس ت  یآزمودن 51 یروزه بر رو 33است. اعتبار آزمون باز آزمون آن با فاصله 

هم ه   یحال ت خش م و احس اس خش م ب را      ی اس مق ج ز ب ه  آم ده دستبه یرسونپ یهمبستگ

(. اب زار دوم مرب  و  ب ه رائ  ول و   3333توب  ال،  -یگوئی ل ب وده اس  ت )م  داریمعن   ه ا ی اس مق

منطب  بر نس خه   یاسیمق یها به ساخت و بررس. آنباشدیم یک( در مکز3333همکارانش )

                                                      
1. State-Trait anger expression inventory-2 child and adolescent 
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 یانجام شده بر رو یعامل یلتحل یخشم کودک و نوجوان پرداختند. در ط یاسمق یاییاس ان

س ثال   5سثال حالت خشم،  5که  استخراج شد یاسمق 4 یی،ابتدا 5و  4،5 یهکودک پا 593

سثال کنت رل خش م    33و  یرونخشم به سمت ب یانسثال ب 1خشمناک(،  یصفت خشم )خو

، 15/3عب ارت از   ی ب ب ه ترت  ی اس ه ر مق  یکرونب اخ ب را   یآلف ا  یب. ضراکندیم یابیرا ارز

 یراما سا ؛داشت یمنف یهمبستگ هایاسمق یر. کنترل خشم با ساباشدیم 99/3و  12/3، 15/3

 س ثاالت موف   نش دند    ققانمطالعه، مح ینمثبت داشتند. در ا یهمبستگ یگردبا هم هایاسمق

 .خشم به سمت درون و واکنش خشمناک را بسنجند یانمربو  به ب

 یران ی ا ی ت ( در جمعSTAXI-2 C/A) یم دل س اختار   یحاض ر بررس    پ ژوهش  هدف

 ی ا ه ا  ش اخص  ی ا آ-3مطرح است؛  یاساس سثالهمواره دو  یساختار یها. در مدلباشدیم

 ی ن محق   اس تا ا   م دنظر که  گیردیرا اندازه م یزیدر مدل همان چ کاررفتهبه یهامعرف

 ه ای متغی ر   -3 .کن د یم یابی( را ارزیتجرب ای دهآشکار )قابل مشاه هایمتغیر  ییروا سثال

 ی ری گم ورد نظ ر را ان دازه    (ینظ ر  ی ا قاب ل مش اهده    ی ر نهفت ه )غ  متغیر  یآشکار با چه دقت

 متغی ر  س نجش   یرا ک ه محق   ب را    یعب ارات  یاآشکار  هایمتغیر اعتبار  سثال ین. اکنندیم

 یروش آم ار  ی ک  ی انس، کوار رساختا یل. تحلکندیم یابیرا ارز نهفته انتخاو کرده است

 ه ای متغی ر   ینب   یرواب ط فرض    ی ل تحل یرا برا ییدیتأ یعامل یلاست که تحل یمتغیر چند 

م دل   ی ک . گی رد یان د، ب ه ک ار م     ش ده  ی ری گآش کار ان دازه   هایمتغیر  یلهوسنهفته که به

بخ  ش از آن م  دل  ی  کم  دل اس  ت.  ی  راز دو ز یب  یترک درواق  ع ی  انسکوار یس  اختار

قاب ل   یه ا ش اخص  یلهوس  ب ه نهفته چگون ه   متغیر هر  که دهدیماست که نشان  یریگاندازه

 یماست که ب ه توض    یآن مدل ساختار یگراند. بخش دشده یاتیو عمل یریگمشاهده اندازه

 یک ذاتاً یانسکوار یساختار یل(. تحل3992، 3)النگ پردازدینهفته م هایمتغیر  ینروابط ب

  ینب   یخص و  رواب ط فرض    کن د ک ه در   یی د د ت ا تأ کن  یم  است که تالش  ییدیروش تأ

در دس ترس   یتجرب   یه ا نهفت ه و آش کار ب ا داده    ه ای متغیر  ینب یننهفته و همنن هایمتغیر

 (.3992وجود ندارد )النگ، یتناقض

                                                      
1. Long 
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 روش پژوهش

و  یپ ژوهش طراح    ی ن ه دف ا  یراز باشد،ی( می)همبستگ یااز نوع رابطه ی تحق ینروش ا

و  ییان راهنم ا آم وز دان ش  ی ه کلپ ژوهش حاض ر ش امل     ی. جامعه آمارباشدیمدل م یینتب

، 39  مناط یدر مراکز آموزش 3299-3293 یلیشهر تهران بوده که در سال تحص یرستانیدب

ه ر   یازا( ب ه  3333) ی دل و ف ین ک ت اچ یه. طب  توص  اندبوده یلمشغول به تحص 2و  4، 5، 9

 -ص فت »وج ود داش ته باش د. پرسش نامه      یدبا یعامل یلدر تحل یآزمودن 33عبارت حداقل 

حج م نمون ه    ی ین تع یعبارت است. ب را  25 یدر کودکان و نوجوان دارا «خشم یانب-حالت

دخت ر   355( و 3/53) س ر پ 393نفر شامل  555 ی،و اکتشاف ییدیتأ یعامل یلالزم جهت تحل

 خاو شدند.انت یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه( با استفاده از روش 9/41)

 هادادهابزار گردآوری 

ابزار  ین( استفاده شده است. ا3339)برنر،  STAXI-2 C/A یفارسپژوهش از نسخه  یندر ا

 ی ن . اکن د یو کنترل خشم را در کودک ان و نوجوان ان ف راهم م      یانتجربه، ب یابیامکان ارز

از:  اندعبارتآن  هاییاساست. مق یاسخرده مق 4و  یاسمق 5عبارت با  25 یپرسشنامه دارا

عب ارت(،   5) یرونخشم به طرف ب یانعبارت(، ب 33(، صفت خشم )عبارت 33حالت خشم )

 یحال ت خش م دارا   یاسعبارت(. مق 5عبارت( و کنترل خشم ) 5درون ) طرفبهخشم  یانب

خشم اس ت ک ه ه ر     یو جسم یکالم یانبه ب یلاحساس خشم و احساس تما یاسخرده مق 3

خش مناک   یخ و  یاسخرده مق 3 یدارا یزصفت خشم ن یاسعبارت است. مق 5کدام شامل 

س ه بخ ش اس ت     یاب زار دارا  ی ن عب ارت دارد. ا  5و واکنش خشمناک است که هر ک دام  

و کنترل خشم. هر بخ ش   یانبخش اول حالت خشم، بخش دوم صفت خشم و بخش سوم ب

اس ت. برن ر و همک ارانش     یگرهر بخش مجزا از بخش د یندارد، بنابرا یدستورالعمل مستقل

 ،91/3 حال ت خش م   یاسبهنجار را در مق یتکل جمع یبرا ونباخکر یآلفا یب( ضر3339)

کنت رل خش م    و 13/3، خشم به س مت درون  13/3 یرون، خشم به سمت ب93/3صفت خشم 

از نوجوانان دختر و پس ر   ینینمونه بال یککرونباخ در  یآلفا یبگزارش کردند. ضر 19/3

 یینپ ا  ینیحجم نمونه ب ال  کهینرغم ایمورد مطالعه قرار گرفت. عل یزن ی،با اختالالت رفتار
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دس ت  به 99/3 تا 94/3صفت خشم و حالت خشم از  یکرونباخ برا یآلفا یبضر یبود، ول

، 94/3حال ت خش م    ی اس در مق ینیگروه بال یبرا آمدهدستبهکرونباخ  یآلفا یبآمد. ضر

 مکنت رل خش    و 14/3، خشم به س مت درون  94/3 یرون، خشم به سمت ب99/3صفت خشم 

 است. یاعتبار مطلوب یابزار دارا ینا که دهدیمنشان  یجگزارش شد. نتا 99/3

 پژوهش یهاافتهی
 شناختی جمعیت هاییژگیو-1

در ای ن مطالع ه ب ه     کنن ده ش رکت ان پس ر و دخت ر   آم وز دانشمیانگین )انحراف معیار( سن 

از اف راد نمون ه را    (3/53) نفر 393 .سال بود 34( 13/3و ) سال 59/34( 14/3ترتیب برابر با )

 .ددهیماز افراد نمونه را دختر تشکیل ( 9/41) نفر 355و  پسر

 1سازه روایی-2

دو روش حالت خشم، صفت خشم و شیوه بی ان و کنت رل خش م ب ه      هاییاسمقسازه  روایی

با استفاده از روش تحلیل (3تفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با اس(3وارسی قرار گرفت: مورد 

از آنج ا ک ه س ه بخ ش پرسش نامه از       (.LISREL-1.9 افزارنرمبا استفاده از ) ییدیتأعاملی 

. به منظ ور  گیردیصورت جداگانه انجام معوامل هر بخش به یلمستقل هستند، تحل یکدیگر

 یب ر رو  ک ه یط ور ( استفاده ش د، ب ه  cross- validationامه از روش )پرسشن ییروا یبررس

 آم ده دس ت بهصورت گرفت، از آنجا که عوامل  یاکتشاف یعامل یلاز افراد نمونه تحل یمین

پرسش نامه،   یساختار عامل ییداز تأ یناناطم یبود، برا یکاییمشابه نمونه آمر یرانی،در نمونه ا

 ی ن صورت گرفت. هدف از ا ییدیتأ یعامل یلاز افراد مورد مطالعه تحل یگرد یمین یبر رو

 ارق ر  یی د م ورد تأ  یگرد یمیاز نمونه، در ن یمیعوامل کشف شده در ن یابود که آ ینروش ا

 .دهدیم یشرا افزا یعامل یلاز تحل آمدهدستبه یجنتا ییروش روا ینا گیردایم

تحلیو  عواملی   : ایرانوی  انآمووز دانش در جمعیت STAXI-2 C/A ساختار عاملی

 یدییتأاکتشافی و 

از روش  C/A -STAXI 2عب ارات  3جه ت اس تخراج عوام ل    ی،اکتش اف  یع امل  ی ل در تحل

و  ی ک تباچن یهاستفاده شد. چرخش مناسب با توجه ب ه توص    3یاصل یمحورها یعامل یلتحل

                                                      
1.Constract validity 
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 یهمبس تگ  یبمش اهده ض را   یراز؛ ( استیممستق یمین)ابل یلچرخش ما یک( 3995) یدل،ف

، ب ر اس اس   ع الوه ب ه اس ت.   53/3باالتر از  بستگیهم یبها نشان داد که تمام ضراعامل ینب

روش چ رخش ک ه    ینت ر (، مناس ب 3999، )2وگنر، مک کالوم و استراهان، یگارفابر یهتوص

اس ت.   ی ل روش چرخش متما شود،یها انتخاو مداده گونهینا یاکتشاف یعامل یلتحل یبرا

 از ی ز و ن (3953 ،5یزر؛ ک3954، 4از آن )گاتمن تربزر و  3 یژهاز مالک ارزش و ینهمنن

ل عام ل، عب ارات   یاستخراج عوامل استفاده شد. در تحل ی( برا3955، 5)کتل ینمودار اسکر

 .گزارش انتخاو شدند یو باالتر برا 3/ 23 یبار عامل یدارا

 یرو ی ز، ن یی دی تأ یعامل یلبرنر، تحل یتئور ییدتأ یبرا ی،عامل اکتشاف یلبر تحل عالوه

 یک ایی آمر ی ت ک ه در جمع  ایی ه مدل بر اس اس هم ان عوام ل اول    ینها انجام گرفت. اداده

 ی انس کووار-یانسوار یسماتر یبر رو ییدیتأ یعامل یلشد. تحل یبود، طراح آمدهدستبه

ه ر س ه بخ ش، حال ت خش م، ص فت        یبرآورد برا یبرا استفادهانجام گرفت. روش مورد 

ب رآورد ش ده اس ت.     ULS وزنیب  خش م ب ا روش ح داقل مج ذورات      ی ان ب یوهخشم و ش  

 یدرون   ه ای متغیر  یجمالت خطا رو یونرگرس یبمدل، ضرا یصبه تشخ یدنرس منظوربه

ب ا   آم وز دان ش  555از  آمدهدستبه یج(. نتا3995و همکاران،  ثابت شدند )مک کالوم 3با 

 3، 3 ی اگرام آن در د یجقرار گرفت. نت ا  یمورد بررس یزرلل ییدیتأ یعامل یلاز تحلاستفاده 

ب ا ه ر    ک ه  ده د یم  نش ان   yλ یبارائه شده است. ض را  9 و 1، 5، 5، 4، 2، 3و جداول  2و 

ان ی ز نهفته ثابت فرض شوند چه م هایمتغیر  یرکه سا ینهفته در صورت متغیر در  ییرواحد تغ

 یبضرا یهبرآوردها استاندارد نشده هستند و شب ین. اشودیم یجادا Y آشکار متغیر در  ییرتغ

انج ام   ه ا متغیر  ی ری گو ب ر اس اس واح د ان دازه     باش ند یم   یونرگرس یلدر تحل یونرگرس

که مق دار پ ارامتر    دهدیکه در داخل پرانتز قرار دارد، نشان م یاستاندارد ی. خطاگیرندیم

. مج ذور  ده د یبرآورده ا را نش ان م     ی، معن ادار t یرمق اد . ش ود یب رآورد م    یبا چ ه دقت   

                                                                                                                             
1. Factor extraction 

2. Principle axis factoring 

3. Fabrigar,Wegener, MacCallum, &Strahan 

4. Guttman 

5. Kaiser 

6. Cattel 
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ک ه چ ه مق دار     ده د ینشان م   یری،گبخش معادالت اندازه یبرا (R2) چندگانه یهمبستگ

 ی ل در تحل R2 یهش ب  یرمق اد  ی ن . اش ود یم   ی ین آش کار توس ط م دل تب    هایمتغیر  یانسوار

ه ا(  وابس ته )س ثال   ه ای متغیر  غیی رات از ت ی زان چ ه م  ک ه  ده د یم  است و نشان  یونرگرس

ب ا ثاب ت    ی اس اول هر خ رده مق  یها. سثالشودیم یینتب هایاسو خرده مق هایاسمق یلهوسبه

 متغی ر  ش اخص ه ر    ینو اول شودیکردن برآورد پارامتر آن به عنوان پارامتر مرجع شناخته م

 ی. خط ا باش د یگام ا م    ن ی و درو یرون ی نهفت ه ب  متغی ر   یناس ت. رابط ه ب     3برابر ب ا   یدرون

نهفت ه   ه ای متغیر اس ت ک ه توس ط     ینهفت ه درون    متغی ر   یمقدار خط ا  (ζ) زتا یا یساختار

 یبخ ش مع ادالت س اختار    یب را  (R2) چندگان ه  ی. مجذور همبستگشودینم یینتب یرونیب

 ی ن . اش ود یم یینتوسط مدل تب ینهفته درون هایمتغیر  یانسچه مقدار وار که دهدیمنشان 

  یی رات از تغ ی زان ک ه چ ه م   ده د یاس ت و نش ان م     یونرگرس   ی ل در تحل R2 یهش ب  ادیرمق  

 یجط ور ک ه نت ا   . همانشودیم یینمستقل تب متغیر  یلهوسبه( هایاسوابسته )خرده مق هایمتغیر

 ی ی دق ت و روا  یمعن ادار  ی ن ا ؛ ک ه باش ند یتمام برآوردها معنادار م   دهد،یجداول نشان م

معن ادار   ی ز ن هامتغیرتمام  (R2) چندگانه یمجذور همبستگ یر. مقاددهدمیها را نشان پارامتر

ارائ ه   ی ر در ز STAXI-2 C/A س ه قس مت پرسش نامه    یمجزا ب را  صورتبه یج. نتاباشدیم

 .شودیم

ب رازش قب ل از ارائ ه ج داول      یک ویی ن یه ا از تک رار، ش اخص   یزپره منظوربه ینجاا در

ن یانگی  ش  ه می)ر SRMR(، ی)درج  ه آزاد d.f(، ی)مج  ذورخ x2: ش  ودیارائ  ه م   یآم  ار

 یه ا ش اخص  95/3ر ب االتر از  یمق اد  ین،( اس ت. همنن   ه ا ماندهیباقاستاندارد شده مجذور 

)ش اخص   GFIاز:  ان د عب ارت ها شاخص یندهد: ایم انروبرو برازش قابل قبول مدل را نش

ب  رازش  )ش  اخص IFIب  رازش اص  الح ش ده(،  ییک و ی)ش  اخص ن AGFIب  رازش(،  ییک و ین

ر ی(. مق  ادی)ش  اخص ب  رازش نس  ب  CFI)ش  اخص ب  رازش هنج  ار ش  ده(،   NFIن  ده(، یفزا

RMSEA ۀدهن د نش ان  39/3تا  35/3ن یمدل، ب قبولقابلاز برازش  یحاک 35/3تر کوچک 

 یح اک  3/3 ت ر از بزر دهنده برازش متوسط و نشان 3/3تا  39/3ن یباً خوو، بیتقر رازشب
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مورد انتظار است، ک ه   یدرون یی، شاخص رواECVIف مدل است. شاخص یاز برازش ضع

 (.3992، 3تر شود برازش مدل بهتر است )براون و کادککین مقدار به صفر نزدیهرچه ا

 حالت خشم یهااسیمقو خرده  هااسیمق یدییتأتحلی  عام  اکتشافی و 

 555 یبر رو (خشمحالت  STAXI-2) C/A دست آمده از بخش اول پرسشنامهبه یجنتا

 ی ل تحل ی ن ا یجقرار گرفت. نتا یمورد بررس یاکتشاف یعامل یلآموز، با استفاده از تحلدانش

دو  ی ن ارائه شده است. دو عامل از بخش اول پرسشنامه استخراج ش ده اس ت. ا   3در جدول 

 ی ری گنمون ه  یت. آزمون کفاکنندیم یینمشترک را تب واریانسدرصد  53مجموع عامل در

ب ه ش مار    بخ ش یترض ا اس ت ک ه مق دار     93/3در کل نمون ه،    (KMO)3یناکل یرم یزرک

، 12/3519کل نمونه، براب ر ب ا    یاسکوئر را برا یمقدار کا 2بارتلت یت. آزمون کروآیدیم

 .است داریمعن  >3333/3Pدر سطم  45 یبا درجه آزاد یرمقاد ینا دهد،ینشان م

را  ی اس خ رده مق  ی ا دو عام ل   ی،ع امل  ی ل تحل ،شودیم یدهد 3که در جدول  طورهمان

اس ت. عام ل    یکس ان ( یاسخرده مق یاعامل  3برنر ) یعامل یلتحل یجاستخراج کرد که با نتا

(. 33و  9، 2، 3، 3شده است )عبارات  یلخشم تشک یو جسمان یکالم یانعبارت ب 5اول از 

 اس تثنا  ب ه . (9و  1، 5، 5، 4شده است )عبارات  یلخشم تشک ساسعبارت اح 5عامل دوم از 

. عب ارات ه ر دو   یام د دست ندر هر دو عامل به یهثانو یبارها یعبارت یچدر ه 33و  4عبارت 

در  یم ین دارند. از آنج ا ک ه از چ رخش ابل    مربوطشانعوامل  یباال رو یعامل یعامل، بارها

( به ه م  یاست که دو عامل )خرده مقاس ینن، فرض بر ایاستخراج عوامل استفاده شد، بنابرا

 (.3وابسته هستند )جدول 

 ی ت دس ت آم ده از جمع  ها ب ه برازش داده یزانآزمون م یبرا ییدیتأ یعامل یلتحل یک

 ک ی  عبارات بخش اول پرسشنامه انجام گرف ت. م دل برن ر از     یبرنر رو یهاولبا مدل  یرانیا

 متغی ر  ) ی اس خ رده مق  ی ا (، دو عام ل  ξ یکس ا  متغیر به نام حالت خشم ) یرونینهفته ب متغیر

آش کار   متغی ر   33خشم و  یان جسمانیخشم و ب یان کالمیب خشم،( احساس η ینهفته درون

( 9و  1، 5، 5، 4عام ل نهفت ه احس اس خش م، )عب ارات       ی( رو33و  9، 2، 3، 3که )عبارات 

                                                      
1. Browne&Cudeck 

2. Kaiser – Meyer Olkin(KMO) 

3. Bartlettd test of Sphericity 
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(. 2و  3)ج  دول  ش  ده اس  ت یلتش  ک ش  وند،یخش  م ب  ار م   یو جس  مان یان کالم  ی  ب یرو

گون ه ک ه در   دارند. همان برنربا مدل  یها برازش خوببرازش نشان داد که داده یهاشاخص

 یقاب ل قب ول   یرش ده از مق اد   یمدل طراح یبرازش برا یهاشاخص ،شودیم یدهد 4جدول 

 (.3992است )براون و کادک،  برخوردار

)حالت  C/A STAXI-2 پرسشنامه اولنتایج تحلیل عاملی با چرخش ابلیمین قسمت  .1جدول 

 (= 556nدر )خشم( 
 کل نمونه

 ..................کنمیمن االن احساس یهم
3عامل  3عامل    

 دوست دارم کسی را کتک بزنم.-5 /.11 

 دوست دارم کسی را با لگد بزنم.-1 /.78 

 دوست دارم داد بزنم.-5 /.06 

 دوست دارم چیزی را پرت کنم.-9 /.87 

 با صدای بلند فریاد بزنم. خواهدیمدلم -4 /.80 /.23

 دلخور هستم.-3  81/6

 کالفه هستم.-2  00/6

 خشمگین هستم. -3  06/6

 بدخل  هستم.-9  06/6

 .امشدهدیوانه -33 /.24 62/6

 (Eigenvalues)ارزش ویژه  93/2 39/3

 درصد واریانس تبیین شده 33/29% 93/33%

 تحلیل عاملی واریانس کل تبیین شده توسط 53%
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 نوجوانانحالت خشم در  یمدل عامل یریگاندازهمعادالت بخش . 2جدول 

مجذور همبستگی 

 (2R)چندگانه 

ا ی yر آشکار یمقدار خطا متغ

 (ε- θلون )یاپس تتا

(یریگاندازهخطای )  

 tآماره 

با  yآشکار  یرهایرابطه متغ

 (yλ) یر نهفته درونیمتغ

 (یریگاندازهخطای )

 tآماره 

 (yآشکار ) یرهایمتغ

 (1ηاحساس خشم ) یر نهفته درونیمتغ

39./  

22/3  

( 355./ ) 

93 /5  

3.33 

3 سثال  

22./  

35./  

( 351./ ) 

45  /4  

95./  

(34)./  

92/5  

3 سثال  

25./  

25/3  

355)./ ) 

22/5  

33/3  

(31)./  

34/1  

2 سثال  

33./  

39./  

(355)./  

53/33  

31./  

( 391./ ) 

1/21 

9 سثال  

 نهفته بیرونی )حالت خشم( و سه  متغیر با یک  ییدیتأ یعاملتحلیل . دیاگرام مسیر 1دیاگرام 

 جسمانی خشم( ونهفته درونی )عامل احساس خشم، بیان کالمی  متغیر
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43./  

32./  

( 353./ ) 

15 /2  

3.39 

(35)./  

13  /5  

33 سثال  

 (2ηخشم ) یزیکیفو  یان کالمیب یر نهفته درونیمتغ

53./  

39./  

(399)./  

45/2  

4 سثال 3.33  

23./  

42./  

351)./ ) 

21 /5  

51./  

(319)./  

49 /9  

5 سثال  

59./  

34/3  

( 315./ ) 

39 /2  

93./  

(393)./  

95 /9  

5 سثال  

39./  

259./  

( 355./ ) 

29/5  

51./  

(314)./  

13/1  

1 سثال  

24/3  

24/  

( 351./ ) 

33 /5  

3/55 

(/315) 

55/9  

9 سثال  
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 نوجوانانحالت خشم در گروه  یمدل عامل یمعادالت بخش ساختار. 3جدول 

ا ی یر نهفته درونیمتغ

 (η) اتا

(Г) گاماا یر یب مسیضرا  

(یریگاندازهخطای )  

 tآماره 

(ζزتا )ا ی یساختار یخطا  

(یریگاندازهخطای )  

 tآماره 

مجذور همبستگی چندگانه 

(2R) 

 ((ξ) یکساا ی یرونیر مستق  بیحالت خشم )متغ

 احساس خشم

25./ 

(329)./ 

33/9 

334./ 

(332)./ 

53./ 

99./ 

و  یان کالمیب

 خشم فیزیکی

53./ 

(343)./ 

59  /33 

35./ 

(329)./ 

39  /4 

53./ 

 برای حالت خشمبرازش مدل  یهاشاخص. 4 جدول

ECVI RMSEA CFI NFI IFI AGFI GFI SRMR d.f X2 مدل 

 کل افراد

32./  

354./  

(359./-

34)./  

99./  99./  99./  99./  99./  349./  23 39/93  
شاخص 

 برازش

ب ا   ی ه م دل اول  ی ک فرض اس ت ک ه ت ا چ ه ح د       ینبرازش مدل، آزمون ا یهدف از وارس

نمون ه   یسم اتر  یکینزد یزانبرازش در واقع م ینو تواف  دارد. ا یسازگار یتجرب یهاداده

S ی ن ( را نش ان ده د. در ا  نظ ری  م دل ) ∑^جامع ه  یسدس ت آم ده از نمون ه( ب ه م اتر     )به 

ق رار   ی ری گم ورد ان دازه   یمختلف   یه ا و روش ه ا نآزم و  ی   از طر یکینزد ینپژوهش، ا

از  ت ر کوچ ک ک ه در س طم    باش د یم   39/93اسکوئر مدل، براب ر ب ا    ی. مقدار کاگیردیم

3333/3 >P   ی  انسوار یساس  ت ک  ه م  اتر ی  ناز ا یآم  اره ح  اک ی  ن. اباش  دیمعن  ادار م - 

ب ه تع داد    ارهآم   ی ن از آنج ا ک ه ا   ی، ولاندمتفاوتمشاهده شده و برآورد شده  یانسکووار

 یگ ری ب رازش د  یه ا از ش اخص  روی ن ااز  باش د، ینم   ینمونه وابسته است شاخص معتب ر 

 ینآم اره ب    ی ن ا اس ت چراک ه   354/3مدل برابر با  یندر ا RMSEM. آماره شودیاستفاده م

آماره  ینا ی. به عبارتاستشده  یاز برازش خوو مدل طراح یحاک باشد،یم 39/3و  35/3



 15... / خشم یانصفت ب -پرسشنامه حالت ینسخه فارس یساختار عامل یبررس

 

 

. ه ر  سنجدمی را ∑و  S یسماتر یناست و اختالف ب یبتقر یتوان دوم خطا یانگینم یشهر

ب رازش   یک ویی از برازش بهت ر م دل اس ت. ش اخص ن     یتر شود حاکمقدار کوچک ینچه ا

GFI  یدرجات آزاد یبرازش اصالح شده برا یکوییو شاخص ن باشدیم 99/3مدل برابر با 

 یانها بر اساس نسبت مجموع مربعات تفاوت مآماره این. است 99/3برابر با  یزن AGFIمدل 

 ت ر یکنزد 3به  یرمقاد ینهر چه ا آیند،یدست ممشاهده شده و برآورد شده به هاییسماتر

اس ت. چ ون ه ر دو مق دار      یتجرب   یه ا و داده یمدل تئور ینب یشتراز تشابه ب یشوند حاک

اس ت. ش اخص ب رازش هنج ار      دلخوو م یاراز برازش بس یهستند، حاک 95/3از  تربزر 

 یناسکوئر ب یکا یاسمق یلمقدار بر اساس تبد ین. اباشدیم 99/3مدل برابر با  در NFI شده

 یس ه مقا یش اخص ب را   ینا آید،یدست م)برازش کامل( به 3فقدان برازش( تا مقدار )صفر 

 (.4 ول)جد رودیمدل کامل )مستقل از هر نوع ارتبا ( به کار م یکبا  یدمدل مق یک

 خشم صفت هاییاسمقو خرده  هایاسمق ییدیتأتحلی  عام  اکتشافی و 

دو عام ل   ی ن عام ل اس تخراج ش د. ا    3بخش دوم پرسشنامه،  یبر رو یعامل یلتحل یبا اجرا

 ی زر ک ی ری گنمونه یت. آزمون کفاکنندیم یینمشترک را تب یانسدرصد وار 45 درمجموع

 یبخش   یتک ه مق دار رض ا    دست آم د به 19/3کل نمونه برابر با  ی، برا(KMO) یناکل یرم

نش ان   33/915کل نمونه را برابر ب ا   یاسکوئر برا یکا مقداربارتلت،  یتاست. آزمون کرو

ک ه در   ط ور هم ان اس ت.   داریمعن    >3333/3Pدر س طم   45 یکه ب ا درج ه آزاد   دهدیم

 یجرا استخراج کرد که با نتا یاسخرده مق یادو عامل  ی،عامل یلتحل ،شودیم یدهد 5جدول 

عبارت دارد )عبارات  5ن است. عامل اول یکسا( یاسخرده مق یاعامل  3برنر ) یعامل یلتحل

عب ارت،   5از  ی ز دوم ن و عام ل  که ب ه واک نش خش مناک م رتبط اس ت     ( 34 و 31، 35، 39

 .شده است یلخشمناک است، تشک ی( که مرتبط به خو33 و 32، 33، 35، 39)عبارات 

 ی ت دس ت آم ده از جمع  ها ب ه برازش داده یزانآزمون م یبرا ییدیتأ یعامل یلتحل یک

 ک ی  عبارات بخش دوم پرسشنامه انجام گرف ت. م دل برن ر از     یبرنر رو یهبا مدل اول یرانیا

 متغی ر  ) ی اس خ رده مق  ی ا (، دو عام ل  ξ یکس ا  متغیر به نام صفت خشم ) یرونینهفته ب متغیر

آش  کار  متغی  ر  33خش مناک و واک  نش خش مناک و    یخ  و ایه  ( ب ه ن  ام η ینهفت ه درون   

، 31، 35، 34خش مناک، )عب ارات    یعامل نهفته خ و  ی( رو39و  35، 32، 33، 33)عبارات 
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ب رازش   یه ا ش ده اس ت. ش اخص    یلتش ک  شوند،یواکنش خشمناک بار م ی( رو33و  39

 ی ده د 9ج دول   درگون ه ک ه   ب ا م دل برن ر دارن د. هم ان      یها برازش خوبکه داده نشان داد

برخ وردار اس ت    یقاب ل قب ول   یراز مقاد شدهیطراحمدل  یبرازش برا یهاشاخص ،شودیم

 (.3992براون و کادک، )

صفت ) C/ASTAXI-2پرسشنامه نتایج تحلیل عاملی با چرخش ابلیمین قسمت دوم . 5 جدول

 (=556n) ایرانیجمعیت  ( درخشم

.....کنمیماحساس  معموالً  
 کل نمونه

3عامل  3عامل    

/.14 .شومیمخشمگین  شومیمسرزنش  امنکردهوقتی برای کاری که -39   

/.55 .شومیمدیوانه  شومیمتنبیه  یرمنصفانهغوقتی -35   

/.52 .شومیمخشمگین  امکردهاشتباه  گویندیم یگرانو د دهمیموقتی کار درستی انجام -31   

/.45 .شومیمدلخور  کندینمو کسی به من توجه  دهمیمانجام  یکار خوبوقتی -34   

 خواهدیمدلم  یادادهبد انجام  گویدیمو کسی  دهمیموقتی کاری را خوو انجام -33

 جیغ بزنم.
29./   

   هستم. تندخو-39

/.59  .شومیمبدخل  -35  

/.59  .شومیمخشمگین -33  

/.51  .شومیمخیلی سریع خشمگین -32  

/.53  .شومیمدیوانه -33  

 3.32 3.51 (Eigenvalues)ارزش ویژه 

 %35.13 %23.39 درصد واریانس تبیین شده

 %45 واریانس کل تبیین شده توسط تحلیل عاملی

  



 17... / خشم یانصفت ب -پرسشنامه حالت ینسخه فارس یساختار عامل یبررس

 

 

 نوجوانانخشم در  صفت یمدل عامل یریگاندازهمعادالت بخش  .6جدول 

مجذور همبستگی 

 (2R)چندگانه 

ا ی yر آشکار یمقدار خطا متغ

 (ε- θلون )یاپس تتا

(یریگاندازهخطای )  

 tآماره 

با  yآشکار  یرهایرابطه متغ

 (yλ) یر نهفته درونیمتغ

 (یریگاندازهخطای )

 tآماره 

 (yآشکار ) یرهایمتغ

 (1ηخوی خشمناک ) یر نهفته درونیمتغ

49./3  

32/3  

( 315./ ) 

31 /2  

33 سثال 3.33  

335./3  

23./  

( 351./ ) 

13/5  

53./  

(33)./  

52/4  

33 سثال  

21/3  

29/3  

(/019) 

35/5  

32/3  

(31)./  

94/5  

32 سثال  

3/23 

23/  

(3/ 51. ) 

54/4  

93./  

(/35) 

5/53 

35 سثال  

22./  

23./  

( 313./ ) 

54 /4  

91/  

(35)./  

52  /5  

39 سثال  

 (3η) ینانهخشمگواکنش  یر نهفته درونیمتغ

33/3.  

53./  

(3/ 593 ) 

49/1  

34 سثال 3.33  

21./  

43./  

(3/ 123 ) 

41 /5  

23/3  

(33)./  

39 /5  

35 سثال  

21./  

43/3  

(3/373) 

11 /5  

24/3  

(33)./  

34 /5  

31 سثال  

42./  22./  25/3 39 سثال   
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( 313./ ) 

51/4  

(33)./  

33/5  

3/33 

49/  

( 351./ ) 

31 /1  

/95 

(/35) 

5/ 59  

33 سثال  

 نوجواناندر گروه  صفت یمدل عامل یمعادالت بخش ساختار .7جدول 

ا ی یر نهفته درونیمتغ

 (η) اتا

(Г) گاماا یر یب مسیضرا  

(یریگاندازهخطای )  

 tآماره 

(ζزتا )ا ی یساختار یخطا  

(یریگاندازهخطای )  

 tآماره 

مجذور همبستگی چندگانه 

(2R) 

 ((ξ) یکساا ی یرونیر مستقل بیخشم )متغ صفت

 خشمناکخوی 

39./ 

(343)./ 

55/5 

334./ 

(343)./ 

29/2 

21./ 

 واکنش خشمگینانه

23./ 

(353)./ 

23  /5 

21./ 

(332)./ 

53  /3 

12./ 

 

نهفته درونی  متغیر  دوخشم( و  صفتنهفته بیرونی ) متغیر با یک  ییدیتأتحلیل عاملی . 2دیاگرام 

 (خوی خشمناک و واکنش خشمناک)عامل 



 13... / خشم یانصفت ب -پرسشنامه حالت ینسخه فارس یساختار عامل یبررس

 

 

 برای صفت خشمبرازش مدل  یهاشاخص .8 جدول

ECVI RMSEA CFI NFI IFI AGFI GFI SRMR d.f X2 مدل 

 کل افراد 

39./  
329/3  

(355./-332)./  
99./  99./  99./  99./  99./  343./  23 24/59  

 یهاشاخص

 برازش

 P<3333/3از  ت ر کوچ ک ک ه در س طم    باشدیم 24/59اسکوئر مدل، برابر با  یمقدار کا

 یآماره به تع داد نمون ه وابس ته اس ت، ش اخص معتب ر       یناز آنجا که ا یول باشد،یمعنادار م

از  ت ر کوچ ک آماره  یناست. چون ا 329/3مدل برابر با  یندر ا RMSEM . آمارهباشدینم

آم اره   ینا ی. به عبارتباشدیشده م یمدل طراح یعال یاربس ازشاز بر یحاک باشد،یم 35/3

. ه ر  سنجدمی را ∑و  S یسماتر یناست و اختالف ب یبتقر یتوان دوم خطا یانگینم یشهر

 ب رازش  یک ویی از برازش بهتر م دل اس ت. ش اخص ن    یشود حاک ترکوچکمقدار  ینچه ا

GFI  درج ات   یش ده ب را   اص الح ب رازش   یک ویی و ش اخص ن  باش د یم   99/3مدل برابر با

در م دل   NFI . ش اخص ب رازش هنج ار ش ده    باش د یم 99/3برابر با  یزن AGFI مدل یآزاد

 .دهندیخوو مدل را نشان م یاربرازش بس یرمقاد ین. اباشدیم 99/3برابر با 

 خشم بیان هاییوهش هاییاسمقو خرده  هایاسمق ییدیتأتحلی  عام  اکتشافی و 

 ی ن که ا عامل استخراج شد 2بخش سوم پرسشنامه،  یبر رو یاکتشاف یعامل یلتحل یبا اجرا

. آزم ون  کنن د یم   ی ین ن بخ ش را تب ی  مش ترک ا  ی انس درص د وار  42 درمجموعسه عامل 

ک ه   دست آمدبه 93/3کل نمونه برابر با  ی، برا(KMO) یناکل یرم یزرک یریگنمونه یتکفا

ک ل نمون ه    یاسکوئر را برا یبارتلت، مقدار کا یتکرو آزموناست.  یبخشیتمقدار رضا

  >3333/3Pدر س طم   335 یرج ه آزاد مق دار ب ا د   ی ن . اده د ینش ان م    49/3241برابر با 

 .است داریمعن

مفه وم   یعب ارت ک ه همگ     5دهد، عام ل اول از  ینشان م 9ج جدول یکه نتا گونههمان

خش م   یرونیب یانعبارت ب 5شده است. عامل دوم از  یلشوند، تشکیکنترل خشم را شامل م

کل نمون ه   یل عاملیتحل یجل شده است. نتایخشم تشک یدرون یانعبارت ب 4و عامل سوم از 
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 ی اس ج ز مق  ی ه که در پرسشنامه اول) شودیعامل اول بار م یرو 33عبارت  که دهدیمنشان 

 .باشدیرا دارا م 23/3از  ترکوچک یبار عامل ین( و اگیردیمقرار  یدرون یانب

 ی ت دس ت آم ده از جمع  ها ب ه برازش داده یزانآزمون م یبرا ییدیتأ یعامل یلتحل یک

عبارات بخش سوم پرسشنامه انج ام گرف ت. م دل برن ر از س ه       یبرنر رو یهبا مدل اول یرانیا

خش م ب ه    یانب یرون،خشم به طرف ب یان( به نام بη ینهفته درون متغیر ) یاسخرده مق یاعامل 

 ی اس مق ی( رو24 و 23، 31، 34، 33آشکار )عبارات  متغیر  5و  مطرف درون و کنترل خش

ان خشم ب ه ط رف درون   یب ی( رو25و  22، 39، 35، 33)عبارات  یرون،خشم به طرف ب یانب

ش ده اس ت.    یلتشک شوند،یکنترل خشم بار م یاسمق ی( رو23و  23، 39، 35، 32عبارات )

ک ه در   گون ه همانبا مدل برنر دارند.  وبیها برازش خبرازش نشان داد که داده یهاشاخص

 یقاب ل قب ول   یرشده از مقاد یمدل طراح یبرازش برا یهاخصشا ،شودیم یدهد 33جدول 

 (.3992براون و کادک، )برخورداراست 

  



 21... / خشم یانصفت ب -پرسشنامه حالت ینسخه فارس یساختار عامل یبررس

 

 

در جمعیت  C/ASTAXI-2بیان و کنترل خشم  ابلیمیننتایج تحلیل عاملی با چرخش . 9 جدول

 (=556n) ایرانی

 کل نمونه
 ..................وقتی عصبانی یا خشمگین هستم... معموالً

2عامل  3عامل   3عامل    

 (یو ذهناز لحاظ احساسی ) خودم را آرام کنم. کنمیمسعی -39 /.59  

 احساس خشمم را آرام کنم. کنمیمسعی -23 /.55  

 ریلکس( کنم.آرام )خودم را  کنمیمسعی -35 /.51  

 .کنمیمرا حفظ  امیخونسرد-32 /.42  

 .دهمیمبرای به آرامش رسیدن و آرام شدن کاری انجام -23 /.23  

 .گویمینماگر از کسی خوشم نیاید، آن را به کسی -33 /.31  

 .پردازمیمبه جروبحث -23  /.53 

 .زنمیمبد  یهاحرف-34  /.54 

 .دهمیمرا از دست  امیخلقتعادل -31  /.52 

 .دهمیمخشمم را نشان  -33  /.53 

 45./ 
 

 .دهمیممثل به هم کوبیدن در را انجام  کارهایی-24

 .دارمیمنگه  در خودمخشمم را -39   /.54

 .کنمیمخشمم را پنهان -35   /.49

 .دهمینماما آن را نشان  شومیماز درون دیوانه -25   /.25

 .ترسمیماز اینکه خشمم را نشان بدهم، -22   /.23

 (Eigenvalues)ارزش ویژه  54/2 15/3 32/3

 درصد واریانس تبیین شده 59/32 14/33 32/9

 واریانس کل تبیین شده توسط تحلیل عاملی 55/42%
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در  به سمت بیرون و درون( کنترل خشم) خشمبیان  یمدل عامل یریگاندازهمعادالت بخش  .11ل جدو

 نوجوانان

مجذور همبستگی 

 (2R)چندگانه 

 yر آشکار یمقدار خطا متغ

 -εلون )یاپس ا تتای

θ) ( یریگاندازه)خطای

 t آماره

 yآشکار  یرهایرابطه متغ

 (yλ) یر نهفته درونیبا متغ

 ( آمارهیریگاندازه)خطای 

t 

 (yآشکار ) یرهایمتغ

 (1ηبیان خشم به سمت بیرون ) یر نهفته درونیمتغ

35/3.  

43./  

(/ 393 ) 

33/34  

33 سثال 3.33  

23./3  

22./  

( 334./ ) 

29/32  

33/3  

(33)./  

35/9  

34 سثال  

31/3  

29/3  

(/ 393 ) 

33/34  

99/  

(32)./  

94/1  

31 سثال  

0/43 

43/  

(/ 325. ) 

55/33  

43/3  

(/35) 

53/9  

23 سثال  

23./  

41/  

( 323./ ) 

13/34  

94/  

(32)./  

23/1  

24 سثال  

 (2ηدرون )بیان خشم به سمت  یر نهفته درونیمتغ

395/3  

59/  

321/3  

91/35  

33 سثال 3.33  

21./  

25./  

(/ 233 ) 

35/33  

93/3  

(23)./  

59 /5  

35 سثال  

49./  

23/3  

(/ 223 ) 

25/9  

35/3  

(21)./  

11/5  

39 سثال  



 29... / خشم یانصفت ب -پرسشنامه حالت ینسخه فارس یساختار عامل یبررس

 

 

53/  

53/  

( 323./ ) 

35/35  

51/.  

(39)./  

59/2  

22 سثال  

3/345 

55/  

( 343./ ) 

23/35  

/13 

(/33) 

55/2  

25 سثال  

 (2ηخشم )کنترل  یر نهفته درونیمتغ

39/3.  

44/  

(/323) 

13/34  

32 سثال 3.33  

21./  

29 

(/ 393 ) 

91/32  

33/3  

(33)./  

52/9  

35 سثال  

45./  

23/3  

(/ 353 ) 

25/33  

35/3  

(33)./  

35/33  

39 سثال  

41/3  

23./  

( 335./ ) 

33/33  

25/3  

(33)./  

39/33  

23 سثال  

3/32 

54/  

( 324./ ) 

93/35  

/59 

(/33) 

59/5  

23 سثال  
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و درون(، کنترل خشم به سمت بیرونخشم )بیان مدل  ییدیتأتحلیل عاملی  .3 یاگرامد  

 خشم و کنترل خشم بیان درونی و بیرونی برایبرازش مدل  یهاشاخص .11جدول 

ECVI RMSEA CFI NFI IFI AGFI GFI SRMR d.f X2 مدل 

 کل افراد 

45./  
345/3  

(354./-325)./  
93./  95./  93./  95./  95./  353./  91 15/395  

 یهاشاخص

 برازش

 3333/3از  ت ر کوچ ک که در س طم   باشدیم 15/395اسکوئر مدل، برابر با  یمقدار کا

>P آماره باشدیمعنادار م .RMSEM  آم اره   ی ن . چ ون ا باش د یم 345/3در مدل ما برابر با

. باش د یش ده م    یم دل طراح    یع ال  یاراز ب رازش بس    یح اک  باشد،یم 35/3از  ترکوچک

ب رازش اص الح    یک ویی و شاخص ن باشدیم 95/3 بامدل برابر  GFIبرازش  یکوییشاخص ن

ش اخص ب رازش    ین،. همننباشدیم 95/3برابر با  یزن AGFIمدل  یدرجات آزاد یشده برا
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خ وو م دل    یاراز برازش بس یحاک یرمقاد یناست. ا 95/3در مدل برابر با  NFIهنجار شده 

 است.

 یریگجهینتبحث و 

 (STAXI-2 C/A) پرسش نامه  ینسخه فارس   یساختار عامل یپژوهش حاضر به منظور بررس

 یفرهنگ ینب یهاتفاوت یابود که آ ینسازه پرسشنامه اییروا یانجام گرفت. هدف از بررس

ب وده   یکس ان ( مط رح ش د،   3339که توسط برن ر )  یکاییبا نمونه آمر هایاسمق یناز منظر ا

ه ا ص ورت   داده یرو یاکتش اف  یع امل  یلتحل یکابتدا  یهفرض ینا یبررس ینها برا یااست 

 یبررس   یران ی در جامع ه ا   (STAXI-2 C/A) یساختار ع امل  یگرفت تا به صورت مقدمات

 ی ل بخش پرسشنامه به صورت جداگان ه تحل  2 یداده شد، بر رو یمطور که توضشود. همان

حالت خشم، صفت خش م   خشچون دستورالعمل سه ب یبه عبارت یعنی؛ انجام گرفت یعامل

 ی ل تحل یجب ه ص ورت مج زا انج ام گرف ت. نت ا       ی ل تحل ینابراز خشم متفاوت بود، ا یوهو ش

خ رده  )عام ل   3قس مت از   ی ن بخ ش اول )حال ت خش م( نش ان داده ک ه ا      یاکتش اف  یعامل

م ورد آزم ون ق رار گرف ت      یگربخش بار د ینا یعامل 3شده است. ساختار  یل( تشکیاسمق

ش ده   یلخشم تش ک  یو جسمان یکالم یانت بعبار 5عامل اول از  کهبود  رتصو ینکه به ا

ش ده اس ت    یلعبارت احساس خشم تش ک  5و عامل دوم از ( 3و 3، 2، 9، 33 است )عبارات

 .باشدی( م3339مطالعه )برنر،  یجهمسو با نتا یجنتا ینکه ا (4و  5، 5، 1، 9 )عبارات

عام ل اش باع ش ده را     3وجود  یزبخش دوم )صفت خشم( ن یاکتشاف یعامل یلتحل نتایج

 5 یعب ارت و عام ل واک نش خش مناک دارا     5 یخشمناک دارا ی. عامل خوکندیم ییدتأ

 یع امل  ی ل تحل ی( همسو اس ت. ب ا اج را   3339با مطالعه )برنر،  یزن یجنتا ینا ؛ وعبارت است

 5عب ارت کنت رل خش م،     5عام ل اس تخراج ش د.     2 هبخش سوم پرسش نام  یبر رو یاکتشاف

ک ه در   33 س ثال . دهدیم یلخشم را تشک یدرون یانعبارت ب 4خشم و  یرونیب یانب عبارت

عام ل کنت رل    یخش م اس ت، رو   یدرون   ی ان ب ی اس ( جز مق3339برنر ) یهاول یساختار عامل

تفاوت ک ه   ینباشد. با ای( متفاوت م3339)برنر،  یجبا نتا یجهنت ین. ایدگرد یخشم بارگذار

 یش نهاد بخ ش س وم پ   یجعب ارت اس ت. نت ا    5 یخشم در مطالعه برنر دارا یدرون یانب یاسمق

 یلهراهب رد کنت رل خش م ب ه وس       ی ک کردن خشم ممکن است به عن وان   یکه درون کندیم
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 یرانیدر فرهنگ ا کههماهنگ است  یلتما ینبا ا یرتفس یندر نظر گرفته شود. ا یرانیافراد ا

آن  یشکه تجربه و نم ا  شوندیم یتلق آوریانو ز زایبآس یجاناتبه عنوان ه یمنف یجاناته

( ک ه  3299 ین،ب ا مطالع ه )مقدس     یجهنت ین. اشودیقبول قلمداد م قابلیرغ یاز لحاظ اجتماع

ش دند،   یبارگ ذار عامل کنترل خشم  یخشم به سمت درون بر رو یاندر آن اکثر عبارات ب

 ی زان که م یافتند( در3295؛ شنسب و همکاران یدری)ح یگرد یاهماهنگ است. در مطالعه

 یران ی ا ی ر غ یه ا باالتر از نمونه 3منفعالنه یپرخاشگر یدفاع یزماز مکان یرانیاستفاده نمونه ا

 رس د یم  است و ب ه نظ ر    ینیمحققان در فرهنگ چ هاییافتهبا  یدر هماهنگ یافته یناست. ا

 موردپس ند عاقالن ه و   یرفت ار  یمب ه ط ور مس تق    یناخرس ند  دادنکه در فرهنگ شرق نشان 

ض رورتاً نش انه رش د     ت وان یرا در فرهن گ ش رق نم     یزممکان ینا یاداستفاده ز یزان. میستن

 .مناسب استفاده نمود یفرهنگ هایییناز تب توانیدانست بلکه م یافتگینا

 یع امل  ی ل تحل (STAXI-2 C/A) ی اس س ازه مق  ی ی روا یبه منظور بررس یناز ا گذشته

 یع امل  ی ل تحل م ورد آزم ون ق رار گرف ت.     یران ی ا ی ت جمع یبرنر بر رو یهمدل اول ییدیتأ

 مناس  ب ب  ود یارب  رازش بس   یه  اقس  مت اول پرسش  نامه نش  ان داد ک  ه ش  اخص  یی  دیتأ

(RMAEA= 0.054 GFI,AGFI >0.95). 2  یو جس م  یکالم یانخشم و ب حساسعامل ا 

قس مت دوم   یی دی تأ یع امل  ی ل تحل ینقرار گرفت. همنن ییدخشم همانند مدل برنر مورد تأ

 =RMAEA) قرار داد ییدخشمناک و واکنش خشمناک را مورد تأ یعامل خو 3پرسشنامه 

0.039 GFI,AGFI > 0.95). م دل   ی ن ب رزاش ا  یه ا ک ه ش اخص   دهدینشان م یجنتا ینا

 یه ا قسمت سوم پرسشنامه با ش اخص  ییدیتأ یعامل یلتحل یان. در پاباشدیمطلوو م یاربس

. ده د یق رار م    یی د مدل برنر را مورد تأ (RMAEA= 0.045 GFI,AGFI > 0.95) برزاش

اس ت. ب ه ط ور     یران ی ا ی ت پرسش نامه در جمع  ینا یساختار مفهوم ییداز تأ یحاک یجنتا ینا

 یسازه مناسب ییروا یدارا یرانیان اآموزدانشابزار در  اینپژوهش نشان داد  یجخالصه، نتا

  یرت أث تح ت   ک ه ی ن ا یناست که در ع یگفت که سازه خشم امر توانیم ین،بنابرا؛ باشدیم

کودک  ان و  یندر ب   یعم وم  یالگ و  ی ک ح ال از   یندر ع   باش د، یم   یفرهنگ   ه ای متغی ر 

 ینش ده در ع    ی اد از ابزار  توانیم طرخا ین. به اکندیم یرویپ المللیینبنوجوانان در سطم 

                                                      
1. passive aggressive 
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 ه ای یافتهدست آمدن و س س در صورت به یآت یهادر پژوهش یعلم هاییا احت یترعا

 .بهره جست یزن ینیگسترده در سطوح بال

انج ام   یان تهران  آموزدانش یاست که مطالعه بر رو ینپژوهش ا ینا هاییتمحدود از

ب  ه ک  ل  یجنت  ا یمتعم   یت  یو ترب یط  یمح ی،فرهنگ   یه  اش  ده اس  ت و ب  ا توج  ه ب  ه تف  اوت

مطالع ات   ک ه  گ ردد یم یشنهادپ یلدل ینانجام شود به هم یا با احت یدبا یرانیان اآموزدانش

 ییب ردازن د. از س و   یگ ر د یدر ش هرها  یاسمق ینا یسنجروان هاییژگیو یبه بررس یندهآ

آن را  آم وز دان ش که  یاست و زمان یخودسنج یاسمق یکپرسشنامه  یناز آنجا که ا یگرد

ممک ن اس ت ب ا     ده د، یآرام است و با تفکر به س ثاالت پاس خ م     یطدر شرا دهدیپاسخ م

 ینبن ابرا ؛ داش ته باش د   یمتف اوت  خپاس   کامالًخشم است  یزانندهکه برانگ یواقع هاییتموقع

اف راد در   یه ا پاس خ  ی ا ب ردازن د، آ  س ثال  ی ن ا یبه بررس   یندهآ یقاتتحق گرددیم یشنهادپ

 استا یکسان یواقع هاییتموقعدر  هاآننامه با واکنش پرسش
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