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مقدم

به بیماري هاي کرونري قلب گرفتار شدندز همچ ین افراد

خش م « ،1نشممانگانی اا ااساسممان ،ش م اخ همما و
واک شهاي فیزیولوژیک بهنسب

گروه نخس

مشخصی که با میل بمه

 4/ 7بار بیش اا افراد گروه دوم در مراال

بعدي اندگی به سکتههاي قلبی اودرس مبتال

شدند.

آسیبادن به هدفی همراه اس  ،تعریفشدهاسم » (.)1

خش و پرخاشگري در امره هیجان هماي بمهشمدن

خش ااساساتی را که اا ج بة شدن اا تحریکپميیري

آسیباا در بهطور ت ریبی ،تمام اختاللهاي روانش اختی
اا جمله اتیس  ،)11( 4افسردگی ( ،)12اسمکیزوفرنی 7و

و رنجش خفیف تما ضبمب اکی شمدید ترییمرممی ک مد،
دربرمی گیرد و با فعالسااي فرای دهاي عصبی -ضمددي
و برانگیختگی سیست عصبی خودمختار همراه اس
خش داراي دو وجه مثبم
تحول میتوانگف

دمممان  )13( 7بممهشمممارمیآیممدز همچ ممین شممواهد

2

گممردآوريشممده اا ن ممش خشمم و خصمموم

( . )2

5

8

و م فمی اسم ز اا دیمدگاه

در

عل ش اسی و استمرار اختاللهاي اضمطرابی امایم
میک د ( 14و )17ز اااینرو ،فه خش بیماران مبتال بمه

کمه برخمی اا هیجمانهما ،بمهرضم

اختاللهاي روانش اختی ه بمراي پژوهشمگران و هم

بهرهم دي اا ویژگیهماي ناخوشمای د ،بمراي ب ماع نمو

براي درمانگران این بیماران داراي اهمی

مفیدند ( .)3توجه به راهاندااهاي اجتماعی خش (براي

9

اس .

1

نمونه ،مورد ست واقعشدن) و نیز ااساس فرد خشمگین

دادس و همکاران ( )17با اسمتفاده اا پرسمشناممه

مب یبر محقبودن او در ابراا خش  ،نشمانممیدهمد کمه

را در

خصوم

بیماران مبتال به اختالل آسیمگی ،11اگورافوبیا ،12اختالل

خش میتواند داراي عوامل و مؤلفههایی مطلوب باشمد.

13

خش میتواند م ابع و امکانمان روانشم اختی را بمراي

14

اضممطراب م تشممر و هممراس اجتممماعی یمما اخممتالل
17

مواجهه با خطر آمادهک د ،رفتار را براي اَعمال اصمالای
نیروم دسااد و م اوم

و جه گیري آن ،11خشم و خصموم

اضطراب اجتماعی  ،ممورد مطالعمه قراردادنمد .نتمای
نشانداد دراالیکه میان نمره گروههاي مورد مطالعمه در

در برابر خطر را تسهیلک مدز در

م یاس تجربه خش نسب بمه دیگمران 17تفماوتی وجمود

همین رابطه ،برخی اا پژوهش هما نشمانممی ده مد کمه
بسیاري اا مردم به دنبال نشاندادن خش خود ،ااسماس

ندارد ،نمرههاي آنها در م یاس تجربمه خشم نسمب بمه

بهتري را تجربهمی ک د ()4ز همچ ین بیان ابزاري خشم

خود تفاوتی چشمگیر با یکدیگر دارندز در این مطالعه،

می تواند به افراد کمکک د تما بتوان مد اعممال هدفم مد

بیماران مبتال به هراس اجتمماعی ،بماالترین نممره را در

همراه با جرئ وراي را اا خود نشانده د (.)7

م یاس خودمالمتگري نسب به ب یه گروهها دارا بودند.

15

پژوهش هاي انجامشده بما بیمماران مبمتال بمه اخمتالل

همان د سایر هیجانها ،خش نیز با ترییرهاي جسممی
انسان تأثیر

وسواسی – اجباري نشاندادهاسم  ،ه گمامی کمه افمراد

م فی دارد .پژوهش ها نشاندادهانمد کمه خشم مسمتمر،

خانواده با عالئ وسواس بیمار ک ارنمیآی د و قموانین و

و ایستی همراه اس  .خش مزمن بر سالم
پیشبی یک ده تهاج و خشون

18

آیینم دي هماي وضمعشمده اا جانمب آنهما را رعایم

( ،)7اختاللهاي قلبمی

-عروقی ( ،)5ناسااگاري هاي فردي ( )8و سمرطان ()9

نمی ک د ،اضطراب و خش بیماران شدن میگیمرد (15

اس  .باالبودن سطح خش در اوایل بزرگسالی میتوانمد

و  .)18بیان خش میتواند افراد خانواده را وادارک د تما

ابتال به بیماري هماي قلبمی-عروقمی را در دوران بعمدي

1- anger
2- neuroendocrine
3- Chang
4- autism
5- schizopherenia
6- dementia
7- hostility
8- anxiety disorders
9- Daddas
10- Hostility and Direction of Hostility Questionnaire
11- panic
12- agoraphobia
13- generalized anxiety disorders
14- social phobia
15- Social Axniety disorder
16- extrapunitiveness
17- intropunitive
18- obsessive-compulsive disorders

اندگی پیشبی یک دز چانگ 3و همکارانش ( )11در یک

مطالعه پیگیري با  1177دانشجو نشاندادند افمرادي کمه
در اوایل دوران دانشجویی ،سطح خشمی باالتر داشمت د،
در مراال بعدي اندگی  7/3بار بیش اا افمرادي کمه در
همان دوران داراي درجان خفیفتري اا خشم بودنمد
57
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اا قوانین و آیینم ديهاي وضمعشمده اا جانمب بیممار

ه گامی که تأثیر عامل افسردگی در رابطه میان تجربمه و

پیرويک د که این امر به نوبه خود ،می توانمد در ن مش

بیان خش و وسواس ک ترلشد (عامل افسردگی بهع وان

ت وی ک ده عملک د و باعث استمرار و وخام

14

متریر همگام به معادله وارد شد) ،افراد بیمار بما افمراد

عالئم
3

وسواس بیماران شودز ارویمن ،1همی بمر  ،2اشم ایر و

سال اا نظر تجربه خش و بیان آن فرقینداشت د .اا ایمن

لیبوویتز )19( 4نیز نسخه اولیه پرسشنامه اال  -صف

مطالعه میتواننتیجمهگرفم

خش  7اسپیلبرگر ( )21را در گروهی اا بیماران اضطرابی

کمه رابطمه میمان اخمتالل

وسواسممی -اجبمماري و خشم ممکممن اسم

بممه دلیممل

همبودي 17افسردگی یا عاطفه م فمی (روانن ژنمدگرایی

بهکاربردند و دریافت مد کمه بیمماران مبمتال بمه همراس

بهوجودآمدهباشد.

اجتماعی در م ایسه با افراد ضیراضطرابی ،سطح خشممی

باالتر دارند و در واک ش به تحریک ،7خشمی شدیدتر را

17

1

اسپیلبرگر ( )9اا بررسی جامع م ابع پژوهشی این طمور

نشانمی ده د و نمره آنها در خردهم یاس بیان خشم بمه

نتیجهگیريکردهاس

طرف درون باالتراس .

به طرف درون در م ابل بیان خش به طمرف بیمرون در

15

مطالعممه خشمم داراي کاربردهمماي بممالی ی اسمم .

18

عل ش اسی بیماري ها اگر عمدهتر اا ن مش تجربمه خشم

اختاللهاي هیجانی اا جمله خش ممزمن و مسمتمر بمر
چگونگی سیر 5و نیز بر برآی د 8درمان اختاللهاي خل ی

که تأثیر شیوه بیان خش (بیمان خشم

(شدن خش ) نباشد ،کمتر اا آن نیس ز ب ابراین به ه گمام

9

پژوهش دربارة ن ش خش در بیماريها ،بیان خش بهع وان

و اضطرابی ،تأثیر م فی برجامیگيارنمد ( 21 ،19و .)22

یک اال

هیجانی ،باید ه اا نظر مفهمومی و هم اا نظمر

نتای پژوهشها نشاندادهانمد کمه خشم ممیتوانمد بمه

تعریف عملیاتی اا ااساس خش (اال

اسممتمرار یمما وخاممم
کمکک د ،باعث اف
بااگش

11

عالئمم افسممردگی و اضممطرابی

صف

دسم آوردهماي درممان شمود،

خش بهع وان یک صف

خشم ) و نیمز اا

خش (تفاون هاي فردي در مسمتعدبودن نسمب بمه
شخصیتی) ،متمایز شود (.)9

عالئ بیماري را تسریعک مد و باعمث افمزایش

با توجه به آنچه بیانشد ،ارایابی خش و شیوه هماي

رن و نارااتی بیماران و کاهش عملکردهاي اجتماعی و

بیان و ک ترل آن ،ه اا بُعد نظري و ه اا م ظمر عملمی
واجد اهمی

شرلی آنها شود (.)23

اس ز اااینرو ،دراختیارداشتن ابزاري کمه
19

21

برخی اا مطالعان نشاندادهاند که تجربه خش یکمی

بتواند ارایابیهایی معتبر و پایا اا خش و شیوههماي

که ااتمال خطر ک ارهگیري اود ه گمام

بیان و ک تمرل آن بمهعمملآورد بمه متخصصمان بمالی ی

اا عواملی اس

اا درمان ش اختی رفتاري را افزایشمیدهد .تجربه خش
همچ ین با برآی مد درممان ضمعیف هممراه اسم

کمکمیک د تا بیممارانی را کمه در خطمر ک مارهگیمري
اوده گممام اا فرای ممد درمممان یمما در معممر

(.)24

ااتمممال

بیکممر 11و همکممارانش ( )27نشمماندادنممد کممه شممدن و

اادس دادن اوده گام دس آوردهاي درممانی هسمت د،

فراوانی تجربه خش در بیماران مبتال به اختالل آسیمگی،

ش اسمماییک مد و بممراي کمممک بهتممر بممه ایممن افممراد،

صرفنظر اا وجود یا عدم وجود اگورافوبیا ،در م ایسمه

راهکارهایی را بی دیش د.

با افراد گروه ک تمرل بیشمتر اسم  .در هممین مطالعمه،

تاآنجاکه اطالعان نویس دگان این م اله اجااهمیدهد

بیماران مبتال به اختالل هراس در م ایسه با افراد عمادي

تاک ون ،ت ها یک پرسشنامه (پرسمشناممه پرخاشمگري

خش خود را بیشتر ک ترلکرده ،آن را کمتر بیانمیکردند

1- Erwin
3- Schneier
5- STAXI
7- course
9- mood disorders
11- Baker
13- Abramowitz
15- comorbidity
17- anger expression-in
19- valid

2- Heimberg
4- Liebowitz
6- provocation
8- outcome
10- relapse
12- Whitestide
14- covariate
16- neuroticism
18- anger expression-out
20- reliable

(آن را درون خود اب ممیکردنمد)ز در هممین راسمتا،
وای استید 12و آبرامویتز27( 13و )25دریافت د که تجربمه
خش و بیان آن بمه طمرف درون در بیمماران مبمتال بمه
اختالل وسواسی  -اجباري بیشتر اا افراد عادي جامعمه
اس ز با همه ای ها ،در هممین مطالعمان نشماندادهشمد
55
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اهواا) براي سم جش پرخاشمگري در جمعیم
ساختهشدهاس

ایرانمی

روانس جی مطلوب بتواند نهت ها خش بلکه شمیوه هماي

و مطالعان روانسم جی دربمارة آن بما

بمالی ی ایرانمی ممورد

استفاده اا یک نمونه دانشجویی انجامشمدهاسم
این پرسشنامه داراي سی عبارن اس

بیان و ک تمرل آن را در جمعیم

()28ز

بررسی قراردهد ،بهخوبی ااساس میشودز در همین رابطه،

و اا یک م یاس

پژوهش ااضر میکوشد تا اعتبار و پایایی نسمخه فارسمی

1

پرسشنامه اال  -صف

کلی پرخاشگري و سه خردهم یاس خش ( 14عبمارن)،

2

3

بیان خش ( )9را که اا این پ

و کی مهتمواي

در سراسر این متن بهاختصار  STAXI-2نامیدهخواهدشد

( 8عبارن) تشکیل شدهاس  .نگاهی به این پرسشناممه

در یک جمعی

بالی ی ممورد بررسمی قراردهمد .بمهطمور

نشانمیدهد که عباران آن نهت ها بیشتر با بیان خش بمه

اختصاصیتر ،هدف پژوهش ااضر بررسی پایمایی و اعتبمار

تهاج و توهین ( 8عبمارن) و لجاجم

طرف بیرون مرتبط اس
بلکه بیش اا آنکه با اال

مالک 4نسخه فارسی  STAXI-2در جمعیتی بمالی ی اسم .

تا با بیان خش به طمرف درون،
خش (اندااهگیري خشم در

در بررسی پایایی اا دو روش بررسی ضرایب بااآامایی

لحظهاي که فرد مشرول پاسخدادن به پرسشنامه اسم )

میان دو بار اجرا و نیز بررسی ضرایب همسمانی درونمی

مرتبط باشد با صف

م یاس ها و خرده م یاس هاي  STAXI-2استفادهشدهاس

خش (یع ی ارایمابی یمک االم

یاسهماي STAXI-2

پایدار و باثبان طی امان) مرتبط اس  .در ای جا اا همر

( .)29اعتبار مالک م یاسها و خردهم

خردهم یاس براي نمونه به سه عبارن که بماالترین بمار

با بررسی توانایی م یاس ها و خردهم یاسهاي ميکور در

عاملی را با خردهم یاس قرارگرفتمه روي آن داشمتهانمد،

تفکیک میان نمره هاي افراد دو نمونه بالی ی و ضیربمالی ی

اشارهمیشود :خردهم یاس خش (برخی اا مسائل جزئی

( )29مورد آامون قرارگرفتهاس .

و ناچیز مرا عصبی میک مدز وقتمی بمه وقمایع گيشمته
روش

مینگرم ،بیاختیار رنجیده ممیشمومز کارهماي ایمادي
میک

که بعد ااساس ندام ممیکم )ز خمردهم یماس

الف :جامعه آماری ،گروههای نمونه و روش اجرای پژوهش

نمونه هاي مورد استفاده در این مطالعه با اسمتفاده اا

تهاج و توهین (وقتی عصبانی میشوم روي ارف های
ک ترلی ندارمز وقتی که خشمگین میشموم بمه دیگمران

روش نمونهگیري در دسترس ،به شرح ایر انتخابشدند:

دش اممیده ز آن قدر خشمگین میشوم کمه رفتارهماي

نمون غيربالينی :نمونمه ضیربمالی ی ایمن پمژوهش را

و

 1151نفر اا کارم مدان شماضل در اداران دولتمی شمهر

کی هتواي (اگر در مرااهاي فروش ده با من بدرفتاريک د

تهران و نیمز دانشمجویان دو دانشمگاه تهمران و شماهد

جاروج جال راهمیانداامز اگر فردي مطلمب اام انمهاي

تشکیلمی ده د که بهصورن نمونمهگیمري در دسمترس

بگوید ا مش را کمف دسمتش خمواه گياشم ز اگمر

انتخابشدهاند .شرط شرک

در این مطالعه قرارداشمتن

خودروي در این عبور اا ک ارم ااتیاطنک مد ،بمر سمر

در دام ممه سمم ی میممان  18تمما  74سممال و داشممتن

ران ده آن فریادمیکش ).

گواهی امه پایان تحصیالن دوره ابتدایی یا باالتر بود.

ضیرم ط ی اا من سرمیاند) و خردهم یماس لجاجم

ب ابراین ،پرسشنامه پرخاشگري اهواا در رابطمه بما

نمون بالينی مطالع اعتبار مالک 453 :نفمر اا افمراد

بیان خش به طرف درون (موضوعی که در عل ش اسی

 18ساله و باالتر که اا اسف د  1387تا اسمف د  1385بمه

بیماريها ن ش قاطعی ،اتی قويتر اا خود تجربه خش ،

دو کلی یک خصوصی و یمک کلی یمک دولتمی در شمهر

ایفامیک د ( ،)9ک ترل درونمی خشم و ک تمرل بیرونمی

در ایمن مطالعمه

تهران مراجعهکردهبودند ،براي شمرک

خش اطالعاتی فراه نمی آورد و مه تمر اا هممه آنکمه
ویژگیهاي روانسم جی آن در جمعیم

1- validity
2- reliability
3- State and Trait Anger Expression Inventory-2
)(STAXI-2
4- criterion validity

بمالی ی ممورد

وارسممی قرارنگرفتممهاسمم ز ب ممابراین ،جمماي خممالی
پرسشنامهاي کمه ضممن بهمرهم مدي اا ویژگمی هماي
58
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مورد بررسی قرارگرفت د .پ

هیچ توصیه درمانی ارائهنشد .پ

اا انجام مصماابه توسمط

اا چهمارده روا ،ایمن

روانش اس بالی ی یا روان پزشمک ،ایمن افمراد براسماس

بیماران دوباره به تکمیل آامون اقدامکردنمد .اطالعمان

مممالکهمماي تشخیصممی راه ممماي تشخیصممی و آممماري

بهدس آمده اا این  22بیمار بمهم ظمور بررسمی میمران

اختاللهاي روانی چاپ چهمارم ،ممتن تجدیدنظرشمده

پایممایی  STAXI-2بمما اسممتفاده اا روش بااآامممایی

1

بهکارگرفتهشد.

ت همما در یکممی اا طب ممههمماي عمممده تشخیصممی ایممر

قرارگرفت ممد :اخممتاللهمماي افسممردگی 2شممامل اخممتالل

1

ب :ابزار تحقيق

افسردگی عممده ،3اخمتالل افسمردهخمویی 4و اخمتالل

در ایممن پممژوهش اا نسممخه فارسممی )9( STAXI-2

افسردگی که به شکل دیگر مشخص نشمدهاسم 231( 7

استفادهشد .ایمن آاممون اا سمه بخمش و  75عبمارن،

نفر) ،اختاللهماي اضمطرابی شمامل اخمتالل اضمطراب

خش ز بخش دوم

تشکیل شدهاس  .بخش نخس  ،اال

م تشر ،اخمتالل وسواسمی اجبماري ،اخمتالل آسمیمگی،

صف

اختالل همراس 144( 7نفمر) ،رخمداد مانیما 27( 5نفمر)،

را میس جد .هریک اا عبارن این پرسشنامه با اسمتفاده

اختالل شخصمی

9

ضمداجتماعی 39( 8نفمر) و اخمتالل

خش و بخش سوم ،شیوه هاي بیان و ک ترل خش

اا یک م یاس لیکرن چهار بخشی ،درجهب دي میشوندز
دراالیکه عباران بخش اول آامون با استفاده اا یکمی

انفجاري مت اوب ( 12نفر).
اطالعان بهدس آممده اا بیمماران دو گمروه اخیمر
بهع وان یک گروه (گروه اختالل شخصی

اا چهار اال  :اصال ،کممی ،بمهنسمب

و بسمیار ایماد

ضداجتماعی

درجهب ديمیشوند ،عباران بخش دوم و سوم آامون بما

و اختالل انفجاري مت اوب) ممورد تحلیمل قرارگرفم .

استفاده اا یکی اا چهار االم  :ت ریبما هرگمز ،گماهی،

دربممارة  22نفممر اا بیممماران ،تشممخیصهممایی مان ممد

اضلب و ت ریبا همیشه درجمهب مدي ممیشموند .تکمیمل

و  .......مطرح شد .با توجمه

نیاام مد اسم .

خودبیمارانگاري ،11صر

11

پرسشنامه به ادود  12تا  17دقی ه وق

به محدودبودن افرادي که در هریک اا ایمن طب مههماي

اعتبار سااه ،اعتبار ه اممان و نیمز پایمایی نسمخه فارسمی

تشخیصممی قرارگرفتممهبودنممد ،ایممن بیممماران اا تحلیممل

دانشمجویی ( (n =751تأییمد

 STAXI-2در یک جمعیم

ايفشدندز درنتیجه 471 ،نفر بهع وان گروه بالی ی مورد
بررسی قرارگرف  .الام بمه ککمر اسم

شدهاس

کمه بمهه گمام

پرسشنامه (بمه هممراه یمک عبمارن اا همر م یماس و

مصاابه با بیماران ،روان پزشک یا روانش اس بمالی ی اا

خردهم یاس) بهاختصار در ای جا معرفی میشوند.

نمره بیماران در آامون  STAXI-2اطال نداش .

 -1مقياس حالت خشم :ایمن م یماس داراي پمانزده

نمون بخالينی مطالعخ پایخایی باماممخایی :STAXI-2

ااآنجاکه هر گونه توصیه درمانی ممکن اس

( .)31م یماس هما و خمردهم یماس هماي ایمن

عبارن اس

و شدن خش و میزان تمایل فرد را به بیان

بتوانمد بمر

کالمی یا جسمی خش  ،میس جد (بمراي نمونمه ،هممین

شدن خش بیماران مؤثرافتد ،نمونه مورد نیماا مطالعمه

االن ااساسمیک

که عصبانی هست ) .ایمن م یماس اا

بااآامایی اا  22نفر اا مراجعهک دگان به یمک کلی یمک

سه خردهم یاس که هریک داراي پ

عبارناند ،تشکیل

روانش اسی دولتی انتخابشدز این افراد پیش اا نخستین
1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
)Fourth Edition Text Revised (DSM-IV-TR) (DSM-IV-TR
2- depressive disorders
3- major depressive disorder
4- dysthymic disorder
5- depressive disorders not otherwised specified
6- phobia
7- manic episode
8- antisocial personality disorder
9- intermittent explosive disorder
10- hypochondriacs
11- epilepsy

مالقممان بمما روانشم اس ،نسممخه فارسممی  STAXI-2را
تکمیلکردندز سپ

روانش اس بمدون اطمال اا نتمای

آامون با بیمماران مالقمانممیکمردز در ایمن مالقمان،
روانش اس می کوشید تا بمه تشمخیص اخمتالل برسمدز
درمجمو  ،این بیماران در دو گروه اختاللهاي اضطرابی
و اختاللهاي خلق قرارگرفت د .به این گمروه اا بیمماران
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شدهاسم  :ااسماس خشم (بمراي نمونمه ،هممین االن

خش خود را بما آرامشمدن یما سردشمدن ک تمرلک مد،

که کالفه هست ) ،تمایل به بیمان کالممی

اندااهگیريمی ک د (براي نمونه ،اضلب وقتی عصبانی یما

ااساسمی ک

خش (براي نمونمه ،هممین االن ااسماسممیکم

خشمگین هست  ،سعیمیک آرام شوم).

کمه

دوس دارم سر کسی فریادبزن ) و تمایل به بیان جسمی

در این ابزار ،شاخص بیان خش نیز محاسبه میشودز

کمه

این شاخص براساس پاسخ فرد به عباران بیان خش بمه

خش (براي نمونمه ،هممین االن ااسماسممیکم

طرف بیرون و درون و ک ترل خش بمه طمرف بیمرون و

دوس دارم چیزي را بشک ).
 -2مقيخخاس صخخفت خشخخم :ایممن م یمماس داراي 11
عبارن اس

درون ،استوار اس .

و تفاونهاي فردي در گرایش (تمایل) بمه

همچ ین افراد شرک ک ده در این مطالعه ،اطالعاتی

تجربه خش را در طی امان ممی سم جد (بمراي نمونمه،

تأهمل و آخمرین ممدرک

اضلب ااساسمی ک

دربارة سن ،ج

که سریع بدخلق ممی شموم) .ایمن

 ،وضمعی

تحصیلی خود فراه آوردند.

1

م یمماس اا دو خممردهم یمماس کممه هریممک داراي چهممار
نتایج

عبارناند ،تشکیل شدهاسم  :خموي خشمم اک (بمراي
که ت دخو هست ) و واک ش

پیش اا ارائه نتای بهدس آمده اا این مطالعمه ککمر

نمونه ،اضلب ااساسمی ک

کمه وقتمی

1

دو نکته ضروري اس  :ااآنجاکه وجود نمرههاي انتهایی

جلوي دیگران اا من انت ادمیشود ،عصبانی میشوم) .دو

میتواند بر ااتمال وقو خطاي نمو اول 2و خطماي نمو

خشم اک (براي نمونه ،اضلب ااساسمی ک
عبارن اا عباران م یاس صف

3

دوم مؤثر باشد ( ،)31پیش اا انجام هر تحلیمل آمماري،

خش به ه گام محاسمبه

ابتدا ااتمال وجود نممره هماي انتهمایی ممورد بررسمی

خردهم یاسهاي آن ،نمرهگياري نمیشوند.
 -3مقياس بيان خشم ب طرف بيخرون :ایمن م یماس

قرارگرف  .براساس توصیه تباچ یک و فیدل هر نممرهاي

و فراوانی ااساس خشممی را

که  Zمعادل آن برابر یا بمزر تمر اا  3/ 29باشمد بایمد

که به شکل کالمی یا رفتمار پرخاشمگرایانه جسممی بمه

بهع وان نمره ها انتهایی درنظرگرفتهشده ،اا تحلیملهماي

طرف سایر افراد یما اشمیاع در محمیط جهم ممییابمد،

آماري ايفشود .ااآنجاکه هیچ نمره انتهایی در مجمو

میس جد (براي نمونه ،اضلب ،وقتی عصبانی یا خشمگین

نمممرههمما وجودنداشمم  ،هممیچ نمممرهاي اا تحلیمملهمما

هست  ،عصبانیت را بروامیده ).

ايفنشدز بهعالوه ،با توجه به ای که پایایی م یاسهما و

داراي هش

عبارن اس

 -4مقياس بيان خشم ب طرف درون :این م یاس بما

خرده م یاس هاي ( STAXI-2ااصل اا دو بار اجمرا بما

عبممارن فراوانممی ااسمماس خشمممی را کممه

فاصله امانی سه هفته) پیشمتر در نمونمهاي دانشمجویی

هشمم

بهتجربهدرمیآید اما بیاننمیشود (سمرکوب ممیشمود)،

( )n=71نشاندادهشدهاس

میس جد (براي نمونه ،اضلب وقتی عصبانی یا خشمگین

م ایسه ،ضرایب ميکور در این مطالعه بهع وان ضمرایب

هست  ،مسائل را در دل نگهمیدارم).

بااآامایی گروه ضیربالی ی استفادهشوند.

(( )31بهم ظور سهول

انجام

 -7مقياس كنترل خشم ب طرف بيرون :این م یاس،

جدول  1ویژگی هاي مردمش اختی شمرک ک مدگان

و فراوانمی ممواردي را کمه

در این پژوهش ( 1151نفر ،نمونه ضیربالی ی و  471نفمر،

داراي هش

عبارن اسم

نمونه بالی ی) را نشانمیدهد.

شخص بیان خش خود را به طرف بیرون ک ترلمیک مد،
میس جد (براي نمونه ،اضلب ،وقتی عصبانی یا خشمگین
هست  ،با دیگران مدارامیک ).

1- Outlier
2- Type I error
3- Type II error

 -7مقياس كنترل خشم ب طرف درون :این م یماس
با هش

عبارن ،فراوانی مواردي را که فرد میکوشد تا
81
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در گروه ضیربالی ی ضرایب همبستگی بین ( 1/ 84م یاس

جدول  .1ویژگیهاي مردمش اختی نمونههاي مورد مطالعه
ویژگی

بالينی

غيربالينی

ک ترل خش به طمرف درون) تما ( 1/ 72خمردهم یماس

اراوانی

اراوانی

(درصد)

(درصد)

ااساس خش ) متریر اس  .این ضرایب همبسمتگی نیمز
در سطح  p<1/11مع یدار اس  .این یافتهها را میتوان

گروههاي س ی
بین  18تا  21سال

(122 )12

(33 )8

 21تا  31سال

(717 )77

(211 )44

 31تا  41سال

(155 )15

(125 )28

 41سال و بیشتر

(177 )17

(91 )21

ج
مرد
ان

(392 )37

(144 )32

(759 )74

(315 )78

دال بر پایایی قابلقبول م یاسهما و خمردهم یماسهماي
 STAXI-2طی امان تل یکرد.

1

ب :ضریب همسخانی درونخی :بمه اسمتث اي ضمریب
همسانی درونی م یماس بیمان خشم بمه طمرف درون،
ضمممرایب همسمممانی درونمممی تممممام م یممماسهممما و
خردهم یاسهاي  STAXI-2در هر دو نمونه بالی ی (471
نفر) و ضیربالی ی ( 1151نفر) بماالتر اا میزانمی ()1/ 51
اس

*

تحصیالن

که نانالی 1و برنشتاین )32( 2آن را بمهع موان امد

قابمملقبممول ضممریب همسممانی درونممی یممک م یمماس

ایر دیپل

(219 )21

(244 )74

مطرحکرده اند .ااآنجاکه ضریب همسانی درونی م یماس

دیپل و باالتر

(827 )59

(215 )47

بیان خش به طرف درون ،پمایینتمر اا  1/51اسم  ،اا
3

روش محاسبه ضمریب همبسمتگی بمین عبمارن ()33

* 25نفر اا افراد نمونه ضیربالی ی تحصیالن خود را گزارشنکردهاند

استفادهشد .اگر میانگین همبسمتگی میمان عبماران یمک
همانگونهکه جدول  1نشمانممیدهمد ،درامالیکمه

م یاس بین  ./21تا  ./41باشد ،آن م یماس را ممی تموان

بخشی قابلتوجه اا گروه بالی ی را افرادي با تحصمیالن

داراي ضریب همسانی درونمی مطلموب دانسم

(.)33

ایردیپل تشکیلمی ده د ،بهطور ت ریبی 81 ،درصد افراد

نتای این بررسی نشانداد که همبسمتگی بمین عبماران

گروه ضیربالی ی را افرادي با تحصمیالن دیمپل و بماالتر

م یاس بیان خشم بمه طمرف درون در گمروه بمالی ی و

تشکیلمی ده د .میمانگین (انحمرافمعیمار) سمن نمونمه

ضیربالی ی بهترتیب برابر با  1/21و  1/31اسم  .بمه ایمن

ضیربالی ی  28سال ( )11/ 1و میمانگین (انحمرافمعیمار)

ترتیب میتوانپيیرف

که تمام م یاسها و خردهم یاسهاي

سن نمونه بالی ی  31/ 2سال ( )9/ 5اس .

 ،STAXI-2پایایی مطلموبی دارنمد .ضمرایب بااآاممایی و

پايايي

ضرایب همسانی درونی م یماسهما و خمردهم یماسهماي

الف :پایایی باماممایی :ضرایب بااآاممایی هریمک اا

 STAXI-2در جدول  2نشاندادهشدهاند.

م یاسها و خردهم یاسهاي  STAXI-2در گروه بالی ی با

اعتبار مالک

استفاده اا ضمریب همبسمتگی پیرسمون محاسمبه شمد.

در ایممن پممژوهش ،اعتبممار مممالک م یمماسهمما و

بهم ظور م ایسه ضرایب بااآاممایی دو گمروه بمالی ی و

خممردهم یمماسهمماي  STAXI-2بمما م ایسممه نمممرههمماي

ضیربالی ی ،ضرایب بااآامایی کمه در مطالعمه پیشمین بما

بهدس آمده اا دو گمروه بمالی ی و ضیربمالی ی و نیمز بما

افراد ضیربالی ی ( )n=71بهدس آمدهبود بهع وان ضرایب

م ایسه چهار گروه تشخیصمی اخمتاللهماي افسمردگی،

بااآامایی گروه ضیربالی ی در جدول  2ن لشدهاسم  .در

اختاللهاي اضطرابی ،اختالل مانیک و اختالل شخصی

گروه بالی ی ،ضرایب همبستگی بین ( 1/ 97خردهم یماس

ضداجتماعی و اختالل انفجاري مت اوب ممورد وارسمی

تمایل به بیمان جسممی خشم ) تما ( 1/ 71دو م یماس

قرارگرف .

ااساس خش و بیان خش به طرف بیرون) متریر اسم ز

1- Nunnally
2- Bernstein
3- inter item correlation

این ضرایب همبستگی در سطح  p<1/12مع یدار اس .
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جدول  .2ضرایب بااآامایی ،تعداد عباران و آلفاي کرونباخ م یاسها و خردهم یاسهاي  STAXI-2به تفکیک گروههاي بالی ی و ضیربالی ی
مقياس

اال

خش

ااساس خش

تمایل به بیان کالمی خش

تمایل به بیان جسمی خش

صف

خش

خوي خشم اک

واک ش خشم اک

بیان بیرونی خش

بیان درونی خش

ک ترل بیرونی خش

ک ترل درونی خش

شاخص خش

ضریب باماممایی

تعداد عبارت

الفای كرونباخ

بالی ی

1/ 82

17

1/ 94

ضیربالی ی*

1/ 74

بالی ی

1/ 71

ضیربالی ی

1/ 72

بالی ی

1/ 88

ضیربالی ی

1/ 77

بالی ی

1/ 97

ضیربالی ی

1/ 78

بالی ی

1/ 87

ضیربالی ی

1/ 54

بالی ی

1/ 84

ضیربالی ی

1/ 58

بالی ی

1/ 51

ضیربالی ی

1/ 51

بالی ی

1/ 71

ضیربالی ی

1/ 55

بالی ی

1/ 81

ضیربالی ی

1/ 77

بالی ی

1/ 72

ضیربالی ی

1/ 81

بالی ی

1/ 81

ضیربالی ی

1/ 84

بالی ی

1/ 77

ضیربالی ی

1/ 84

1/ 91
7

1/ 87
1/ 59

7

1/ 85
1/ 81

7

1/ 91
1/ 87

11

1/ 81
1/ 82

4

1/ 87
/ 81

4

1/ 57
1/ 52

8

1/ 55
1/ 51

8

1/ 77
1/ 77

8

1/ 85
1/ 85

8

1/ 85
1/ 88

32

* ضرایب بااآامایی گروه ضیربالی ی اا مطالعه اصرريم دم و همکاران )31( ،ن لشدهاس .

1/ 57
1/ 81

نتای پژوهش هاي پیشین اا رابطه آمماري مع میدار

جوانتر و داراي تحصیالن پمایینتمر در م یماس هما و

( 34، 9و  )37و

خردهم یاسهماي  STAXI-2داراي نممره هماي کمتمري

سطح تحصیالن ( 37و  )35امای کمردهاسم  .افمراد

بودهاند .اگرچه نتای پژوهشهایی کمه در فره مگهماي

مسنتر و داراي تحصیالن بماالتر در م ایسمه بما افمراد

و خشم را ممورد مطالعمه

میان خش با سمن ( 9و  ،)34ج سمی

مختلف ،رابطه میان ج سی
82

بررسي پايايي و اعتبار مالک نسخه فارسي پرسشنامه حالت -صفت بيان خشم ) (STAXI-2در يک جمعيت باليني

قراردادهاس

خردهم یاسهاي  – STAXI-2بهجز ،م یاس بیمان خشم

با یکدیگر همسان نیس  ،نتمای برخمی اا

مطالعان براي نمونه )9( ،نشاندادهاس

به طرف درون و سن ،همبستگیهاي ضعیف اما مع یدار

کمه ممردان ،در

م ایسه با انان ،ه خش خود را بیشتر بیانمیک د و ه

بمهدسم آمممد .دراممالیکممه بممراي گممروه بممالی ی ایممن

کمتر ااتمالمی رود که بیان خشم خمود را بمه طمرف

همبستگیها اا  -1/ 31تا  -1/ 12متریّر بود (،)p <1/11

درون ،ک ترلک د (براي بررسمی بیشمتر ایمن مطالعمان

در گروه ضیربالی ی این همبستگیهما میمان  -1/ 17تما 7

رجو ک ید به اصرريم دم و اکیمیراد (.))34

 )p <1/17( -1/1متریممر بممود .بمما اسممتفاده اا تحلیممل
واریان

نگمماهی بممه اطالعممان جممدول  ،1ایممن ااتمممال را

یکراهه ،نمره افراد (نمران بمهدسم آممده اا

افمراد دو گمروه بمالی ی و

 STAXI- 2بهع وان متریمر وابسمته) در گروهماي سم ی

بما

مختلف (چهار گروه س ی بمهع موان متریمر مسمت ل) بما

یکدیگر تفاون هماي آمماري مع میداري داشمتهباشم دز

یکدیگر م ایسهشدند .براي هریک اا گروههاي بمالی ی و

ااطرفدیگر ،ااآنجاکه براي بررسی اعتبمار ممالک الام

یکراهه انجامشمدز

مطرحمی ک د که ممکن اس

ضیربالی ی اا نظر سن ،سمطح تحصمیالن و ج یسم

اس

ضیربالی ی به تفکیک ،تحلیل واریان
نتممای ایممن تحلیممل واریممان

نمرههاي دو گروه بالی ی و ضیربالی ی در م یاسها و

خردهم یاسهاي  STAXI-2با یکدیگر م ایسهشوند ،الام
اس

در جممدول  3ممم عک

شدهاس .

پیش اا انجام م ایسه ميکور ،تأثیر هر عماملی کمه

جممدول  ،3میممانگین و انحممرافمعیممار م یمماسهمما و

با تجربه خش و بیان و ک ترل آن داراي رابطه مع یداري

خردهم یاسهاي  STAXI-2را به تفکیک گروههماي سم ی

و درنتیجه ،بهااتمال میتواند تفاون میان دو گروه

در دو نمونه بالی ی و ضیربالی ی نشانمیدهد .همانگونهکمه

اس

مالاظهمیشود ،در هر دو گمروه بمالی ی و ضیربمالی ی ،در

بالی ی و ضیربالی ی را متأثرسااد ،ک ترل شود.
با استفاده اا آامون  tمست ل ،میانگین سن دو گمروه

م یاسهاي اال

خش  ،تمایل به بیان کالممی و جسممی

بالی ی و ضیربالی ی با یکدیگر م ایسهشمد .نتمای آاممون

خش  ،صف

آماري نشانداد کمه سمن افمراد گمروه بمالی ی بمهطمور

بیان بیرونی خش و شاخص کلی خش  ،نمره افراد پ

مع یداراي بیشتر اا سن افمراد گمروه ضیربمالی ی اسم

رسیدن به سن چهل سالگی و بعد اا آن بهطور مع یداري

((t = 7/51 ،p ≤1/1111ز همچ ین ،با استفاده اا آاممون

کاهشمییابدز همچ ین در دو م یماس ک تمرل بیرونمی و

مجيور خی ،مع یداري تفاون گروه هما اا نظمر سمطح

درونی خش  ،نمره افراد بعمد اا رسمیدن بمه سمن چهمل

بررسمیشمد .نتمای ایمن تحلیمل

اا آن به نحوي مع یدار افمزایشممییابمدز

تحصیالن و ج سی

سالگی و پ

خش  ،خوي خشم اک ،واکم ش خشمم اک،
اا

یکراهه نشانمیدهمد

نشانمی دهد دراالیکه میان افراد دو گروه اا نظر توایع

ااطرفدیگر ،نتای تحلیل واریان

ج سی  ،تفاون آماري مع یدار وجودنمدارد (،p =1/17

که در هر دو گروه بالی ی و ضیربالی ی ،نمره افرادي کمه در

 ،)χ2= 3/ 74میان افراد دو گروه اا نظر سطح تحصیالن،

گروههاي س ی مختلمف قرارگرفتمهانمد ،در م یماس بیمان

تفاون آماري مع میداري وجموددارد (38 ،p ≤1/1111

درونی خش با یکدیگر تفاون آماري مع میداري نمداردز

 .)χ2= 153/گروه ضیربالی ی در م ایسه بما گمروه بمالی ی،

همچ ممین ،در گممروه بممالی ی ،نمممره افممراد قرارگرفتممه در

سطح تحصیالن باالتري دارند .با توجه به این یافته هما،

گروههاي س ی مختلف در خردهم یاس ااسماس خشم و

در هر گونه م ایسهاي که میان افراد دو گمروه بمالی ی و

در گروه ضیربالی ی نمره افراد قرارگرفته در گروههاي س ی

ضیربالی ی انجامخواهدشد ،ن ش دو ویژگی سن و سمطح

مختلف در خردهم یاس خوي خشم اک با یکدیگر تفاون
آماري مع یداري نداردز البته الام به ککر اس

تحصیالن ک ترلخواهدشد.
بررسي رابطه ميان تجربه ،بيان و کنترل خشم باا ساد در

در گمروه

ضیربالی ی ،افمرادي کمه در گمروه سم ی  31تما  39سمال

گروه باليني و غيربااليني :در مطالعمه ااضمر ،در همر دو

قراردارند ،در خردهم یاس ااساس خشم در م ایسمه بما

گممروه بممالی ی و ضیربممالی ی ،میممان تمممام م یمماسهمما و

افراد جوانتر اا خود ،نمرهاي پایینتر بهدس آوردهاند.
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جدول  .3تحلیل واریان

یکراهه براي م ایسه م یاسها و خردهم یاسهاي  STAXI-2به تفکیک گروههاي س ی در هریک اا دو گروه
بالی ی و ضیربالی ی

گروههای سنی
مقياسها

اال

خش

ااسمممماس
خش
تمایممل بممه
بیان کالمی
خش
تمایممل بممه
بیان جسمی
خش
صف خش
خمممممموي
خشم اک
واکمممم ش
خشم اک
بیان بیرونی
خش
بیان درونی
خش
ک تمممممرل
بیرونمممممی
خش
ک تمممممرل
درونمممممی
خش
شمممماخص
خش

كمتر ام 02

 02-02سال

 92-92سال

 02سال و باالتر

سال (گروه )1

(گروه )0

(گروه )9

(گروه )0

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

)F (p

نتایج اممون تعقيبی

بالی ی

(28/ 5 )12

(24/ 5 )11/ 5

(24/1 )11/ 2

(21/ 4 )5/ 2

(4/ 5 )1/ 113

گروه  4با گروه  1فرقدارد

ضیربالی ی

(21/ 8 )7/ 1

(21/ 1 )5/ 2

(18/9 )7/ 7

(18/ 3 )4/ 3

(7/ 1 )1/ 112

گروه  4با گروه  1و  2فرقدارد

بالی ی

(11/ 8 )4/ 2

(9/ 7 )4/ 3

(9/ 4 )4/ 2

(8/ 8 )3/ 7

(1/ 79 )1/ 11

تفاوتی بین گروهها وجودندارد.

ضیربالی ی

(5/ 9 )2/ 8

(5/ 7 )2/ 9

(7/ 9 )2/ 7

(5/ 2 )2/ 4

(4/ 2 )1/ 117

گروه  3با گروه  1و  2فرقدارد

بالی ی

(11 )4/ 5

(8/ 1 )4/ 1

(8 )4

(5 )3/ 2

(4/ 4 )1/ 117

گروه  4اا گروه  1متفاون اس

ضیربالی ی

(7/ 9 )2/ 4

(7/ 5 )2/ 8

(7/ 2 )2/ 7

(7/ 9 )1/ 8

(7/ 7 )1/ 111

گروه  4با گروه  1و  2فرقدارد

بالی ی

(8 )4/ 7

(7/ 9 )3/ 4

(7/ 7 )3/ 3

(7/ 4 )1/ 7

(7/ 2 )1/ 111

گروه  4با گروه  1و  2فرقدارد

ضیربالی ی

(7 )2

(7 )2/ 3

(7/ 8 )2/ 4

(7/ 3 )1/ 9

(3/ 8 )1/ 11

گروه  4با گروه  1و  2فرقدارد

بالی ی

(25/ 8 )7/ 2

(27/ 1 )7/ 4

(27/ 7 )7/ 4

(23/ 2 )7/ 7

(7/ 5 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،2و  3فرقدارد

ضیربالی ی

(22 )4/ 4

(21/ 8 )4/ 4

(21/ 7 )7/ 1

(21/ 2 )4

(7/ 1 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،2و  3فرقدارد

بالی ی

(11/ 9 )3/ 7

(11/ 3 )3/ 3

(11 )2/ 8

(8/ 7 )2/ 7

(5/ 2 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،2و  3فرقدارد

ضیربالی ی

(5/ 5 )2/ 7

(5/ 5 )2/ 7

(5/ 7 )2/ 5

(5/ 3 )2/ 1

(1/ 1 )1/ 35

تفاون بین گروهها وجودندارد

بالی ی

(11/ 7 )3/ 1

(11/ 5 )2/ 9

(11/ 4 )2/ 5

()9/ 7 )2/ 9

(7/ 3 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،2و  3فرقدارد

ضیربالی ی

(9/ 4 )2/ 5

(9/ 2 )2/ 3

(9/ 2 )2/ 5

(8/ 3 )2/ 4

(7/ 7 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،2و  3فرقدارد

بالی ی

(19 )7/ 8

(18/ 7 )4/ 9

(15/ 4 )4/ 2

(17/ 4 )3/ 8

(11/ 3 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،1و  2فرقدارد

ضیربالی ی

(17/ 2 )3/ 8

(17/ 9 )3/ 7

(17/ 5 )3/ 9

(14 / 9 )3/ 7

(3/ 7 )1/ 11

گروه  4با گروه  1و 2فرقدارد

بالی ی

(21/ 7 )4/ 4

(21/ 4 )4/ 3

(21/ 2 )4/ 5

(21 )4/ 3

(1/ 19 )1/ 97

تفاوتی بین گروهها وجودندارد

ضیربالی ی

(18/ 5 )3/ 9

( 18/ 5 )3/ 8

(18/ 2 )3/ 8

(18/ 2 )4/ 1

(1/ 1 )1/ 38

تفاوتی بین گروهها وجودندارد

بالی ی

(18/ 2 )5/ 3

(15/ 9 )7

(19/ 1 )4/ 7

(22/ 1 )7/ 2

(14/ 1 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،1و  2فرقدارد

ضیربالی ی

(21/ 7 )4/ 9

(21/ 7 )4/ 9

(21/ 3 )7/ 3

(21/ 9 )7/ 7

(3/ 7 )1/ 11

گروه  4با گروه  1و 2فرقدارد

بالی ی

(18/ 4 )7/ 8

(18/ 4 )7/ 1

(19/ 1 )4/ 7

(22/ 1 )7/ 2

(11/ 2 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،1و  2فرقدارد

ضیربالی ی

(21/ 7 )7/ 4

(21/ 9 )7/ 1

(22/ 1 )7/ 7

(22/ 3 )7/ 7

(4/ 7 )1/ 113

گروه  4با گروه  1و 2فرقدارد

بالی ی

(71/9 )15/ 4

(71/ 2 )14

(45/ 3 )12/ 3

(39/ 4 )11/ 8

(17/ 8 )1/ 111

گروه  4با گروه  1،2و  3فرقدارد

ضیربالی ی

(41/ 8 )13/ 2

(41/ 1 )11/ 8

(38/ 5 )12/ 3

(35/ 1 )11/ 5

(7/ 4 )1/ 112

گروه  4با گروه  1و 2فرقدارد

باليني و غيرباليني :نگاهی به یافتههاي جدول  3تفاونهماي

گممروه بممالی ی و ضیربممالی ی ،مممردان بممه نسممب انممان ،در
م یاس هاي ک ترل درونی و بیرونی خشم  ،نممرهاي بماالتر

وابسته به سن را در بیشتر م یاسهما و خمردهم یماسهماي
 STAXI-2نشانمیدهمدز ب مابراین در آاممون آمماري کمه
بهم ظور بررسی رابطه میان خش و ج سی انجامشد ،عامل
سن (تفاون مع اداري میان دو ج سی اا نظر عامل سن در
دو گروه ،وجوددارد) ک ترلشد (عامل سن بهع موان متریمر
همگام در آامون  Fوارد شد)ز نتای این تحلیل در جمدول
 4م عک شدهاس  .همانگونهکه دیدهمیشمود ،در همر دو

بهدس آوردهاندز ااطرفدیگر ،در همر دو گمروه بمالی ی و
ضیربالی ی ،انان در م ایسه با مردان در م یاس شاخص کلمی
خش و خمردهم یماس خموي خشمم اک ،نممرهاي بماالتر
بهدس آوردهاند .دراالیکه در گروه بالی ی انان در م ایسه
با مردان در بیان کالمی خش نمرهاي باالتر بهدس آوردهاند
در گروه ضیربالی ی ،انان در م ایسه با مردان در خردهم یاس
واک ش خشم اک نمرهاي باالتر کسبکردهاند.

بررسي رابطه ميان تجربه ،بيان و کنترل خشم با جنس در دو گروه
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جدول  .4تحلیل کوواریان

براي م ایسه م یاسها و خردهم یاسهاي  STAXI-2به تفکیک ج سی

در هریک اا گروههاي

بالی ی و ضیربالی ی با ک ترل عامل سن
عامل جنسيت
مقياسها

اال

خش

ااساس خش
تمایل به بیان کالمی خش
تمایل به بیان جسمی خش
صف

خش

خوي خشم اک
واک ش خشم اک
بیان بیرونی خش
بیان درونی خش
ک ترل بیرونی خش
ک ترل درونی خش
شاخص خش

مرد

من

ميانگين

ميانگين

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

F

سطح
معنیدارای

بالی ی

(23/ 31 )11/ 1

(24/ 7 )11/ 9

1/ 1 7

1/ 317

ضیربالی ی

(19/ 18 )7/ 2

(21 )7/ 8

1/ 19

1/ 51

بالی ی

(9/ 1 )4/ 1

(9/ 5 )4/ 1

1/ 81

1/ 18

ضیربالی ی

(5/ 2 )2/ 7

(5/ 7 )2 / 9

1/ 74

1/ 47

بالی ی

(5/ 4 )3/ 8

(8/ 4 )4/ 1

4/ 82

1/ 1 3

ضیربالی ی

(7/ 2 )2/ 47

(7/ 5 )2/ 5

1/ 77

1/ 21

بالی ی

(7/ 8 )3/ 3

(7/ 7 )3/ 2

1/ 11

1/ 29

ضیربالی ی

(7/ 5 )2/ 1

(7/ 8 )2/ 2

1/ 3

1/ 27

بالی ی

(21/ 9 )4/ 4

(21/ 1 )4/ 7

1/ 79

1/ 32

ضیربالی ی

(27/ 5 )7/ 2

(24/ 9 )7/ 5

2/ 4

1/ 11

بالی ی

(9/ 3 )3/ 2

(11/ 1 )3/ 2

7/ 1

1/ 12

ضیربالی ی

(5/ 3 )2/ 4

(5/ 8 )2/ 7

7/ 9

1/ 12

بالی ی

(11/ 2 )2/ 7

(11/ 7 )3/ 1

1/ 55

1/ 38

ضیربالی ی

(8/ 7 )2/ 4

(9/ 4 )2/ 7

11/ 2

1/ 111

بالی ی

(15/ 3 )4/ 1

(15/ 5 )4/ 8

1/ 37

1/ 74

ضیربالی ی

(17/ 7 )3/ 8

(17/ 9 )3/ 7

1/113

1/ 98

بالی ی

(21/ 7 )4/ 7

(21/ 1 )4/ 4

1/ 77

1/ 19

ضیربالی ی

(18/ 7 )3/ 5

(18/ 5 )3/ 9

1/ 12

1/ 91

بالی ی

(21/ 9 )7/ 3

(18/ 3 )7/ 1

23/ 3

1/ 111

ضیربالی ی

(21/ 8 )7/ 1

(21/ 3 )7/ 1

11/ 77

1/ 111

بالی ی

(21/ 8 )7/ 7

(18/ 5 )7/ 1

14/ 91

1/ 111

ضیربالی ی

(22/ 1 )7/ 4

(21/ 8 )7/ 2

5/ 1

1/ 118

بالی ی

(44/ 3 )13/ 5

(48/ 8 )13/ 7

9/ 8

1/ 112

ضیربالی ی

(38/ 2 )12/ 1

(41/ 3 )12/ 2

7/ 7

1/ 11

بررسي رابطه ميان تجربه ،بيان و کنترل خشم باا ساط

بهم ظور بررسی رابطه میان خشم و سمطح تحصمیالن،

تحصيالت در دو گروه باليني و غيرباليني :ااآنجاکمه نتمای

عامل سن ک ترلشد (عامل سن بهع وان متریر همگمام در

ایممن مطالعممه نشمماندادهاس م  ،در بیشممتر م یمماسهمما و

آامون  Fوارد شمد)ز نتمای ایمن تحلیمل در جمدول 7

خردهم یاسهاي  ،STAXI-2تفاونهاي وابسته بمه سمن

م عک

مع یداري وجموددارد در آاممون آمماري انجمامگرفتمه
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جدول  .7تحلیل کوواریان

براي م ایسه م یاسها و خرده م یاسهاي  STAXI-2به تفکیک سطح تحصیالن در هریک اا
دو گروه بالی ی و ضیربالی ی با ک ترل عامل سن

سطح تحصيالت
مقياسها

اال

خش

ااساس خش
تمایل به بیان کالمی خش
تمایل به بیان جسمی خش
صف

خش

خوي خشم اک
واک ش خشم اک
بیان بیرونی خش
بیان درونی خش
ک ترل بیرونی خش
ک ترل درونی خش
شاخص خش

دیپلم و پایين تر

باالتر ام دیپلم

ميانگين

ميانگين

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

F

سطح
معنیدارای

بالی ی

(27/ 7 )11/ 7

(22/ 7 )9/ 4

12/ 1 2

1/ 111

ضیربالی ی

(19/ 5 )7/ 7

(19/ 5 )7/ 5

2/ 19

1/ 15

بالی ی

(11/ 2 )4/ 2

(8/ 8 )3/ 5

17/ 81

1/ 111

ضیربالی ی

(5/ 4 )2/ 5

(5/ 4 )2 / 8

2/ 29

1/ 13

بالی ی

(8/ 7 )4/ 2

(5/ 4 )3/ 5

9/ 18

1/ 1 12

ضیربالی ی

(7/ 4 )2/ 5

(7/ 7 )2/ 7

2/ 4

1/ 12

بالی ی

(7/ 8 )3/ 4

(7/ 3 )2/ 9

4/ 11

1/ 14

ضیربالی ی

(7/ 9 )2/ 3

(7/ 8 )2/ 1

7/ 2

1/ 12

بالی ی

(27/ 9 )7/ 4

(24/ 5 )7/ 7

8/ 2

1/ 114

ضیربالی ی

(21/ 4 )7/ 3

(21/ 7 )4/ 3

1/ 3

1/ 27

بالی ی

(11/ 2 )3/ 3

(9/ 7 )2/ 9

5/ 4

1/ 115

ضیربالی ی

(5/ 5 )2/ 5

(5/ 7 )2/ 4

3/ 1

1/ 15

بالی ی

(11/ 7 )3/ 1

(11/ 3 )2/ 8

2/ 1

1/ 17

ضیربالی ی

(8/ 9 )2/ 9

(9/ 1 )2/ 4

1/ 27

1/ 71

بالی ی

(15/ 5 )4/ 9

(15/ 7 )4/ 1

1/ 91

1/ 33

ضیربالی ی

(17/ 7 )4/ 2

(17/ 9 )3/ 7

1/17

1/ 81

بالی ی

(21/ 5 )4/ 3

(19/ 8 )4/ 7

4/ 2

1/ 14

ضیربالی ی

(18/ 4 )4/ 1

(18/ 5 )3/ 8

3/ 7

1/ 71

بالی ی

(19/ 1 )7/ 4

(19/ 2 )7/ 2

1/ 7

1/ 44

ضیربالی ی

(21/ 1 )7/ 9

(21/ 8 )4/ 9

1/ 87

1/ 37

بالی ی

(19/ 4 )7/ 2

(19/ 2 )7/ 3

1/ 11

1/ 97

ضیربالی ی

(21/ 7 )7/ 1

(21/ 2 )7/ 1

1/ 72

1/ 47

بالی ی

(48/ 1 )13/ 1

(45/ 1 )14/ 5

1/ 8

1/ 15

ضیربالی ی

(38/ 7 )12/ 1

(41/ 7 )11/ 9

1/ 13

1/ 87

بررسی نتای جدول شماره  7نشانمی ده مد کمه در

خش و یکی اا خرده م یاسهاي آن (خوي خشم اک) و

گروه بالی ی ،بیماران داراي تحصیالن دیپل و پمایینتمر

نیز در م یاس بیان خش به طرف درون ،نممرهاي بماالتر

در م ایسه با بیماران داراي تحصیالن باالتر اا دیپل در

بهدس آوردهاندز بهعبارندیگر ،با افمزایش تحصمیالن،

خش و سه خردهم یاس آن (ااسماس

نمره افراد در این م یاسها کاهشمییابدز در م ابمل ،در

م یاسهاي اال

گروه ضیربالی ی ،ت ها در خمرده م یماس تمایمل بمه بیمان

خش  ،تمایل به بیان کالممی و جسممی خشم ) ،صمف
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جسمممی خشمم افممراد داراي تحصممیالن دیممپل و

این دو پرسش پژوهشی ،ضمن م ایسه نمرههماي نمونمه

پایینتر در م ایسه با بیماران داراي تحصیالن بماالتر اا

ضیربالی ی با نمره هاي هریمک اا گمروه هماي تشخیصمی

دیپل نمرهاي پایینتر کسبکردهاند.

چهارگانه ،م ایسمهاي نیمز میمان گمروههماي تشخیصمی
چهارگانه صورنگرف ز نتای این م ایسه در جمدول 5

مقایس تجرب  ،بيان و كنترل خشم در دو گخروه

م عک

بخخالينی و كنتخخرل بخخرای بررسخخی اعتبخخار مخخالک
پرسشنام STAXI-2

پیش اا انجمام م ایسمه الام اسم

تا به ای جا نشماندادهشمد کمه عواممل تعیمینک مده
وضعی
سن ،ج

شدهاس .
اا عمدم وجمود

تفاون هاي ااتمالی میان گروه ها که می توانمد نتمای را

فرد در ساختار اجتماعی -اقتصمادي اا جملمه

تح

و تحصیالن با تجربة خش و بیان و ک تمرل

تأثیر قراردهد ،اطمی ان ااصلکرد .ااآنجاکه نتای

این پژوهش نشمانداد کمه میمان سمن ،جم

و سمطح

آن رابطهدارد .ااآنجاکه افراد دو نمونه بالی ی و ضیربالی ی

تحصیالن بیماران با نممره هماي آنهما در م یماس هما و

اا نظر دو ویژگی سن و تحصیالن با یکمدیگر تفماون

خردهم یاسهاي  STAXI-2رابطهاي مع یدار وجوددارد،

آماري مع یداري دارند ،در م ایسه نممرههماي افمراد دو

تا پیش اا م ایسه نممره هماي افمراد  4گمروه

گروه بالی ی و ضیربالی ی الام اس

الام اس

تشخیصی (اختاللهاي اضطرابی ،اختاللهاي افسردگی،

دو متریّر سن و سطح

تحصیالن بهع وان متریرهاي همگام ک ترلشوندز نتمای

رخداد مانیا و اختالل شخصی

این تحلیلها در جدول  7نشاندادهشدهاند.

انفجاري مت اوب) نشاندادهشود که این افراد اا نظر سن،
توایع ج سی

همانگونهکه مالاظهمیشود ،تفماون نممرههماي دو

ضداجتماعی و اخمتالل

و سطح تحصیالن بما یکمدیگر تفماون

گممروه بممالی ی و ضیربممالی ی در همممه م یمماسهمما و

آماري مع یداري ندارند و در صمورن وجمود تفماون،

≤p

ن ش ااتمالی تفاون یادشمده بمه ه گمام تحلیمل هماي

خممردهم یمماسهمماي  STAXI-2در سممطح 1/1111
مع یدار اسم

آماري ،ک ترلشود.

و افمراد دو گمروه ،تفماوتی بمارا را در

تجربه ،بیان و ک ترل خش آشکارمیده مدز ایمن نتمای ،

در همین راستا ،با استفاده اا آاممون مجميور خمی

بمالی ی

و سطح تحصیالن و با اسمتفاده اا تحلیمل

اعتبار مالک پرسشنامه  STAXI-2را در جمعی

توایع ج

نشانمیدهد.

واریان

یکراهمه ،میمانگین سمن افمراد چهمار گمروه

تشخیصی با یکدیگر م ایسهشد .نتمای آاممون مجميور

مقایس تجرب  ،بيان و كنترل خشم در گروه های

خی نشانداد که افراد گروه هاي تشخیصی چهارگانمه اا

تشهيصی بالينی

نظر توایمع جم

اگرچه نتای جدول  7بهوضوح نشانمی دهد که میان

2

( )χ =2 /82, df = 3 , p=1/41و

دو گروه بالی ی و ضیربالی ی اا نظر تجربه ،بیان و ک تمرل

سطح تحصمیالن ( ) χ2 = 3/74, df= 3, p =1/31بما

خش  ،تفاون آماري مع یداري وجوددارد ،اما ااآنجاکه

یکدیگر تفاون آماري مع یداراي ندارندز در همین اال،

در تحلیل ميکور ،افراد نمونه بالی ی بهع وان یک گمروه،

یکراهه نشانداد که اا نظر

مورد تحلیل قرارگرفت د مشخص نیس

نتای آامون تحلیل واریان

سن ،میان گروه هاي تشخیصی چهارگانه تفماون آمماري

کمه «آیما افمراد

مع ممممیداري وجمممموددارد (df =3 , 445 ، p ≥1/ 1111

نمونممه ضیربممالی ی بمما هریممک اا گممروههمماي تشخیصممی

 . )F =11/17,نتای آاممون تع یبمی شمفه 1نشمانداد کمه

چهارگانه در م یاس هاي تجربمه ،بیمان و ک تمرل خشم
تفاون دارند یا ت ها با برخی اا آنها؟»ز اا آن گيشمته ،اا

میانگین سن افرادي که در گروه تشخیصمی اخمتاللهماي

نتای جدول  7نمی توان به این پرسش پاسخداد که «آیما

افسردگی قرارگرفتهاند بهطور مع یداري بیشتر اا میمانگین

گروه هاي تشخیصی چهارگانمه اا نظمر تجربمه ،بیمان و

سن افراد سه گروه تشخیصی دیگر اس .

ک ترل خش با یکدیگر متفاوناند؟»ز براي پاسخدادن بمه
1- Scheffe
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جدول  .7تحلیل کوواریان

براي م ایسه م یاسها و خردهم یاسهاي  STAXI-2به تفکیک دو گروه بالی ی و
ضیربالی ی با ک ترل دو عامل سن و تحصیالن

اال

ميانگين

ميانگين

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

F

معنیدارای

(24/ 2 )11/ 2

(19/ 5 )7/ 7

81/ 7 2

1/ 1111

ااساس خش

(9/ 7 )4/ 1

(5/ 4 )2/ 8

118/ 7 2

1/ 1111

تمایل به بیان کالمی خش

(8/ 1 )4/ 1

(7/ 7 )2/ 7

71/ 4

1/ 1111

تمایل به بیان جسمی خش

(7/ 7 )3/ 1

(7/ 8 )2/ 2

24/ 3

1/ 1111

خش

(27/ 7 )7/ 1

(21/ 7 )4/ 7

151/ 4

1/ 1111

خوي خشم اک

(9/ 9 )3/ 2

(5/ 7 )2/ 7

181/ 7

1/ 1111

واک ش خشم اک

(11/ 7 )2/ 9

(9/ 1 )2/ 4

81/ 5

1/ 1111

بیان بیرونی خش

(15/ 7 )4/ 5

(17/ 8 )3/ 5

73/ 4

1/ 1111

بیان درونی خش

(21/ 3 )4/ 4

(18/ 7 )3/ 8

77/ 5

1/ 1111

ک ترل بیرونی خش

(19/ 1 )7/ 3

(21/ 9 )7/ 1

38/ 4

1/ 1111

ک ترل درونی خش

(19/ 3 )7/ 1

(21/ 3 )7/ 3

47/ 7

1/ 1111

شاخص خش

(45/ 7 )13/ 8

(41/ 2 )12/ 7

118/ 4

1/ 1111

صف

خش

بالينی

غيربالينی

سطح

شخصممی ضممداجتماعی و اخممتالل انفجمماري مت مماوب و
بیماران مانیک در تمایل بمه بیمان جسممی خشم نممرهاي
1
پایینتر کسبکردهاند.
بیماران مبمتال بمه اخمتالل شخصمی ضمداجتماعی و
اخممتالل انفجمماري مت مماوب در تمممام م یمماسهمما و
خردهم یاسهاي  STAXI-2بهاسمتث اي م یماسهماي بیمان
درونی خش و ک ترل بیرونمی و درونمی خشم نسمب بمه
بیماران اضطرابی و افسرده ،نمره بماالتر و در م یماسهماي
ک تممرل درونممی و بیرونممی خشمم  ،نمممرهاي پممایینتممر
بهدس آوردهاند .بیماران مانیک در م یاس االم خشم و
در خردهم یاسهاي تمایل به بیان کالمی و جسممی خشم
نسب به بیمماران اضمطرابی و افسمرده ،نممرههمایی بماالتر
بهدس آوردهاندز همچ ین بیماران مانیک نسب بمه بیمماران
مبتال به اختاللهاي اضطرابی در خردهم یاس بیمان بیرونمی
خش  ،نمرهاي باالتر کسمبکمردهانمد .بیمماران مبمتال بمه
اختاللهاي اضطرابی و اختاللهاي افسردگی در هیچیک اا
م یاسها و خردهم یاسهاي مورد مطالعه با یکدیگر تفماون
آماري مع یداري ندارند.

با توجه به این یافته در م ایسه نمرههماي افمراد چهمار
گروه تشخیصی در م یاسها و خردهم یاسهاي ،STAXI-2
عامل سن بهع وان متریر همگام به تحلیل وارد شمدز نتمای
1
این تحلیل کوواریان کمه در آن اا آاممون بمونفرونمی
بهع وان آامون تع یبمی اسمتفادهشمدهاسم  ،در جمدول 5
م عک شدهاس .
نتای جدول  5نشانمیدهد که افراد نمونه ضیربالی ی در
م ایسه با هریمک اا گمروههماي تشخیصمی چهارگانمه در
م یاسها و خردهم یاسهاي اال و صف خش  ،ااساس
خش  ،خوي خشم اک و واک ش خشمم اک ،بیمان درونمی
خشمم و شمماخص کلممی خشمم نمممرهاي پممایینتممر
بهدس آوردهاندز همچ ین افراد نمونه ضیربالی ی در م ایسه با
هریک اا گروههاي تشخیصمی چهارگانمه ،خشم خمود را
بیشتر ک ترلمیک د .افراد نمونمه ضیربمالی ی در م ایسمه بما
بیماران افسرده ،مبتالیان به اختالل شخصی ضمداجتماعی
و اخممتالل انفجمماري مت مماوب و نیممز بیممماران مانیممک در
خردهم یاس تمایل به بیان کالمی خشم و نیمز در م یماس
بیان بیرونی خش نمرهاي پایینتر بهدس آوردهاندز همچ ین
افراد نمونه ضیربالی ی در م ایسه با بیماران مبتال بمه اخمتالل

1- Bonferroni
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جدول  .5تحلیل کوواریان

براي م ایسه نمونه ضیربالی ی با گروههاي تشخیصی چهارگانه و نیز م ایسه گروههاي تشخیصی چهارگانه
در م یاسها و خردهم یاسهاي  STAXI-2با ک ترل عامل سن
شهصيت

اختاللهای

اختاللهای

ضداجتماعی و

رخداد مانياس

نمون غيربالينی

اضطرابی ()1

ااسردگی ()0

اختالل انفجاری

()0

()5

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

(انحرافمعيار)

22

23/ 1

32/ 3

28/ 8

19/ 5

49/ 8

()8/ 3

()8/ 9

()14/ 1

()11/ 1

()7/ 7

()1/ 111

8/ 5

9/ 3

12/ 3

9/ 7

5/ 4

71/ 8

()3/ 5

()3/ 9

()4/ 1

()4/ 1

()2/ 8

()1/ 111

5/ 1

5/ 5

11/ 1

9/ 5

7/ 7

41/ 1

()3/ 3

()3/ 5

()7/ 3

()4/ 7

()2/ 7

()1/ 111

7/ 1

7/ 1

8/ 9

8/ 4

7/ 8

27/ 7

گروه  7با گروه هاي  3و  4تفاوندارد

()2/ 7

()2/ 7

()7/ 1

()4/ 3

()2/ 2

()1/ 111

گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد

24/ 7

24/ 9

29/ 7

27/ 4

21/ 7

74/ 7

()7/ 3

()7/ 5

()7/ 1

()7/ 1

()4/ 7

()1/ 111

9/ 4

9/ 7

11/ 9

11/ 7

5/ 7

78/ 7

()3/ 2

()3/ 1

()2/ 9

()3/ 8

()2/ 7

()1/ 111

11/ 1

11/ 3

11/ 7

11/ 7

9/ 1

28/ 7

()3/ 1

()2/ 8

()2/ 8

()2/ 7

()2/ 4

()1/ 11

گروه  3با گروههاي  1و 2تفاوندارد

17/ 7

15/ 1

21/ 4

19/ 5

17/ 8

37/ 3

()4/ 7

()4/ 2

()7/ 3

()7/ 2

()3/ 5

()1/ 111

گروه  7با گروههاي  3 ، 2و 4
تفاوندارد

21/ 3

21/ 1

21/ 3

21/ 7

18/ 7

17/ 4

()4/ 3

()4/ 2

()4/ 5

()7/ 3

()3/ 8

()1/ 31

متناوب ()9

مقياسها

اال

خش

)F (p

نتایج اممون تعقيبی

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد،
گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد
گروه  4با گروههاي  1و  2تفاوندارد

ااسممممماس
خش
تمایل به بیان
کالمی خش

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد
گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد
گروه  7با گروههاي  3 ، 2و 4
تفاوندارد
گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد
گروه  4با گروههاي  1و  2تفاوندارد

تمایل به بیان
جسمی خش

گروه  4با گروههاي  1و  2تفاوندارد
صف

خش

خممممممموي
خشم اک
واکممممم ش
خشم اک
بیان بیرونمی
خش

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد
گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد
گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد
گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد
گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد

گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد
گروه  4با گروه  1تفاوندارد
بیان درونمی
خش
ک ترل بیرونی
خش
ک ترل درونی
خش
شممممماخص
خش

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد

19/ 7

19/ 7

17/ 7

18/ 4

21/ 9

17/ 3

()7/ 7

()7/ 3

()4/ 3

()7/ 4

()7/ 1

()1/ 12

گروه  3با گروه هاي  1و  2تفاوندارد

19/ 8

19/ 7

15/ 3

19/ 1

21/ 3

17/ 81

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد

()7/ 1

()7/ 2

()4/ 8

()7/ 7

()7/ 3

()1/ 17

گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد

47/ 7

47/ 1

75/ 1

71/ 1

41/ 2

41/ 51

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد

()13/ 1

()13/ 7

()12/ 8

()14/ 2

()12/ 7

()1/ 111

گروه  :1اختاللهاي اضطرابیز گروه  :2اختاللهاي افسردگیز گروه  :3اختالل شخصی

گروه  7با ب یه گروهها تفاوندارد

گروه  3با گروههاي  1و  2تفاوندارد

ضداجتماعی و اختالل انفجاري مت اوبز گروه  :4رخداد مانیا و گروه  :7نمونه ضیربالی ی.

«آیا م یاس ها و خرده م یاس هماي  STAXI-2ممی توانمد

بحث و نتيج گيری
هدف اصلی اا انجام این پمژوهش ،بررسمی اعتبمار

ارایابی هاي معتبر و پایا اا تجربه ،بیان و ک ترل خش در

بمالی ی ایرانمی

می دهدز

مالک و پایمایی  STAXI-2در جمعیم

جمعی

بالی ی ایرانی فراه آورد؟» ،پاسخ مثب

پرسش پژوهشی دیگر مطالعمه ااضمر ،بررسمی وجمود

اس  .نتای مطالعه ااضر به این پرسمش پژوهشمی کمه
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تفاون در تجربه ،بیمان و ک تمرل خشم در گمروههماي

مطرحکردز البته در ک ار این محدودی ها ،مطالعه ااضر

تعداد افمرادي

کمه اا آن میمان ممی تموان بمه

تشخیصی بالی ی اس  .به دلیل محدودی

داراي نکان قوتی اس

که در گروههاي تشخیصی مختلف قرارگرفتهبودند ،ایمن

استفاده اا یک نمونه بهنسب

مطالعه کوشمید تما وجمود تفماون را در چهمار گمروه

س جشی که ضمن دارابودن ویژگیهاي روانس جی الام

(اختاللهماي اضمطرابی ،اخمتاللهماي

در جامعه ایران ،امکان سم جش تجربمه ،بیمان و ک تمرل

تشخیصی بزر

بمزر  ،اسمتفاده اا ابمزار

افسممردگی ،رخممداد مانیممک و اخممتالله ماي شخصممی

خش را امکانپيیرمیک د و تالش براي ک تمرل ااتممال

ضداجتماعی و اختالل انفجاري مت اوب) ممورد بررسمی

خطاي نو اول و دوم (واردکردن متریرهاي همگمام در

قراردهدز بررسی نتای این مطالعه به پرسمش پژوهشمی

تحلیلهاي آمماري و اصمول اطمی مان اا عمدم وجمود

می دهدز بیماران ایمن چهمار گمروه

نمره هاي انتهایی در داده هاي مورد تحلیل) اشمارهکمرد.

تشخیصی به درجان مختلفی خشم را تجربمه ،بیمان و

اک ون با درنظرداشتن نکان قون و ضعف این پمژوهش

ک ترلمی ک دز سرانجام ،نتای ااصمل اا ایمن مطالعمه،

به ت سیر و تبیین یافتههاي آن میپرداای .

دوم نیز پاسخ مثب

م ابع پژوهشی اا رابطه م فی میان سن و شدن خش

ضمن تکرار یافتمه همایی کمه اا یمک نمونمة ضیربمالی ی
بهدس آمدهبود ( ،)31در یک نمونة بالی ی نیز ،یافته هاي

امای می ک دز افراد مسنتر در م ایسه با افراد جوانتمر

مرتبط با  STAXI-2را گسترشمیدهد .در این قسمم

خشمممی کمتممر را گممزارشمممیک ممد ( 39 ،9و )35ز در

کوششخواهدشد تا یافته هاي مطالعمه ااضمر در پرتمو

مطالعه ااضر نیز در همر دو گمروه بمالی ی و ضیربمالی ی

م ابع پژوهشی موجود مورد بررسی قرارگیرد.

رابطهاي م فی و مع یدار میان سن با تجربه و بیان خش

پیش اا بحث دربارة یافتههاي مطالعمه ااضمر ،الام
اس

و رابطهاي مثب

به نکان قون و ضعف این مطالعه اشارهشمود .در

و مع یدار میمان ک تمرل خشم و سمن

وجوددارد.

ایمممن مطالعمممه اا روش نمونمممهگیمممري در دسمممترس

بممهطممورکلی ،براسمماس یافتممههمماي ایممن مطالعممه

اسمتفادهشممدهاسم ز ایممن نمونممه ف مط اا شممهر تهممران

می توانگف

در افراد سمال و نیمز در افمراد مبمتال بمه

انتخابشده و میزان تحصیالن افمراد نمونمه بما میمزان

اختاللهاي روانش اختی ،دراالیکه تجربه خشم (چمه

تحصیالن افراد باسواد تهرانی ت اسمبینمدارد .براسماس

در شکل اال

خش ) و نیز بیمان

نتای سرشماري نفموس و مسمکن ( 18 ،)38درصمد اا

خش به طرف بیرون بعد اا رسیدن به سن چهل سمالگی

افراد باسواد تهرانی ،داراي مدرک تحصیلی ابتمدایی18 ،

کاهشمی یابد ،توانایی ک ترل خشم بما بماالرفتن سمن،

درصد داراي مدرک راه مایی 37 ،درصد داراي ممدرک

افزایشمییابدز در همین رابطه ،در افراد سال و در افراد

دبیرستان و پیشدانشگاهی و  23درصمد داراي ممدرک

بیمار ،بیان درونی خش با سن رابطهاي ندارد.

دانشگاهی هست د .وضعی

مدرک تحصیلی  7درصمد اا

و چه در شکل صف

1

همانگونهکه در جاي دیگر به تفصیل بحثشدهاس

افراد باسواد تهرانی نامشخص اس  .اا م ایسه این ارقام

( ،)34متخصصان بمالی ی عالقمهم مد بمه مطالعمه تمأثیر

با اطالعان جدول  1میتوان است باطکرد که نمونه مورد

ساختارهاي اجتماعی بر اماالن هیجمانی اا دو نظریمه

ت ظی ن ش اجتماعی 1و دوره اندگی 2براي تبیین رابطه

مطالعه دس ک درخصوص سمطح تحصمیالن معمرف
جمعی

شهر تهران نیس ز به همین دلیل به ه گام تعمی

یافتههاي این مطالعه باید به این محدودی

میان سن و تجربه خش استفادهکردهاند .براساس نظریمه

آن توجهکرد.

ت ظی ن ش اجتماعی ،خشم شمدید انعکاسمی اا ن مش

محدودبودن تعمداد افمراد در دو گمروه رخمداد مانیما و

اجتماعی افراد اس ز فرد داراي ن ش هاي چ دگانمه ،در

ضممداجتماعی و اخممتالل انفجمماري

م ایسه با فردي که ت ها داراي یک ن ش اس  ،به ااتمال

اخممتالل شخصممی

مت اوب را بهع وان محدودی هاي دیگر این پژوهش باید

1- social role arrangement
2- life course theory
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بیشتر با فعالی هایی درگیر میشود که انجام آنها مستلزم

تجربهمی ک د ،انان ،در م ایسه با مردان ،بیان خش خود

اس  ،امري که بمه نوبمه خمود ،تمالش

به طرف درون را بیشتر ک ترلممی ک مدز آرچمر نیمز در

بممراي دسممتیابی بممه نتممای مطلمموب و ممموردنظر را

دراالیکه ممردان

اِعمال مسئولی

افزایشمی دهدز تح

فراتحلیلی که انجامداد ،نشاندادهاس

در تمام م اطع سم ی اا انمان پرخاشمگرترند اا لحما

چ ین شرایطی بروا خش به دنبال

مواجهه با ناکامی دور اا کهن نخواهدبود .بما بماالرفتن

شدن خش و فراوانی بروا آن ،تفاوتی مع یدار میان دو

سن و افزایش تجربه ،فمرد بهتمر ممیتوانمد ن مشهماي

ج

وجودندارد .اگر چمه جمز ااتممال تفماون هماي

اجتماعی را ت ظی ک د و درجاتی اا ناکامی ،برانگیختگی،

فره گی میان نمونههاي مورد استفاده در مطالعه ااضر و

و سممرخوردگی را بممهع مموان بخممش

نمونه هاي مورد استفاده اسپیلبرگر ( )9و آرچر ( )42کمه

جداییناپيیر اندگی اجتماعی خود بپيیرد .نظریمه دوره

اروپایی و آمریکایی بودهاند ،عل

دیگري بمراي تبیمین

اندگی ،سن را بهع وان یکی اا شماخصهماي موقعیم

این تفاون به کهن نویس دگان این م اله نمیرسد ،تکرار

فرد در ت ظی ن ش اجتماعی می نگمرد .براسماس نظریمه

یافتههاي ااصل اا مطالعه نمونمهاي ضیربمالی ی در یمک

عممدم رضممای

پیممرلین 1و اسممکاف ،)41( 2سممن در شممکلدهممی بممه

نمونه بالی ی نشانمی دهد که عل

وابستگی ها و م تبمیان انمدگی رواانمه ممؤثر اسم ز

تأثیر خود را صرفنظر اا ابتال یا عدم ابمتالع افمراد بمه

ب ابراین ،بهطور بال وه میتواند تجربیان هیجانی اا جمله

اختاللهاي روانش اختی اِعمالمی ک د .بمهنظرممی رسمد

تأثیر قراردهد .طی امان ،افراد می توان مد

پژوهش هاي آی ده براي یافتن تبیی ی براي این

خش را تح

الام اس

راههایی جدید را براي انطباق با چمالشهماي اجتمماعی

ااتمالی این تفماون،

یافته خالف انتظار تالشک د.

بیامواندز درنتیجمه ،در مراامل میمانی و پایمانی عممر،

نتای این مطالعه نشانمیدهد کمه در گمروه بمالی ی،

تجربیان تجمعی سن ،صرفنظر اا سطح تحصیالن یما

قدرن رابطه میان تجربه خشم بما سمطح تحصمیالن،

عوامل اقتصادي ،ممیتوانمد ک تمرل بهتمر واکم شهماي

قويتر اا قدرن رابطه ميکور در گروه ضیربالی ی اسم ز

هیجانی را در مواجهه با سرخوردگیها و ناکامیها براي

ب ابراین می توان این است باط را مطرحکرد که در بیماران

انسان میسرسااد ( .)41با توجه به یافته هاي این مطالعمه

مبتال به اختاللهماي روانشم اختی ،سمطح تحصمیالن

می توان این ااتمال را مطرحکرد کمه دو نظریمه ت ظمی

پایینتر با تجربه خش شدیدتر همراه اس

ن ش اجتماعی و دوره اندگی اثمر خمود را بمر انسمان،

بالی ی به ه گام ارایمابی و درممان بیممارانی کمه داراي

صممرفنظممر اا وجممود یمما عممدم وجممود بیممماريهمماي

سطح تحصیالن پایینتري هست د باید به ااتمال وجمود
خش بیشتر توجهداشتهباش د.

روانش اختی ،برجامیگيارند.
نتای این مطالعه نشانداد که در هر دو نمونه بمالی ی

و متخصمص

1

م ایسه دو گروه بالی ی و ضیربالی ی  ،ااکی اا آن

و ضیربالی ی ،انان خشمی شدیدتر (براسمب نممرههماي

اس

خوي خشم اک و شاخص کلی خش ) را در م ایسه بما

می تواند به طور موف ی آمیزي  ،افراد نمونه بالی ی را

مردان تجربهمی ک دز در م ابل ،مردان در م ایسه با انان،

اا افراد نمونه ضیربالی ی تفکیک ک دز این نتای مبمین

ک ترل بیشتري بر خش خود (براسب نمرههماي ک تمرل

بهره م دي پرسش نامه اا اعتبمار ممالک اسم

( . ) 29

درونی و بیرونی خش ) اِعمالمی ک د .اگرچه این یافتمه

براسمماس یافتممه همماي ایممن مطالعممه مممی تمموان گفم

با نتای مطالعه دیگري که در یک جمعیم

که تمام م یاس ها و خرده م یاس هاي

STAXI-2

دانشمجویی

در االی که افراد گروه ضیربالی ی ،در م ایسه با افمر اد

انجامشده ( ،)31هماه گ اس  ،با یافتههماي اسمپیلبرگر
( )9و آرچر ( ،)42ناسااگار اس ز اسمپیلبرگر نشمانداد

گروه بالی ی ،بهتر می توان د خش خود را بمه طمرف
درون و بیرون ک ترل ک د ،افمراد گمروه بمالی ی ،در

دراالیکه مردان ،در م ایسه با انان ،خشمی شدیدتر را

2- Skarf
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This paper reports the results of a preliminary study which examined
the criterion validity and reliability of a Farsi version of the State-Trait
Anger Expression Inventory (STAXI-2) amongst a clinical sample
with psychological disorders. Four hundred and fifty-one patients with
the mean (SD) age of 31.2 (9.7) years who met the DSM-IV-TR
criteria for only one of the following disorders: anxiety disorders
(n=144), depressive disorders (n=203), manic episode (n=26),
antisocial personality disorder and intermittent explosive disorder
(n=51) completed the Farsi version of STAXI-2. The instrument was
also completed by non-clinical sample (n=1071). The mean (SD) age
of the non-clinical sample was 28 (10.1) years. In order to examine
the stability of the Farsi STAXI-2 over time, the instrument was readministered to a sub sample of 22 psychiatric patients after two
weeks from the first assessment. Significant differences were found
between the clinical and non-clinical samples in the proposed
directions. Compared to the clinical sample, non-clinical people scored
significantly lower in all scales and subscales of the Farsi STAXI-2
with the exception of Anger Control-In and Anger Control-Out. On the
other hand, the non-clinical sample scored significantly higher on
Anger Control-In and Anger Control-Out, compared to the clinical
sample. Finally, the results of the present study revealed that the
scales and subscales of the Farsi STAXI-2 are reliable, as measured
in terms of internal consistency and test-retest reliability. These
results provide preliminary support for the use of the Farsi STAXI-2
amongst clinical population in Iran.
Key Words: Anger, Criterion Validity, Reliability, STAXI-2, Clinical sample
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