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مقدمه
خشم یکی از شایعترین هیجانهایی است که تجربه م یش ود (آوری ل .)3993،3اگرچ ه در
مورد خشم بیشتر از سایر هیجانها بحث میشود ،ولی به نظر میرسد که کمتر از همه مورد
مطالعه قرارگرفته است (برنر .)3339 ،3خشم به خودی خود یک هیجان ک ارکردی اس ت و
میتواند منابع روانشناختی را برای واکنش مناسب انسان نسبت به خطر آماده س ازد .ک نش
خشم ،ب روز پرخاش گری ب رای مواجه ه ب ا تهدی د احتم الی اس ت ،بن ابراین ،دارای ارزش
انطباقی است .خشم بهعنوان نشانگانی از احساسات ،شناختها و واکنشه ای فیزیولوژی ک
نسبتاً مشخصی که با میل به آسیب زدن به هدفی همراه است ،تعریف شده است (برک ویتز و
هارمون جونز .)3334 ،2علیرغم اهمیت ک نش انطب اقی خش م ب رای بق ا ارگانیس م ،ب روز
نابهنگام خشم موجب بروز مشکالت متعدد بین شخصی و اجتماعی و آمادگی برای ابتال ب ه
برخی از بیماریهای جس می و روان ی م یش ود .رابط ه خش م ب ا خص ومت (داویدس ون و
همک اران ،)3333،4ناس ازگاری ف ردی (دفنب اجر و همک اران ،)3995،5اوتیس م (ماتس ون و
همک اران ،)3335 ،5افس ردگی (گ ودوین3335 ،1؛ جاکوبس ن و همک اران )3992 ،9و
اسکیزوفرنی (هاروی و همکاران )3991 ،9تأیید شده اس ت .همنن ین ،خش م در ک ودک و
نوجوان با پیامدهای منفی سالمت جسمی شامل فشارخون باال ،عالئ م روانتن ی (هاگلن د و
همکاران ،)3994 ،33بیماریه ای قلب ی (ه اربر

و همک اران ،)3332،33آس م (فری دمن و

همکاران )3991،33و سرطان (توماس و همکاران )3333 ،32همراه است.
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در س طم مدرس ه نی ز اب راز خش م منج ر ب ه رفتاره ای کالس ی مخت ل (آیزنب ر

و

همک اران3999،3؛ واش ب وچس و همک اران ،)3999،3ط رد از س وی همس االن (دوقرت ی،2
 ،)3335عدم موفقیت علمی و فرار از مدرسه (کوکو3335 ،4؛ ویت ارو )3335 ،5و بزهک اری
(دودجی و همکاران3332 ،5؛ کورنل و همکاران )3999 ،1میگردد.

ازنظر تحولی ،ظهور و بروز کالمی خشم در حدود س ن  2س الگی تحق م ییاب د .امّ ا
بااینوجود ،امکان ارزیابی خشم از طری روشهای خودسنجی تا  1سالگی میسر نمیباش د
(دل باریو .)3333 ،9طب نظر محققان بعضی از ویژگیهایی که در ساله ای اولی ه ک ودکی
تحول یافته و ظاهر میشوند ،تمایل به پایداری و ثبات در طول زن دگی دارن د (اش یلبرگر،
 .)3995محققان دریافتن د ثب ات در ویژگ ی خش م در دان شآم وزان پای ه تحص یلی ب االتر
بهمراتب بیشتر از دانشآموزان پایه تحصیلی پایینتر میباشد و کودکان کم سنت ر بیش تر از
کودکان بزر تر خشم خود را بیان میکنند (دنهام3333 ،9؛ شی من و همکاران.)3332 ،33
ارزیابی خشم از طری پرسشنامه خودسنجی 33یک ی از روشه ای ارزی ابی خش م اس ت
که اطالعات زیادی را فراهم میکند؛ و درحالیکه امک ان مقایس ه گروه ی را ب ا توج ه ب ه
ارزیابیهای همساالن فراهم میکند و در تشخیص اختالالت رفتاری و بالینی آنان نیز م ثثر
است .ارزیابی خشم کودک و نوجوان با استفاده از ابزارهای خودسنجی اولین بار با معرف ی
مقی اس بی ان خش م مرب و ب ه بیم اریه ای ک ودک )PAES( 33آغ از ش د (ج اکوو و
همکاران .)3999 ،32به دنبال آن پرسشنامههای متعددی در رابطه با خشم کودک و نوج وان
منتشر شد ،یکی از این آنها ،نسخه دوم پرسشنامه صفت-حالت بیان خشم ویژه کودک ان و
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2. Wasch busch & et al
3. Doughert
4. Kokko
5.Vitaro
6. Dodji
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8. Del Barrio
9. Denham
10. Shipman
11. Self-report
12. Pediatric Anger Expression Scale
13. Jacobs & et al
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نوجوانان (STAXI-2 C/A) 3است .این پرسشنامه از ) (STAXI-2اقتب اس ش ده اس ت ک ه
توسط اش یلبرگر ( )3999 ،3999برای اندازهگیری خشم در بزرگساالن طراحی شده اس ت.
ساختار مفهومی  STAXI-2C/Aبهطور زیادی شبیه ) STAXI-2و (STAXIاست .مقی اس
خشم کودک  STAXI-2 C/Aامکان ارزیابی از تجربه ،بیان و کنترل خش م در کودک ان و
نوجوانان را فراهم میکند .بهعالوه این مقیاس بهعن وان ی ک روش ارزی ابی بس یار دقی از
عناصر خشم هم برای کودکان و نوجوانان بهنج ار و ه م کودک ان و نوجوان انی اس ت ک ه
کانون توجه ب الینی هس تند .پرسش نامه ) (STAXI-2 C/Aدر تحقیق اتی نی ز م ورد اس تفاده
قرارگرفت ه اس ت .ب هعن وان نمون ه در مطالع های ک ه ب ه بررس ی عوام ل ش ناختی م ثثر ب ر
پرخاشگری در نوجوانان بزهک ار پرداخت ه ب ود ،از ای ن اب زار اس تفاده ش ده ب ود (اس میت؛
 .)3333همننین پاترسون و همکارانش ( ،)3333با اس تفاده از ای ن اب زار ب ه بررس ی برنام ه
مدیریت خشم بر روی نوجوانان آفریقایی آمریکایی پرداختند .عالوه بر ای ن پرسش نامه ،دو
ابزار دیگری نیز جهت سنجش خشم کودکان و نوجوانان وجود دارد که ه ر دو ب ر اس اس
مدل صفت-حالت ،بیان خشم اش یلبرگر س اخته ش دهان د و س اختار ع املی آنه ا ش باهت
زیادی به ) (STAXI-2 C/Aدارد .یکی از آنها مربو به دل ب اریو و همک ارانش ()3334
در اس انیا است ،آنها بر روی  3393آزمودنی( ،میانگین سنی 33/99 ،و انحراف اس تاندارد،
 )3/39برای ساخت مقیاس خشم کودک و نوجوان مطالع ه کردن د ،حاص ل مطالع ه آنه ا
پرسشنامهای با  45عبارت بوده است .این پرسشنامه منطب ب ر STAXIبزرگس االن اس ت و
شامل  33عبارت در بخش اول (حالت خشم) 9 ،عبارت در بخش دوم (صفت خش م) و 34
عبارت در بخش سوم (بیان و کنترل خشم) میباشد .ضرایب اعتبار کرونباخ مقیاسها و زیر
مقیاسها از  3/93تا  3/52گزارش شده است .بهجز بی ان خش م ب ه س مت بی رون ک ه 3/45
است .اعتبار آزمون باز آزمون آن با فاصله  33روزه بر روی  51آزمودنی انجام شده اس ت.
همبستگی پیرسون بهدستآم ده ب هج ز مقی اس حال ت خش م و احس اس خش م ب رای هم ه
مقی اسه ا معن یدار ب وده اس ت (میگوئی ل -توب ال .)3333 ،اب زار دوم مرب و ب ه رائ ول و
همکارانش ( )3333در مکزیک میباشد .آنها به ساخت و بررسی مقیاسی منطب بر نس خه
1. State-Trait anger expression inventory-2 child and adolescent
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اس انیایی مقیاس خشم کودک و نوجوان پرداختند .در طی تحلیل عاملی انجام شده بر روی
 593کودک پایه  4،5و  5ابتدایی 4 ،مقیاس استخراج شد که  5سثال حالت خشم 5 ،س ثال
صفت خشم (خوی خشمناک) 1 ،سثال بیان خشم به سمت بیرون و  33سثال کنت رل خش م
را ارزیابی میکند .ضرایب آلف ای کرونب اخ ب رای ه ر مقی اس ب ه ترتی ب عب ارت از ،3/15
 3/12 ،3/15و  3/99میباشد .کنترل خشم با سایر مقیاسها همبستگی منفی داشت؛ اما سایر
مقیاسها با همدیگر همبستگی مثبت داشتند .در این مطالعه ،محققان موف نش دند س ثاالت
مربو به بیان خشم به سمت درون و واکنش خشمناک را بسنجند.

هدف پ ژوهش حاض ر بررس ی م دل س اختاری ( )STAXI-2 C/Aدر جمعی ت ایران ی
میباشد .در مدلهای ساختاری همواره دو سثال اساسی مطرح است؛ -3آی ا ش اخصه ا ی ا
معرفهای بهکاررفته در مدل همان چیزی را اندازه میگیرد که م دنظر محق اس تا ای ن
سثال روایی متغیرهای آشکار (قابل مشاهده یا تجربی) را ارزیابی میکن د -3 .متغی ره ای
آشکار با چه دقتی متغیر نهفت ه (غی ر قاب ل مش اهده ی ا نظ ری) م ورد نظ ر را ان دازهگی ری
میکنند .این سثال اعتبار متغیرهای آشکار یا عب اراتی را ک ه محق ب رای س نجش متغی ر
نهفته انتخاو کرده است را ارزیابی میکند .تحلیل ساختار کواری انس ،ی ک روش آم اری
چند متغیری است که تحلیل عاملی تأییدی را برای تحلی ل رواب ط فرض ی ب ین متغی ره ای
نهفته که بهوسیله متغیرهای آش کار ان دازهگی ری ش دهان د ،ب ه ک ار م یگی رد .ی ک م دل
س اختاری کواری انس درواق ع ترکیب ی از دو زی ر م دل اس ت .ی ک بخ ش از آن م دل
اندازهگیری است که نشان میدهد که هر متغیر نهفته چگون ه ب هوس یله ش اخصه ای قاب ل
مشاهده اندازهگیری و عملیاتی شدهاند .بخش دیگر آن مدل ساختاری است که ب ه توض یم
روابط بین متغیرهای نهفته میپردازد (النگ .)3992 ،3تحلیل ساختاری کواریانس ذاتاً یک
روش تأییدی است که تالش م یکن د ت ا تأیی د کن د ک ه درخص و

رواب ط فرض ی ب ین

متغیرهای نهفته و همننین بین متغیره ای نهفت ه و آش کار ب ا دادهه ای تجرب ی در دس ترس
تناقضی وجود ندارد (النگ.)3992،

1. Long
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روش پژوهش
روش این تحقی از نوع رابطهای (همبستگی) میباشد ،زیرا ه دف ای ن پ ژوهش طراح ی و
تبیین مدل میباشد .جامعه آماری پ ژوهش حاض ر ش امل کلی ه دان شآم وزان راهنم ایی و
دبیرستانی شهر تهران بوده که در سال تحصیلی  3299-3293در مراکز آموزشی مناط ،39
 4 ،5 ،9و  2مشغول به تحصیل بودهاند .طب توص یه ت اچین ک و فی دل ( )3333ب ه ازای ه ر
عبارت حداقل  33آزمودنی در تحلیل عاملی باید وج ود داش ته باش د .پرسش نامه «ص فت-
حالت-بیان خشم» در کودکان و نوجوان دارای  25عبارت است .ب رای تعی ین حج م نمون ه
الزم جهت تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی 555 ،نفر شامل  393پس ر ( )53/3و  355دخت ر
( )41/9با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاو شدند.

ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش از نسخه فارسی ( STAXI-2 C/Aبرنر )3339 ،استفاده شده است .این ابزار
امکان ارزیابی تجربه ،بیان و کنترل خشم را در کودک ان و نوجوان ان ف راهم م یکن د .ای ن
پرسشنامه دارای  25عبارت با  5مقیاس و  4خرده مقیاس است .مقیاسهای آن عبارتاند از:
حالت خشم ( 33عبارت) ،صفت خشم ( 33عبارت) ،بیان خشم به طرف بیرون ( 5عب ارت)،
بیان خشم بهطرف درون ( 5عبارت) و کنترل خشم ( 5عبارت) .مقیاس حال ت خش م دارای
 3خرده مقیاس احساس خشم و احساس تمایل به بیان کالمی و جسمی خشم اس ت ک ه ه ر
کدام شامل  5عبارت است .مقیاس صفت خشم نیز دارای  3خرده مقیاس خ وی خش مناک
و واکنش خشمناک است که هر ک دام  5عب ارت دارد .ای ن اب زار دارای س ه بخ ش اس ت
بخش اول حالت خشم ،بخش دوم صفت خشم و بخش سوم بیان و کنترل خشم .هر بخ ش
دستورالعمل مستقلی دارد ،بنابراین هر بخش مجزا از بخش دیگر اس ت .برن ر و همک ارانش
( )3339ضریب آلفای کرونباخ برای کل جمعیت بهنجار را در مقیاس حال ت خش م ،3/91
صفت خشم  ،3/93خشم به سمت بیرون  ،3/13خشم به س مت درون  3/13و کنت رل خش م
 3/19گزارش کردند .ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه بالینی از نوجوانان دختر و پس ر
با اختالالت رفتاری ،نیز مورد مطالعه قرار گرفت .علیرغم اینکه حجم نمونه ب الینی پ ایین
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بود ،ولی ضریب آلفای کرونباخ برای صفت خشم و حالت خشم از  3/94تا  3/99بهدس ت
آمد .ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده برای گروه بالینی در مقی اس حال ت خش م ،3/94
صفت خشم  ،3/99خشم به سمت بیرون  ،3/94خشم به س مت درون  3/14و کنت رل خش م
 3/99گزارش شد .نتایج نشان میدهد که این ابزار دارای اعتبار مطلوبی است.

یافتههای پژوهش
-1ویژگیهای جمعیت شناختی

میانگین (انحراف معیار) سن دانشآم وزان پس ر و دخت ر ش رکتکنن ده در ای ن مطالع ه ب ه
ترتیب برابر با ( 34/59 )3/14سال و ( 34 )3/13سال بود 393 .نفر ( )53/3از اف راد نمون ه را
پسر و  355نفر ( )41/9از افراد نمونه را دختر تشکیل میدهد.
-2روایی

سازه1

روایی سازه مقیاسهای حالت خشم ،صفت خشم و شیوه بی ان و کنت رل خش م ب ه دو روش
مورد وارسی قرار گرفت)3 :با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی )3با استفاده از روش تحلیل
عاملی تأییدی (با استفاده از نرمافزار  .)LISREL-1.9از آنج ا ک ه س ه بخ ش پرسش نامه از
یکدیگر مستقل هستند ،تحلیل عوامل هر بخش بهصورت جداگانه انجام میگیرد .به منظ ور
بررسی روایی پرسشنامه از روش ( )cross- validationاستفاده ش د ،ب هط وریک ه ب ر روی
نیمی از افراد نمونه تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت ،از آنجا که عوامل بهدس تآم ده
در نمونه ایرانی ،مشابه نمونه آمریکایی بود ،برای اطمینان از تأیید ساختار عاملی پرسش نامه،
بر روی نیمی دیگر از افراد مورد مطالعه تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت .هدف از ای ن
روش این بود که آیا عوامل کشف شده در نیمی از نمونه ،در نیمی دیگر م ورد تأیی د ق رار
میگیردا این روش روایی نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی را افزایش میدهد.
ساختار عاملی  STAXI-2 C/Aدر جمعیت دانشآمووزان ایرانوی :تحلیو عواملی
اکتشافی و تأییدی

در تحلی ل ع املی اکتش افی ،جه ت اس تخراج عوام ل 3عب ارات  STAXI-2 C/Aاز روش
تحلیل عاملی محورهای اصلی 3استفاده شد .چرخش مناسب با توجه ب ه توص یه تباچنی ک و
1.Constract validity
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فیدل )3995( ،یک چرخش مایل (ابلیمین مستقیم) است؛ زیرا مش اهده ض رایب همبس تگی
بین عاملها نشان داد که تمام ضرایب همبستگی باالتر از  3/53اس ت .ب هع الوه ،ب ر اس اس
توصیه فابریگار ،وگنر ،مک کالوم و استراهان ،)3999( ،2مناس بت رین روش چ رخش ک ه
برای تحلیل عاملی اکتشافی اینگونه دادهها انتخاو میشود ،روش چرخش متمای ل اس ت.
همننین از مالک ارزش ویژه  3و بزر تر از آن (گاتمن3954 ،4؛ کیزر )3953 ،5و نی ز از
نمودار اسکری (کتل )3955 ،5برای استخراج عوامل استفاده شد .در تحلیل عام ل ،عب ارات
دارای بار عاملی  3/ 23و باالتر برای گزارش انتخاو شدند.

عالوه بر تحلیل عامل اکتشافی ،برای تأیید تئوری برنر ،تحلیل عاملی تأیی دی نی ز ،روی
دادهها انجام گرفت .این مدل بر اس اس هم ان عوام ل اولی های ک ه در جمعی ت آمریک ایی
بهدستآمده بود ،طراحی شد .تحلیل عاملی تأییدی بر روی ماتریس واریانس-کوواری انس
انجام گرفت .روش مورد استفاده برای برآورد برای ه ر س ه بخ ش ،حال ت خش م ،ص فت
خشم و ش یوه بی ان خش م ب ا روش ح داقل مج ذورات ب یوزن  ULSب رآورد ش ده اس ت.
بهمنظور رسیدن به تشخیص مدل ،ضرایب رگرسیون جمالت خطا روی متغیره ای درون ی
با  3ثابت شدند (مک کالوم و همکاران .)3995 ،نتایج بهدستآمده از  555دان شآم وز ب ا
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی لیزرل مورد بررسی قرار گرفت .نت ایج آن در دی اگرام 3 ،3
و  2و جداول  1 ،5 ،5 ،4 ،2 ،3و  9ارائه شده است .ض رایب  yλنش ان م یده د ک ه ب ا ه ر
واحد تغییر در متغیر نهفته در صورتی که سایر متغیرهای نهفته ثابت فرض شوند چه می زان
تغییر در متغیر آشکار  Yایجاد میشود .این برآوردها استاندارد نشده هستند و شبیه ضرایب
رگرسیون در تحلیل رگرسیون م یباش ند و ب ر اس اس واح د ان دازهگی ری متغیره ا انج ام
میگیرند .خطای استانداردی که در داخل پرانتز قرار دارد ،نشان میدهد که مق دار پ ارامتر
با چ ه دقت ی ب رآورد م یش ود .مق ادیر ، tمعن اداری برآورده ا را نش ان م یده د .مج ذور
1. Factor extraction
2. Principle axis factoring
3. Fabrigar,Wegener, MacCallum, &Strahan
4. Guttman
5. Kaiser
6. Cattel
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همبستگی چندگانه ) (R2برای بخش معادالت اندازهگیری ،نشان م یده د ک ه چ ه مق دار
واریانس متغیرهای آش کار توس ط م دل تبی ین م یش ود .ای ن مق ادیر ش بیه  R2در تحلی ل
رگرسیون است و نشان م یده د ک ه چ ه می زان از تغیی رات متغیره ای وابس ته (س ثاله ا)
بهوسیله مقیاسها و خرده مقیاسها تبیین میشود .سثالهای اول هر خ رده مقی اس ب ا ثاب ت
کردن برآورد پارامتر آن به عنوان پارامتر مرجع شناخته میشود و اولین ش اخص ه ر متغی ر
درونی برابر ب ا  3اس ت .رابط ه ب ین متغی ر نهفت ه بیرون ی و درون ی گام ا م یباش د .خط ای
ساختاری یا زتا ) (ζمقدار خط ای متغی ر نهفت ه درون ی اس ت ک ه توس ط متغیره ای نهفت ه
بیرونی تبیین نمیشود .مجذور همبستگی چندگان ه ) (R2ب رای بخ ش مع ادالت س اختاری
نشان میدهد که چه مقدار واریانس متغیرهای نهفته درونی توسط مدل تبیین میش ود .ای ن
مق ادیر ش بیه  R2در تحلی ل رگرس یون اس ت و نش ان م یده د ک ه چ ه می زان از تغیی رات
متغیرهای وابسته (خرده مقیاسها) بهوسیله متغیر مستقل تبیین میشود .همانط ور ک ه نت ایج
جداول نشان میدهد ،تمام برآوردها معنادار م یباش ند؛ ک ه ای ن معن اداری دق ت و روای ی
پارامترها را نشان میدهد .مقادیر مجذور همبستگی چندگانه ) (R2تمام متغیرها نی ز معن ادار
میباشد .نتایج بهصورت مجزا ب رای س ه قس مت پرسش نامه  STAXI-2 C/Aدر زی ر ارائ ه
میشود.

در اینجا بهمنظور پرهیز از تک رار ،ش اخصه ای نیک ویی ب رازش قب ل از ارائ ه ج داول
آم اری ارائ ه م یش ود( x2 :مج ذورخی)( d.f ،درج ه آزادی)( SRMR ،ریش ه می انگین
استاندارد شده مجذور باقیماندهه ا) اس ت .همنن ین ،مق ادیر ب االتر از  3/95ش اخصه ای
روبرو برازش قابل قبول مدل را نشان میدهد :این شاخصها عب ارتان د از( GFI :ش اخص
نیک ویی ب رازش)( AGFI ،ش اخص نیک ویی ب رازش اص الح ش ده)( IFI،ش اخص ب رازش
فزاین ده)( NFI ،ش اخص ب رازش هنج ار ش ده)( CFI ،ش اخص ب رازش نس بی) .مق ادیر
 RMSEAکوچکتر  3/35حاکی از برازش قابلقبول مدل ،بین  3/35تا  3/39نش اندهن دۀ
برازش تقریباً خوو ،بین  3/39تا  3/3نشاندهنده برازش متوسط و بزر ت ر از  3/3ح اکی
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از برازش ضعیف مدل است .شاخص  ،ECVIشاخص روایی درونی مورد انتظار است ،ک ه
هرچه این مقدار به صفر نزدیکتر شود برازش مدل بهتر است (براون و کادک.)3992 ،3
تحلی عام اکتشافی و تأییدی مقیاسها و خرده مقیاسهای حالت خشم

نتایج بهدست آمده از بخش اول پرسشنامه STAXI-2 ( C/Aحالت خشم) بر روی 555
دانشآموز ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ای ن تحلی ل
در جدول  3ارائه شده است .دو عامل از بخش اول پرسشنامه استخراج ش ده اس ت .ای ن دو
عامل درمجموع  53درصد واریانس مشترک را تبیین میکنند .آزمون کفایت نمون هگی ری
کیزر میر اکلین (KMO) 3در کل نمون ه 3/93 ،اس ت ک ه مق دار رض ایتبخ ش ب ه ش مار
میآید .آزمون کرویت بارتلت 2مقدار کای اسکوئر را برای کل نمونه ،براب ر ب ا ،3519/12
نشان میدهد ،این مقادیر با درجه آزادی  45در سطم  P< 3/3333معنیدار است.

همانطور که در جدول  3دیده میشود ،تحلی ل ع املی ،دو عام ل ی ا خ رده مقی اس را
استخراج کرد که با نتایج تحلیل عاملی برنر ( 3عامل یا خرده مقیاس) یکس ان اس ت .عام ل
اول از  5عبارت بیان کالمی و جسمانی خشم تشکیل شده است (عبارات  9 ،2 ،3 ،3و .)33
عامل دوم از  5عبارت احساس خشم تشکیل شده است (عبارات  1 ،5 ،5 ،4و  .)9ب هاس تثنا
عبارت  4و  33در هیچ عبارتی بارهای ثانویه در هر دو عامل بهدست نیام د .عب ارات ه ر دو
عامل ،بارهای عاملی باال روی عوامل مربوطشان دارند .از آنج ا ک ه از چ رخش ابلیم ین در
استخراج عوامل استفاده شد ،بنابراین ،فرض بر این است که دو عامل (خرده مقیاس) به ه م
وابسته هستند (جدول .)3
یک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون میزان برازش دادهها ب هدس ت آم ده از جمعی ت
ایرانی با مدل اولیه برنر روی عبارات بخش اول پرسشنامه انجام گرف ت .م دل برن ر از ی ک
متغیر نهفته بیرونی به نام حالت خشم ( متغیر کس ای  ،)ξدو عام ل ی ا خ رده مقی اس ( متغی ر
نهفته درونی  )ηاحساس خشم ،بیان کالمی خشم و بیان جسمانی خشم و  33متغی ر آش کار
که (عبارات  9 ،2 ،3 ،3و  )33روی عام ل نهفت ه احس اس خش م( ،عب ارات  1 ،5 ،5 ،4و )9
1. Browne&Cudeck
)2. Kaiser – Meyer Olkin(KMO
3. Bartlettd test of Sphericity
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روی بی ان کالم ی و جس مانی خش م ب ار م یش وند ،تش کیل ش ده اس ت (ج دول  3و .)2
شاخصهای برازش نشان داد که دادهها برازش خوبی با مدل برنر دارند .همانگون ه ک ه در
جدول  4دیده میشود ،شاخصهای برازش برای مدل طراحی ش ده از مق ادیر قاب ل قب ولی
برخوردار است (براون و کادک.)3992 ،
جدول  .1نتایج تحلیل عاملی با چرخش ابلیمین قسمت اول پرسشنامه( STAXI-2 C/Aحالت
خشم) در ()n =556
همین االن احساس میکنم..................

کل نمونه
عامل 3

-5دوست دارم کسی را کتک بزنم.

./11

-1دوست دارم کسی را با لگد بزنم.

./78

-5دوست دارم داد بزنم.

./06

-9دوست دارم چیزی را پرت کنم.

./87

-4دلم میخواهد با صدای بلند فریاد بزنم.

./80

عامل 3

./23

-3دلخور هستم.

6/81

-2کالفه هستم.

6/00

 -3خشمگین هستم.

6/06

-9بدخل هستم.

6/06

-33دیوانه شدهام.

./24

6/62

ارزش ویژه ()Eigenvalues

2/93

3/39

%29/33

%33/93

درصد واریانس تبیین شده
واریانس کل تبیین شده توسط تحلیل عاملی

%53

 / 12فصلنامه اندازهگیری تربیتی ،دوره ششم ،شماره  ،22تابستان 1931

دیاگرام  .1دیاگرام مسیر تحلیل عاملی تأییدی با یک متغیر نهفته بیرونی (حالت خشم) و سه
متغیر نهفته درونی (عامل احساس خشم ،بیان کالمی و جسمانی خشم)
جدول  .2معادالت بخش اندازهگیری مدل عاملی حالت خشم در نوجوانان

متغیرهای آشکار ()y

رابطه متغیرهای آشکار  yبا

مقدار خطا متغیر آشکار  yیا

متغیر نهفته درونی ()λy

تتا اپسیلون ()θ -ε

(خطای اندازهگیری)

(خطای اندازهگیری)

آماره t

آماره t

مجذور همبستگی
چندگانه

()R2

متغیر نهفته درونی احساس خشم ()η1
3.33

3/22
)(./355

سثال 3

./39

5 /93
سثال 3

سثال 2

سثال 9

./95

./35

()./34

)(./351

5/92

4 / 45

3/33

3/25

()./31

))./355

1/34

5/22

./13

./39

)(./391

()./355

1/21

33/53

./22

./25

./33
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سثال 33

3.39

./32

()./35

)(./353

5 / 13

2/ 15

./43

متغیر نهفته درونی بیان کالمی و فیزیکی خشم ()η2
./39
سثال 4

3.33

()./399

./53

2/45
سثال 5

سثال 5

سثال 1

سثال 9

./51

./42

()./319

))./351

9 /49

5/ 21

./93

3/34

()./393

)(./315

9 /95

2/ 39

./51

./259

()./314

)(./355

1/13

5/29

3/55

/24

)(/315

)(./351

9/55

5/ 33

./23

./59

./39

3/24
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جدول  .3معادالت بخش ساختاری مدل عاملی حالت خشم در گروه نوجوانان
متغیر نهفته درونی یا
اتا ()η

ضرایب مسیر یا گاما ()Г

خطای ساختاری یا زتا ()ζ

(خطای اندازهگیری)

(خطای اندازهگیری)

آماره t

آماره t

مجذور همبستگی چندگانه
()R2

حالت خشم (متغیر مستق بیرونی یا کسای ())ξ
احساس خشم

بیان کالمی و
فیزیکی خشم

./25

./334

()./329

()./332

9/33

./53

./53

./35

()./343

()./329

33 / 59

4 / 39

./99

./53

جدول  .4شاخصهای برازش مدل برای حالت خشم
مدل

X2

d.f

SRMR

GFI

93/39

23

./349

./99

AGFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

ECVI

کل افراد
شاخص
برازش

./354
./99

./99

./99

./99

(-./359

./32

)./34

هدف از وارسی برازش مدل ،آزمون این فرض اس ت ک ه ت ا چ ه ح د ی ک م دل اولی ه ب ا
دادههای تجربی سازگاری و تواف دارد .این برازش در واقع میزان نزدیکی م اتریس نمون ه
( Sبهدس ت آم ده از نمون ه) ب ه م اتریس جامع ه^∑ (م دل نظ ری) را نش ان ده د .در ای ن
پژوهش ،این نزدیکی از طری

آزم ونه ا و روشه ای مختلف ی م ورد ان دازهگی ری ق رار

میگیرد .مقدار کای اسکوئر مدل ،براب ر ب ا  93/39م یباش د ک ه در س طم کوچ کت ر از
 P> 3/3333معن ادار م یباش د .ای ن آم اره ح اکی از ای ن اس ت ک ه م اتریس واری انس -
کوواریانس مشاهده شده و برآورد شده متفاوتاند ،ولی از آنج ا ک ه ای ن آم اره ب ه تع داد
نمونه وابسته است شاخص معتب ری نم یباش د ،از ای نرو از ش اخصه ای ب رازش دیگ ری
استفاده میشود .آماره  RMSEMدر این مدل برابر با  3/354اس ت چراک ه ای ن آم اره ب ین
 3/35و  3/39میباشد ،حاکی از برازش خوو مدل طراحی شده است .به عبارتی این آماره
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ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است و اختالف بین ماتریس  Sو ∑ را میسنجد .ه ر
چه این مقدار کوچکتر شود حاکی از برازش بهت ر م دل اس ت .ش اخص نیک ویی ب رازش
 GFIمدل برابر با  3/99میباشد و شاخص نیکویی برازش اصالح شده برای درجات آزادی
مدل  AGFIنیز برابر با  3/99است .این آمارهها بر اساس نسبت مجموع مربعات تفاوت میان
ماتریسهای مشاهده شده و برآورد شده بهدست میآیند ،هر چه این مقادیر به  3نزدیکت ر
شوند حاکی از تشابه بیشتر بین مدل تئوری و دادهه ای تجرب ی اس ت .چ ون ه ر دو مق دار
بزر تر از  3/95هستند ،حاکی از برازش بسیار خوو مدل اس ت .ش اخص ب رازش هنج ار
شده  NFIدر مدل برابر با  3/99میباشد .این مقدار بر اساس تبدیل مقیاس کای اسکوئر بین
صفر (فقدان برازش) تا مقدار ( 3برازش کامل) بهدست میآید ،این ش اخص ب رای مقایس ه
یک مدل مقید با یک مدل کامل (مستقل از هر نوع ارتبا ) به کار میرود (جدول .)4
تحلی عام اکتشافی و تأییدی مقیاسها و خرده مقیاسهای صفت خشم

با اجرای تحلیل عاملی بر روی بخش دوم پرسشنامه 3 ،عام ل اس تخراج ش د .ای ن دو عام ل
درمجموع  45درصد واریانس مشترک را تبیین میکنند .آزمون کفایت نمونهگی ری کی زر
میر اکلین) ، (KMOبرای کل نمونه برابر با  3/19بهدست آم د ک ه مق دار رض ایت بخش ی
است .آزمون کرویت بارتلت ،مقدار کای اسکوئر برای کل نمونه را برابر ب ا  915/33نش ان
میدهد که ب ا درج ه آزادی  45در س طم  P< 3/3333معن یدار اس ت .هم انط ور ک ه در
جدول  5دیده میشود ،تحلیل عاملی ،دو عامل یا خرده مقیاس را استخراج کرد که با نتایج
تحلیل عاملی برنر ( 3عامل یا خرده مقیاس) یکسان است .عامل اول  5عبارت دارد (عبارات
 31 ،35 ،39و  )34که ب ه واک نش خش مناک م رتبط اس ت و عام ل دوم نی ز از  5عب ارت،
(عبارات  32 ،33 ،35 ،39و  )33که مرتبط به خوی خشمناک است ،تشکیل شده است.

یک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون میزان برازش دادهها ب هدس ت آم ده از جمعی ت
ایرانی با مدل اولیه برنر روی عبارات بخش دوم پرسشنامه انجام گرف ت .م دل برن ر از ی ک
متغیر نهفته بیرونی به نام صفت خشم ( متغیر کس ای  ،)ξدو عام ل ی ا خ رده مقی اس ( متغی ر
نهفت ه درون ی  )ηب ه ن امه ای خ وی خش مناک و واک نش خش مناک و  33متغی ر آش کار
(عبارات  35 ،32 ،33 ،33و  )39روی عامل نهفته خ وی خش مناک( ،عب ارات ،31 ،35 ،34

 / 16فصلنامه اندازهگیری تربیتی ،دوره ششم ،شماره  ،22تابستان 1931

 39و  )33روی واکنش خشمناک بار میشوند ،تش کیل ش ده اس ت .ش اخصه ای ب رازش
نشان داد که دادهها برازش خوبی ب ا م دل برن ر دارن د .هم انگون ه ک ه در ج دول  9دی ده
میشود ،شاخصهای برازش برای مدل طراحیشده از مقادیر قاب ل قب ولی برخ وردار اس ت
(براون و کادک.)3992 ،
جدول  .5نتایج تحلیل عاملی با چرخش ابلیمین قسمت دوم پرسشنامه ( C/ASTAXI-2صفت
خشم) در جمعیت ایرانی ()n=556
معموالً احساس میکنم.....

کل نمونه
عامل 3

-39وقتی برای کاری که نکردهام سرزنش میشوم خشمگین میشوم.

./14

-35وقتی غیرمنصفانه تنبیه میشوم دیوانه میشوم.

./55

-31وقتی کار درستی انجام میدهم و دیگران میگویند اشتباه کردهام خشمگین میشوم.

./52

-34وقتی کار خوبی انجام میدهم و کسی به من توجه نمیکند دلخور میشوم.

./45

-33وقتی کاری را خوو انجام میدهم و کسی میگوید بد انجام دادهای دلم میخواهد
جیغ بزنم.

عامل 3

./29

-39تندخو هستم.
-35بدخل میشوم.

./59

-33خشمگین میشوم.

./59

-32خیلی سریع خشمگین میشوم.

./51

-33دیوانه میشوم.

./53

ارزش ویژه ()Eigenvalues
درصد واریانس تبیین شده
واریانس کل تبیین شده توسط تحلیل عاملی

3.32

3.51

%23.39

%35.13
%45

بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت -صفت بیان خشم17 / ...

جدول  .6معادالت بخش اندازهگیری مدل عاملی صفت خشم در نوجوانان

متغیرهای آشکار ()y

رابطه متغیرهای آشکار  yبا

مقدار خطا متغیر آشکار  yیا

متغیر نهفته درونی ()λy

تتا اپسیلون ()θ -ε

(خطای اندازهگیری)

(خطای اندازهگیری)

آماره t

آماره t

مجذور همبستگی
چندگانه

()R2

متغیر نهفته درونی خوی خشمناک ()η1
3/32
سثال 33

3.33

)(./315

3./49

2 /31
سثال 33

سثال 32

سثال 35

سثال 39

./53

./23

()./33

)(./351

4/52

5/13

3/32

3/29

()./31

)(/019

5/94

5/35

./93

/23

)(/35

)(3/.51

5/53

4/54

/91

./23

()./35

)(./313

5 / 52

4/ 54

3./335

3/21

3/23

./22

متغیر نهفته درونی واکنش خشمگینانه ()η3
./53
سثال 34

3.33

)(3/359

.3/33

1/49
سثال 35

سثال 31
سثال 39

3/23

./43

()./33

)(3/312

5 /39

5/ 41

3/24

3/43

()./33

)(3/373

5 /34

5/ 11

3/25

./22

./21

./21
./42
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سثال 33

()./33

)(./313

5/33

4/51

/95

/49

)(/35

)(./351

5/95

1/ 31

3/33

جدول  .7معادالت بخش ساختاری مدل عاملی صفت در گروه نوجوانان
متغیر نهفته درونی یا
اتا ()η

ضرایب مسیر یا گاما ()Г

خطای ساختاری یا زتا ()ζ

(خطای اندازهگیری)

(خطای اندازهگیری)

آماره t

آماره t

مجذور همبستگی چندگانه
()R2

صفت خشم (متغیر مستقل بیرونی یا کسای ())ξ
خوی خشمناک

واکنش خشمگینانه

./39

./334

()./343

()./343

5/55

2/29

./23

./21

()./353

()./332

5 / 23

3 / 53

./21

./12

دیاگرام  .2تحلیل عاملی تأییدی با یک متغیر نهفته بیرونی (صفت خشم) و دو متغیر نهفته درونی
(عامل خوی خشمناک و واکنش خشمناک)

بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت -صفت بیان خشم13 / ...

جدول  .8شاخصهای برازش مدل برای صفت خشم
مدل

X2

d.f

SRMR

GFI

AGFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

ECVI

کل افراد
شاخصهای
برازش

59/24

23

./343

./99

./99

./99

./99

./99

3/329
()./332-./355

مقدار کای اسکوئر مدل ،برابر با  59/24میباشد ک ه در س طم کوچ کت ر از >P 3/3333

معنادار میباشد ،ولی از آنجا که این آماره به تع داد نمون ه وابس ته اس ت ،ش اخص معتب ری
نمیباشد .آماره  RMSEMدر این مدل برابر با  3/329است .چون این آماره کوچ کت ر از
 3/35میباشد ،حاکی از برازش بسیار عالی مدل طراحی شده میباشد .به عبارتی این آم اره
ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است و اختالف بین ماتریس  Sو ∑ را میسنجد .ه ر
چه این مقدار کوچکتر شود حاکی از برازش بهتر م دل اس ت .ش اخص نیک ویی ب رازش
GFIمدل برابر با  3/99م یباش د و ش اخص نیک ویی ب رازش اص الح ش ده ب رای درج ات
آزادی مدل  AGFIنیز برابر با  3/99میباش د .ش اخص ب رازش هنج ار ش ده  NFIدر م دل
برابر با  3/99میباشد .این مقادیر برازش بسیار خوو مدل را نشان میدهند.
تحلی عام اکتشافی و تأییدی مقیاسها و خرده مقیاسهای شیوههای بیان خشم

با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی بر روی بخش سوم پرسشنامه 2 ،عامل استخراج شد که ای ن
سه عامل درمجموع  42درص د واری انس مش ترک ای ن بخ ش را تبی ین م یکنن د .آزم ون
کفایت نمونهگیری کیزر میر اکلین) ، (KMOبرای کل نمونه برابر با  3/93بهدست آمد ک ه
مقدار رضایتبخشی است .آزمون کرویت بارتلت ،مقدار کای اسکوئر را برای ک ل نمون ه
برابر با  3241/49نش ان م یده د .ای ن مق دار ب ا درج ه آزادی  335در س طم P< 3/3333
معنیدار است.

همانگونه که نتایج جدول  9نشان میدهد ،عام ل اول از  5عب ارت ک ه همگ ی مفه وم
کنترل خشم را شامل میشوند ،تشکیل شده است .عامل دوم از  5عبارت بیان بیرونی خش م
و عامل سوم از  4عبارت بیان درونی خشم تشکیل شده است .نتایج تحلیل عاملی کل نمون ه

./39
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نشان میدهد که عبارت  33روی عامل اول بار میشود (که در پرسشنامه اولی ه ج ز مقی اس
بیان درونی قرار میگیرد) و این بار عاملی کوچکتر از  3/23را دارا میباشد.

یک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون میزان برازش دادهها ب هدس ت آم ده از جمعی ت
ایرانی با مدل اولیه برنر روی عبارات بخش سوم پرسشنامه انج ام گرف ت .م دل برن ر از س ه
عامل یا خرده مقیاس ( متغیر نهفته درونی  )ηبه نام بیان خشم به طرف بیرون ،بیان خش م ب ه
طرف درون و کنترل خشم و  5متغیر آشکار (عبارات  23 ،31 ،34 ،33و  )24روی مقی اس
بیان خشم به طرف بیرون( ،عبارات  22 ،39 ،35 ،33و  )25روی بیان خشم ب ه ط رف درون
(عبارات  23 ،39 ،35 ،32و  )23روی مقیاس کنترل خشم بار میشوند ،تشکیل ش ده اس ت.
شاخصهای برازش نشان داد که دادهها برازش خوبی با مدل برنر دارند .همانگون ه ک ه در
جدول  33دیده میشود  ،شاخصهای برازش برای مدل طراحی شده از مقادیر قاب ل قب ولی
برخورداراست (براون و کادک.)3992 ،

بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت -صفت بیان خشم21 / ...

جدول  .9نتایج تحلیل عاملی با چرخش ابلیمین بیان و کنترل خشم  C/ASTAXI-2در جمعیت
ایرانی ()n=556
معموالً وقتی عصبانی یا خشمگین هستم.....................

کل نمونه
عامل 3

-39سعی میکنم خودم را آرام کنم( .از لحاظ احساسی و ذهنی)

./59

-23سعی میکنم احساس خشمم را آرام کنم.

./55

-35سعی میکنم خودم را آرام (ریلکس) کنم.

./51

-32خونسردیام را حفظ میکنم.

./42

-23برای به آرامش رسیدن و آرام شدن کاری انجام میدهم.

./23

-33اگر از کسی خوشم نیاید ،آن را به کسی نمیگویم.

./31

عامل 3

-23به جروبحث میپردازم.

./53

-34حرفهای بد میزنم.

./54

-31تعادل خلقیام را از دست میدهم.

./52

 -33خشمم را نشان میدهم.

./53

-24کارهایی مثل به هم کوبیدن در را انجام میدهم.

./45

عامل 2

-39خشمم را در خودم نگه میدارم.

./54

-35خشمم را پنهان میکنم.

./49

-25از درون دیوانه میشوم اما آن را نشان نمیدهم.

./25

-22از اینکه خشمم را نشان بدهم ،میترسم.

./23

ارزش ویژه ()Eigenvalues

2/54

3/15

3/32

درصد واریانس تبیین شده

32/59

33/14

9/32

واریانس کل تبیین شده توسط تحلیل عاملی

%42/55
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جدول  .11معادالت بخش اندازهگیری مدل عاملی بیان خشم (به سمت بیرون و درون) کنترل خشم در
نوجوانان
رابطه متغیرهای آشکار y
متغیرهای آشکار ()y

با متغیر نهفته درونی ()λy

مقدار خطا متغیر آشکار y
یا تتا اپسیلون (-ε

(خطای اندازهگیری) آماره

()θخطای اندازهگیری)

t

آماره t

مجذور همبستگی
چندگانه

()R2

متغیر نهفته درونی بیان خشم به سمت بیرون ()η1
./43
سثال 33

3.33

)(/339

.3/35

34/33
سثال 34

سثال 31

سثال 23

سثال 24

3/33

./22

()./33

)(./334

9/35

32/29

/99

3/29

()./32

)(/339

1/94

34/33

3/43

/43

)(/35

)(/.325

9/53

33/55

/94

/41

()./32

)(./323

1/23

34/13

3./23

3/31

0/43

./23

متغیر نهفته درونی بیان خشم به سمت درون ()η2
/59
سثال 33

3.33

3/321

3/395

35/91
سثال 35

سثال 39

3/93

./25

()./23

)(/323

5 /59

33/35

3/35

3/23

()./21

)(/322

5/11

9/25

./21

./49

بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت -صفت بیان خشم29 / ...

سثال 22

سثال 25

/.51

/53

()./39

)(./323

2/59

35/35

/13

/55

)(/33

)(./343

2/55

35/23

/53

3/345

متغیر نهفته درونی کنترل خشم ()η2
/44
سثال 32

3.33

)(/323

.3/39

34/13
سثال 35

سثال 39

سثال 23

سثال 23

3/33

29

()./33

)(/339

9/52

32/91

3/35

3/23

()./33

)(/335

33/35

33/25

3/25

./23

()./33

)(./335

33/39

33/33

/59

/54

)(/33

)(./324

5/59

35/93

./21

./45

3/41

3/32
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دیاگرام  .3تحلیل عاملی تأییدی مدل بیان خشم (به سمت بیرون و درون) ،کنترل خشم
جدول  .11شاخصهای برازش مدل برای بیان درونی و بیرونی خشم و کنترل خشم
X2

مدل

d.f

SRMR

GFI

AGFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

ECVI

کل افراد
شاخصهای
برازش

395/15

91

./353

./95

./95

./93

./95

./93

3/345
()./325-./354

./45

مقدار کای اسکوئر مدل ،برابر با  395/15میباشد که در س طم کوچ کت ر از 3/3333
> Pمعنادار میباشد .آماره  RMSEMدر مدل ما برابر با  3/345میباش د .چ ون ای ن آم اره
کوچکتر از  3/35میباشد ،ح اکی از ب رازش بس یار ع الی م دل طراح ی ش ده م یباش د.
شاخص نیکویی برازش  GFIمدل برابر با  3/95میباشد و شاخص نیک ویی ب رازش اص الح
شده برای درجات آزادی مدل  AGFIنیز برابر با  3/95میباشد .همننین ،ش اخص ب رازش

بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت -صفت بیان خشم25 / ...

هنجار شده  NFIدر مدل برابر با  3/95است .این مقادیر حاکی از برازش بسیار خ وو م دل
است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی نسخه فارس ی پرسش نامه )(STAXI-2 C/A

انجام گرفت .هدف از بررسی رواییسازه پرسشنامه این بود که آیا تفاوتهای بین فرهنگی
از منظر این مقیاسها با نمونه آمریکایی که توسط برن ر ( )3339مط رح ش د ،یکس ان ب وده
است یا نها برای بررسی این فرضیه ابتدا یک تحلیل ع املی اکتش افی روی دادهه ا ص ورت
گرفت تا به صورت مقدماتی ساختار ع املی ) (STAXI-2 C/Aدر جامع ه ایران ی بررس ی
شود .همانطور که توضیم داده شد ،بر روی  2بخش پرسشنامه به صورت جداگان ه تحلی ل
عاملی انجام گرفت؛ یعنی به عبارتی چون دستورالعمل سه بخش حالت خشم ،صفت خش م
و شیوه ابراز خشم متفاوت بود ،این تحلی ل ب ه ص ورت مج زا انج ام گرف ت .نت ایج تحلی ل
عاملی اکتش افی بخ ش اول (حال ت خش م) نش ان داده ک ه ای ن قس مت از  3عام ل (خ رده
مقیاس) تشکیل شده است .ساختار  3عاملی این بخش بار دیگر م ورد آزم ون ق رار گرف ت
که به این صورت بود که عامل اول از  5عبارت بیان کالمی و جسمانی خشم تش کیل ش ده
است (عبارات  3 ،2 ،9 ،33و )3و عامل دوم از  5عبارت احساس خشم تش کیل ش ده اس ت
(عبارات  5 ،5 ،1 ،9و  )4که این نتایج همسو با نتایج مطالعه (برنر )3339 ،میباشد.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بخش دوم (صفت خشم) نیز وجود  3عام ل اش باع ش ده را
تأیید میکند .عامل خوی خشمناک دارای  5عب ارت و عام ل واک نش خش مناک دارای 5
عبارت است؛ و این نتایج نیز با مطالعه (برنر )3339 ،همسو اس ت .ب ا اج رای تحلی ل ع املی
اکتشافی بر روی بخش سوم پرسش نامه  2عام ل اس تخراج ش د 5 .عب ارت کنت رل خش م5 ،
عبارت بیان بیرونی خشم و  4عبارت بیان درونی خشم را تشکیل میدهد .س ثال  33ک ه در
ساختار عاملی اولیه برنر ( )3339جز مقی اس بی ان درون ی خش م اس ت ،روی عام ل کنت رل
خشم بارگذاری گردید .این نتیجه با نتایج (برنر )3339 ،متفاوت میباشد .با این تفاوت ک ه
مقیاس بیان درونی خشم در مطالعه برنر دارای  5عب ارت اس ت .نت ایج بخ ش س وم پیش نهاد
میکند که درونی کردن خشم ممکن است به عن وان ی ک راهب رد کنت رل خش م ب ه وس یله
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افراد ایرانی در نظر گرفته شود .این تفسیر با این تمایل هماهنگ است که در فرهنگ ایرانی
هیجانات منفی به عنوان هیجانات آسیبزا و زیانآور تلقی میشوند که تجربه و نم ایش آن
از لحاظ اجتماعی غیرقابل قبول قلمداد میشود .این نتیجه ب ا مطالع ه (مقدس ین )3299 ،ک ه
در آن اکثر عبارات بیان خشم به سمت درون بر روی عامل کنترل خشم بارگ ذاری ش دند،
هماهنگ است .در مطالعهای دیگر (حیدری نسب و همکارانش؛  )3295دریافتند که می زان
استفاده نمونه ایرانی از مکانیزم دفاعی پرخاشگری منفعالنه 3باالتر از نمونهه ای غی ر ایران ی
است .این یافته در هماهنگی با یافتههای محققان در فرهنگ چینی است و ب ه نظ ر م یرس د
که در فرهنگ شرق نشان دادن ناخرس ندی ب ه ط ور مس تقیم رفت اری عاقالن ه و موردپس ند
نیست .میزان استفاده زیاد این مکانیزم را در فرهن گ ش رق نم یت وان ض رورتاً نش انه رش د
نایافتگی دانست بلکه میتوان از تبیینهای فرهنگی مناسب استفاده نمود.

گذشته از این به منظور بررسی روای ی س ازه مقی اس ) (STAXI-2 C/Aتحلی ل ع املی
تأییدی مدل اولیه برنر بر روی جمعی ت ایران ی م ورد آزم ون ق رار گرف ت .تحلی ل ع املی
تأیی دی قس مت اول پرسش نامه نش ان داد ک ه ش اخصه ای ب رازش بس یار مناس ب ب ود
 (RMAEA= 0.054 GFI,AGFI >0.95). 2عامل احساس خشم و بیان کالمی و جس می
خشم همانند مدل برنر مورد تأیید قرار گرفت .همننین تحلی ل ع املی تأیی دی قس مت دوم
پرسشنامه  3عامل خوی خشمناک و واکنش خشمناک را مورد تأیید قرار داد=(RMAEA

0.039 GFI,AGFI > 0.95).این نتایج نشان میدهد ک ه ش اخصه ای ب رزاش ای ن م دل
بسیار مطلوو میباشد .در پایان تحلیل عاملی تأییدی قسمت سوم پرسشنامه با ش اخصه ای
برزاش ) (RMAEA= 0.045 GFI,AGFI > 0.95مدل برنر را مورد تأیی د ق رار م یده د.
این نتایج حاکی از تأیید ساختار مفهومی این پرسش نامه در جمعی ت ایران ی اس ت .ب ه ط ور
خالصه ،نتایج پژوهش نشان داد این ابزار در دانشآموزان ایرانی دارای روایی سازه مناسبی
میباشد؛ بنابراین ،میتوان گفت که سازه خشم امری است که در عین ای نک ه تح ت ت أثیر
متغی ره ای فرهنگ ی م یباش د ،در ع ین ح ال از ی ک الگ وی عم ومی در ب ین کودک ان و
نوجوانان در سطم بینالمللی پیروی میکند .به این خاطر میتوان از ابزار ی اد ش ده در ع ین
1. passive aggressive
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رعایت احتیا های علمی در پژوهشهای آتی و س س در صورت بهدست آمدن یافتهه ای
.گسترده در سطوح بالینی نیز بهره جست

از محدودیتهای این پژوهش این است که مطالعه بر روی دانشآموزان تهران ی انج ام
 محیط ی و تربیت ی تعم یم نت ایج ب ه ک ل،ش ده اس ت و ب ا توج ه ب ه تف اوته ای فرهنگ ی
دانشآموزان ایرانی باید با احتیا انجام شود به همین دلیل پیشنهاد میگ ردد ک ه مطالع ات
 از س ویی.آینده به بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در ش هرهای دیگ ر ب ردازن د
دیگر از آنجا که این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی است و زمانی که دان شآم وز آن را
 ممک ن اس ت ب ا،پاسخ میدهد در شرایط آرام است و با تفکر به س ثاالت پاس خ م یده د
موقعیتهای واقعی که برانگیزاننده خشم است کامالً پاس خ متف اوتی داش ته باش د؛ بن ابراین
 آی ا پاس خه ای اف راد در،پیشنهاد میگردد تحقیقات آینده به بررس ی ای ن س ثال ب ردازن د
پرسشنامه با واکنش آنها در موقعیتهای واقعی یکسان استا
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