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  مقیاس خشم چند بعدي

  

اعداد زیر را براي مشخص کردن این که هر . م خود گفته اند، در زیر آورده شده استتعدادي از جمالتی که افراد درباره چگونگی خش. هر کس گهگاه عصبانی می شود
  .لطفاً به همه سؤالها پاسخ دهید. ، بکار بریدستا جمله تا چه حد گویاي حال شما

  

/ تا حدي درست  اکثراً نادرست  کامالً درست  سؤاالت  
  کامالً درست  اکثراً درست  حدي نادرستتا 

            .من بیشتر از افراد عادي خشمگین می شوم  1
            .شوندایر افراد بیشتر از من عصبانی میدر موقعیت هاي مشابه، س  2
            .گذارمه آنها را با هیچ کس در میان نمیتوي دلم ناراحتی هایی دارم ک  3
            .کنم با او بسازمعصبانی هستم، سعی می کسی حتی وقتی از  4
            .کنمه از کارهاي دیگران خرده گیري میمخفیان  5
            .شومراحت عصبانی می  6
            .دهم که او نیز این را بداندز دست کسی عصبانی هستم، اجازه میوقتی ا  7

دانند، اما بهتر از من ده ام که دیگران آنها را ماهر میافراد زیادي را دی  8
  .نیستند

          

            .کنندا هستند که هر روز مرا خشمگین میبعضی چیزه  9
            .شومبیش از حد عصبانی می  10
            .کنمشان دادن خشم خودم احساس گناه میاز ن  11

شد، وقتی از دست کسی عصبانی هستم، آنرا سر هر کس که در کنارم با  12
  .کنمخالی می

          

            .کندکه مرا خیلی ناراحت و عصبانی می هایی دارندبرخی از دوستانم عادت  13
            .شوممی کنم که چرا اینقدر عصبانی می تعجب  14
            .کنمکه عصبانی هستم، آنرا فراموش می وقتی به دیگران فهماندم  15
            .زنندمردم پشت سر من حرف می  16
            .شومعصبانی می بدون هیچ دلیل مشخصی، هابعضی وقت  17

گذشته مربوط می شوند، عصبانی  با فکر کردن درباره چیزهایی که به  18
  .شوممی

          

            .توانم آنرا فراموش کنمحتی پس از نشان دادن خشم، نمی  19

راي مدت طوالنی درباره کنم، بی خشم خود را از دیگران پنهان میوقت  20
  .کنمآن فکر می

          

            .شومدیگران اطرافم باشند، اذیت می حتی از اینکه  21
            .مانمشوم، ساعت ها عصبانی میوقتی عصبانی می  22

- راموش میکنم، خیلی زود آنرا فی خشم خود را از دیگران پنهان میوقت  23
  .کنم
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/ تا حدي درست  اکثراً نادرست  کامالً درست  تالاؤس  
  کامالً درست  اکثراً درست  حدي نادرستتا 

کنم بدون اینکه دیگران متوجه عصبانیتم شوند، درباره مسائل با سعی می  24
  .آنها گفتگو کنم

          

            .گیرمایر افراد آرام میشوم، زودتر از سوقتی عصبانی می  25

کنم ممکن است کنترل خود را از آنقدر عصبانی می شوم که احساس می  26
  .دست بدهم

          

-ها تصور خواهند کرد که نمیاگر احساساتم را به دیگران نشان دهم، آن  27
  .با من کنار بیایند دتوانن

          

- دارند، با احتیاط عمل می در مقابل کسانی که بیش از حد رفتار دوستانه  28
  .کنم

          

            .برایم دشوار است که اجازه بدهم دیگران از عصابنیت من آگاه شوند  29

30  

            :شوم کهوقتی عصبانی می
            .کسی روي مرا زمین بیندازد  الف
            .دمردم، غیرمنصفانه رفتار کنن  ب
            .چیزي مانع تحقق اهداف من شود  ج
            .معطل شوم  د
            .لت زده کندکسی مرا خجا  ه

مجبور شوم از کسی که شایستگی کمتري نسبت به من دارد،   و
  .اطاعت کنم

          

            .مجبور شوم با افرادي ناالیق کار کنم  ز
            .اي شوممرتکب عمل احمقانه  ح
            .ام، مورد قدردانی قرار نگیرمبه خاطر کاري که انجام داده  ط

  

  


