
 و گلین ویلسونپرسشنامه پرخاشگري آیزنگ 
 افراد و دانش آموزان: سنجش پرخاشگري هدف

 
 نام و نام خانوادگی.................................  سن: ...........................    کالس: ..............................

 
 خیر نمی دانم بلی رویداد زندگی ردیف

 □ □ □ شما بدي کند، سعی خواهید کرد تالفی کنید؟آیا اگر کسی به  1
 □ □ □ آیا اگر امکان داشته باشد، دوست دارید در مراسم اعدام شرکت کنید؟ 2
 □ □ □ می کند، سعی می کنید موضوع را نادیده بگیرید؟ نتاوقتی، کسی به شما اه 3
 □ □ □ را بکشید؟ آیا تا به حال این احساس به شما دست داده است که بخواهید کسی 4
 □ □ □ آیا از سخنان برخی سیاستمداران عصبانی می شوید؟ 5
 □ □ □ آیا دوست دارید مسابقات کشتی و بوکس را در تلویزیون تماشا کنید؟ 6
 □ □ □ آیا از دست مردم آنقدر عصبانی می شوید که سر آنها داد بزنید و ناسزا بگوئید؟ 7
 □ □ □ می کنند، به سرعت می بخشید؟آیا کسانی را که به شما بدي  8
 □ □ □ آیا در کودکی، از جنگ و دعوا گریزان بودید؟ 9
 □ □ □ آیا فکر می کنید که افراد خوشبین، اغلب آدمهاي ترسویی هستند؟ 10
 □ □ □ هاي خود را به هم فشار می دهید؟ آیا اغلب، ناآگاهانه یا آگانه، دندان 11
 □ □ □ از دیگران عصبانی می شوید؟ معتقد هستید که کمترآیا  12
 □ □ □ آیا دوست دارید؟ به هنگام بازي، دیگران را اذیت کنید؟ 13
 □ □ □ آیا وقتی چیزي خراب می شود، اغلب دیگران را مقصر می دانید؟ 14
 □ □ □ آیا اغلب می توانید از ابراز ناراحتی خودداري کنید؟ 15
 □ □ □ معموال احساسی را که به او دارید بیان می کنید؟اگر کسی شما را اذیت کند،  16
 □ □ □ آیا ترجیح می دهید به دیگران بگویید که با عقایدشان موافق هستید تا مجبور نباشید بحث کنید؟ 17
 □ □ □ آیا وقتی خشمگین هستید، حرکات فیزیکی نشان می دهید، مثال کوبیدن پا به زمین یا لگد زدن به در و دیوار؟ 18
 □ □ □ آیا می توانید در مقابل افراد حتی نادان خونسردي خود را حفظ کنید؟ 19
 □ □ □ دار و طعنه آمیز می زنید؟ هاي نیش آیا در مورد دیگران، معموال حرف 20
 □ □ □ آیا گاهی احساس می کنید که دوست دارید با کسی دعوا کنید؟ 21
 □ □ □ عالقه، تیراندازي کنید؟آیا دوست دارید، به عنوان یک بازي مورد  22
 □ □ □ آیا فردي خوش اخالق به حساب می آیید؟ 23
 □ □ □ اگر سارقی قسمتی از اموال شما را بدزدد، در اینکه با او تند برخورد کنید تردید خواهید کرد؟ 24
 □ □ □ جایش بنشانید؟اگر با کسی برخورد کنید که خودخواه و سلطه گر است، سعی خواهید کرد او را سر  آیا 25
 □ □ □ ذت می برید؟گاوبازي اسپانیایی یا گالدیاتور لآیا از صحنه هاي  26
 □ □ □ به طور کلی، آیا از شرایط اجتماعی موجود راضی هستید؟ 27
 □ □ □ آیا معموال از دست دیگران به شدت عصبانی می شوید، هر چند سعی می کنید نگذارید انها متوجه شوند؟ 28
 □ □ □ ها تند و کوبنده باشد و هیچ نوع گذشتی در کار نباشد؟ آیا دوست دارید که بحث 29
 □ □ □ هاي خانه را به اطراف پرتاب می کنید؟ ها و اسباب آیا گاهی آنقدر عصبانی می شوید که ظرف 30
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 روش تفسیر و نمره گذاري
، شیوه نمره گذاري را مشخص می کند. 1جدول . سوالی است که میزان پرخاشگري را می سنجد 30ابزار این پرسشنامه یک 

می بینیم، اگر عالمت سوال + باشد و آزمودنی   -است، عالیم + و  30تا  1، که در واقع شماره سواالت 30تا  1در مقابل اعداد 
ر به پاسخی که اما اگر پاسخ منفی بدهد نمره نخواهد گرفت. یعنی اگنیز پاسخ مثبت (بلی) بدهد، دو نمره دریافت خواهد کرد. 

عالمت مثبت دارد، پاسخ نمی دانم بدهد، یک نمره دریافت خواهد کرد. در مورد سواالتی هم که عالمت منفی دارند، به این 
یعنی، اگر پاسخ سوال منفی باشد و آزمودنی نیز پاسخ منفی بدهد، دو نمره خواهد گرفت. اگ پاسخ شیوه عمل خواهد شد. 

 ت و اگر پاسخ نمی دانم بدهد، یک نمره دریافت خواهد کرد.مثبت بدهد نمره نخواهد گرف
، پرخاشگري در 35تا  25، 30و حداقل آن صفر خواهد بود. بنابراین، می توان گفت که نمره  60حداکثر نمره در این آزمون 

را  45مثال باالتر از  حد متوسط را نشان خواهد دد. استفاده کنندگان می توانند، بر حسب موارد، نمرات را طبقه بندي کنند.
 نشانه پرخاشگري در نظر بگیرند و ....

 ، کلید نمره گذاري1جدول 
+25 -19 +13 +7 +1 
+26 +20 +14 -8 +2 
-27 +21 -15 -9 -3 
+28 +22 +16 +10 +4 
+29 -23 17 +11 +5 
+30 -24 +18 -12 +6 

 
 پایایی (اعتبار) و روایی

خانم یاره زمانی، دانشجوي دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، در پایان نامه خود، اعتبار آزمون را از طریق محاسبه 
ساله پرورشگاه هاي  16تا  12نفري، متشکل از پسران  50ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه کرده است. او آزمون را در یک گروه 

 به دست آورده است.  74/0آزمون را شیراز اجرا کرده و ضریب آلفا براي کل 
روایی این مقیاس از نوع روایی محتواست. در تعیین روایی محتوا، تک تک سواالت و آنچه را که آنها به کار می گیرند به 
حساب می آورند. منظور از روایی محتوا این است که سواالت باید جنبه هاي مختلف پرخاشگري را شامل شوند. روایی این 

را خود آیزنگ تعیین کرده است. بدین ترتیب که آن را، براي انجام دادن کارهاي کلینیکی تهیه و روي بیش از آزمون 
زوج دوقلو و عالوه بر آن تعداد زیادي  2000زن، مرد، کودك، افراد بالغ، بهنجار، عصبی، بیمار روانی، تبهکار و ضمنا  120000

، به نقل از 1975اولیه هنجارها از آنها استفاده شده بود، اجرا کرده است (آیزنگ،  افراد بالغ و کودك نیز، که در تهیه الگوهاي
 ).1391گنجی، 
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 .1391: گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، ویرایش دوم، نشر ساواالن، منبع
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