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 NEO خرده مقیاس خشم در تست نئو 

. در مقاالت پیشین درباره است (NEO) آزردگی در تست نئوروان هایخرده مقیاس خشم یکی دیگر از

(، و دو خرده مقیاس اضطراب و افسردگی صحبت کردیم. در این مقاله قصد داریم تا به خرده N3آزردگی )روان

 م.مقیاس خشم بپردازی

 گاهی هاانسان همه تقریبأ که دانندمی بلوغ هیجانی و طبیعی عادی، احساس یک را خشم ،مدرن روانشناسان

 تواندمی نشده کنترل خشم حال این با. دارد بقا برای عملکردی ارزش که چیزی عنوان به و کنند می تجربه اوقات

 که الیح در شخص داشته باشد. طرافیانا بر منفی تأثیر و بگذارد منفی تأثیر فرد اجتماعی یا شخصی رفاه بر

 وردم در اند،داده هشدار خشم نشده کنترل و خود به خود حمالت به نسبت نویسندگان و فیلسوفان از بسیاری

 ماا مطرح است. دیمق فیلسوفان زمان از خشم با مقابله موضوع .است داشته وجود نظر اختالف خشم ذاتی ارزش

 .اند هکرد اشاره نیز خشم فرونشاندن احتمالی زیانبار آثار به پیشین، نویسندگان فبرخال مدرن، روانشناسان

 آثار فیزیولوژی خشم

آثار  اغلبشود که فرد سبب می خشم .دهدگی فرد برای پاسخ خشم را نشان میخشم در آزمون نئو میزان آماد

 ورآدرنالینن و آدرنالین سطح افزایش و خون فشار افزایش قلب، ضربان افزایش :مانندکی را تجربه کند. فیزیولوژی

لب، ق عالیم جسمی ناشی از خشم شامل مواردی از قبیل سردرد، معده درد، افزایش ضربانسایر  .کندمی تجربه را

دست و فشردن دندان ها به  لرزش، سرگیجه، احساس گرما در صورت و گردن، عرق ریختن به خصوص در کف

 .رفتاری و بیرونی، ابراز کند و یا آن را ابراز ننماید خشم خود را به صورت ممکن است فرد .شودمیرا شامل هم 

 صمیمت آگاهانه فرد که هنگامی .انگیزدبرمی را گریز یا جنگ واکنش از بخشی که دانندمی هیجانی را خشم برخی

 و تیشناخ رفتاری، نظر از غالب احساس به خشم ،مقابله کند خارجی نیروی آمیز تهدید رفتار فورأ با تا گیردمی

 برایشان آنچه» نتیجه در را آن برانگیختگی کنند،می تجربه را خشم که افرادی اکثر .شودمی تبدیل فیزیولوژیکی



 ،ممکن است به آسانی دچار اشتباه شود عصبانی فرد یک کهمعتقدند  شناسانروان دهند،می توضیح «افتاده اتفاق

 .شودمی عینی پذیریمشاهده و نظارتی خود توانایی دادن دست از باعث خشم زیرا

 

 ؟هستند مرتبط خشم با شخصیتی هایویژگی کدام

 نجپ از خارج. است همراه کم رضایت و باال رنجورخویی روان با شدن عصبانی به تمایل که دهدمی نشان تحقیقات

 :شامل این. باشد در ارتباط خشم با است ممکن نگرش و عادت چند ،NEOنئو  شخصیتی ویژگی

 (است افراد سایر از برتر فرد یک امتیازات و حقوق اینکه به اعتقاد) استحقاق 

 (زندگی شریک هایرفتار :مانند) فرد هستند کنترل از خارج مسائلی که بر تمرکز 

 (محیط کنترل یبوسیله هیجانات تنظیم برای تالش)هیجانات بیرونی تنظیم 

  (ودشیم کنترل خود از خارج منابع توسط فرد بهزیستی اینکه باور) بیرونی کنترل منبعاعتقاد به وجود 

 (تهدید عامل عنوان به مختلف هایدیدگاه گرفتن نظر در) سایر افراد هایدیدگاه شنیدن از امتناع 

  ناراحتی برای کم تحملقدرت 

 ابهام برای کم تحمل 

 سرزنش بر حد از بیش تمرکز 

 Ego  شکننده 

 ؟کنیم مدیریت را خشم چگونه

 شمخ شدن تبدیل از تواندمی ،مدیریت هیجان خشم. شود مدیریت خودآگاهی با باید ،سایر هیجانات مانند خشم،

 .کند جلوگیری خود یا دیگران به نسبت آمیز خشونت یا پرخاشگرانه خصمانه، رفتار به

 کنند. به عالوه درک راخود  خشم تا دکن کمک افراد به توانندمی خشم مدیریت برای حمایتی درمانیگروه

 در. دهند توسعه خود هیجانات مدیریت برای را هاییمهارتکند تا کمک می و دکنمی شناسایی را هامحرک



 را یزآمتحریک و ناسالم افکار تا کند راهنمایی را بیماران تواندمی شناختی بازسازی فردی، هایمحیط یا هاگروه

 .کنند اصالح

 تواندیم مسئله حلیا مهارت  فکر طرز یک اتخاذو  احساسات گذاریبرچسب و عمیق تنفس هاییتکنیک همچنین

 .کنند کنترل تنهایی به را خشم بتوانند تا کند کمک افراد به

 ( در آزمون شخصیت نئوN2خشم )

مانند  برای میزان خشمگین شدن و حالت های وابسته به آن، گرایش فرد در آزمون شخصیت نئو عامل خشم

دهد بروز میرا  خشم خودبه چه میزان دهد که فرد مقیاس نشان میخرده ی را می سنجد. این درماندگی، ناکام

مره خشم ن معموأل سازگارکه افراد نابیانگر این موضوع هستند تحقیقات  بسیاری از دهد.یا اینکه آن را بروز نمیو 

و به آسانی  ش بیشتری دارندادی هستند که آرامتری دارند معموال افرنمره خشم پایینافرادی که  .باالیی دارند

و مزایا و معایبی را  شخصیتی های متفاوتت باال و پایین خشم در آزمون نئو، ویژگینمرا .شونددچار خشم نمی

به  یرده مقیاس، نقاط قوت و ضعف شخصیتاین خ فرد در که در طی نتیجه تست با توجه به نمره کندبیان می

 .ارائه می گردد فرد

 


