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 (ASA)پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان 

یکی از مهمترین تغییراتی که در دوران نوجوانی و جوانی عارض می گردد.نیاز به ابزار  مبانی نظری پرسشنامه

وجود در بین آنهاست.این نیاز در دوران جوانی به اوج می رسد و تاثیرات ژرفی بر عزت نفس و کسب هویت آنها 

در جوانان از سویی می تواند باعث خودشکوفایی تواناییهای بالقوه شان شود و از سوی دیگر  می گذارد. ابزار وجود

می توان اذعان داشت که ابزار وجود در جوانان دو روی سکه است که می بایست آن را در جهت پاالیش شخصیت 

 آ»ان هدایت نمود تا پیامدهای مثبتی از آن حاصل شود.

سنین جوانی، شخص می بایست قادر باشد تا حرفش را بزند، از حق و حقوق خود راتوس اذعان می دارد که در 

دفاع نماید. ولی از پرخاشگری استفاده نکند و با فوران هیجان منفی اش، برای ابزار وجودش ممانعتی ایجاد ننماید. 

حق و انتقال خواستها و اصطالح ابزار وجود، نقطه مقابل کمرویی می باشد، زیرا افراد کمرو اصال تئانایی احقاق 

نیتهایشان را ندارند و قادرنیستند. آن طور که باید و شاید، در برابر دیگران خود ایزاری معقول و متناسب با واقعیتی 

 را به نمایش بگذارد.

 

 نمعرفی پرسشنامه و کاربرد آ

ی رفتار مبتنی بر ابزار سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعن 33این پرسشنامه دارای 

وج.ود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می گوید. این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، 

 هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، ساخته شده است.

 روش نمره گذاری پرسشنامه

خ به عنوان پاسخ مناسب ) ابزار وجودی( روش نمره گذاری این پرسشنامه به این ترتیب است که یکی از سه پاس

داده می شود و به بقیه پاسخها نمره صفر تعلق می گیرد. به این  معنی  1ت. و به آن نمره در نظر گرفته شده اس

، 12، 9، 1،7به پاسخ ) الف(؛ برای سوالهای  14، و 10، 26، 23، 31،32،28،29،20،21که، برای سوالهای 

به  24، و 17، 16، 13، 11، 8، 5، 4، 3به پاسخ )ب( و برای سوالهای  22و  19 ،18، 27، 25، 33، 30، 15

 پاسخ )ج( یک نمره تعلق می گیرد. در نهایت، مجموع نمرات حاصل، معرف نمره کل آژمودنی می باشد.
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 اعتبار و روایی پرسشنامه

در حد متوسط اعالم نموده اند اعتبار  لی و همکاران اعتبار پرسشنامه، ابزار وجود را در بررسی که انجام داده اند،

( به منظور 1377گزارش گردید. رمضانی ) 84/0ده توسط آنها پس از چهار هفته از روش بازآزمون مبه دست ا

(، به wcosسنجش اعتبار ابزار وجود، پرسشنامه مزبور را به طور همزمان با مقیاس اختالالت رفتاری وودورث )

همبستگی معنی  5/0در سطح ASAبا مقیاس  یری، سایر حیطه  های پرسشنامهکار برد. به جز حیطه گوشه گ

داری داشتند. به منظور تعیین اعتبار  پرسشنامه ابزار وجودی برای نوجوانان، در این پژوهش از مقیاس عزت نفس 

به  r=16/0کوپر اسمیت استفاده کردید. ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 

بود.  78/0معنی دار بود و ضریب اعتبار یا باز آزمایی این پرسشنامه نیز  1/0دست آمده، که در سطح آلفای 

 محاسبه گردید. 63/0همچنین ضریب آلفای به دست آمده، 

 

 asaپرسشنامه ابزار وجودی برای جوانان 

ان مواجه شده یا نشده باشید. می در این چند صفحه به موقعیتهایی بر می خوریم که ممکن است در گذشته با 

خواهیم بدانیم معموال در هر موقعیت چه می کنید. لطفا دور پاسخی که در آن موقعیت انجام می دهید، دایره 

 بکشید

 

شما و بهترین دوستتان چهار بلیط برای مسابقه والیبال دارید. دوستان دیگر شما نیامده اند و برای هر  .1

ه گذاشته اند. بهترین دوست شما می گوید: اگر بلیط اضافه خود را به من کدام از شما، یک بلیط اضاف

 بدهید، سعی می کنم آنها را بفروشم، او هر دو بلیط را می فروشد، اما پول شما را نمی دهد:

الف( کار دوستتان را قبول می کنید، برای اینکه فکر می کنید دوستتان با فروش بلیطها این پول اضافه 

 آورده است.را به دست 

 ب( به آرامی می گویید پولم را بده.

 ج( به او می گویید تو کلک زده ای اگر پولم را ندهی، دوستیم را با تو قطع می کنم.

. فروشگاه شلوغ است و شما با صبر و . مادرتان شما را برای خرید موتاد غذایی به فروشگاه می فرستد2

ه برداشته اید، به صندوق دار بدهید. مادرتان به شما گفته حوصله در صف می ایستید تنا پول آن چه را ک
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عجله نکنید. ناگهان خانمی که پشت سر شماست با چرخ خریدی که در دست دارید ششما را فشار می 

 دهد و می گوید، هی اجاز می دهید جلوتر از شما حساب کنم، منت عجله دارم.

را آرام می کنید و می گویید اشکال نداره و به او اجاز  الف( از رفتار آن زن خوشتان نمی آید، ولی خودتان

 عبور می دهید.

ب( چرخ آن زن را عقب می  زنید و می گویید این طور اعصاب خودتان را خراب نکنید و از اینکه جای 

 خودتان را به او بدهید امتناع می ورزید.

 ن بایستید یا صندوق دیگری بروید. ج( می گویید بله می بینم، من هم عجله دارم. لطفا در نوبت خودتا

 

همکالسی تان دروغهایی پشت سر شما پخش کرده است. د رنتیجه بیشتر دوستانتان از شما دوری می  .3

کنند و حرفهایی پشت سر شما می زنند. امروز ناگهان در بوفه مدرسه به همکالسی خود برخورد می 

 کنید.

 در مورد دروغهای او ، چیزی نمی دانید. الف( با او صحبت می کنید، وانمود می کنید که 

ب( می گویید: خوب، خوب، خوب من خوشحالم که آخرش گیرت آوردم. یک موضوع کوچکی است که 

 باید با تو تصفیه کنم، دروغگو.

ج( می گویید: از دروغ هایی که پشت منت پخش کردی ناراحتم و تعجب می کنم، چون فکر نمی کردم 

 م دلیل دروغ گفتنت را برایم توضیح دهید تا آن را حل و فصل کنیم.که دوست من هستید. مایل

 

شما معموال به دوستان خود کمک می کنید. برخی از خواستهای دوستتان غیر منطقی است و از شما سو  .4

 استفاده می کند. امروز مجددا این دوست از شما تقاضایی دارد.

 ی به نظر شما با  ارزش است.الف( به تقاضای او پاسخ مثبت می دهید، زیرا دوست

 ب( از او عذر خواهی می کنید و می گویید امروز بشیار مشغول هستید و نمی توانید به او کمک کنید.

ج( به دوستتان می گویید  اخیرا خیلی ا زمن تقاضای کمک کرده ای که بعضی از آنها غیر منطقی است 

 . این بار نمی پذیرم. دوستی باید دوطرفه باشد.

 

کی از اعضای تیم بسکتبال مدرسه هستید. مربی به شما قول داده است که همه بچه ها شانس بازی ی  .5

 کردن را دارند. تنها پنج دقیقه از بازی باقی مانده است و مربی هنوز شما را به بازی، راه نداده است.

 الف( بلند می شوید، به طرف مربی می روید، فحش داده و از کوره به در می روید.

ب( روی نیمکت باقی می مانید و فکر می کنید که می توانید خیلی چیزها را از تماشای بازی دیگران یاد 

 بگیرید.

 ج( خودتان را به مربی می رسانید و به او یادآوری می کنید که هنوز بازی نکرده اید.
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سایر همکالسیها، متوجه .  امروز ورقه امتحانی تصحیح شده تان را به شما برگردانده اند. پس از بحث با 6

می شوید که به یکی از سواالتی که پاسخ داده اید، نمره عادالنه داده  نشده است. روز بعد آموزگارتان در 

 راهروی مدرسه با شم سالم و احوالپرسی می کند.

 الف( می گویید: سالم، راستی فکر می کنم به یکی از پاسخهای من، نمره عادالنه داده نشده است. ممکن

 است آن را با هم مرور کنیم؟

 ب( می گویید: سالم، فکر می کنم شما نسبت به من رفتار غیر منصفانه ای داشته اید.

ج( فکر می کنید اکنون زمان مناسبی برای بحث با آموزگار در خصوص نمره نیست، لذا می گویید: سالم 

 و به راه خود ادامه می دهید.

 

ه امتحان نرسیده است در راه خانه از شما می خواهد پاسخ سوالهای یکی از همکالسیهای شما که به جلس .6

امتحانی را به او بدهید. می دانید که قرار است آموزگار همان سواالت را از افرادی که امتحان نداده اند، 

بپرسد. ضمنا ا زنظر شما این کار عادالنه نیست که دوستتان جواب سواالت، نمره خوب بگیرد. در این 

 تموقعی

 الف( از دادن ورقه به او امتناع می ورزید و می گویید دیگر با هم دوست نیستیم. .7

 ب(  ورقه را به دوستتان نمی دهید و برای او توضیح می دهید که با استفاده از این ورقه، کار درستی نیست

 ی دهید.ج( فکر می کنید نگهداشتن یک دوست خوب برای شما خیلی با ارزش است، لذا ورقهرا به او م

. آموزگار مورد عالقه تان از شما می خواهد که در یک تحقیق فوق برنامه، روزی دو ساعت با وی همکاری 8

کنید. شما در درس او پیشرفت خوبی دارید، ولی در برخی از دروس دیگر ضعیف هستید و می ترسید که 

 قبول نشوید.

 د تا اموزگار کالس خود، دوری کنید.الف( می گویید درباره اش فکر می کنم و بعد رسعی می کنی

ب( هر چند مایل به انجام دادن چنین کاری نیستید، ولی می دانید چنانچه امتناع کنید، آموزگارتان از شما 

 ناراحت می شود. بنابراین قبول می کنید.

 ی شود.ج( می گویید: نه و توضیح می دهید که دوست دارید کمک کنید، اما وقت سایر درسهایتان گرفته م

. برای صرف شام به خانه یکی  از دوستانتان دعوت شده اید. وقتی پشت میز می نشینید، متوجه می شوید 9

که همه غذا و سبزیجات را که دوست ندارید، در بشقاب شما گذاشته اند. این نوع سبزی شما را قبال بیمار 
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مه باید تمام غذای موجود را در بشقاب نموده است. مادر دوستتان می گوید، قانون خانه ما این است که ه

 خود را بخورند.

بنابراین به خودتان فشار می آورید تا آن را  الف( نمی خواهید که خانواده دوستتان را خجالت زده کنید،

 بخورید.

 ب( می گویید که این سبزی قبال شما را بیمار نموده و فکر می کنید صحیح نیست که آن را بخورید.

گویید، اما برای نشان دادن ناراحتی خود آرام بر می خیزید، میز را ترک می کنید، و به خانه ج( چیزی نمی 

 بر می گردید.

. در صف خرید ذرت در سالن یک سینمت، ایستاده اید. فیلم چند دقیقه دیگر شروع می شود و دوست 10

یک خانم در حال حساب کردن ندارید شروع فیلم از دست بدهید. باالخره کناره صندوق می روید، جایی که 

است. مردی که پشت  سر شما ست داد می زند و می گوید که نوبت من است و خانم حسابدار اول با او حساب 

 می کند.

 الف( به سادگی می گویید: ببخشید من اول بودم و سعی می کنید ذرت را بخرید

نم می گویید: جریان چیست که اول باید ب( به آن مرد می گویید: به اعصابتان مسلط شوید و سپس به آن خا

 با او حساب میکنید.

ج( ناراحت می شوید، اما صبر می کنید تا خانم حسابدار سفارش شما را حساب کند و تصمیم می گیرید که 

 دیگر به آن سینمت نروید.

می بینید قسمتهایی . یک اسباب بازی را از مغازه ای می خرید. وقتی آن را به خانه می برید و باز می کنید، 11

از آن ناقص است. به مغازه بر می گردید و می خواهید یا پولتان را پس بدهد یا  اسباب بازی معیوب را عوض 

 کند. وقتی با حسابدار صحبت می کنید، او می گوید؛ خیلی بد شد، اما نمیتواند کاری انجام دهد.

 گیرید دیگر به آن مغازه برنگردید. الف( چیزی نمی گویید: مغازه را ترک می کنید و تصمیم می

 ب( نسبت به حسابدار عصبانی می شوید، اسباب بازی را به زمین می اندازید و بیرون می روید.
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ج( می گویید می دانم خیلی بد است، اما اصرار دارم این اسباب بازی را یا عوض شود یا پولش را به من 

 برگردانید.

لند می گویید: پاسخهای شما به سواالت، شباهت زیادی به پاسخهای . آموزگارتان در کالس با صدای ب12

یکی از همکالسهایتان دارد. این دفعه گذشت می کنم، اما بار دیگر تکرار نشود. لکن شما از روی دست دیگری 

 د و می دانید که قضاوت اموزگار در مورد تقلب شما ، اشتباه بوده است.کپی نکرده ای

کتاب خود را بر می دارید و شروع به خواندن می کنید، گویی که چیزی به شما  الف( چیزی نمی گویید،

 نگفته است.

 ب( می گویید: من تقلب نکردم و از اینکه این حرف  به من می زنید، خشمگینم

 ج( عصبانی می شوید و چیزی نمی گویید: به امید اینکه بعدها تالفی آن را بر سر آموزگار خود ، در بیاورید.

با اتوبوس به شهر دیگری م یروید. اتوبوس شلوغ است و شما در محلی که سیگار کشیدن ممنوع است، . 13

نشسته اید. فردی در کنارتان نشسته و مرتبا سیگار م یکشد. شما احساس می کنید که حالتان در حال به هم 

 خوردن است.

 نده بیاید و به او اخطار دهدالف( هیچ کاری نمی کنید، با دود می جنگید و آرزو می کنید که ران

 ب( با عصبانیت به او خیره می شوید و امیدوارید که او سریعا پیام را دریافت نماید.

ج( به مرد می گویید: اگر سیگار کشیدننتان را تمام کنید ممنون می شوم، زیرا حالم را به هم می زند شما 

 می دانید که اینجا محل سیگار کشیدن نیست.

ل  است و به تازگی کارهای عادی روزمرتان را به پایان رسانده اید حاال می خواهید بیرون بروید . روز تعطی14

 و با دوستانتان بازی کنید، ولی مادرتان م یگوید که امروز بعد ظهر خواهر کوچکتان را نگهداری کنید.

 الف( می گویید: دوست دارم بیرون بروم و با دوستانم بازی کنم.

 بچه داری کنید، ولی می گویید: چشم مادر.ب( نمی خواهید 

 ج( حرف مادرتان را نادیده می گیرید و از خانه بیرون می روید.
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. در خالل یک امتحان، دانش آموز دیگری که پشت سرتان است از شما یک دستمال کاغذی می خواهد.  15

به عقب و برای او می فرستید. آموزگار شما را می بینید و به شما تهمت  چون چند تا دستمال دارید، یکی را

 تقلب می زند.

 الف( ناراحت می شوید، اما می گویید: متاسفم و به امتحان خود ادامه می دهید.

ب( به آموزگار می گویید: شاگرد پشت سرتان یک دستمال کاغذی خواست و شما هم یک دستمال به او 

 دادید.

می دهید که فقط دوستتان به شما کمک کند، به او نگاه می کنید و امیدوارید که به جای شما ج( تشخیص 

 حرف بزند.

. بهترین دوستتان برای مدتی از شما پول می گیرد و آن را به شما پس نمی دهد. امروز پولی ندارید و به 16

را در خواست می کنید، ولی امتناع  تومان برای خرید ناهارتان احتیاج دارید. از همان دوست این مبلغ 500

 می نماید.

الف( گرچه  ناراحت می شوید، ولی چیزی  نمی گوییید و تصمیم می گیرید که دوستی خود را با او به هم 

 بزنید

من به شما پول بدهم؟ خوب از حاال فراموش  گویید: جالب نیست که وقتی شما از من پول می خواهید،یب( م

 ن بخواهی.کن که دیگر پولی از م

ج( می گویید: تا به حال پوب زیادی به شما داده ام. خیلی ناراحت کننده است که نمی خواهید حتی یک بار 

 هم که شده، این محبت را جبران کنید.

. در صف فروشگاه ایستاده اید، مشتری جلوی شما حداقل پنج دقیقه است که در حال چانه زدن با صندوق 17

 عصرانه است و عجله دارید که به خانه بروید.دارد است. تقریبا وقت 

 الف( چیزی نمی گویید و بدون خریداری آن وسیله، فروشگاه را ترک می کنید.

 ب( حرف مشتری و حسابدار را قطع می کنید و می گویید: فکر نمی کنید وقتش رسیده که خفه شوید؟
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ام، بنابراین می  خواهم زودتر کارم را  ج( می گویید: ببخشید من چند دقیقه ای است که اینجا معطل ششده

 انجام بدهید.

. امروز چهارشنبه است و باید ذفترچه علوم خود را تا روز جمعه، تحویل بدهید. یکی از دوستانتان که در 18

این درس ضعیف است، از شما می خواهد که دفتر چه تان را به او امانت بدهید. اما شما نیاز دارید که بیشتر 

 ار کنید.روی آن ک

الف( به خاطر دوستی با او، دفترچه تان را به وی امانت می دهید، علی رغم اینکه می خواهید بر روی آن 

 بیشتر کار کنید.

 ب( می گویید: نمی توانم آن را به شما بدهیم. باید تا قبل از اینکه جمعه برسد، روی آن کار کنم.

نید که از او کناره بگیرید، به این امید که مجددا از شما ج( می گویید بگذارید روی آن فکر کنم و سعی می ک

 درخواست نکند.

. با مقدار زیادی اسباب و و سایبل در صف اتوبوس ایستاده اید. وقتی اتوبوس می رسد، تقریبا پر است و از 19

خودش شانسی شما، آخرین صندلی خالی است. وقتی که صندلی خود را به قصد برداشتن بسته ترک  می 

 کنید، مسافر دیگری صندلی شما را می گیرد.

 الف( نمی خواهید راجع به صندلی زیاد حرص بخورید بنابراین چیزی نمی گویید و در راهرو می ایستید.

 ب( می گویید: ببخشید این صندلی من است.

 ج( عصبانیت به او خیره می شوید به این امید که او متوجه شود و صندلی تان را پس بدهد.

شما و همکالسیتان تازه کار تحقیق خود را تمام کرده اید اما بیشتر کار تحقیقی را شما انجام داده اید . 20

وزگار بسیار خوشحال است خصوصا از شکلهایی که کشیده اید او می پرسد کدام یک از شما شکلهای را مآ

ه او این کار را انجام داده ادعا می کند ک کشیده است؟ قبل از اینکه بخواهید پاسخی بدهید همکالسی شما

 است.

 الف( می گویید: حقیقت ندارد، من شکلهای را کشیده ام.

 ب( چشم پوشی می کنید، زیرا دوست ندارید دوستتان را نزد آ«وزگار شرمنده کنید.
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ج( آموزگارتان م یگویید: این یک دروغگو است و به دوستتان می گویید من دیگر در هیچ کار تحقیقی با شما 

 ر نخواهم کرد.کا

. آموزگارتان به شما گفته است که اخیرا در کالس خوب کار کرده اید و نمره شما در مقایسه با نمره ای 21

به باال ( بگیرید.  17( باالتر خواهد بود او گفته بود که ممکن است الف ) از 17تا  14در  آخرین امتحان ) بین 

 ناباوری متوجه می شوید که هنوز ب است.امروز نمره خودتان را دریافت می کنید و با 

 الف( آموزگارتان می پرسید چرا نمره ب گرفته ام، شما که گفته بوید نمره ام باالتر خواهد رفت.

 الف ( آموزگارتان می پرسید چرا نمره ب گرفته ام شما که گفته بودید نمره ام باالتر خواهد رفت.

ید زیرا احساس می کنید ممکن است اخیرا باید کارهایی را انجام ب( این واقعیت را که ب گرفته اید. می پذیر

 داده باشید که فکر آموزگار را تغییر داده است.

 ج( چیزی به آموزگارتان نمی گویید. اما این حرف را که شما دروغ گفته است، بین دوستانتان پخش می کنید.

منزل  آنان مبلغ معینی را دریافت کنید. اما . توافق کرده اید که در نگهداری بچه های  همسایتان در  22

شما از بچه ها خوشتان نمی آید زیرا همیشه هنگام خوابیدن شما را اذیت می کنند. امشب از هر شب بدتر 

بودند. وقتی همسایه تان به خانه بر می گردد، به شما حق الزحمه کمتر از آنچه انتظار داشته اید. پرداخت 

 می کند.

 گویید: مبلغ پرداختی را می گیرید و مصمم می شوید هرگز برای او بچه داری نکنید. الف(  چیزی نمی

ب( می گویید که شما قول داده اید در قبال نگهداری از بچه ها مبلغ بیشتری را بپردازید منصفانه نیست که 

 این مبلغ را بپردازید.

 احتی به خانه می روید.ج( مبلغ پرداختی را می پذیرید، زیرا بهتر از هیچ است و با نار

. با دوستانتان در محوطه پشتی، مشغول بازی والیبال هستید یکی از آنها تصادفا پنجره همسایه را می  23

شکند هنگامی که همسایه به خانه باز می گردد شما را صدا می زند و برای شکستن پنجره سرزنشتان می 

 کسته اید مواظب باشید که دفعه دیگر تکرار نشود.کند همسایه تان م یگوید می دانم شما  پنجره  را ش

 الف( می گویید: این یک تصادف بوده و شما این کار را نکرده اید
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 ب( چیزی نمی گویید اما روز بعد عمدا یکی دیگر از پنجره های منزل او را می شکنید.

 ر خوبج( برای اینکه دوستتان دچار مشکل نشود سرزنش  را می پذیرید و می گویید بسیا

.دوست مادرتان به خانه شما می آید و از شما می خواهد که پیامی برای او ببرید .االن زمان درس شنای 24

شماست و اگر این پیام را ببرید ،دیر می شود. از آن بدتار ،مادرتان  هم از شما می خواهد که این کار برای 

 دوستش ،انجام دهید.

 

 و به دوست مادرتان می گویید، خودش این پیام را ببرد. الف(رسانیدن این پیام را نمی پذیرید

 ب( چیزی نمی گویید و پیام را می برید ،حتی اگر کالس درس شنایتان دیر شود.

 ج(به مادرتان و دوستش می گویید که کالس شنا دارید و اگر پیام را ببرید ،دیرتان می شود.

کترین ساندویچی فروشی می روید ،دو همبرگر کامل و . شما و دو نفر از دوستانتان گرسنه اید و به نزدی25

یک همبرگر بدون پیاز سفارش می دهید. شما از پیام بدتان می اید . وقتی پیش خدمت ساندویچ ها را می 

 آورد ،هر سه ساندویچ پیاز دارند.

 الف( چیزی نمی گویید و پیازها را از روی همبرگر بر می دارید .

ید و می گویید من همبرگر بدون پیاز می خواستم . از او می خواهید آن را ب( پیش خدمت را صدا می زن

 ببرد و همبرگر بدون پیاز بیاورد .

ج( نسبت به پیش خدمت عصبانی می شوید و به او می گویید ؛ آدم کودنی هستی ،به تو گفته بودم همبرگر 

 بدون پیازمی خواهم.

را که پدر و مادرتان به خاطر خوب درس خواندتان در سال . بهترین دوستتان از شما می خواهد انگشتری 26

گذشته به شما داده بودند، قرض بگیرید . شما این انگشتر را خیلی با ارزش می دانید و دوست ندارید به کسی 

 قرض بدهید ،حتی به بهترین دوستتان.

 نمی دهم. الف( می گویید: نه این انگشتر خیلی برای من با ارزش است و آن را به هیچ کس

 ب( نمی خواهید دوستتان را برنجانید ، لذا انگشتری را به وی قرض می دهید.
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ج( می گویید: خیلی خوب،بگذار تا دوباره به آن فکر کنم و سعی می کنید که از دوستتان پرهیز کنید تا آنجا 

 را از شما نگیرد.

سبی را پیدا می کنید و حوله خود را آنجا . در کنار دریا هستید ، آنجا خیلی شلوغ است ،ولی شما جای منا27

می گذارید و به شنا کردن می پردازید .وقتی از دریا بر می گردید ،می بینید شخصی حوله شما را کنار زده و 

 دونفر جای شما دراز کشیده اند.

 الف(چیزی نمی گویید ، حوله خود را بر می دارید و به دنبال جای دیگر می روید .

 گویید که من قبل از شما اینجا بوده ام و از آنها می خواهید که به جای دیگر بروند .ب(به آنان می 

ج( چیزی نمی گویید و با عصبانیت به آنها خیره می شوید ، به امید اینکه پیام شما را دریافت کنند و به جای 

 دیگر بروند .

اینکه از مغازه بیرون می روید ،  . بعد از مدرسه برای خرید شیرینی به یک مغازه می روید . به محض28

متوجه می شوید بقیه پول خود را پس نگرفته اید . به مغازه بر می گردید و موضوع را به حسابداری می گویید 

 ، اما او باور نمی کند.

الف( به حسابدار می گویید باید حرف مرا باور کنید ،می دانم که مجبور نیستید بقیه پول مرا بدهید ، ولی اگر 

 این کار را بکنید ممنون می شوم .

ب( به حسابداری می گویید که دیگر به مغازه  او مراجعه نمی کنید و به دوستانتان هم خواهید گفت که از 

 این فروشگاه خرید نکنند.

 ج( موضوع را نادیده می گیرید و به خودتان می گویید که دفعه دیگر نباید چنین اتفاقی بیفتد .

ه تازگی یک کتاب جدید برایتان خریده اند. با افتخار آن را به خواهرتان نشان می دهید و . والدین شما ب29

او بالفاصله از شما می خواهد برای یک روز آن را به او قرض دهید . شما نمیخواهید که فعال ان را به کسی 

حال ،خواهرتان اصرار دارد  قرض بدهید ،برای اینکه هنوز خودتان فرصت مطالعه آن را پیدا نکرده اید . با این

 که آن را از شما قرض بگیرد .

 الف( به خواهرتان می گویید تا قبل از پیدا کردن فرصت مطلوب ، نمی خواهید کتاب را به او بدهید .
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 ب( چیزی نمی گویید و کتاب را به او قرض می دهید ،زیرا نمی خواهید خواهرتان را برنجانید.

 ی می شوید ،زیرا می خواهد چیزی را از شما  قرض کند  که متعلق به شماست.ج( نسبت به خواهرتان عصبان

. بعد از مدرسه با یکی از دوستانتان به بیمارستان می روید ، زیرا یکی از دوستان شما مچ پایش در کالس 30

ی گویید فیزیک در رفته است .برای شام دیر می رسید و پدرتان از شما توضیح می خواهد ،حقیقت را به او م

 ، او شما را دروغگو خطاب می کند و می گوید بدون غذا به اتاقتان بروید .

 الف( به اتاقتان می روید ، زیرا فکر می کنید  که این بهترین روش ایجاد صلح در خانواده است.

 زنید.ب( مجددا واقعیت را به پدرتان می گویید و از او می خواهید که به بیمارستان و آموزگارتان تلفن ب

 ج( به پدرتان می گویید به اندازه کافی حرف شنیده ام ، من سزاواراین رفتار نیستم و به اتاقم نمی روم.

. شما و دوستانتان به خانه یکی از همکالسیهای خود می روید . شما آن هم همکالسی خود را  خوب نمی 31

ه مشغول تماشای تلویزیون هستید ، همکالسی شناسید و نمی دانید که پدر و مادر او در منزل نیستند . وقتی ک

تان به شما سیگار تعارف می کند .دوستتان قبول می کند و باهم سیگار می کشند . شما دوست ندارید سیگار 

 بکشید ، اما دوست و هم کالسیتان شما را مسخره می کنند و به شما می خندند.

م سیگار بکشم ، اما تصور می کنم که شما دلتان می الف( با جدیت و با سادگی می گویید ، نه من نمی خواه

 خواهد شوخی کنید.

 ب( واقعا تمایلی ندارید ، اما این کار را می کنید ، زیرا نمی خواهید آنها به شما بخندند.

 ج( چیزی نمی گویید ، اما بلند می شوید ، منزل را ترک می کنید و دیگر به آنجا بر نمی گردید .

نزدیک شما کاندیدای کاپیتانی تیم بسکتبال می شود . بازیکن دیگری که شما فکر می  . یکی از دوستان32

کنید کاپیتان بهتری برای تیم خواهد بود نیز کاندیدا می شود. شما باید با بلند کردن دست این رای گیری را 

ت دوست خود را انجام دهید ، اگر دست خود را به نفع بازیکن دیگری بلند کنید ،امکان دارد که احساسا

 جریحه دار کنید .

 الف( به نفع بازیکنی که اعتماد دارید کاپیتان بهتری خواهد بود ، رای می دهید .
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ب( چون نمی خواهید دوست نزدیکتان ناراحت شود ، بنابراین می گویید به جهنم ، من در رای گیری شرکت 

 نمی کنم.

انجام دهید . بنابر این عذر خواهی می کنید و می گویید  ج( ناگهان به خاطر می آورید که باید کار دیگری را

 شما ادامه دهید و بدون من رای گیری کنید .

. مشتاقانه منتظرید که بعد از مدرسه به منزل دوستتان بروید و به نوار موسیقی جدیدی گوش دهید . 33

ی روید  ،کتابهایتان را می اندازید و مادرتان هم این اجازه را به شما داده است . با عجله از مدرسه به منزل  م

می خواهید خانه را ترک کنید . اما مادرتان می گوید میخواهم با جاروبرقی اتاق پذیرایی را جارو کنی، زیرا 

 قرار است امشب مهمان داشته باشیم و من خیلی کار دارم.

 الف( وانمود می کنید که حرفهای مادرتان را نشنیده اید و بیرون می روید.

ب( به مادرتان می گویید به من گفته بودید که می توانم بیرون بروم ،منصفانه نیست که در آخرین لحظه از 

 من بخواهید در منزل بمانم .

 به مادرتان می گویید ،شما همیشه برنامه های مرا خراب می کنید و از درب خارج می شوید.

 

 


