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«Ασηοεκηίμηζη και Ασηογνωζία για Ιζόηιμες Στέζεις» - Μέρος Α'
Άζκηζη 2
Έλαο νδεγόο γηα πην ηζόηηκεο ζρέζεηο
Εξσηεκαηνιόγην ηεο Δηεθδηθεηηθόηεηαο
Σσλ Ρόκπεξη Ε. Άικπεξηη θαη Μάηθι Λ Έκκνλο
Οη επόκελεο εξσηήζεηο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα εθηηκήζαηε ηε δηεθδηθεηηθόηεηα ζαο. Πξνζπαζήζηε
λα είζηε εηιηθξηλείο ζηηο απαληήζεηο ζαο. Κπθιώζηε ηνλ αξηζκό, πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα. Γηα
θάπνηεο εξσηήζεηο ην δηεθδηθεηηθό άθξν είλαη ζην 0 ηεο θιίκαθαο θαη γηα άιιεο ην 3.
εκείν - θιεηδί:
0=οτι ή ποηέ
1=καπως ή κάποηε
2=ζσνήθως ή αρκεηές θορές
3=ζτεδόν πάνηα ή πάνηα
1.

Όηαλ έλα άηνκν είλαη πνιύ άδηθν, ηνπ θάλεηε ζπζηάζεηο

2.

αο είλαη δύζθνιν λα παίξλεηε απνθάζεηο

3.

Κξηηηθάξεηε αλνηρηά ηηο ηδέεο, γλώκεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ

4.

Φσλάδεηε δηακαξηπξόκελνο, όηαλ θάπνηνο πάξεη ηε ζέζε ζαο ζε κηα ζεηξά

5.

Απνθεύγεηε ζπρλά αλζξώπνπο ή θαηαζηάζεηο από θόβν όηη ζα αηζζαλζείηε ελόριεζε ή
ακεραλία

6.

Έρεηε ζπλήζσο εκπηζηνζύλε ζηε θξίζε ζαο

7.

Επηκέλεηε ώζηε ν ζύληξνθνο ζαο λα κνηξάδεηε καδί ζαο εμίζνπ δίθαηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
λνηθνθπξηνύ

8.

Έρεηε ηελ ηάζε λα ζαο μεθεύγνπλ από ηα ρέξηα νη θαηαζηάζεηο

9.

Όηαλ έλαο πσιεηήο πξνζπαζεί, ζαο είλαη δύζθνιν λα πείηε «όρη» αθόκα θαη όηαλ ην
εκπόξεπκα δελ είλαη απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηε

10. Όηαλ έλαο αξγνπνξεκέλνο εμππεξεηείηαη πξηλ από εζάο, ζα αληηδξάζεηε επηζεκαίλνληαο ηελ
αδηθία
11. Νηώζεηε δπζθνξία κηιώληαο ζε δεκόζηα ζπδήηεζε ή δηακάρε
12. Αλ θάπνηνο έρεη δαλεηζηεί ρξήκαηα (ή έλα βηβιίν ή νηηδήπνηε) από εζάο θαη έρεη θαζπζηεξήζεη
λα ζαο ην επηζηξέςεη, εζείο ζα ηνπ ην δεηήζεηε
13. πλερίδεηε λα επηκέλεηε ζε έλα επηρείξεκα ελώ ην άιιν πξόζσπν ζαο έρεη δείμεη όηη κέρξη
εθεί αξθεί
14. ε γεληθέο γξακκέο εθθξάδεηε απηό πνπ ληώζεηε
15. αο ελνριεί αλ θάπνηνο ζαο παξαθνινπζεί ηελ ώξα πνπ εξγάδεζηε ζε κηα δνπιεηά
16. Αλ θάπνηνο επαλεηιεκκέλα θηππάεη ή θισηζάεη ηελ θαξέθια ζαο ζην ζηλεκά ή ζε κηα δηάιεμε,
ζα ηνπ δεηήζεηε λα ζηακαηήζεη
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17. αο είλαη δύζθνιν λα θξαηήζαηε επαθή κε ην βιέκκα όηαλ κηιάηε ζε έλα άιιν άηνκν
18. ε έλα θαιό εζηηαηόξην όηαλ δηαπηζηώλεηε όηη ην γεύκα ζαο είλαη καγεηξεκέλν ή ζεξβηξηζκέλν
αληίζεηα κε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε, δεηάηε από ην/ηε ζεξβηηόξν/α λα δηνξζώζεη ηε θαηάζηαζε
19. Όηαλ αλαθαιύπηεηε έλα ειαηησκαηηθό εκπόξεπκα, ην επηζηξέθεηε γηα αληηθαηάζηαζε
20. Δείρλεηε ην ζπκό ζαο βξίδνληαο ή ιέγνληαο θαθίεο - πξνζβνιέο
21. ε θνηλσληθέο εθδειώζεηο πξνζπαζείηε λα πεξλάηε εληειώο απαξαηήξεηνη, ζαλ λα ήζαζηαλ
κέξνο ηνπ ζθεληθνύ («γιάζηξα»)
22. Επηκέλεηε ώζπνπ ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο λα ζαο θάλεη ηηο επηζθεπέο, ξπζκίζεηο θιπ
πνπ είλαη κέζα ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
23. Επεκβαίλεηε ζπρλά παίξλνληαο απνθάζεηο γηα ηνπο άιινπο
24. Είζηε ηθαλνί λα εθθξάδεηε αλνηρηά αγάπε θαη ζπκπάζεηα
25. Είζηε ηθαλνί λα δεηάηε από ηνπο θίινπο ζαο κηθξέο ραξέο ή βνήζεηα
26. Πηζηεύεηε όηη πάληα έρεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα όια
27. Όηαλ δηαθσλείηε κε έλα πξόζσπν, πνπ ζέβεζηε κπνξείηε λα ηνπ ην δειώζεηε θαη λα
ππνζηεξίμεηε ηε δηαθνξεηηθή ζαο άπνςε
28. Μπνξείηε λα αξλεζείηε ζηνπο θίινπο ζαο, όηαλ ζαο δεηνύλ ππεξβνιηθά πξάγκαηα
29. Έρεηε δπζθνιία λα επαηλέζεηε ή λα θάλεηε έλα θνκπιηκέλην ζε θάπνηνλ
30. Αλ ζαο ελνριεί θάπνηνο, πνπ θαπλίδεη δίπια ζαο, ζα ηνπ ην πείηε
31. Γηα λα θαηαθέξεηε ηνπο άιινπο λα θάλνπλ απηό πνπ ζέιεηε, ρξεζηκνπνηείηε θσλέο ή
κεζόδνπο πίεζεο
32. πλεζίδεηαη λα ηειεηώλεηε εζείο ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ
33. Εκπιέθεζηε θαη ζε ζπκπινθέο κε άιινπο ηδίσο κε αγλώζηνπο
34. ηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα ειέγρεηε εζείο ηε ζπδήηεζε
35. Όηαλ ζπλαληηέζηε κε έλαλ άγλσζην, είζηε εζείο απηόο/ή, πνπ ζα ζπζηεζεί πξώηνο/ε θαη ζα
μεθηλήζεη ηε ζπδήηεζε
ΜΗΝ ΠΡΟΘΕΕΣΕ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ, γηα λα βξείηε ην ζπλνιηθό άζξνηζκα!
Σν Εξσηεκαηνιόγην ΔΕΝ είλαη Ψπρνινγηθό ηεζη, αιιά κηα εμεξεύλεζε ηεο ηθαλόηεηάο ζαο λα
εθθξάδεηε θαηάιιεια ηνλ εαπηό ζαο.
Αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα ζαο
Κνηηάμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηηο εξσηήζεηο
1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,30,35
Απηέο νη εξσηήζεηο παξνπζηάδνπλ κηα κε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά
Κνηηάμεηε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο
3,8,13,20,23,26,29,31,32,33,34
Απηέο νη εξσηήζεηο παξνπζηάδνπλ κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
Κατερίνα Σζόαν, Dearing, Chartered Psychologist
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