
  به نام نور هستی بخش

 مثال هاي موردي هر سطح از تحول من

  تهیه و ترجمه

  دکتر رضا پورحسین

  سارا صنعت نگار، دانشجوي دکتري روان شناسی سالمت

  :وقتی کودکی به فعالیت هاي گروهی ملحق نمی شود

  E2سطح تکانشگر

  :علیت

 :آنها دوست ندارند .1

  .او نمی خواهد بازي کند

  .استبازي خسته کننده 

 .آنها بیمار هستند .2

  E3سطح خود حمایتگر 

  :علیت

 :مشکلی وجود دارد .1

  .او مشکلی دارد

  مشکالت

 :انگیزه هاي بد .2



  .چون او یک آشغال است

  .او یک بازنده است

  .او تنبل است

  .او خودخواه است

 :علت جسمانی یا بیرونی .3

  .می تواند یک مشکل جسمانی باشد

  :مداخالت

 :می کنممجبورش می کنم، تنبیه اش  .4

  .یکی باید وادارش کند

 :تنبیه ها .5

  .او باید اتاق را ترك کند

  .بهش دو حق انتخاب داد یا بیا یا با خودت تنها باش

  .وادارش می کنم بنشیند و گروه را تماشا کند. بهش اجازه نمی دهم کاري که می خواهد را انجام دهد

  :پیآمدها

 :پیآمدهاي فوري .6

  .آنها ترك شدند

  E4سطخ همنوا 

  :علیت

 :او ممکن است خجالتی باشد .1



  خجالتی

  .نشان می دهد که او خجالتی است

 :مشکلی وجود دارد .2

  .ممکن است مشکلی وجود داشته باشد

  .احساس می کنم مشکلی وجود دارد

 :شاید نمی خواهد، او اجتماعی نیست .3

  .شاید نمی خواهد لطمه ببیند

  .شاید دوستانه و اجتماعی نیست

 او منزوي است .4

 :است او بیمار باشدممکن  .5

  .عالیم احتمالی بیماري را چک می کنم

  .شاید او خسته باشد

  :مداخالت

 :نوازشش می کنم، او باید ترغیب شود .6

  .تالش می کنم و آنها را ترغیب به ملحق شدن می کنم

  .بهترین کار این است که با او صحبت کرد تا ملحق شود

  .تالش می کنم براي ملحق شدن متقاعدش کنم

 :ورش نمی کنم، تنهایش می گذارممجب .7

  .اجازه می دهم به حال خودش باشد



 .اکی است .8

 :بهش اجازه می دهم کاري را که می خواهد انجام دهد. می پذیرم .9

  ناراحت نمی شوم

 :او ناخشنود است .10

  .ممکن است او افسرده باشد

 .احساس تفریح و لذت را از دست داده است .11

  :سایر

 :برایش متاسف می شوم .12

  .ناکام کننده استاین 

  :E5سطح خودآگاه 

  :علیت

 :ممکن است که او ترسیده یا خجالتی باشد .1

  .معموال آنها یک مشکلی دارند؛ شاید ترسیده اند

  .گاهی اوقات آنها افسرده یا ترسیده هستند

  .ممکن است فردي خجالتی و محجوب باشد

  .ممکن است تجربه هاي قبلی بدي داشته اند

 :معذب یا خودآگاه باشدممکن است خجالتی،  .2

  .به اندازه کافی بچه هاي دیگر را نمی شناسد تا به آنها ملحق شود

  .عادت ندارد با کودکان دیگر در ارتباط باشد



 :احساس می کند ترك شده و ناخواستنی است .3

ممکن است یک بازنده در نظر گرفته شود، ممکن است دوستی نداشته باشد و توسط هم ساالن کنار گذاشته 

  .شده باشد

  .به این خاطر است که او احساس می کند در گروه پذیرفته نشده است

 :دارد) روان شناختی(ممکن است یک مشکل هیجانی  .4

  .ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و یا فقط خجالتی باشد

  .این لزوما به این معنا نیست که او غیرعادي است

  .باشدباید چیزي در تحول او با مشکل مواجه شده 

  .شاید کودك در حال طی کردن یک دوره زمانی هیجانی است

 :چیزي او را آزار می دهد .5

  .از او خواهم پرسید که آیا چیزي او را رنج می دهد

  .می تواند اولین عالمت این باشد که به مشکلی خورده است

 :ممکن است مشکلی در خانه باشد .6

  .جهی قرار گرفته استاین نشان می دهد که احتماال در خانه مورد بی تو

  /ممکن است در خانه تجربه هایی داشته است که به این رفتارها دامن می زند

 :او کنار گذاشته شده است .7

  .توسط سایرین کنار گذاشته شده است

  .ممکن است کنار گذاشته شده باشد، عالمت یک مشکل هیجانی

 :ممکن است او درون گرا باشد .8



  .ممکن است ترسو یا کم حرف باشد

 :شاید ترجیح می دهد تنها باشد .9

  .شاید براي خودش نیاز به زمان دارد

  .شاید یک آدم خلوت گزین است

  .شاید صرفا به معنی این است که از کاري که به تنهایی انجام می دهد لذت می برد

 :عالقه ندارد، عالیق دیگري دارد .10

  .کاري را که ترجیح می دهد انجام می دهد

  .کندمی خواهد که مطالعه 

 :شاید درك نمی شود .11

  احتمال یک مشکل زبانی

  .شاید در آن سطح رشد و تحول نیست

  .شاید در برخی درك هاي اساسی کمبود دارد

  :مداخالت

 :او باید تشویق بشود .12

  .تشویقش می کنم

  .سعی می کنم کودك را درگیر کنم

  .یک نفر باید او را تشویق کند تا براي ملحق شدن تالش کند

  .آنها را تشویق کنید تا با آن کودك دیگر بازي کنندشما باید 

  .کمکش می کنم شرکت کند



 ):به صورت غیر مبسوط(سعی می کنم بفهمم چرا  .13

  .بررسی بیشتري براي یافتن مشکالت می کنم

  .از کودك می پرسم که آیا مشکلی وجود دارد و آیا می توانم کمکش کنم

  .باید دالیل را پیدا کنید که چرا نه

  .سم چرامی پر

 :فکر می کنم که چرا، براي او نگران می شوم .14

  .یک نفر باید نگران یک چنین رفتاري باشد

 :سعی می کنم به کار دیگري عالقمندش کنم .15

  .او باید تشویق بشود خودش را سرگرم کند

  .او باید عالیق دیگري بیآبد

  .باید فعالیتی را پیدا کنید که انجام دهد

 :آنها نباید مجبور شوند .16

  .نباید کودك را تنبیه یا سرزنش کرد

  .یک نفر باید باهاش صحبت کند، او باید بررسی شود

  .می روم باهاش صحبت می کنم و بغلش می کنم

 :او نیاز به کمک دارد .17

 :باید تنهایش گذاشت .18

  .باید تنهایش گذاشت تا خودش پیش شما بیآید

  .بهشان اجازه می دهم کار خودشان را بکنند



  .م شاید بعدا خودش ملحق شدتنهایش می گذار

 .به خودش مربوط است، تصمیم خودش است .19

 .او باید مورد پذیرش قرار بگیرد، باید کاري کرد احساس راحتی بکند  .20

  :پیآمدها

 :نتایج بلند مدت منفی .1

  .یاد نمی گیرد با دیگران کار کند

  .بعدا هم در زندگی مایل است منزوي باشد

  .به مشکل می خورد

  .د سریعی نخواهد داشتاز نظر هوشی رش

  .ضد اجتماعی می شود

  .فرد خوشحالی نخواهد شد

 :بقیه فکر می کنند آنها مشکل دار هستند .2

  .معموال او را منفور در نظر می گیرند

  .او را یک کودك مشکل دار در نظر می گیرند

  .کودکان دیگر تصور خواهد کرد که او یک موجود عجیب است

  :E6سطح باوجدان 

  :علیت

 :احساس ناامنی می کند، نامطئن به خود، بی کفایتاو  .1

  .او خودخواه یا ناامن است



  .شاید مربوط به اعتماد به نفس پایین باشد

  .شاید از طرد شدن می ترسد

  .او معموال خجالتی و به خود نامطمئن است

  .فکر می کنم که حس خوبی نسبت به خودش ندارد

 :باید دلیلی وجود داشته باشد .2

  .می تواند وجود داشته باشد که چرا ملحق نمی شود دالیل زیادي

  .چیزهاي زیادي وجود دارد که می تواند دغدغه شان باشد

  .وجود داشته باشد) زیربنایی(شاید یک دلیل اساسی 

 :احساس انزوا یا بیگانگی می کند .3

  .معموال به این دلیل است که در گروه احساس می کند متفاوت از سایرین است

  .می کند احساس جدایی

  .او یا خجالتی است یا خودآگاه و در تنهایی احساس بهتري دارد

 :او مستقل است .4

  .این نشانه استقالل است

  .استقالل دارم/ من باور به حمایت از تمایل او به تنهایی

  :مداخالت

 :او باید تشویق بشود اما نه مجبور؛ او باید با مالیمت تشویق بشود .5

  .کنم و سپس تنهایش می گذارم او را تشویق به ملحق شدن می

  .گروه را وامی دارم تا با حمایت او را ترغیب کنند



  .آنها باید با مالیمت دعوت شوند

  .تشویقش می کنم که ملحق شود اما اصرار نمی کنم

 :وقتی آماده بشود به روش خود ملحق خواهد شد .6

  .اجازه می دهم خودشان باشند تا زمانی که خود بخواهند بپیوندند

آدم باید بچه را تنها بگذارد و امیدوار باشد که کنجکاوي او به بهترین شکل به نتیجه می رسد و او در فعالیت 

  .شرکت خواهد کرد

 :او باید به تدریج وارد بشود .7

  .من براي مدتی کنار بچه می مانم و سپس می آورمش تا به گروه بپیوندد

  .ماشا کندشاید قبل از پیوستن به کمی زمان نیاز دارد تا ت

 :تالش براي یافتن دلیل، علت، منبع .8

  .براي پیوستن به او فشار نمی آورم اما سعی می کنم به آرامی دلیلش را بفهمم

  .باید با او صحبت کرد که چرا می خواهد تنها باشد، شاید در تنهایی خوشحال است

  .مشخص شود که آیا با رهبر گروه مشکلی وجود دارد

 :ه کودك، او به راهنمایی نیاز داردنشان دادن توجه شخصی ب .9

  .شاید براي دوست یابی به کمک نیاز دارد

  .گروه نیاز دارد) رهبر(شاید به توجه بیشتري از 

  .باید مشاوره شود تا در زندگی بعدي مشکلی پیش نیآید

  .او باید وادار به شرکت در گروه شود در غیر این صورت یک درمان فردي معین

  .ترغیب می کنم و افراد دیگري را به کنارش می آورم با بازي کردن او را



  .عروسکی را پیدا می کنم که به آن عالقمند است و با او بازي می کنم تا به گروه بپیوندد

 :نیاز به درك شدن دارد .10

  .می بایست تالش بیشتري براي ترغیب او صورت گرفت و دغدغه هایش را درك کرد

 :مک، کار کردن با کودكفهمیدن چرایی و انجام کاري براي ک .11

  .قبل از اینکه ترغیب به شرکت در گروه کنیم باید تالش کنیم بفهمیم چرا

  .باید مشخص شود چرا و هر جا الزم شد کمک کرد

  .سعی می کنم بفهمم چرا سپس بر آن اساس تصمیم می گیرم

 :به آرزوهایش احترام می گذارم .12

  .گذاشتمن فکر می کنم که باید به ترجیح او احترام 

  .بهترین کار این است که او را تنها گذاشت تا هر آنچه خشنودش می کند انجام دهد

 :الزم است که او چیزهایی درباره لذت فعالیت گروهی فرا بگیرد .13

  .شاید او اجتماعی شدن را فرا نگرفته است

  .شما باید با برشمردن مزایاي پیوستن به گروه، او را تشویق نمایید

  .او اجازه داد تا ببیند سایرین چه کارهایی انجام می دهندحداقل باید به 

  :E7فردیت یافته 

  :مداخالت

 ):به شیوه مبسوط(زمان دادن به او  .1

شاید او نیاز به تشویق دارد، شاید فقط زمان تا هر کجا الزم شد عالیق خود را تطبیق دهند و صبر کنند تا زمانی 

  .که در گروه غرق شوند



 :به چه چیز عالقه داردتماشاي این که او  .2

  .سعی می کنم بفهمم چرا و بعد به تناسب سرعت کودك با او فعالیتی را انجام می دهم

  :سایر

 :فردیت به عنوان ارزش مثبت .3

  .باشد» فرد«شاید او ترجیح می دهد که یک 

  .فقط معنی اش آن است که کودك به شیوه خودش متفاوت است

  .باشدشاید او از همه موفق تر ! مواظب باش

  .شاید او از زمان با خود بودن لذت می برد و از محیط خود و ذهن خویش خوشنود است

 :سه ایده یا دلیل متضاد .4

خجالتی است، صرفا دوست ندارد به فعالیت گروهی / معموال به یکی از این سه دلیل است؛ یا خیلی ترسیده

  .ملحق شود یا نمی تواند به طریقی این کار را انجام دهد

  .عزت نفس، فشار هم ساالن، امنیت و غیره... گران دلیلی هستم که چرا آنهامن ن

  .شاید چیزي او را آزار می دهد یا خیلی عمیق یا موقتی

 :پاسخ یا ارزش گزاري مشروط .5

  .این می تواند عالمت هم سالمتی و هم عدم سالمت باشد

در غیر این صورت ) یا کمک قرار بگیرددر این صورت مورد تشویق (باید بررسی شود که آیا او خجالتی است 

  .تنهایش گذاشت

من دوست دارم با کودك صحبت کنم و بهش کمک کنم کاري را انجام دهد که او را به یک آدم خوشحال 

  .تبدیل می کند



یا (من به این فکر می کنم که چه اتفاقی دارد براي آن بچه می افتد، بستگی دارد که او بچه چه کسی باشد 

  .، و دعوتش می کنم که شرکت کند)ملسایر عوا

 :من هم آن طوري بودم .6

  .شاید که آن فعالیت را دوست ندارد یا یک موجود اجتماعی نیست مثل من

  .احساس همدردي می کنم چون من هم زمانی آن طوري بودم

  :E8خودگردان 

 :می تواند امر سالم یا ناسالمی باشد .1

  .آن بچه و آن گروه بستگی داردمی تواند خوب یا بد باشد، هر دو به طبیعت 

در باقی موارد، کمک کوتاه مدت یا بلند . گاهی تماشا کردن روش کودك براي یادگیري است. دلیلی وجود دارد

  .مدت براي او مفید است تا مشارکتی فعال داشته باشد

شاید نیاز . خ می دهممن بررسی می کنم که آیا به چیزي نیاز دارد یا خیر، چه احساسی دارد، و به نیاز او پاس

  .دارد به حال خودش گذاشته شود یا شاید نیاز به توجه دارد

خجالتی ) کار دیگري را ترجیح می دهد ج) دلیلی خوبی براي دوست نداشتن آن گروه دارد ب) شاید او الف

  .است و نیاز به تشویق دارد

 :احترام به خود مختاري .2

  .ارد و دنیا را متفاوت می بیندشاید معنی اش این است که او قدرتی درونی د

انتخاب فعالیت هایی که نیاز کودك به خلوت یا صرفا حس جدا بودن وي را   مجاز می شمارد و آن را می پذیرد 

  ).مشارکت او نه باید از روي اجبار بلکه باید با برنامه ریزي باشد(

  :E9وحدت یافته 

  :بدون طبقه بندي



خجالتی است، یا عالقه حقیقی به شرکت در / هویت ندارد، بیش از حد خودآگاهشاید او با آن گروه احساسی از 

  .آن فعالیت ندارد

اما آدم باید با محدودیت  شاید او مولفه اي از تحول را که روابط بزرگساالن را تسهیل می کند تجربه نکرده است

  .هاي فکر و رفتار مستقل کنار بیآید

  ): بزرگ کردن خانواده(بچه دار شدن 

  E2سطح 

  :دلخواه

 :خوب است، اکی است .1

  .خیلی خوب است

  :دشواري

 :بد است، خوب نیست .2

  .یک درد است

  .یک بدکاره است

  :سایر

 :تداعی هاي حشو یا نامناسب .3

  مراقبت خوب داشتن از خانواده

  مثل حامله شدن است

  زن داشتن است

  E3سطح 



  :دلخواه

 .آسان است، سخت نیست .1

  :دشوار

 :سخت است .2

  .استکار زیادي 

  .کار سختی است چون شما شغلی نداري

  .خسته کننده است

 :براي بعضی از آدم ها سخت است .3

  .براي والد نوجوان سخت است

  .براي کسی که نمی داند چطور سخت است

  .بدون کمک کار سختی است

  :سایر

 :طنز پرخاشگرانه .4

  فشار خونت را می برد باال

 :نگرش خود حمایتگر .5

  .ام از من اطاعت کنندمن می خواهم که خانواده 

  E4سطح 

  :دلخواه

 :یک مسئولیت است .1



  .مسئولیت زیادي می برد

 :مهم است .2

  .موضوع مهمی براي من است

 :شگفت انگیز است، لذت است .3

  .لذت بخش است

 :لذت بخش است اما سخت و خسته کننده .4

  .شغل لذت بخشی است

 :چیزي است که انتظارش می کشم .5

  .به نظرم خوب می آید

  .است در آینده من

  .چیزي است که وقتی بزرگ تر شوم برایش برنامه دارم

  :دشواري

 :دشوار است؛ آسان نیست .6

  !گیج کننده است

  .استرس آور است

  .سخت و ترسناك است

  .یک مشکل است

 :وظیفه مشکل است/ یک شغل .7

  .وظیفه اي سخت است



 :پول می خواهد .8

  .خیلی گران است و انجام درستش سخت است

  .باشدمی تواند پر هزینه 

 :براي من نیست .9

  .خیلی براي من مهم نیست

  :سایر

 :کاري است که مردم انجام می دهند .10

  .براي افراد متاهل امري مرسوم است

 :ارجاع عینی به وضعیت خودش .11

  .االن بهش عادت کردم. خوب است

  .هرگز براي من اتفاق نخواهد افتاد

  .بله

  .بدون خانواده

  E5سطح 

  :دلخواه

 :عشق و صبر می خواهد .1

  .همراه با مراقبت و صبر مهم است

  کار، صبر، زمان، لذت

  .اعتماد، درك کردن، مراقبت و اما از همه باالتر عشق می خواهد



  .اگر خودخواه نباشید و عشق زیادي براي ابراز داشته باشید کار سختی نیست

  .صبر، عشق و پول می خواهد

 :پاداش دهنده است .2

  .یک تجربه پاداش دهنده است

  .تجربه بسیار ارضاکننده اي باشدمی بایست 

 :چالش برانگیز است .3

  .شغلی دشوار و چالش برانگیز است

  .چالش برانگیز شغلی است که تا کنون داشته ام

 :می تواند لذت و درد باشد .4

  .باال و پایین دارد

  .می تواند لذت و یک درد جسمانی و ذهنی باشد

  .خوبی ها و کاستی هاي خودش را دارد

  .می تواند هم لذت و هم سردرد باشد 

 :یک تجربه است .5

  .می تواند خیلی جالب باشد

  .از نظر هیجانی کار بسیار سختی است اما هر کسی باید آن را انجام دهد

  .تجربه اي است که دوست دارم داشته باشم

 :یکی از اهداف من است .6

  .یک هدف بلند مدت است



  .هدف من در زندگی نیست

  :دشواري

 :مشروط به فرد و عوامل عینیدشوار  .7

  .این روزها سخت است

  .فقط با یک حقوق خیلی سخت است

  .بدون خانواده و دوستانی براي کمک رسانی کاري سخت است

  .می تواند براي یک زن شاغل دشوار باشد

  .براي شوهر خیلی آسان تر است

 :دشوار براي والدین مجرد .8

  .مسئولیت یک نفر نیست

  .ت استبراي خودت یک کار سخ

 ):به طور مبسوط(می تواند دشوار باشد  .9

  .از نظر مالی و هیجانی بسیار سخت است

  .براي کسی که می خواهد خوب انجامش دهد کار سختی است

 :سخت تر از آنی است که مردم فکر می کنند .10

  .سخت تر از آنی است که به نظر می رسد

 :سخت ترین شغلی است که وجود دارد .11

  .در زندگی است و اما همچنین لذت یکی از سخت ترین امور

 :زمان بر است .12



  .سخت کوشی و زمان زیادي می برد

  .زمان و پول می برد

  :سایر

 :باید با دقت در نظر گرفته شود .13

  .سخت است پس قبل از آن که شروع کنی مطمئن شو که آماده اي

  .خیلی ساده است فقط اول اولویت هاي خود را مشخص کنید

 :عشقبخشی از زندگی است،  .14

  .وظیفه آسانی نیست اما مورد انتظار است

  E6سطح 

  :دلخواه

 ):است E5حداقل یکی از آن در سطح (دشوار اما پاداش دهنده است  .1

  .الزام آور اما ضروري است

  .جالب اما گاهی استرس آور است

  .چالش برانگیز و پاداش دهنده است

  .کاري دشوار و زیبا براي انجام دادن به نظر می رسد

  .اداش دهنده و هم دردناك استهم پ

 :پاداش بخش ترین و مهم ترین قسمت زندگی است .2

  .یکی از بامعناترین وظایف است

  .تجربه اي است که با هیچ تجربه دیگري یکسان نیست



  .زندگی را بامعناتر می کند

 :است) چالش برانگیز(و به همان میزان پر مسئولیت ) پاداش دهنده(لذت بخش  .3

  .الزام آور اما لذت بخش استیک تجربه بسیار 

  .مسئولیتی بزرگ است که با رضایت تکمیل می شود

 :لذت و نتیجه مشروط به نحوه انجام آن .4

  .آسان نیست اما می تواند موفقیت آمیز باشد اگر که زمان بگذاري و درست انجامش دهی

  .آسان است اما خوب بزرگ کردن یک بچه به هوش و خالقیت نیاز دارد

  .است اگر که بهترین تالشت انجام دهیلذت بخش 

 :تجربه اي کام بخش است .5

  .می تواند تجربه یادگیري بسیار هیجان انگیز و خوبی باشد

  .مخصوصا این روزها کاري سختی است اما خیلی کام بخش

  .یک تجربه غنی کننده زندگی است

  .ارزشمندي فرد را تامین می کند- امنیت و خود

 :یک مزیت، یک هدیه است .6

  .یک مسئولیت بلکه لذت است نه

  :دشواري

 :به هر دو والد نیاز دارد، همکاري دو جانبه .7

  .راهی شگفت انگیز براي تقسیم زندگی و عشق تان است

  .همکاري همه افراد درگیر را می خواهد



  .هم به مادر و هم به پدر نیاز دارد

 :الزام آور است، وقف و فداکاري زیادي می خواهد .8

  .ار گران و الزام آور استشغلی سخت است، بسی

  .براي افراد پخته یک مسئولیت است

 :پیچیده است .9

  .چیزي بیش از عشق می خواهد

  .چیزي بیش از زمان و پول می خواهد

  .چیزي است که اکثر مردم چندان درباره اش نمی دانند با اینحال به آن ادامه می دهند

 :براي هر کسی نیست .10

  .براي آدم هاي دل نازك خوب نیست

  :سایر

 :ارزیابی شخصی، کلی .11

  .مهم ترین مسئولیتی است که دارم

  .به آن آسانی اي که فکر می کردم نیست

  .برایم مهم است اما یک اولویت نیست

  .رویایی است که براي آینده خود داشته ام

  .کار زیادي می برد و من ممنون دار زمان و تالشی هستم که والدینم صرف می کنند

  .است که دوست دارم انجام دهمسخت است اما چیزي 

 :است E5سه یا بیشتر از سه ایده متضاد که حداقل یکی از آنها در  .12



  .شغلی دشوار است که توجه، عشق و پول زیادي می خواهد

  !لذت، پاداش بخش و ناکام کننده است اما نه هرگز احمقانه

 :یک شغل تمام وقت است .13

  .یک فرآیند طوالنی و احتماال بی پایان است

  .ک حرفه استی

 :خیلی سریع می گذرد .14

  .فرآیندي طوالنی است که بسیار سریع می گذرد

 :در رابطه با اجتماع و طبقه اجتماعی در نظر گرفته می شود .15

  .سال قبل است 25این روزها سخت تر از 

  .در یک جامعه غیر اخالقی کار سختی است

  .بسته به پس زمینه فرهنگی، دشوار است

  .می رفت اما حاال یک امر اتوماتیک نیستقبال از آدم انتظار 

 :غیر قابل پیش بینی است) پیآمدهاي آن( .16

  .چالشی است که نمی توان نتیجه آن را از قبل پیش بینی کرد

  .من دارم یک خانواده را بزرگ می کنم اما آنها هرگز در مسیري که امید داشتید حرکت نمی کنند

  E7سطح 

  :دلخواه

 :تعهد می خواهد .1

  .تمام مدت استتعهدي 



  .به معنی حس نیرومندي از تعهد و توانایی سازش است

  .می تواند به روش هاي مختلفی انجام شود اما شامل تعهدي از زمان و عشق است

  .مسئولیتی است که کامال براي آن آماده نیستم

 ):غیر مبسوط(رشد و تغییر  .2

  .یک تجربه جاري از رشد است

 :نیازي اساسی است .3

  .کام بخش است که باید فضایی توام با عشق براي کل خانواده باشد امري طبیعی و

 :سایر

 :باشد E6سه یا بیش از سه ایده متضاد که حداقل یکی از آنها در  .4

  .در یک جامعه پر از الزام، انتظار و انتقاد، امري دشوار و پیچیده است

  .العمر استمسئولیت پذیري و فداکاري زیادي می خواهد اما پاداش هاي آن مادام 

  .منبع لذتی بزرگ است که براي زمان کوتاهی به طول می انجامد و غیر قابل پیش بینی است

 :توصیفی شخصی شده از مشکل که باید با آن کنار آمد .5

  .قلمرویی ناشناخته. مرا می ترساند چون همه چیز تغییر خواهد کرد

  .ن را از دست داده املذتی حقیقی است مخصوصا براي من که تقریبا امید بچه دار شد

  .بزرگ ترین چالش زندگی یک آدم است و او هرگز نمی تواند حقیقتا کاري را که انجام داده است ارزیابی کند

  .تجربه اي چالش برانگیز است که با هیجان و ترس انتظار آن را می کشم

  .تجربه اي است که آن را نداشته ام اما احترام مرا برمی انگیزد

  E8سطح 



 ):به طور مبسوط(رشد و تغییر والدین منجر می شود به  .1

باعث می شود که گاهی خودم را نظارت کنم و ارزش ها و باورهایم را تغییر بدهم و از خودم بیرون بیآیم و 

  .آسودگی بقیه را در اولویت قرار دهم

اي کاربست آنها بیآبد چالش هایی است که فرد را وامی دارد نظریه هاي خود را بیآزماید و راه هاي عملی بر

  .بنابراین فرآیندي در تکمیل تحول فرد است

 :احترام به خودمختاري کودك .2

  .شامل حجم زیادي از توجه دادن و توجه گرفتن و درك ایده ها و اصول اخالقی تک تک اعضاي خانواده است

دانستن آن است که چه به معناي تعهد زمانی است تا بچه ها درباره مشکالت شان صحبت کنند اما همچنین 

  .زمانی آنها باید طبق ایده ها و افکار خود زندگی کنند

 :شناختی گشوده نسبت به هیجانات منفی در زمینه اي مثبت .3

درد است اما بیشترین پاداش بخشی، لذت و عشق را براي هر کس که  کاري بسیار دشوار که پر از نگرانی و

  .بتواند به ارمغان می آورد

  .ت است گاهی ناکام کننده اما در سایر موارد پاداش دهنده که آن ناکامی ها فراموش می شوندشغلی تمام وق

  .محدودکننده و به ندرت در این روزها پاداش دهنده است اما همچنان به خاطر بچه داشتن خوشحالم

  E9سطح 

  :بدون طبقه بندي

خیلی دیر یاد می گیرد که به جاي تالش براي گاهی آدم . می تواند قلب شما را بشکند و شگفت انگیز هم باشد

  .تغییر دادن باید پذیرش و عشق داشت

  .تجربه کام بخش است که شامل شگفتی مشاهده روح هاي جوانی است که راه خود را پیدا می کنند

  :وقتی مورد انتقاد واقع می شوم



  E2سطح 

  :انجام دادن

 :پذیرش بی چون و چرا .1

  .دهمدارم کار اشتباهی انجام می 

  .کاري که بهم بگویند انجام می دهم

  .وادارت می کند دفعه بعد درست انجام بدهی

 :به اتاقم می روم .2

  .می خواهم تنها باشم

  E3سطح 

  :انجام دادن

 :من تالفی می کنم .1

  .ازش بدگویی می کنم

  .رو در رو حرف می زنم

 :بهشان می گویم کجا بروند .2

  .باهاشون بازي نمی کنم

  .نیآید فحشش می دهیوقتی از کسی خوشت 

  :احساس

 :دیوانه می شوم، خیلی عصبانی می شوم .3

  .من خل می شوم و طرف را می زنم



  .فاتحه ام خوانده است

 :می خندم، حس خوبی دارم .4

  .دوست دارم

  .معموال جکش می کنم

  .می خندم چون کلمه باد هواست

 .گریه می کنم .5

  E4سطح 

  :انجام دادن

 :نادیده اش می گیرم .1

  .دهممحل نمی 

  .به چیزي که می گویند گوش نمی دهم

 :ساکت می مانم .2

  .خفه می شوم و می گیرمش

  :احساس

 :دوست ندارم .3

  .از انتقاد متنفرم

  .می رنجم

 :من اذیت نمی کند .4

  .معموال ناراحت نمی شوم



  .واقعا اهمیت نمی دهم

  .عصبانی نمی شوم

  :تفکر و ارزیابی

 :می پذیرمش، سعی می کنم به کار ببندمش .5

  .می کنم در آن نکته مثبتی پیدا کنمسعی 

 :گوش می دهم و درباره اش فکر می کنم .6

  .من به فکر وامی دارد

  .من گوش می دهم و بعد از مدتی انعکاس می دهم

 :می خواهم بدانم چرا .7

 .سعی می کنم بفهمم چرا

  E5سطح 

  :انجام دادن

 :کنم، کارم بهتر انجام بدهمسعی می کنم چیزي از آن یاد بگیرم، به طور سازنده ازش استفاده  .1

  .سعی می کنم اشتباهم را اصالح کنم

  .بهم یاد می دهد که کجا را دارم اشتباه می کنم پس می توانم خودم را اصالح کنم

  .گوش می کنم و سعی می کنم تغییر کنم

  .قدردان هستم

 :براي چیزي که باور دارم ایستادگی می کنم، از خودم دفاع می کنم .2

  ).مگر این که سازنده باشد(ی کنم از خودم دفاع کنم معموال سعی م



  .سعی می کنم خودم را توجیه کنم

  .اگر که یک انتقاد منفی باشد سعی می کنم به طرف ثابت کنم در اشتباه است

  .براي باورهایم می جنگم

 :وانمود می کنم که اهمیتی نمی دهم .3

  .پنهان می کنم اما از درون می رنجم

  .می دهمدرونی واکنش نشان 

  .آرام به نظر می رسم اما تحریک پذیر می شوم

 :مقابله به مثل می کنم .4

  .دیوانه می شوم و بر اساس آن عمل می کنم

  ). تالفی می کنم(معموال کنترل خودم را حفظ می کنم مگر اینکه موقعیت واقعا خارج از کنترل باشد 

  :احساسات

 :مرا می رنجاند، حس بدي دارم .5

  .احساس غم می کنم

  .مرا آزار می دهد

  .عصبانی یا رنجیده می شوم

  .حرف شان را باور و گریه می کنم

  . افسرده می شوم

  .عمیقا می رنجم انگار که آن آدم مرا دوست ندارد

 :با آن خوب برخورد نمی کنم .6



  .گاهی واکنش نامناسبی نشان می دهم

  .می رنجم و بیش از حد واکنش نشان می دهم

 :کنماحساس خجالت و شرم می  .7

  .رنج آور و خجالت آور است

  .می رنجم و صورتم قرمز می شود

  .معموال عصبی می شوم

 :رنجیده خاطر می شوم .8

  .نسبت به شخص منتقد رنجیده خاطر می شوم

 :سعی می کنم واکنش منفی نشان ندهم .9

  .سعی می کنم اجازه ندهم آن انتقاد مرا برنجاند

  .سازنده استفاده کنمسعی می کنم بدون ناراحت شدن از آن به طور 

  .سعی می کنم تغییر کنم و گریه نکنم

  :تفکر و ارزیابی

 :بسط یافتن گوش کردن .10

  .گوش می دهم و سپس می گویم چه فکر می کنم

  . سعی می کنم بشنوم اما معموال می رنجم

  .گوش می دهم و اگر الزم باشد تغییر می کنم

  .دارمبعضی وقت ها گوش می دهم و بعضی وقت ها هم عالقه ن

  .گوش می کنم و به این فکر می کنم که چه چیز درست و چه چیز غلط است



 :خودم را تحلیل می کنم، این اشتباهاتم را به من نشان می دهد .11

  .انتقادگر باشم- سعی می کنم خود

  .اعمالم را مجددا ارزیابی می کنم

  .نگاهی به عقب می اندازم تا ببینم چه کردم

 :حقم است .12

  .معموال حقم است

  :ترکیبی

 :بستگی دارد .13

  .من به طرق مختلفی واکنش نشان می دهم

  .بستگی دارد آن انتقاد درباره چه چیزي باشد

  E6سطح 

  :انجام دادن

 ):واکنش منفی توصیف شده(سعی می کنم کنترل کنم  .1

  .بعضی وقت ها به دل می گیرم اما می دانم که نباید این کار را بکنم

  .می کنم بهانه نیاورماگر انتقاد منطقی اي باشد سعی 

  .هرچند سعی می کنم خودم مهارکنم اما خصمانه واکنش نشان می دهم

  .با زحمت زیاد سعی می کنم بپذیرمش حداقل با یک مالحت بیرونی

  :احساسات

 :به خودم می گیرم، به دل می گیرم .2



  .معموال به دل می گیرم اما ازش یاد می گیرم

  .حس بدي دارم نگاهش می کنمحمله شخصی  وقتی به دید

 :احساس ناامنی و طرد شدن می کنم .3

  .احساس می کنم بهم حمله شده است

  .احساس غم و ناکامی می کنم

  .احساس گناه می کنم

 :عزت نفس من پایین است .4

  .احساس افت می کنم

  .اعتماد به نفسم را از دست می دهم

  .من است» من«یک ضربه به 

 :غیر منصفانهواکنش مرتبط با انتقاد غیر سازنده یا  .5

  .می رنجم اگر که ناعادالنه یا به دور از انصاف باشد

  .مرا می رنجاند مگر این که تا حدي مطمئن باشم انتقادي غیر منصفانه نیست

  :تفکر و ارزیابی

 :من انتقاد را ارزیابی می کنم و به دقت به آن وزن می دهم .6

  .می بینم که آیا درست است

  .تمشخص می کنم که آیا سازنده اس

  .جدي اش می گیرم

  .معموال بررسی می کنم که آیا مناسب است



  .سعی می کنم دالیل طرف مقابل را درك کنم

 ):غیر مبسوط(دفاعی می شوم  .7

  .گاهی دفاعی عمل می کنم

  .دفاع ها و توجیهات به ذهنم می آیند

  .سریع توجیه می کنم

  .عقالنی سازي می کنم

 :منبع را در نظر می گیرم .8

  .رنجاند مگر آنکه از طرف یک دوست خیلی خوب باشدمرا نمی 

  .گاهی به خودم می گیرم بسته به این که چه کسی گفته باشد

  .سعی می کنم مشخص کنم که آیا آن فرد دقیق است یا متعصب

  .انگیزه منقد را تحلیل می کنم

 :تحلیل انتقاد و پاسخ به آن اگر که معتبر باشد .9

  .کنم که اگر غلط باشد ردش می کنم و اگر درست باشد با آن موافقت می کنممن آن انتقاد را ارزیابی می 

 :سعی می کنم بفهمم کجا را اشتباه کرده ام .10

  .سعی می کنم بفهمم چه کردم و چرا این کار را کردم

  .خودم را تحلیل می کنم تا ببینم این حس را دارم که نقد منصفانه اي است یا خیر

 :وده باشمگش -سعی می کنم عینی و ذهن .11

  .باید درباره اش منطقی فکر کنم

  .سعی می کنم به شیوه عینی تصمیم بگیرم که آیا آن انتقاد معتبر است



  :ترکیبی

 :واکنش منفی همراه با پذیرش انتقاد .12

  .اول مرا می رنجاند اما در بلند مدت بسیار مثبت است

  .گاهی عصبانی می شوم اما بعد متوجه می شوم که این کمکم نمی کند

  .کمی احساس خجالت می کنم اما آن را براي بهتر شدن می پذیرم

  .ناراحت می شوم اما سعی می کنم موقعیت را ارزیابی کنم

 :اگر سازنده باشد می پذیرم، اگر درست باشد تغییر می کنم .13

  .اهمیتی نمی دهم که بقیه آدم ها چه می گویند مگر آن که انتقاد سازنده اي باشد

  .کنم اگر که بفهمم بر اساس واقعیت استمی توانم قبولش 

 :واکنش هاي منحصر به فرد متقابل .14

  .یا نسبت به خودم حس بدي پیدا می کنم یا نسبت به آن شخص عصبانی می شوم

  .می دانم نشان دادن یک واکنش عینی و نه هیجانی سخت است

  .چطور مورد انتقاد قرار بگیرممعموال از آن یاد می گیرم اما همچنین می توانم برنجم بسته به این که 

  !فکر می کنم که چطور الگوهاي خودم را تغییر بدهم یا شاید هم واقعا دیوانه شوم بستگی به آدم اش دارد

  E7سطح 

  :احساسات

 ):به طور مبسوط(من دفاعی می شوم  .1

  .کمی احساس دفاعی بودن می کنم مگر آنکه بدانم شخص منتقد دارد کارش درست انجام می دهد

  .صبانی می شوم، می ترسم و سپس تالش می کنم انکار یا تحریف کنمع



  .سعی می کنم دفاعی نشوم و ببینم چه چیزي می توانم یاد بگیرم

  .براي دفاع از خودم واکنش بیش از حد نشان می دهم اما همچنین می دانم بیش از اندازه حساس شده ام

 :» اگر چه«پاسخ  .2

  .دانم شاید نباید این طور باشد احساساتم لطمه می بیند اگرچه می

  .اگرچه عصبانی می شوم بعدا سعی می کنم ببینم نقد منصفانه اي بوده است و می توانم تغییر کنم

 :دیگر خیلی حساس نیستم .3

واکنش اولیه من دفاع از موقعیتم است اما من در تفکیک موقعیتم از خودم بهتر شده ام و بنابراین بسته به 

  .را تغییر می دهم وضعیت، موقعیت خود

  :ترکیبی

 ):است E6سه عنصر که یکی از آنها در (پذیرش احساسات، ارزیابی و پاسخ دادن  .4

  .گشوده باشم -عمیقا ناراحت می شوم اما خیلی سریع می فهمم چطور ذهن

معموال گوش می دهم، درباره تاثیرم بر روي شخص منتقد فکر می کنم و تصمیم می گیرم که آیا توصیه خوبی 

  .سعی می کنم گوش دهم. است یا خیر

  :بدون طبقه بندي

  :مطرح است E6حداقل سه عنصر که یکی در سطح 

  .اگر که منصفانه باشد به دل می گیرم اما اگر نباشد به طور کلی از کنارش می گذرم. من گوش می دهم

گفته است و آیا می خواهم براي معموال دو یا سه هفته درباره اعتبار گفته هایمان فکر می کنم، چه کسی آن را 

  .اجتناب از انتقاد دوباره خود را تغییر دهم یا خیر

  E8سطح 

 :دوست دارم نقطه نظر فرد دیگر را نیز ببینم .1



  .مثبت یا منفی -دوست دارم بشنوم دیگران درباره ام چه فکر می کنند. ازش لذت می برم

  .خودم چیزي را ببینم که آنها در من می بینند من دوست دارم چون می توانم از دیگران یاد بگیرم و در

 E6سه عنصر که حداقل دو تاي آن در سطح (من می پذیرم، ارزیابی می کنم و طبق آن عمل می کنم  .2

 ):باشد

بیشتر وقت ها ابتدا می رنجم اما اگر انتقاد درستی باشد واقعا سپاس گزار می شوم زیرا می توانم ویژگی هاي بد 

  .خود را تغییر دهم

سعی می کنم رنجشم را نشان ندهم سپس بعدا درباره اش فکر می کنم اول تنها و بعد با یک شخص دیگر 

  ).حداقل تالش می کنم این طور عمل کنم(

 :انتخابی E6پاسخ هاي  .3

  .مایلم که از باالدستی ها بپذیرمش و از همسر یا هم قطارها می رنجم

  .دگاهم دفاع می کنمبا گشودگی پاسخ می دهم یا می پذیرم یا از دی

بهترین تالشم را می کنم تا احساس پشت انتقاد را . قسمت هاي مناسبش را به کار می بندم و باقی اش را نه

  .بفهمم

 :بدون طبقه بندي .4

  .مشکل است که بفهممی کدومش درست است. می دونم که حقم است، تا حدي حقم است یا حقم نیست

  .....شغل یک مرد

  E2سطح 

  :توصیف

 :استسخت  .1

  .یک کار سخت است



  .رفتن و کار کردن است

 پاداش

 .پول درآوردن است .2

  E3سطح 

  :توصیف

 :کار بیرون، کار سنگین .1

  .راننده کامیون است

  .بردن زباله است

  .بلند کردن اشیاء سنگین است

 :در داخل خانه است، بیرون از خانه است .2

  .فقط بیرون از خانه نیست، داخل خانه هم است

  .در خانه نیست

 :از کار یک زن سخت تر است .3

  .براي یک زن سخت است که آن را انجام دهد

 :پاسخ هاي طعنه آمیز .4

  .طوري عمل کند که انگار از یک چیزي خبر دارد

  .غذاي دیگر مرد است

  :پاداش

 :تفریح داشتن .5



  .هر کار دلش می خواهد انجام دهد

  گول زدن دخترها

  E4سطح 

  توصیف

 ):به شکل غیر مبسوط(مهم است  .1

  .خیلی براي او مهم است

  .یک باید است

 :زندگی اوست، منبع درآمد اوست .2

  .محل کسب درآمد اوست

  .وسیله امرار معاش اوست

 :سخت است؛ آسان نیست .3

  .معموال از نوع سخت آن است

  .سخت است

 .آسان است .4

 ):تکراري(پاسخ هاي حشو  .5

  .یک شغل است

  .کار زنانه نیست

 :ارجاع هاي شخصی ساده .6

  .مکانیکی ماشین استبراي من 



  .چیزي است که براي آن تالش می کنم

  :پاداش

 :زندگی اوست .7

  .بخشی از زندگی است

  .می تواند همه زندگی او باشد

  :مسئولیت

 :حمایت، تامین و مراقبت از خانواده است .8

  .کمک به غذا و پوشاك خانواده است

  . نان آور بودن است

  .کار کردن براي پرداخت قبض هاست

  .کردن از خانواده استمحفاظت 

 :تمامی ندارد .9

  .بعدظهر تمام نمی شود 5ساعت 

 :کمک به زنان است؛ با آنها درست رفتار کردن .10

  .کمک به زنان در مراقبت کردن از بچه هاست

  .جنتلمن بودن است

  .خوشحال کردن یک زن است

 :سرپرستی خانواده .11

  .بزرگ کردن یک خانواده است



  .نظارت کردن بر خانه است

 :توسط یک مرد انجام شودباید  .12

  .چیزي بیش از کاري است که یک پسر می تواند از عهده اش بربیآید

  .خیلی سخت است و یک دختر نباید امتحانش کند

  E5سطح 

  :توصیف

 :می تواند توسط یک زن انجام شود .1

  .شغل یک فرد است

  .باید با کار یک زن برابر باشد

  توسط یک زن بهتر انجام می شود

 :کار یک زنمقایسه با  .2

  .به آسانی شغل یک زن است

  ).هرچند کارهاي زیادي این گونه نیستند(نوعی شغل است که زنان اجازه ندارند 

  .فقط باید براي یک مرد حفظ شود نه زنی که فکر می کند زنان بهتر هستند

  .معموال از کار یک زن حرفه اي تر و دشوارتر است

  .تمام می شود 5ساعت 

  .از زنش داشته باشدباید حقوق بهتري 

 :متفاوت است؛ تعریف آن سخت است .3

  .می تواند هر چیزي باشد



  .همیشه در محل کار نیست

  .تعریف خاصی ندارد

  .شاید سرگرمی دیگر مرد باشد

 :هر چیزي که او انتخاب کند .4

  .بستگی دارد که بخواهد چه کسی شود

  .همان چیزي است که مرد آن را جایگاه خود می داند

 :معین یا کیفیسختی ها،  .5

  .اغلب خسته کننده است

  .می تواند زمان بر باشد

  .استرس آور است

 :باید متناسب با توانایی اش باشد .6

  .هر چیزي است که توان انجام اش را دارد

  :پاداش

 :باید چیزي باشد که از آن لذت می برد .7

 .باید لذت بخش باشد

  .اگر او را خوشحال می کند ارزش دارد

  .ازه که مفید است لذت بخش هم باشدبه همان اندباید 

 :براي او مهم است .8

  !قصر اوست



  .هرگز نباید نادیده گرفته شود

  .مهم ترین بخش زندگی اوست

  .اغلب مهم تر از خانواده است

 :منبع غرور او است .9

  .او مهم است» من«براي 

  .به او شان می دهد

 :امنیت را تامین کردن .10

  .در ایجاد امنیت خانه الزم است

  .اوست امنیت

  :مسئولیت

 :یک پدر، همسر خوب و دوست داشتنی بودن و خانواده را خوشحال نگه داشتن .11

  .در دسترس خانواده اش باشد

  .از خدا اطاعت کرده و پدر خوبی باشد

  .افراد مورد عالقه اش را تامین کند

 :براي حمایت از خانواده مهم است .12

  .استطرز فکر من قدیمی . تامین پول براي خانواده است

  .باید براي تامین خانواده اش مکفی باشد

 :مسئولیت پذیر بودن، مراقبت از مسئولیت هاي خود .13

  .باید قابل اعتماد باشد



  .باید نسبت به خود و خانواده اش مسئولیت پذیر باشد

  .باید اصلی ترین مسئولیت او باشد

 :ساده فضایل .14

  .فداکاري می خواهد

  .موفق بودن است

  .رهبري کردن است

  .اقبت از کسانی است که ناتوانندمر

  .عاشق خدا بودن با همه قلب، روح و ذهن است

 :بعد از خانواده اش قرار می گیرد .15

  .دوم و بعد از زندگی خانوادگی اوست

  .خواسته هایش را به خانواده ترجیح ندهد

 :تمام کردن است .16

  .باید با شروع روز تمام شود و به روز بعد نیافتد

  .نمی شودهرگز در خانه تمام 

 :مثل یک مرد عمل کردن است .17

  .شجاع و جنگجو بودن است

  .باید آقاي خودش باشد

  .باید یک رهبر و انگیزه بخش باشد

  E6سطح 



  توصیف

 :فقط بخشی از زندگی اوست .1

  .نباید آنقدر زمان بر باشد که به همه زندگی اش تبدیل شود

  .نباید به تنها دلیل او براي زندگی تبدیل شود

  .از زندگی او را کنترل می کندبخش زیادي 

  .لزوما او را به عنوان یک فرد منعکس نمی کند

 :چیزي است که او هست .2

  .براي او درست است

  .شخصیت او را منعکس می کند

  .پنداره او بسیار مهم است-براي خود

  .چیزهاي زیادي درباره او می گوید

  .هویت اوست

 :بستگی به فرد دارد .3

  .تا متناسب با آن آدم باشدباید به دقت انتخاب شود 

  .تالش کردن و اینکه خودش باشد نه آن چیزي که دوستانش می خواهند

  .فقط چیزي است که او با تالش و تمرکز و لذت واقعی درستش می کند

 :یک جمله مطلق است .4

  .چنین چیزي وجود ندارد

  .دیگر وظیفه مشخصی نیست و مرز میان زن و مرد مبهم شده است



  .که ازش متنفرمجمله اي است 

 :همیشه مهم تر از کار یک زن در نظر گرفته می شود .5

  .اثرگذارتر و با حقوق بیشتر است صرفا به این دلیل که متعلق به یک مرد است

  .نباید حقوق بیشتري از یک زن داشته باشد تا زمانی که آن زن در همان مکان همان کار را انجام می دهد

  :پاداش

 :و پاداش دهنده باشدباید جالب، رضایت بخش  .6

  .گاهی بسیار چالش برانگیز است

  .باید رضایت آور باشد

 :منبع عزت نفس است .7

  .باید نیاز به موفقیت را تامین کند

  .چیزي است که اغلب به او احساس ارزشمندي می دهد

 :باید ارضاکننده باشد .8

  .باید بامعنا باشد

  .باید از نظر هیجانی براي او مهم باشد

  .نیازهاي مالی و هم حس ارزشمندي او را تامین کندباید هم 

 :دغدغه اهداف .9

  .باید صرفا وسیله اي باشد که به او اجازه دهد اهدافش را دنبال نماید

  :مسئولیت

 :بهترین کاري است که می تواند انجامش دهد .10



  .بهترین آدمی باشد که می تواند باشد

 :تامین خانواده اش به طریقی فراتر از مسائل پولی .11

  .باید تامین مالی و هیجانی براي همسرش باشد

  .صرفا باید یک شکل از حمایت او از خانواده اش باشد

  .کمک به مادر بچه اش است تا هر وقت بهش نیاز داشتند کنارشان باشد

  .نه صرفا یک تامین کننده بلکه باید یک والد فعال هم باشد

 :نباید از خانواده  دورش کند .12

  .پاداش دهنده باشد اما همچنان خانواده باید اول باشدباید انگیزه بخش و 

 :یک شریک خوب بودن است .13

  .از نظر عاطفی مراقبم باشد و شریک من باشد

  .مسئول اعمال خود باشد و مسئولیتی برابر در قبال فرزندانش داشته باشد

 :از تبعیض جنسی بپرهیزد .14

  .رفتار می شودبا یک زن با همان احترامی رفتار نماید که با خودش 

  .بداند که شغل یک مرد می تواند درست مانند شغل یک زن باشد

دانستن این است که چه موقع به یک زن اجازه دهد کاري که می خواهد را انجام دهد، دري را برایش باز کند یا 

  .برایش گل بیآورد

 :مشارکت در اجتماع .15

  .در جامعه و کلیسا مسئولیتی داشته باشد

  .کشورش حمایت کنداز خانواده و 



  E7سطح 

  :توصیف

 :تعریفی مبتنی بر فرهنگ .1

  .همچنین می تواند توسط یک زن انجام شود اما معموال جامعه نمی پذیرد

  .نوع کلیشه اي آن این است که از خانواده حمایت کند

  .به طور مرسوم، اولین منبع مالی خانواده است 

  .قبل بوددیگر به آن ساختار و محکمی اي نیست که سال ها 

 ):کیفی یا مبسوط(می تواند توسط یک زن انجام شود  .2

  .می تواند توسط یک زن باهوش تر انجام شود

  .درست به سختی کار یک زن است و با هم تفاوتی ندارند

  .متفاوت از کار یک زن نیست مگر آنکه کار یدي بخواهد

  .می تواند توسط یک زن کم توقع انجام شود

  :پاداش

 :ز وجودراهی براي ابرا .3

  .غالبا هویت اوست

  .باید میل او را براي انجام یک کار ارزشمند تامین نماید

  .شغل یک زن به طور ایده آل شخصیت او را منعکس می کند و می تواند یک تجربه مثبت باشدیا 

  .مهم ترین حوزه زندگی اوست در حالی عشق براي زنان مهم ترین بخش زندگی شان است

  :مسئولیت



 :رفاه هیجانی خانواده اشامنیت  .4

  .سرپرستی خانواده است و بزرگ کردن آن به طریقی که پتانسیل هاي اعضاي خانواده درك شود

رهبر خانواده باشد و در عین حال مهربان و حامی . او باید زندگی خود و خانواده اش را تامین کند. سخت است

  .خانواده

 :با پتاسیل هاي خود کار کردن .5

  .ارد تا از تماي دانش خود بهره گیردباید او را واد

  .فهمیدن این است که از خود و زندگی اش چه می خواهد و تالش کند

  .باید تا جاي ممکن هماهنگ با عالیق و توانایی هایش باشد

 :باید با قسمت هاي دیگر زندگی اش در تعادل باشد .6

  .هستنددوتاي دیگر سالمت و خانواده اش . یکی از سه حوزه مهم زندگی اوست

ممکن است بسیار درگیرکننده باشد طوري که او را از حوزه هاي دیگر زندگی اش که به همان اندازه مهم اند 

  .غافل کند

 :ترکیب هاي پیچیده و متضاد .7

  .یک چالش است، فشار، منبع ثبات و خیلی چیزهاي دیگر

  . تبا عشق و انعطاف رهبري کردن است همچنین قدرت سرسختی وقتی که حق با اوس

اما باید امیدوار بود در ... احمقانه، جالب، الزام آور، بامعنا، پاداش بخش، انگیزه بخش: می تواند همه چیز باشد

  .صورت نیاز تغییر می یابد

  E8سطح 

 :جست وجوي هویت .1

  .ممکن است پاداش دهنده باشد اما نمی تواند فرصت رشد شخصی را به او بدهد



  .زن درست مثل یک. دستیآبی به تمامیت

 :بدون طبقه بندي .2

 !یک کلیشه ویرانگر

  ...بودن با دیگران

  E2سطح 

  تایید

 .خوب است، اکی است .1

  معذب بودن

 :براي من نیست .2

  .خوب نیست

  :سایر

 توصیف کلی از رفتار خوب یا بد .3

  .نباید هیچ کار بدي انجام دهید

  .خوب یا بد است

  .موقع افتادن به دردسر سرگرم کننده است

E3  

  :معذب بودن

 .عصبی ام می کند .1

 :سخت است .2



  .کنار آمدن سخت است

  .آسان نیست

  E4سطح 

  تایید

 :سرگرم کننده است، لذت بخش است .1

  .تجربه زیبایی است

  .راهی خوشآیند براي گذران بعدظهر است

  .براي همه خوب است

 :بهم حس خوبی می دهد، خوشحالم می کند .2

  .حس خوبی می دهد) هرکسی(به من 

  :مشروط

 :بشناسی سرگرم کننده است، اگر که آدم هاي درستی باشنداگر آنها را  .3

  .من خوشحال می کند مخصوصا وقتی خویشاوندانم باشند

  :کاربرد

 .حس خوبی درباره خودم به من می دهد .4

 :فرصتی براي دوست یابی است .5

  .می فهمم که دوستانی دارم

 .به شخصیتت کمک می کند، از نظر اجتماعی به من کمک می کند .6

  .کندکمکم می 



 :کمک می کند زمان سریع تر بگذرد .7

  .گذر زمان را آسان تر می کند

  E5سطح 

  تایید

 :مهم و ضروري است .1

  .بدون آن نمی توانم زندگی کنم

  .ویژه است. معناي زیادي برایم دارد

  .سرگرم کننده و ضروري است

 :جالب و هیجان انگیز است .2

  .می تواند یک ماجراجویی باشد

  .اگر جالب باشد خوب است

 :سالم است، بخشی از زندگی است .3

  .براي سالمت افراد الزم است

  .هم براي زن و هم براي شوهر خوب است

 :یکی از فعالیت هاي مورد عالقه من است .4

  .بیشتر از هر چیزي دوست دارم

  .بهترین زمانی است که دارم

  :معذب بودن

 :معذبم می کند، کمی عصبی ام می کند، تالش می خواهد .5



  .می کندگاهی عصبی ام 

  .اول خجالتی ام اما بعد راحت می شوم

  .اگر آنها را بشناسم اکی است اگر نه آنجا را ترك می کنم

  .همیشه مواظبم چی می گویم و چی انجام می دهم

  .به راحتی تنها بودن نیست

 :می تواند خسته کننده باشد .6

  .می تواند گاهی خسته کننده باشد

  :مشروط

 :ه اوقاتبعضی وقت ها مطلوب است نه هم .7

  .براي یک مدتی اکی است اما واقعا ترجیح می دهم با خانواده ام وقت بگذرانم

  .می تواند گاهی دردناك باشد

 :اگر آنها را دوست داشته باشید لذت بخش است، اگر آنها دوستان شما باشند .8

  ).بستگی به آدم هایش دارد(بهم حس خوبی می دهد 

  .همه چیز به بقیه آدم ها بستگی دارد

 :نقط مثبت و منفی خودش را دارد .9

  .می تواند بهترین یا بدترین باشد

  .مزایا و معایب خودش را دارد

  :کاربرد

 :احساس راحتی و امنیت بهم می دهد .10



  .بهم امنیت می دهد

 :بهم احساس خواستنی بودن می دهد، بخشی از گروه بودن .11

  .به من احساس شادمانی و مورد نیاز بودن می دهد

  .تعلق می دهدبه من احساس 

 :درمان تنهایی است .12

  .تنهایی زندگی ام را کمتر می کند

 :از تنها بودن بهتر است .13

  .از تنها بودن حس بهتري به من می دهد

 :چیزهاي زیادي یاد می گیري، ایده هاي تازه .14

  .مرا روشن می کند

  .کمکم میکند دایره لغاتم را وسیع کنم

  :سایر

 :برایم مهم نیست .15

  .شناخت آدم هاستراه خوبی براي 

  E6سطح 

  تایید

 :محرك، پاداش دهنده و آموزنده است .1

  .مرا غنی می کند

  .براي حفظ سالمت عقلی ام الزم است



  .مرا خوشحال می کند مخصوصا بودن با آدم هایی متفاوت از خودم

 :یکی از لذت هاي زندگی است .2

  .یکی از پاداش هاي انسان بودن است

  :مشروط

 ):خلق خودم یا دیگرانبسته به (لذت مشروط  .3

  .اگر حالت خوب باشد یک احساس فوق العاده است

  .عالی است اگر که با آنها راحت باشی

  .اولش می تواند سخت باشد اگر که چیزي درباره شان ندانی

  .لذت بخش است و می تواند ترسناك هم باشد اگر که با انها راحت نباشی

  :کاربرد

 :دآسوده ام می کند، روزم را می ساز .4

  .حسی از اتحاد و دوستی می دهد

 :کمکم می کند مشکالتم را فراموش کنم .5

  .وقتی روحیه ام بد است حالم را خوب می کند

  .خوشایند است وقتی که الزم باشد ذهنت را باز کنی

  .درمان خوبی براي من است

  .لحظات خوشی را برایم رقم می زند که سختی هاي زندگی را آسان می کند

 :آموزنده استتجربه اي  .6

  .آنهایی که از من باهوش ترند بهم کمک می کنند یاد بگیرم



  .ایده آل هاي متفاوتی را به من می آموزد

 :به شما کمک می کند درباره انواع دیگر آدم ها و مشکالتشان یاد بگیرید .7

  .نقطه نظرهاي مختلف درباره مسائل را به دنبال دارد

  .اندبه آدم کمک می کند قدر دیگران را بد

  .راه خوبی براي مشاهده رفتار بشر است

  .به شما کمک می کند با شیوه سازگاري آدم ها با اتفاق هاي زندگی شان بهتر آشنا شوید

 :به آدم کمک می کند دیدگاهش را نسبت به زندگی گسترش دهد، شخصیت آدم را عمیق میکند .8

  .تجربه زندگی فرد را غنی می کند

  .زشمندي می دهدبه من احساس مثبت و خود ار

  .اگر ارتباط وجود داشته باشد نقطه نظر هر یک از افراد نسبت به زندگی را غنی می کند

  .افکار، ایده ها و هیجانات جدیدي را به زندگی وارد می کند

  E7سطح 

  :مشروط

 :تضاد با تمایل به تنهایی و خلوت، نیاز به هر دو .1

  .معموال آسایش بخش تر استمی تواند گاهی لذت بخش باشد اما تنها بودن 

  .می تواند لذت بخش و الهام بخش باشد، من گروه هاي خیلی کوچک را ترجیح می دهم

  .خوب است اما من شنیدن موسیقی را ترجیح می دهم

  . لذت بخش است به شرطی که در تعادل با زمان تنهایی ام یا بودن با همسرم باشد

  .ین که یاد گرفتم از بودن با خودم لذت ببرمتا همین اواخر یک باید براي من بود تا ا



 :واکنش هاي متضاد .2

  .می تواند خیلی خسته کننده یا رضایت بخش باشد

  .می تواند به شما گرما و عشق بدهد و در همان حال، احساس مزاحمت

  :کاربرد

 :بهم کمک می کند از نظر هیجانی رشد کنم، خودم را بشناسم .3

رشد و تغییر سریع تر می کند و این که خودم باشم، متضاد همسر بودن یا  پاداش دهنده است و مرا وادار به

  .مادر بودن، لذت بخش است

  .بهم کمک می کند ببینم واقعا چه کسی هستم

  .کمک می کند شیوه نگرش به خودم را بفهمم

  E8سطح 

 :فرصتی براي سهیم شدن در افکار و تجارب .1

  .اشتراك گذاشتن خود و ایده هایتان و بالعکس

  .زمانی است که به خود می دهید تا نقطه نظرات و کیفیات خود را با دیگران درمیان بگذارید 

 :قدردانی از ارزش سایر آدم ها، نیاز خود فرد براي ارتباط با دیگران .2

  . کمک می کند بیشتر از زندگی ام لذت ببرم، چیزي بهتر از دیدن لبخند دیگري نیست

  .تفاوت ها هستم و عاشق این هستم که از آنها یاد بگیرم مرا خوشحال می کند زیرا قدردان

  ...آنچه برایم درباره خودم جالب است

E2  

  :جسمانی



 :اعمال تکانشی یا اعتیادي .1

  .مشروب نمی خورم

 :شخصی

  :من خوبم. من باحالم .2

  .قشنگم

  :گریز

 :هیچی .3

  نه چیز زیادي

  :سایر

 :بدون طبقه بندي .4

  .من معتدلم

  E3سطح 

  جسمانی

 :ظاهرم .1

  موهایم

  صورتم

  لبخندم

  بانمکم

  تمیزي ام



  اجتماعی

 :مردم دوستم دارند .2

  .اینکه آدم ها دوستم دارند

  دوستانم

  شخصی

 ):به طور کلی(شخصیتم  .3

  شخصیت خوبم

  .موها، چشم ها و شخصیتم

 .خودم، کسی که هستم .4

 :صبورم .5

  .وقتی که می توانم صبور باشم

  سایر

 اعمال معین .6

  نمره ریاضی ام

  .نگه می دارمخانه ام را تمیز 

  .می توانم سریع رانندگی کنم

  .این که دارم واقعا به این پرسشنامه جواب بدهم

 :خوش شانسم .7

 E4سطح 



  جسمانی

 :سالم هستم .1

  .ورزشکارم

  قدرتم

 :زن بودنم، مرد بودنم .2

  یک پسر

  مادر بودن

  اجتماعی

 :کنار آمدن با دیگران را دوست دارم .3

  .می توانم با همه سن ها کنار بیآیم

  به بقیه آدم ها عالقه

  .از کسی متنفر نیستم

 :اجتماعی و شوخم .4

  رفتار اجتماعی ام

  امیدواري ام

 :مهربانم .5

  .بخشنده هستم

  مهربانی ام نسبت به حیوانات

 :پیشینه خانوادگی ام .6



  داشتن یک خانواده خوب، فرزندان و حتی همسر

  شخصی

 ):به طور کلی(هوشم  .7

  مغزم

 .آدم خوبی هستم .8

 :مسئولیت پذیرم .9

  .می توانند رویم حساب کنند آدم ها

  کارگر خوب بودن

 :مدلی که هستم .10

  .شیوه اي که لباس می پوشم و عمل می کنم

  :گریز

 :هر چیزي .11

  جنبه هاي متفاوت خوبی دارم

  کلیتم

  خیلی چیزها

  سایر

 :بدون طبقه بندي .12

  .من یک شخصیت تیپ ب هستم

  خودم در اکثر مواقع



E5  

  اجتماعی

 :هستمدوستدار دیگران / من مراقب .1

  .خودخواه نیستم

  .خیلی مالحظه دیگران را می کنم

  .که سعی می کنم به دیگران لطمه نزنم

  .آدم مهربان و مراقبی هستم، کسی که مسئولیت پذیر است و می شود روي او حساب کرد

 :کمک به دیگران را دوست دارم .2

  .که مهربان هستم و به هر کسی که نیاز داشته باشد پیشنهاد کمک می کنم

  .صادق هستم و دوست دارم به بیماران و افراد فقیر کمک کنم

 :راحت دوست پیدا می کنم، دوست دارم با همه حرف بزنم .3

  .که آدم روراست و دوستانه اي هستم

  .نسبت به همه اجتماعی و مهربان هستم

 ):به صورت کلی(رابطه با دوستان و خانواده  .4

  .ز زندگی من هستنداینکه مراقب دوستانم هستم و آنها بخش مهمی ا

  .اینکه یک همسر، مادر و خانه دار بسیار خوب هستم

  احساساتم نسبت به پسرم

  .یک دوست واقعی هستم

  .سعی می کنم مراعات بقیه را بکنم با این امید که آنها نیز چنین خواهند کرد



  شخصی

 :جاه طلب هستم، سخت کوش هستم .5

  خدمت به وظیفه ام

  .درحالی که من به خاطر لذت آن را انجام می دهمکار هر روز و روز مزد آن 

  .بهترینم را انجام می دهم

 :صادق و راستگو هستم .6

  .نمی توانم دروغ بگویم

  .آدم رو راستی هستم

  گشودگی و صراحتم

 :حس طنزم .7

  نگاه طنزآمیزم و ساختن سریع جک

 ):به طور کلی(من منعطف، سازگار و در حال رشدم  .8

  .می کنمموقعیت هاي مختلف را درك 

  .بسته به موقعیتم نسبت به تغییر گشوده هستم

 :توانایی ام براي مقابله با مشکالت .9

  توانایی ام در پیش برد مسئولیت

  توانایی تصمیم گیري در مواقع ضروري

  بهترین کار را در بدترین موقعیت ها انجام دادن

  توانایی حفظ آرامشم هنگام استرس



  سرشار از شجاعتم

 ):به طور اختصاصی(یقم توانایی ها و عال .10

  توانایی تفکرم

  استعداد و عشقم به موسیقی

  .من یک همسر، مادر و شاغل خوب هستم

  .باهوشم

 :اعتماد به نفسم، احترام به خود .11

  .می توانم روي خودم حساب کنم

  .حتی وقتی مردم می گویند نمی توانم، می توانم

 :من مستقلم، منحصر به فردم .12

  .نیستاینکه هیچ کس مثل من 

  شخصیت و فردیت ام

  .اینکه احساس می کنم می توانم به طریقه خودم انجام اش دهم

 ):قابلیت هاي سازمانی(کارآمدي  .13

  .اینکه دانش قابل قبولی دارم

  اراده نیرومندم

  هوش و تجربه ام

  .جرات ورزم

 :نگرشم، آگاهی ام .14



  صفات و عادات شخصی

  .شیوه اي که زندگی می کنم

  .دنیا نگاه می کنمطریقه اي که به 

 :مومن هستم، به خدا اعتقاد دارم .15

  .عاشق خدا هستم

  مسلمان بودن

 ):به صورت کلی(اخالق گرایی ام  .16

  شخصیت اخالقی ام

  وفاداري ام

  .همیشه سعی می کنم آنچه را که درست است انجام دهم

  گریز

 ):به طور کلی(گفتنش سخت است  .17

  .واقعا نمی دانم

  .توضیحش محال است

  ؟

 :ندارم از خود راضی به نظر بیآیمدوست  .18

  )ادامه بدهم؟... (دلربایی، ذکاوت، زیبایی

  .اینکه تا حدي باهوش هستم اما نه آن قدر که مغرورم کند

E6  



  اجتماعی

 :یک شنونده فهیم، حساس و خوب هستم .1

  کفایت، شفقت و توانایی عشق ورزي ام را

  .روراست و به فکر دیگران هستم

  .که به دیگران گوش می دهد هرچند آنها خسته کننده باشند اینکه شخص مراقبی هستم

 :با تحمل و ذهن گشوده هستم .2

  توانایی در نظر گرفتن هر دو جنبه دعوا یا موقعیت

  توانایی برقراري ارتباط با تمامی سنین و نژادها

  توانایی بخشیدن و حفظ احساس مهربانی

 :مشارکت در جامعه .3

  ف بودنتوانایی ام در یک رهبر خوب و منص

  .بخشنده هستم و اگر بتوانم به دیگران کمک کنم که به خود کمک کنند حس خوبی بهم می دهد

  میلم براي کمک به بشریت

  شخصی

 :همیشه سعی می کنم بهتر شوم، یاد بگیرم .4

  توانایی ام براي تغییر در جهت بهتر شدن

  .اینکه تالش می کنم با همه کنار بیآیم

  .اشتباهاتم که با غلبه بر آنها رشد می یابمتوانایی ام براي غلبه بر 

 :معموال آنچه را که قرار بوده است انجام دهم به اتمام می رسانم .5



  .توانایی ام در انجام کارها و اینکه به دیگران حس خوبی بدهد

  .این واقعیت که به خانواده اجازه نمی دهم مانع اتمام کالجم بشود

  .اینکه اهل عمل هستم نه حرف

  .رویم حساب کرد حداقل بیشتر اوقات می شود

 :توانایی ام در تعیین اولویت ها و به ثمر رساندن اهداف .6

  .هستم) متمرکز بر شغل(یک آدم باهوش و شغل محور 

  .توانایی ام در انجام یک شغل خوب در هر زمان که کاري را به عهده می گیرم

 :تمامیت من، اعتقاداتم را دنبال می کنم .7

  .مجموعه ارزش هایی که براي خود دارموفاداري و 

  .اینکه به خاطر چیزي که فکر می کنم درست است پایداري می کنم

 :آدم منصفی هستم .8

  .اینکه سعی می کنم نسبت به همه آدم ها منصف باشم

 :، خوش بینی)خوبم(طبیعت راحتم  .9

  خوش طبعی کلی ام

  توانایی ام در جست و جو و حفظ حرکت

  برابر خواهی ام

  .انم به خود بخندممی تو

  .توانایی ام در اینکه در اکثر امور خوبی ببینم

  مثبت نگري ام



  .هرگز از تبدیل رویاهایم به واقعیت ناامید نمی شوم

 :آسان گیر هستم .10

  .اینکه هرچه بزرگتر می شوم آرام تر می شوم

  .اینکه خشنود کردن من کار سختی نیست

 :خودکارآمد هستم .11

  .کنممی توانم روي خودم حساب 

  .اگر مجبور شوم توانایی اش دارم به شیوه خودم عمل کنم

  .آنقدر احساس ناامنی نمی کنم که بخواهم جاي آدم دیگري باشم

 ):مبسوط(خودآگاهی  .12

  .دارم نسبت به کسی که هستم واقع بین تر می شوم

  .اینکه می دانم چه کسی هستم و از زندگی چی می خواهم

  .سماجتم چرااز چالش ها نمی ترسم اما از 

 .با خودم روراست هستم .13

 :با خودم راحت هستم .14

  .خودم دوست دارم

  .آنقدر احساس خوب به خودم دارم که خودم را دوست داشته باشم

 :منطقی فکر کردن .15

  توانایی ام در منطقی بودن

  ذهن منطقی ام



  .اینکه فکر کردن را دوست دارم

  E7سطح 

  اجتماعی

 ):صر به فردمبسوط و منح(توانایی هاي بین فردي  .1

  همدلی ام، قدرت درك و بخشیدن

  .مایلم به مشکالت دیگران گوش دهم و بهشان اجازه دهم راه حل را بیآبند

  .اینکه می توانم با سخت ترین آدم ها نیز کنار بیآیم زیرا هرگز خودم را مقدم نمی شمارم

  .کننداعتماد به نفس دارم و معموال کاري می کنم که آدم ها احساس راحتی 

  .به دیگران توجه دارم و این که چگونه با من ارتباط برقرار می سازند

 :عدم هم نوایی .2

  .توانایی ام در اینکه امور جدید را تجربه کنم و مثل گذشته نگران نباشم که مردم چه فکري می کنند

  .نمی خواهم مثل بقیه باشم. من متفاوت هستم اما این مرا اذیت نمی کند

 :قضاوت نکنمسعی میکنم  .3

  .اینکه با بسیاري از شخصیت ها هماهنگ هستم و پیش داوري نمیکنم

  .اینکه دارم یاد می گیرم دیدگاهم را به دیگران تحمیل نکنم

  شخصی

 ):مبسوط(با خود روراست هستم  .4

  .صداقتی است که درباره احساسات خود دارم

  .روراستی ام درباره خودم و ادراکی که از انگیزه هایم دارم



 :میل و رغبتم براي زندگی، قدردان زندگی بودن .5

  .می دانم که چطور از زندگی لذت ببرم

  حس سرزندگی ام

  قدردانی ام از طبیعت

  .من می توانم جهان و تجربه هاي آن را به طریقی مثبت بنگرم

  .اینکه حقیقتا عاشق آدم ها هستم و می توانم از تمام تعامالت لذت ببرم حتی با جدل کننده ها

  .اینکه می توانم از چیزهاي ساده لذت ببرم

 ):مبسوط(سازگاري، تاب آوري  .6

  .توانایی ام در سازگاري و اینکه هم جسمی و هم ذهنی سالم بمانم

  کنترل خود تحت استرس

  .توي زمین بازي ماندم و تا امروز با افتخار بازي کردم

  .اینکه حتی در زمان هاي سخت هم قوي و مصمم باقی می مانم

  .که چیزهاي زیادي طی زندگی طوالنی ام روي داده است و من به ندرت ترسیدم یا شگفت زده شدماین

  .شخصیتی دارم که بهم کمک می کند با انواع آدم ها جور بشوم

 :خالقیت، شهود و بینش ام .7

  تفکر مستقلم

  .ایده هاي نویی که بهشان فکر می کنم

  گریز

 :گفتنش سخت است .8



  .می شود پاسخ بهش سخت تر و سخت تر

  نمی توانم جواب بدهم، چرا فقط یک چیز؟

  .متاسفم، من این طوري درباره خودم فکر نمی کنم

  سایر

 :است E6سه ایده متضاد که یکی از آنها در سطح  .9

  .من به فکر آدم هاي کمتر با اقبال هستم، درباره تحصیلم جدي هستم و مسائل جهان برایم مهم است

شخصیت و خود ارزشمندي . طر کسی که هستند نه به خاطر لباس، ظاهر، درآمدپذیرشم نسبت به آدم ها به خا

  .مهم است

  ارزش ها، شخصیت و توانایی ام براي کنار آمدن با دیگران

  طبیعت آسان گیر و حس شوخ طبعی ام، قدردانی از داشته ها و سالمتی خوبم

 :بدون طبقه بندي .10

دم را آمیخته خوبی از هر دو می دانم و اینکه به قدر خو. هم حسی از شوخ طبعی و هم حسی از جدیت دارم

  .کافی خودکارآمد هستم

  E8سطح 

 :مطرح اند E6یا دو تا در سطح  E7حداقل سه صفت متضاد که یکی در سطح  .1

نسبت به تجربه ها و آدم هاي جدید گشوده هستم، زود قضاوت نمی کنم، هوش و توانایی ام بر غلبه بر مشکالت 

  .خودم اجازه دهم منفی نگر شوماینکه به بدون 

  .اینکه دارم کمتر منتقد و بیشتر بخشنده می شوم و کمی بیشتر خطر کنم

  .شخصیتم، میلم به رشد و شکوفایی و موهبت هایی که به فعلیت می رسند

  E9سطح 



 :بدون طبقه بندي .1

می بینم هدر نمی دهم و اینکه  اینکه به بچه ام اجازه می دهم راه خود را برود، زمانم را با قضاوت آدم هایی که

  .می توانم به طور مستقل و خالق فکر کنم

  .دغدغه ام براي اینکه با خودم روراست باشم، ادعایی که خودش می تواند یک وهم باشد

  ....من و مادرم

  E2سطح 

  رفتار

 ):بدون اشاره به این که با هم آن را انجام می دهند(رفتار به طور کلی  .1

  تمیز کردن خانه

  خوش گذرانی

  عاشق بازي 

 :دعوا کردن .2

  .گاهی دعوا می کنیم

  رابطه

 :اکی است .3

 .خوب است

  E3سطح 

  رفتار

 :صحبت کردن .1



  .با تلفن صحبت می کنیم

  .گاهی درباره سکس حرف می زنیم

  .هر هفته با هم صحبت می کنیم

 :خرید رفتن، بازار رفتن .2

  .دوست داریم خرید برویم

 :کارها را با هم انجام دادن .3

  .همیشه با همیم

  .هفته پیش ناهار خوردیم

  .خانه من تمیز کردیم

  E4سطح 

  رفتار

 :با هم زمان گذراندن، با هم خوش گذراندن .1

  .به اندازه کافی با هم زمان نمی گذرانیم

  .عاشق خرید رفتن با همدیگر هستیم

  .معموال ساعات زیادي از بعدظهر را با هم صحبت می کنیم

  :مقایسه

 :سطحیمقایسه هاي  .2

  .هر دو سیگار نمی کشیم

  .درست مثل یکدیگر هستیم



  .همیشه براي هر چیزي تاخیر داریم

 :مثل خواهر می مانیم .3

 .مثل دوقلوها هستیم

  فاصله

 :با هم زندگی می کنیم، یکدیگر را نمی بینیم .4

  .دیگر با هم نیستیم

  .سال هاست که او را ندیده ام

 :مادرم فوت کرده است .5

  .ساله بودم فوت شد 11م نیستیم؛ وقتی خیلی وقت است کنار ه

  .هرگز یکدیگر را ندیده ایم

  رابطه

 :نزدیک نیست) خیلی( .6

  .هرگز خیلی نزدیک نبودیم

  .هرگز نزدیک نبوده ایم

 :خوب کنار آمدن .7

  .خیلی با هم جر و بحث نمی کنیم

  .سعی می کنیم با هم کنار بیآییم

  .با هم راحت هستیم

 :عاشق یکدیگر هستیم .8



  .یکدیگر هستیممراقب 

  .همدیگر را دوست داریم

 ):به صورت کلی(کنار نیآمدن  .9

  .با هم صحبت نمی کنیم

  .خیلی با هم رابطه نداریم

  .همدیگر را دوست نداریم

 :خانواده هستیم .10

  .خویشان خونی خواهرم هستیم

  E5سطح 

  رفتار

 :درباره کودکی ام با هم صحبت می کنیم، درباره مشکالتم صحبت می کنیم .1

  .داریم درباره زمانی که بچه بودم صحبت کنیمدوست 

  مقایسه

 :مقایسه هاي جهان شمول، مثل هم بودن یا نبودن .2

  .عالیق زیادي داریم

  .تا حدي شبیه یکدیگر هستیم. به خوبی با هم کنار می آییم و دوست داریم زیاد با هم صحبت کنیم

  .مشترکات خیلی کمی داریم

 :بطمقایسه رابطه با مادر با سایر روا .3

  .نزدیک ترین عضو خانواده است



  .بهترین دوستان یکدیگر، فراتر از رابطه مادر و دختر قبل از آن که فوت کند

  .به نسبت من و پدرم، بیشتر به هم شباهت داریم

  فاصله

 :هرگز یکدیگر را خوب نشناختیم .4

  ).ساله بودم فوت کرد 5وقتی من (هرگز یکدیگر را خوب نشناخته ایم 

  .یکدیگر را نمی شناسیمخیلی خوب 

 :با وجود دوري بهم نزدیک هستیم، دلتنگ یکدیگر هستیم .5

  .مراقب هم هستیم حتی وقتی دوریم

 :دلتنگ اش هستم .6

  .خیلی بهم نزدیک بودیم، دل برایش تنگ شده است

  .آرزو داشت کاش بیست سال دیگر هم کنارمان بود. بهترین دوستان هم بودیم

  رابطه

 ):نیستیم(دوست هستیم  .7

  ).با بودن باهاش خوش می گذرد(دوستان خوبی هستیم 

  .گاهی... دوستان خوبی بودیم

 ):به طور کلی(رابطه خوب یا بد داشتن  .8

  .رابطه فوق العاده اي داریم

 :با هم کنار نمی آییم، اغلب جر و بحث می کنیم .9

  .هیچ وقت با هم کنار نمی آییم



  .با هم سازگار نبودیم

  .مشکالت خودمان را داشتیم

  .به پر و پاي هم می پیچیم

 :ناموافق بودن، تفاوت داشتن .10

  .در بیشتر موضوعات مهم با هم توافق نداریم

 :یکدیگر را نمی فهمیم .11

  .خیلی  به هم نزدیکیم و درك خوبی داریم

  .هیچ وقت درباره مسائلی که آزارمان می دهد صحبت نمی کنیم

 :نبودن در یک دوره زمانی معین/ نزدیک بودن .12

  .ها واقعا بهم نزدیک نبودیمطی دهه 

  .زمانی دوستان نزدیکی بودیم

  .هنوز هم به یکدیگر بسیار نزدیک هستیم

  E6سطح 

  رفتار

 :در میان گذاشتن ایده ها، مشکالت .1

  .می توانیم با گشودگی با یکدیگر صحبت کنیم

  .در ابراز احساسات مشکل داریم

  .اغلب به یکدیگر آموزیم

 :به خوبی با هم کار کردن .2



  .خیلی شبیه یکدیگر هستیم و با دوري از هم کنار نمی آییم

  .مثل یک تیم هستیم

  مقایسه

 :متفاوت داشتن/ عقاید، ارزش ها و ایده هاي مشابه .3

  .در سیاست ها، ارزش ها و اعتقادات با هم تفاوت داریم

  .ایده هاي متفاوتی داریم اما مثل هم فکر می کنیم

  .از دو نسل متفاوت هستیم

  .یکدیگر هستیم اما نظرات شخصی محکمی داریمعاشق 

 :متفاوت از یکدیگر هستیم/ در شخصیت، احساسات و عالیق مثل .4

  .صفات یکسانی داریم

  .هر دو نگران هستیم

  .مثل دوقلوها هستیم، سرگرمی هاي یکسانی داریم و او مدل من است

 :با وجود تفاوت ها با هم خوب کنار می آییم .5

  .آییم و خیلی به یکدیگر نزدیک هستیم زیرا بسیار به هم شباهت داریم به خوبی با هم کنار می

  .تعدادي دیدگاه هاي متفاوت داریم اما همچنان به یکدیگر نزدیک هستیم

  .رابطه خوبی داریم جز این که او بیش از حد قدیمی و همین طور عیب جویانه فکر می کند

 :مثل یکدیگر هستیم و همچنان متفاوت .6

  .ل یکدیگر و یک جاهایی با هم متفاوت هستیمیک جاهایی مث

 :خیلی به یکدیگر شبیه هستیم، خیلی نزدیک .7



  .آن قدر بهم شبیه هستیم که گاهی می ترسم که بعدا کپی او شوم

  رابطه

 ):اختصاصی(نداشتن / رابطه خوب، نزدیک و گشوده داشتن .8

  .زمانی که زنده بود لحظات خوب به یادماندنی زیادي داشتیم

  .نزدیکی داریم که بسیار برایم با ارزش استرابطه 

  .رابطه خوبی بر اساس صداقت و گشودگی داریم

  .پیوند هیجانی نیرومندي داریم

  .با وجود مشکالت بسیار، رابطه نزدیکی داشتیم

  .رابطه متغیري داشتیم

 :احترام، قدردانی از یکدیگر .9

  .از یکدیگر حمایت می کنیم

  .به هم احترام نمی گذاریم

  .یکدیگر هستیم و از بودن با هم لذت می بریم عاشق

  .یکدیگر را تحسین می کنیم

 :بحث کردن اما با هم کنار آمدن .10

  دوست و دشمنان تلخ

  .گاهی جر و بحث و گاهی شوخی می کنیم

  .تنفر داریم/ یک رابطه عشق

  .گاهی دعوا می کنیم اما بدون هم نمی توانیم زندگی کنیم



 :بهتر با هم کنار می آییمحاال به هم نزدیک تریم،  .11

  .حاال دوستان خوبی هستیم، زمانی از هم متنفر بودیم

  .در نهایت با هم دوست شده ایم

  .هرچه بزرگتر می شوم یکدیگر را بهتر درك می کنیم

  .طی سال ها به هم نزدیک تر شده ایم

 :آن طور که می خواستم نزدیک نیستیم .12

  .اگر که تالش بیشتري می کردم و این اجازه را به او می دادممی توانستیم خیلی به هم نزدیک تر باشیم 

  .هرگز خیلی بهم نزدیک نبودیم و به خاطرش افسوس می خورم

 :وقتی از هم دوریم به هم نزدیک تریم .13

  .حاال که با هم زندگی نمی کنیم بهتر با هم کنار می آییم

  .از وقتی مدرسه می روم خیلی خوب با هم کنار می آییم

 :شروطرابطه م .14

  .وقتی با احساسات خود روراست هستیم با هم کنار می آییم

  .خوب با هم کنار می آییم اما خیلی وقت ها دستکاري اش می کنم

  .روابط نسبتا خوبی داریم جز اینکه گاهی فراموش می کند من بزرگ شده ام

 :ناتوانی در برقراري ارتباط، فقدان نزدیکی .15

  .ریمدا) سردي(رابطه دوستانه اما دور 

  .اغلب سطحی صحبت می کنیم

  .طی سال هاي اخیر از هم دور شده ایم



  .واقعا ارتباط برقرار نمی کنیم

  .درست مثل اینکه در رابطه مان یکدیگر را گم کرده ایم

  E7سطح 

 :تضاد جنبه هاي گوناگون رابطه .1

  .می شومبهترین دوستان یکدیگر هستیم، اما مادر من ذهن متعصبی دارد و تازه دارم متوجه 

  .خیلی با هم صحبت نمی کنیم اما عاشق یکدیگر هستیم. رابطه ویژه اي داریم

  .در جزییات با هم متفاوت هستیم. در موضوعات اصلی با هم توافق داریم

  .هرچند ممکن است مخالف باشیم اما نسبت به نظرات هم پذیرش داریم. رابطه خوب و آرامی داریم

 ):مبسوط(زمان بهبود یافته است کیفیت رابطه یا احساسات طی  .2

  .هنگامی که فوت کرد تحمل بیشتري نسبت به یکدیگر پیدا کرده بودیم

  .حاال تقریبا خوب با هم کنار می آییم و یاد گرفته ام چطور باهاش رابطه برقرار کنم

  .وقتی بزرگ می شدم مشترکات کمی داشتیم اما حاال رابطه بهتري داریم

 :هم کنار می آییم از زمان کودکی بهتر با .3

  .نزدیک نیستیم اما از وقتی دخترم به دنیا آمده است داریم نزدیک تر می شویم

  .همیشه با هم مخالف بودیم تا اینکه بچه دار شدم  و حاال از کمک و توصیه هایش استفاده می کنم

 :رابطه نزدیک در نتیجه سختی یا مشکالت متقابل .4

  .ویم زمانی که پدرم و عشقم فوت کردندهیجانات مشابهی را با هم سهیم می ش

 :درك جدیدي از رابطه .5

  .شاید بیشتر از آنچه که مایلم به یکدیگر شباهت داریم



 :بدون طبقه بندي .6

  .به نظر می آید عقاید او دیگر با مشکالت و حتی نیازهاي من جور درنمی آید. داریم دورتر می شویم

  .پدرمزمینه روان شناختی بیشتري داریم تا من و 

  E8سطح 

 :تفکیکی نقش  .1

  .آن قدر همدیگر را دوست داریم که به زندگی شخصی هم احترام بگذاریم

  .حاال از رابطه اي لذت می بریم که عاري از قضاوت است

  .دارد زمانی می رسد که به من می گوید حاال دیگر من باید مراقب و او باید تحت حمایت باشد

والدینی و بزرگسالی در نوسان / میان کودکی. م بزرگ با هم دوست نیستیمآن طور که امید داشتم مثل دو آد

  .هستیم

 :علیت روان شناختی پیچیده، رابطه یا مقایسه طبق نقطه نظرها .2

  .در عادات ذهنی ناسالم بیش از حد به یکدیگر شباهت داریم

می دهم تصور کند که با نسل تا حدي به یکدیگر نزدیک هستیم اما می دانم از دو نسل مختلف هستیم و اجازه 

  .او هم نوایی می کنم

 :رابطه پیچیده همراه با احساسات واضح و منحصر به فرد .3

  .به خوبی با هم کنار می آییم اما من کمی نسبت به او حسودم و فکر می کنم او نیز

  .آن قدر بهم نزدیک هستیم که گاهی شوهرم به خوشی ما حسادت میکند

  ...اندازدآنچه مرا به دردسر می 

  E2سطح 



  رفتار

 بد بودن .1

 دعوا کردن .2

  رابطه

 آدم هاي دیگر .3

  برادر ناتنی ام

  خواهرم

  پسرها

  E3سطح 

  حرف زدن

 :عین حرف را برگرداندن، گوش نکردن .1

  .به آنچه باید انجام دهم گوش نمی دهم

  ).تالفی(سریع جواب می دهم 

  رفتار

 :آنچه را که قرار بوده است انجام نمی دهم .2

  .انجام می دهم که از نظر والدینم نادرست است وقتی کاري را

  کار اشتباه انجام دادن

  .کاري را انجام می دهم که می دانم اشتباه است

  فرار کردن



 مصرف مواد .3

 :گرفتار شدن .4

  .گرفتار شدن وقتی که کار بدي انجام می دهم

 :ولخرجی کردن .5

  .نمی توانم به موقع قبض هایم را پرداخت کنم

  پول

 :دردسر رابطه جنسی ایجاد می کندجسمم برایم  .6

  .خوش تیپی ام من به دردسر می اندازد

  .نیازم به این که بیش از یک دوست پسر داشته باشم

  رابطه

 :با افراد اشتباه بودن .7

  .وقتی که آنها واقعا یک کار بد انجام می دهند

  .پلکیدن اطراف آدم هاي دردسر ساز

  سایر

 خودم .8

 گریز خصمانه .9

  E4سطح 

  حرف زدن

 :دهن گشادم .1



  معموال زبانم

 :پر حرفی کردن .2

  .وقتی زیاد حرف می زنم

 :دروغگویی .3

  .وقتی سعی میکنم چیزي از کسی پنهان کنم

  عدم صداقت

  از دیگران چیزي را پنهان کردن

  .دروغ گفتن به آدم ها تا ضعفم را پنهان کنم

 جر و بحث کردن .4

  رفتار

  :تا دیر وقت بیرون ماندن .5

  .بدون اینکه به خانه زنگ بزنمتمام شب بیرون ماندن 

  .آمدن به خانه دیرتر از زمانی که قرار بوده است

 ):اما نه به عنوان ویژگی یا صفت(زیاده روي  -خود .6

  بیش از حد بستنی خوردن

  وسوسه

  می خوارگی در روز سنت پاتریک

 :درس نخواندن، انجام ندادن تکالیف .7

  مدرسه



  .تلفن بودمانجام ندادن تکالیفم چون تمام مدت پاي 

  دیر رسیدن به کالس

 :رانندگی .8

  برگه جریمه

  صفات

 :خشمم .9

  عصبانی شدن

  خلق بدم

 :بیش از حد فکر کردن، به اندازه کافی فکر نکردن، عقایدم .10

  حماقت

  وقتی که فکر نمی کنم

  ندانم کاري

  !کَله ام

 ):به طور کلی(دیدگاهم  .11

  خونسردي ام

  فکر و زبانم

  رابطه

 :حد مهربان بودن بیش از حد خوب بودن، بیش از .12

  .همیشه دیگران را مقدم می شمارم



  !همدردي ام

  .اینکه همیشه سعی می کنم به همه کمک کنم

  .تالش می کنم همه آدم ها را راضی نگه دارم

 :عشق .13

  خیلی رومانتیک بودن

  سایر

  هیچی .14

  E5سطح 

  حرف زدن

 :حرف اشتباهی زدن، حرفی را در زمان اشتباهی گفتن .1

  .حرف می زنم اینکه قبل از گوش کردن

  .جک گفتن و اینکه اسرار را به آدم هاي دیگر می گویم

  .خنده ام، همیشه در زمان غلط می خندم

  .نمی دانم کی خفه شوم

  .وقتی ازم نخواسته اند حرف می زنم

 :گفتن چیزهایی که نباید بگویم، شایعه پراکنی .2

  .اغلب چیزهایی می گویم که هیچ منظوري نداشتم

  .گویم که از آنها اطمینان ندارمچیزهایی را می 

  گوش کردن به شایعات



 :بیش از حد ساکت بودن .3

  .اول فکر نمی کنم

  .همه چیزهایی که توي دعوا بهشان فکر می کنم بیان نمی کنم

  رفتار

 تنبلی ام .4

 :کارهایی که انجام می دهم .5

  وحشی بودن

  .کارهاي احمقانه اي که انجام داده ام

  .دردسر وقتی است که خبیث می شوم. و کاري براي انجام ندارموقتی که حوصله ام سر می رود 

  .زمانی که از کارهایی که باید انجام دهم اجتناب می کنم

  .همساالن اجتناب می کنم/ زمانی که از فشار گروه

 :با جرات بودن/ پرخاشگر بودن .6

  اهل رقابت بودن

  شجاعتم

  .این که می خواهم خیلی قوي باشم

 :جزییات بی دقتی، بی توجهی به .7

  اشتباهات بی دقت

  .به راهنمایی ها عمل نمی کنم

 :خوب عمل نکردن در مدرسه .8



  افتادن از امتحان

  تضاد بین کار و مدرسه

  نمراتم یا دهان گشادم

  .وقتی از درس عقب می افتم

  خیال پردازي در کالس

  صفات

 :صداقتم .9

  شاید بیش از حد روراست بودن

  تا حد زیادي باز بودن

 :سرسختی ام .10

  .دوست ندارم از بحث عقب نشینی کنم

 ):به طور کلی(هیجاناتم، حساس بودن  .11

  .گاهی بیش از حد حساس می شوم و اجازه می دهم احساساتم لطمه ببینند

  احساساتم

 :اضطراب، نگرانی .12

  .همیشه بیش از حد نگران برنامه ریزي براي آینده هستم

 :اعتماد به نفس زیادي ام .13

  !ها حق با من است حتی وقتی نیستاعتقاد دارم که بیشتر وقت 

  غرور



 :کمبود زمان، عجله داشتن .14

  از برنامه عقب افتادن

  .وقتی جلوتر از خودم می دوم

 :بی فکري، عدم حساسیت .15

  بیش از حد براي خود زمان گذاشتن

  .تصمیماتم بر اساس خواسته هاي خودم است

  خودخواهی

  .وقتی فقط به خودم فکر می کنم

 :طغیانگري .16

  .چیزهایی که می دانم نباید انجام دهم اما انجام می دهم تا به آدم ها ثابت کنم در اشتباه هستند انجام دادن

  باید این کار بکنم؟. ازخانه بیرون می روم و به والدینم نمی گویم به کجا

  .عرف صحبت می کنم/ علیه قوانین سنتی

 :عدم اطاعت از خدا .17

  .از خدا اطاعت نمی کنم

  رابطه

 :ي معینمشکالت بین فرد .18

  داشتن دو رییس در محل کار

  حسادت به برادرم

  .تکیه کردن به آدم ها و اموري که چندان آنها را نمی شناسم



  .شوهرم صرفه جو است و من ولخرجم

  .وقتی که از قبل به بقیه نمی گویم کجا می روم یا چه می کنم

  .براي نامزدم کاري نمی کنم

 :ه سوء استفاده دادنبیش از حد اعتماد کردن، به دیگران اجاز .19

  .اجازه دادن به زن ها تا بگویند چه کنم

  .تمایلم براي کمک به افرادي که گاها خودخواه هستند

 :تحلیل کردن دیگران .20

  انتقادگري ام

  شکم نسبت به دیگران

  .چیزي را به عنوان حقیقت قبول نمی کنم

  کنجکاوي ام

 :بیش از حد اجتماعی بودن .21

  .نکردن زیرا بیش از حد به مشکالتم فکر می کنمبه اندازه کافی مطالعه 

  .به جاي کار کردن، رابطه برقرار می کنم

  سایر

 .من به دردسر نمی افتم .22

 :گریز بدون کالم خصمانه .23

  رویدادهاي موقعیتی

  .گفتنش سخت است چون به ندرت پیش می آید



  E6سطح 

  حرف زدن

 :روراستی ام، هر چه در سرم باشد می گویم .1

  .نمی توانم چیزي را بیان کنم که احساسش نمی کنم. هستمخیلی روراست 

  .وقتی خیلی سریع از دوستانم عصبانی می شوم و حرفی می زنم که بعدا از گفتنش پشیمان می شوم

  .بیش از حد باز و راستگو هستم که این بعضی از آدم ها را می ترساند

  .ی گویم که نبایدبه آدم ها بیش از حد اعتماد می کنم و چیزهایی را بهشان م

  .به جاي تدبیر، عجوالنه حرف می زنم

 :طعنه .2

  !زبان تیزم

  !طنز آتشینم

  رفتار

 :پیش از تفکر، حرف زدن یا کاري انجام دادن .3

  زبان و بیش فعالی ام

  .زمانی که در یک موقعیت تنش پیش از فکر حرف می زنم

 :تاخیر .4

  فرصت مقرر

  نداختنبا خوشحالی کارها را تا دقیقه آخر به تاخیر ا

  اتالف وقتم



 :مشغله بیش از حدم .5

  .قبول مسئولیتی که بیشتر از حد توانم است

  .به نظر تاخیر زیادي دارم و زمان کافی براي کارهایی که باید ندارم - زمان

  تالش براي انجام کارهاي زیاد به طور هم زمان

  .زمانم را درست برنامه ریزي نمی کنم

 :ناتوانی در گفتن نه .6

  .زمانی که فرصت ندارمبله گفتن 

  .انجام دادن کارها بدون این که فکر کنم یا چون از نه گفتن می ترسم

  صفات

 :تکانشگري، قضاوت زودهنگام .7

  .هر دو جنبه را نمی بینم

  .تکانشی پول خرج می کنم

  .این واقعیت که گاهی درباره آدم ها پیش داوري می کنم

  تصمیمات شتاب زده

 :ناامنیکمبود اعتماد به نفسم،  .8

  خودپنداره پایینم

  .وقتی در شک به خودم غرق می شوم

  ).گیر می دهم(خیلی به خودم ایراد می گیرم 

 :بالتصمیمی .9



  فقدان اراده ام

  عدم اطمینانم در بعضی زمان ها

  .براي گرفتن تصمیم سریع بسیار طول می دهم

  نشخوارها

 :انضباطی -فقدان خود .10

  .اي می زند یا کار احمقانه اي انجام می دهدخشمم زمانی که کسی عمدا حرف احمقانه 

  .وقتی نمی توانم به خواسته هایم نظم دهم

  گاهی فقدان قدرت اراده ام

 :عدم مسئولیت پذیري .11

  فقدان جدیت ام

  .وقتی روراست نیستم

 :کم صبري .12

  کم شدن صبرم در خانه به خاطر تکالیف درسی یا شغلی

 :احساسات واقعی ام را ابراز نمی کنم .13

  .توانم با احساساتم رابطه برقرار کنمنمی 

  .اینکه می خواهم احساساتم را پنهان کنم

 :دنبال نکردن غرایزم .14

  .گاهی احساسات و شهودم را نادیده می گیرم. عادت دارم دنبال آنچه می دانم نروم

 :زندگی را بیش از حد جدي گرفتن .15



  .جدي می گیرمخیلی بیش از حد به مسائل فکر می کنم، بیش از حد همه چیز را 

 :ماجراجویی .16

  روح خستگی ناپذیرم

  .هوسی که براي هیجان دارم

 :صفات و نگرش ها: انتقادگري -خود .17

  طبیعت یا شخصیت اولیه ام

  رفتار جبرانی 

  سخت کوشی بیش از حد

  انعطاف ناپذیري ام

 :تعاریف مبهم .18

  میلم به دیدن نیکی در وجود تمام آدم ها

  .بیش از حد آسان گیر هستم

  طبعی ام حس شوخ

  رابطه

 :نیازم به عشق و توجه .19

  حسادت و نشخوار فکري ام نسبت به آدم هایی معین

  اعتیادم به آدم ها

  نهاد من

  .میلم به اینکه اثرگذار باشم



 :اینکه می خواهم کارها به شیوه من انجام شود .20

  .احساساتم را به دیگران تحمیل می کنم

  .اینکه فقط خودم می خواهم امور اداره شود

  کنترل غرایزم، مستبد بودنم

  تمایالت کنترل گرانه

  سایر

 :دیدگاهم .21

  سیاست هاي من

  شیوه تفکرم

  E7سطح 

  صفات

 ):عمومی(زندگی / کنار نیآمدن با واقعیت .1

  .سعی می کنم کسی باشم که نیستم

  تعیین اهداف غیرواقع بینانه

  .همیشه نمی توانم قسمت خاکستري زندگی را ببینم

  .نظمی دهم که از شغل یا زندگی ام چه می خواهممی توانم به ذهنم 

  .خواستن چیزي که نمی توانم یا نباید آن را داشته باشم

  .امور را تضمینی تصور می کنم یا به عنوان مسائل کم اهمیت کنار می گذارم

  .اینکه گاهی بیش از حد در موضوعی غرق می شوم و سایر مسائل را نادیده می گیرم



 :س انتظارات زندگی نکردنکامل طلبی، بر اسا .2

  ).کامل طلبی(براي پروژه هاي کوچک زمان زیادي صرف می کنم 

  .هنگامی که سعی می کنم بر اساس انتظارات دیگران زندگی کنم

  بیش از حد ایده آلیست بودن

 :احساس گناه .3

  نگرانی و اضطراب درباره آینده یا خطاهاي گذشته

  گناهسخت گیري نسبت به خودم، احساس اضطراب و 

 :پاي عقاید و ایده آل ها ایستادن .4

  .تمایلم به عدالت، صداقت و کنجکاوي ام

  .ارزش هاي شخصی نیرومندي دارم که گاهی ممکن است مرا به دردسر بیآندازند

  رابطه

 :در نظر گرفتن تعامالت اجتماعی .5

  .ستی وجود دارددراینکه در یک منازعه تمام جنبه ها را در نظر می گیرم زیرا در هر جنبه قسمتی از 

سعی می کنم کاري را انجام دهم که فکر می کنم دیگران از من می خواهند با جاي این که بر اساس اولویت 

  .هاي خود تصمیم بگیرم

  فقدان حساسیتم نسبت به دغدغه ها و احساسات دیگران

  .اینکه وقتی از یک آدم یا موقعیت خوشم نمی آید نمی توانم احساسم را پنهان کنم

  .فکر نکردن پیش از تصمیمی که دیگران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد

احساس می کنم خودم را براي کمک به افرادي به دردسر انداخته ام که قدردان آن نیز نیستند اما نمی توانم 

  .جلوي کمک کردنم را بگیرم



 :منزوي کردن خودم، تالش براي باکفایت بودن .6

  .سی نیاز ندارموانمود می کنم که به کمک ک

  سایر

 :به پیآمدها فکر نکردن .7

  .اینکه عادت دارم چیزهایی را براي خودم پیدا کنم حتی اگر به معنی نتایج وحشتناك باشد

 :بدون طبقه بندي .8

  تعادل میان خانواده، دوستان و همسر. اولویت هایم

  .آستانه تحمل پایین و طبیعت رمانتیک نافرم

  .هایی را تامین کنم که حتی ممکن است در توان من هم نباشنداینکه همیشه تالش می کنم نیاز

 E8سطح 

 :زندگی نکردن بر اساس ایده آل ها .1

  .تالش کردن یا تمایل براي کنترل مسائلی که نمی توانم کنترل شان کنم

  .براي این که موقعیتم به خطر نیافتد عقایدم را ابراز نمی کنم

 :بیش از حد از دیگران توقع داشتن .2

اعتماد به آدم ها مبنی بر اینکه کارشان را انجام می دهند و اگر چه این مشکالت گذشته را باعث شده است اما 

  .شاید دوباره این کار را انجام دهم

  .اینکه نسبت به خودم و دیگران کم تحمل می شوم چون انتظاراتم برآورده نشده است

 ...تحصیالت

  E2سطح 



  تایید

 .تفریح است .1

  انتقاد

 .استسخت  .2

  سایر

 :تعریف اولیه .3

  .من به مدرسه می روم

  .یادگرفتن و باهوش بودن است

  .این است که عاشق ریاضی ام

  .در مدرسه به درد می خورد

  E3سطح 

  تایید

 :خوب است .1

  .این روزها داشتنش خوب است

  انتقاد

 :بی ارزش است .2

  .مهم اما مضحک است

  کاربرد

 :براي شغل پیدا کردن خوب است .3



  .کار پیدا کنی بهت کمک می کند

  .مساوي است با شغل

  سایر

 :بیان تحصیالت تمام شده .4

  .کالس دهم هستم

  ترم یک کالج

  E4سطح 

  تایید

 ):کلی(مهم است ) براي من( .1

  .یک الزام است

  .مهم ترین موضوع است

 :در دنیاي امروزي مهم است .2

  .در هر جامعه اي الزم است

  .نخستین گام ضروري است

 :براي همه مهم است .3

  همهبراي 

  .براي افرادي که به دنبالش هستند مهم است

  .براي هر جنبده اي الزم است

 :فوق العاده است: ایده آل سازي .4



  .رویایی است که تحقق می یابد

  .زیبا است

 :یکی از اهداف من است .5

  .در حال حاضر هدف من است

 :باید لذت بخش باشد .6

  .تا زمانی که با لذت یاد بگیرید لذت بخش است

  انتقاد

 :دست آوردنش سخت است، زمان بر استبه  .7

  .گاهی بیشتر از آنچه واقعا ارزش داشته باشد زحمت دارد

 .پرهزینه است .8

  کاربرد

 :براي گرفتن یک شغل خوب ضروري است .9

  .زمانی که دنبال کار هستید بسیار مهم است

  .تنها راهی است که یک شغل خوب را تضمین میکند

  سایر

 :تعریف رسمی .10

  براي افراد جوانآموزشی نظامند 

  آموزش رسمی

  .یک نهاد است



  E5سطح 

  تایید

 :است) من(بخش مهمی از زندگی  .1

  .اولین قدم زندگی است

  .بخش حیاتی زندگی هر آدمی است

  .قسمت با ارزشی از زندگی من است

 :مهم براي آینده .2

  .براي فرصت هاي آینده ضروري است

  .چیزي است که در دراز مدت به هر فردي کمک می کند

  .آموزش اولیه زندگی که هر کس به آن نیاز دارد

 :باید در دسترس همگان باشد .3

  .باید در دسترس همگان باشد زیرا یک برابر کننده مهم است

 :برانگیزنده و پاداش دهنده است .4

  .باید جالب باشد

  .چالش برانگیز است

  .امروزه با دلیل خوبی ارزشمندتر تلقی می شود

 :با ارزش است .5

  .صرف می شود دارد ارزش پولی که

  .ارزش استرس را دارد



 :هرگز هدر نمی شود .6

  .نباید هدر شود

 :هرگز نمی توانید مقدار کافی از آن را کسب کنید .7

  .چیزي است که بیشتر از آن را می خواهم

  .ازش بیشتر می خواهم و متاسفم که کالج نرفتم

  انتقاد

 :مهم است اما بیش از حد بر آن تاکید شده است .8

  .وقتی که بزرگتر شدید به شما کمک کند اما بیشترش بی مصرف استمی تواند 

  .داشتنش مهم است اما بیش از حد بر نمره تاکید شده است

  .مهم است اما همه چیز نیست 

 :باارزش اما مشکل .9

  .مهم است اما مهیج و جالب نیست

  .مهم است اما نباید اوقات خوب یک نفر را بگیرد

  .وقتی به دست آوردید از داشتنش خوشحال خواهید بودبه دست آوردنش سخت است اما 

  ضروري، حیاتی، کار دشوار

 :باید جدي گرفته شود .10

  .موضوعی است که آرزو داشتم کاش درباره اش جدي تر بودم زمانی که در جوانی فرصتش را داشتم

 :باید برایش تالش کرد .11

  .چیزي است که هر کسی باید براي آن تالش کند



 :مرا می ترساند .12

  .ودن در یک کالس ترسناك استب

  کاربرد

 :کلید موفقیت است .13

  .اگر که می خواهی کسی شوي خیلی مهم است

  .لذت بخش ترین راه براي به دست آوردن پول گنده است

 :ابزاري براي هدف .14

  .ابزاري بسیار الزم براي جامعه امروزي است

  .یک باید است اگر که اهداف باالیی دارید

  .ددرهاي فرصت را می گشای

  .براي پیشرفت شغلی ضروري است

 :براي یک زندگی خوب الزم است .15

  .اساس یک زندگی خوب است

 :مفید است .16

  .می تواند مفید باشد

  E6سطح 

  تایید

 ):مبسوط(مهم است  .1

  .تحصیالت دبیرستان و دانشگاه اساس باقی زندگی من است. خیلی مهم است



  .براي سالمت و امنیت یک فرد ضروري است

  .به اهدافم مهم اند براي دستیآبی

  .به دست آوردنش مهم اما گران است

 :با ارزش است .2

  .براي اهداف و موفقیت هاي آینده بسیار مهم است

  .منبعی باارزش است

 :جایگاه باال در فهرست اولویت ها .3

  .سه چهارم زندگی من است

  .در حال حاضر یکی از سه حوزه مهم زندگی من است

 :یک موهبت است .4

  .ترین موهبت هایی است که به انسان بخشیده اندیکی از بزرگ 

  انتقاد

 :چیزي بیش از مدرسه رفتن است .5

  .بیرون از کالس هم به اندازه داخل کالس مهم است

  .چه رسمی چه غیر رسمی کلید موفقیت است

  .مهم است اما همچنان شما می توانید از زندگی یاد بگیرید

 :باید اصالح شود .6

  .می تواند لذت بخش باشد زمانی که روش ها جالب است

  .به دست آوردنش در سیستم مدارس عمومی امروزه سخت است



  .سیستم آموزشی نقص دارد اما همچنان تحصیالت مهم است

  .براي همه مهم است اما همه جا استانداردها رو به کاهش است

 :براي هر کسی نیست .7

  .براي من مهم است اما آن را به همه تحمیل نمی کنم

  .خوب اس اما براي بقیه خیر براي بعضی

 :خودش هدف نیست، کافی نیست .8

  .تمام و غایت زندگی نیست

  ).مثال براي کار پیدا کردن(مهم است اگرچه ممکن است مستقیما الزم به نظر نرسد 

  کاربرد

 :براي رشد شخصی مهم است .9

  .براي رشد کودك حیاتی است

  .افق فکري تان را گسترش می دهد

  .چون به شما کمک می کند مسائل را از تمام ابعاد بنگرید داشتنش خیلی خوب است

  .براي عزت نفس ضروري است

  .براي رشد شخصیت الزم است

 :براي اهداف اجتماعی مهم است .10

  .راهی براي غلبه بر فقر است

  .راهی براي غنی سازي فرهنگ ها است

  .نود درصد جرایم را کاهش می دهد



  .مولد استبعدي حیاتی براي تبدیل شدن به فردي 

  .همچنان بهترین امید جهان است

  .براي یک شهروند مسئول و دلسوز شدن مهم است

 :براي بهره مندي از تمامیت زندگی مهم است .11

  .اگر می خواهید با حداکثر قابلیت زندگی کنید اهمیت دارد

  .راهی براي گسترش زندگی تان است

 :یمبهترین هدیه اي است که می توانیم به فرزندان مان بده .12

  .مهم ترین جاه طلبی یک کودك است

  .مهم ترین هدف هر فرد جوانی است

 :بهترین سرمایه گزاري است .13

  .یا دانش کسب شده ام هرگز از من گرفته نمی شود

  .بهترین سرمایه گزاري اي است که هر کس می تواند براي خود یا دیگران انجام دهد

 :براي بقا ضروري است .14

  .در نظر گرفته شودباید براي بقاي بشر ضروري 

  سایر

 تفسیرهاي شخصی .15

  .به من احساس خوبی می دهد

  .براي من مهم است تا آن زندگی اي که می خواهم را داشته باشم

  .مهم اما بیشتر وقت ها برایم خسته کننده است



  .مرا جوان نگه می دارد

  E7سطح 

  تایید

 :یک مزیت است .1

آموزش خوبی دریافت کردم که افراد دیگر دریافت  من خوش شانس بودم که. براي همه بسیار ضروري است

  .نکردند

  انتقاد

 :همیشه آن طور که است به نظر نمی رسد .2

  .فقط به معناي قرضی است که به شما می دهند تا متقابال پرداخت کنید. به معناي زندگی بهتر نیست

  .همیشه افراد حساس و فهمیده پرورش نمی دهد

  .لی که یادگیري چیزي است که آن را جست و جو می کنیدچیزي است که شما می خرید در حا

  .افراد را باهوش تر نمی کند صرفا اطالعات بیشتري را به آن ها می آموزد

 :باید انگیزه شخصی باشد .3

  .خوب است زمانی که شما آن را براي خود انتخاب می کنید

  .جهت یافته باشد -باید خود

  کاربرد

 ): مبسوط(راي لذت از زندگی براي یک زندگی کامل الزم است، ب .4

  .دانش فرد را می سازد و بنابراین در زندگی فرد به کار می رود

  .براي کسب ابزارهایی الزم است که سبک زندگی فرد  را غنی میکند



  .باید یک تجربه خالق و گسترش دهنده باشد

 :آزادي بخش است .5

  .الزم است اگر که بخواهید به شیوه خود زندگی کنید

  .براي آزادي و انعطاف پذیري بیشتر استکلیدي 

  .در نهایت آزادي انتخاب است

 :راهی براي پرورش پتانسیل هاست .6

  .درهاي استعدادهاي بشري را می گشاید

 :ارتباط را تسهیل می کند .7

  .ابزاري براي ارتباط و فهمیدن است

  .باید نحوه تفکر و برقراري تعامل را آموزش دهد

  سایر

 :ل زندگی ادامه داردیک فرآیند است، در طو .8

  .مداوم است و من تصمیم دارم هرگز پرسشگري را کنار نگذارم حتی بعد از اتمام مدرسه

  .هرگز پایان نمی یابد

  .آموزش رسمی و عاملین آن بیش از حد مهم در نظر گرفته شده اند. در همه جا هست

  E8سطح 

 :به خود شکوفایی، درك خویشتن و ارزش هاي جدید منجر می شود .1

  .به شخص کمک می کند خودش را و رابطه اش را با باقی جامعه بهتر درك کند

  .براي انسانی کامل شدن. براي شدن و درك خویشتن خود و اطرافیان تان ضروري است



  .جسمی، فکري و معنوي: براي تحول همه جانبه انسان است

 :تحصیالت فی نفسه خوب است، قابل تقدیر است .2

  .ي از زندگی و حقیقت استجست و جویی براي پرسشگر

 ):پیچیده، اصیل، مبسوط(بدون طبقه بندي  .3

هرچه پا به سن می گذارم بیشتر از منابعی یاد می گیرم که قبال بهشان . ثبت نام کردنی نیست. همه جا هست

  .سعی میکنم به بچه ام کمک کنم این را زودتر از من در زندگی کشف کند. بی توجه بودم

  E2سطح 

  آنها مثل

 :احساس بدي دارند، بیماري .1

  ).ناخوش اند(آنها خیلی بیمارند 

 :حشو .2

  .و هیچ چیز ندارند

  .آنها بدون کمک اند

  E3سطح 

  احساسات من

 ):دفاعی -پاسخ هاي خود(اهمیتی نمی دهم  .1

  .می خندم

  .دوست شان ندارم

  .خسته کننده هستند



  )آنها مثل( چیزي که آنها می خواهند

 :کار انجام دهیداز شما می خواهند که همه  .2

  .انتظار دارند همه برایشان صبر کنند

  آنچه باید انجام شود

  .شما قرار است که کمک کنید .3

  E4سطح 

  احساسات من

 :احساس تاسف می کنم، احساس بدي دارم .1

  .شرم آور است

  .مرا افسرده می کند

  .غم انگیز است

  )آنها مثل( چیزي که آنها می خواهند

 .آنها به کمک نیاز دارند .2

 :آنها تنبل هستند، تالش نمی کنند .3

  .آنها تسلیم می شوند

  .به اندازه کافی تالش نمی کنند

  .شاید هیچ انگیزه اي ندارند

  آنچه باید انجام شود

 :سعی می کنم بهشان کمک کنم .4



  .دست یاري دراز می کنم

  .هر آنچه ممکن است آنها نیاز داشته باشند بهشان می دهم

 :باید بهشان کمک شود .5

  .کار خود را براي کمک بکنید بهترین

  .یک نفر باید کمک کند

  !بهشان کمک کن

  .همیشه باید مایل باشید دست یاري خود را دراز کنید

 :آنها باید در صدد دریافت کمک بربیآیند .6

  . آنها باید درخواست کمک کنند

  .می توانند کمک بگیرند

 :باید سعی کنند به خودشان کمک کنند .7

  .شان کمک کنندآنها می توانند به خود

  .آنها باید سخت کوشانه تر عمل کنند

  علت یا پیآمد

 :علل یا پیآمدهاي ساده و معین .8

  .آنها شروع به مصرف مواد می کنند

  .آنها کار درست را انجام نمی دهند

  .آنها فقیر هستند

  .آنها در یک مصیبت قرار دارند



  .آنها به دردسر افتاده اند

  .آنها مانعی براي دیگران هستند

  E5 سطح

  احساسات من

 :دوست دارم بهشان کمک کنم .1

  .دلم می خواهد این وضعیت را پایان دهم و هر آنچه می توانم انجام دهم

  .از کمک به ایشان لذت می برم

 :اگر بتوانم به آنها کمک می کنم .2

  .بهترین تالشم را براي کمک انجام می دهم

  .کمکم را پیشنهاد می دهم

  .ایده می دهم

 :شوم، عصبانی می شومبی طاقت می  .3

  .این مرا عصبانی می کند زیرا آنها نمی خواهند تغییر کنند

  .همدلی نمی کنم مگر آنکه آنها کودك باشند

  .من مشکالت خودم را دارم. اهمیتی نمی دهم

  .گاهی مرا رنج می دهد

 :احساس درماندگی می کنم .4

  .احساس می کنم دوست دارم خود را جاي آنها بگذارم

  .حتی و معذبی می کنماحساس نارا



  .نمی دانم چه باید کرد

  .فکر می کنم که چرا .5

  )آنها مثل( آنچه آنها می خواهند

  :آنها به کسی نیاز دارند تا کمک شان کند .6

  .آنها به همه کمکی که می توانند دریافت کنند نیاز دارند

  .به شانه اي براي تکیه زدن نیاز دارند

  .آنها وابسته تر هستند

  .دوستان یا خویشانی نیاز دارند که آنجا باشندآنها به 

  .آنها به صدایی نیاز دارند تا از آنها دفاع کند

 :آنها ترسیده اند، درمانده اند .7

  .تجربه ترسناکی است

  .نمی دانند به کدامین سو بروند

  .آنها به بارقه اي از امید نیاز دارند

  .آنها احساس تنهایی می کنند

  .دارنداراده کمی براي بقا 

  .آنها اغلب عصبانی هستند

 :آنها ناشاد و افسرده اند، گریه می کنند .8

  .خیلی به دیگران وابسته می شوند و تمام مدت شکوه و شکایت می کنند

  .اغلب اقدام به خودکشی می کنند



  .حتما افت روحیه دارند

  .مایلند براي خود دلسوزي کنند

 .نیاز دارند ازشان مراقبت شود .9

 :قابل ترحم اند .10

  .به آنها ترحم می کنم

 :ممکن است کنترل خود را از دست بدهند، ممکن است غیر منطقی شوند .11

  .ترسناك است چون ممکن است به خود آسیب برسانند

  .مایلند نبینند که موقعیت می تواند بهتر از این هم باشد

  .می توانند خطرناك باشند

  .مایلند افراطی عمل کنند

  آنچه باید انجام شود

 :به حمایت، درك شدن و تشویق نیاز دارندآنها  .12

  .به راهنمایی نیاز دارند

  .تشویق شان می کنم

  .فقط باید تا حدي بهشان کمک کرد

  .به دست کمکی نیاز دارند تا روي پاي خود بایستند

 :خوش اقبال ها باید کمک کنند .13

  .افراد قوي باید کمک کنند

  .کندهمیشه کسی باید باشد که بخواهد به آنها کمک 



 :کمک وجود دارد .14

  .اغلب کسی هست به آنها کمک کند

  .کمک وجود دارد

  .اغلب چیزي وجود دارد تا با آن به خود کمک کنند

 :باید آرام باقی بمانند، مثبت فکر کنند .15

  .باید بهترین کار خود را انجام دهند

  .باید آرام باقی بمانند و مشکالت خود را تحلیل کنند

  .ت خود انجام دهندباید کاري درباره مشکال

  علت و پیآمد

 :همه اش در فکر آنهاست .16

  .آنها واقعا درمانده نیستند، آدم ها هرگز درمانده نیستند

  .به ندرت اتفاق می افتد چون اغلب همیشه کاري می توان براي بهتر شدن موقعیت انجام داد

 :پیآمدهاي بلند مدت .17

  .ممکن است مشکالت زیادي به بار آورد

  .یادي را از دست می دهندآنها چیزهاي ز

  .نمی توانند رشد کنند

  سایر

 :واکنش هاي افراد دیگر .18

  .اغلب مردم آنها را نادیده می گیرند



  .ممکن است دیگران آنها را احمق یا تنبل فرض کنند

  .افراد دیگر امیدوارانه به کمک آنها خواهند آمد

  E6سطح 

  احساسات من

 :من می خواهم که به آنها کمک کنم .1

  .خواهم بهشان کمک کنم اما نه خیلی مستقیممی 

  .احساس می کنم دوست دارم کاري برایشان انجام دهم

  .برایشان متاسف می شوم و این که اي کاش کاري از دستم ساخته بود

  .امیدوارم بتوانم بهشان کمک کنم

 :احساس می کنم نیاز دارم کمک شان کنم .2

  .قلبم برایشان می تپد

  .اس تعهد می کنمبراي کمک به آنها احس

  .احساس می کنم الزم است با آنها زمان بگذارم و صحبت کنم تا کمتر احساس درماندگی کنند

 :می خواهم بهشان کمک کنم اما گاهی نمی توانم، احساس گناه می کنم .3

  .دانستن این که دقیقا باید چه گفت یا چه کرد سخت است

  .دوست دارم به آنها کمک کنم اما تنبل هستم

  .میخته اي از ترحم و احساس گناه را تجربه می کنممن آ

  .اغلب احساس می کنم باید کاري انجام دهم اما نمی دانم چطور

  .خیلی مرا رنج می دهد مخصوصا اگر نتوانم کمک کنم



  .احساس غم می کنم که اي کاش می توانستم دردشان را تسکین دهم

  .احساس می کنم حقیقتا نمی توانم به ایشان کمک کنم

 :می خواهم تشویق شان کنم تا تالش کنند .4

  .شما باید به آنها شوق جنگیدن بدهید. من باور ندارم که مردم درمانده اند

  .سعی می کنم کمک کنم. من دوست دارم تالش کنم و به ایشان بارقه اي از امید نشان دهم

  )آنها مثل(آنچه آنها می خواهند 

 :می کنند آنها احساس ناکامی، آسیب پذیري و جدایی .5

  .دفاع هاي آنها کاهش می یابد

  .احساس ناتوانی می کنند

  .احساس قربانی بودن می کنند

  .احساس حقارت می کنند

  .تضعیف کننده روحیه است

 :عزت نفس آنها پایین است .6

  .آنها خودشان را دوست ندارند

  .آنها اعتماد به نفس ندارند

  .آنها به خود باور ندارند

  .کنند و من سعی می کنم به بهترین شکلی که می توانم کمک شان کنم اغلب احساس ناامنی می

 :آنها به محافظت نیاز دارند، ممکن است مورد استثمار قرار گیرند .7

  .اغلب قربانی می شوند



  .آنها نباید شکار شوند

 :می کنند) در دام بودن(آنها احساس گرفتاري  .8

  .آنها گیر افتاده اند

  .و دره گیر می افتندوقتی است که آنها میان صخره 

 :نگرانی براي احساسات آنها، آرزوها .9

  .باید تالش کنیم و طوري به آنها کمک کنیم تا لطمه نبینند

  .سعی می کنم به طریقی کمک کنم که به مفیدترین صورت براي فرد نیازمند کمک باشد

  .گاهی آنها مایل به دریافت عشق یا خیریه نیستند

  .نمی توانند از دیگران کمک بگیرندگاهی آنها به خاطر غرورشان 

  .اگر قبول کنند سعی می کنم کمک شان کنم

 :نباید مورد ترحم قرار گیرند .10

  .هرگز نباید از باال به آنها نگاه کنیم

  آنچه باید انجام شود

 :باید بهشان کمک کرد تا به خود کمک کنند .11

  .باید آنها را نیرومند کرد

  .سعی می کنم بفهمند مشکل شان چیست

  .آنها به کمکی نیاز دارند که باعث تداوم درماندگی آنها نشود

  ).باشند(کمک، توصیه، تشویق و انگیزه داد ) یا آنها باید در جست وجوي (باید به آنها 

  .احساس می کنم آنها همیشه می توانند براي خود کاري انجام دهند که آنها را از آن وضعیت خارج کند



  .خودکارآمدتر باشندباید به آنها آموخت چگونه 

  .باید به آنها در شکل دادن گزینه هاي انتخاب کمک کرد

  .به خود کمک کنند) می توانند(می توانم ) خودشان(سعی می کنم به راه هایی فکر کنم که من 

 :دغدغه درباره کرامت و استقالل آنها .12

  .خوب است که عزت نفس آنها را بسازد

 :مذهب بازگردند/ باید به خدا .13

  .ناهگاه ایشان استخدا پ

 :کمک مشروط در موقعیت هاي مناسب .14

  .این به خاطر آن است که آنها قربانی اند یا به خاطر اینکه تالشی براي خروج از آن وضعیت انجام نمی دهند

بار رد کردند فراموشش می  3یا  2من به شیوه خود به آنها کمک خواهم کرد اما اگر . برایشان متاسف هستم

  .کنم

  .ی رنجم مگر آنکه نوزاد یا دلیل مشابه دیگري باشدازشان م

ساس می کنم الزم است کمک شان کنم، اگر تنبل هستند سعی می کنم تشویق مثل سالمندان و بیماران اح

  .شان کنم

 :آنها مستحق کمک هستند .15

  .آنها استحقاق دریافت کمک از دیگران مثل دولت را دارند

  علت یا پیآمد

 :کوتاهی خودشان است .16

  .نظر می رسد که باورهاي اشتباهی دارند و همه کارهایشان اشتباه است به

  .اغلب به خاطر این است که انتخاب کرده اند اینگونه باشند



  .به خاطر آن است که شجاعت جست و جوي کمک را ندارند

 :دلیلی برایش وجود دارد .17

  .همیشه به خاطر خطاي آنها نیست

  .پیدا کردن یک دلیل سخت است

 :ناامید کننده هستندامور  .18

  .اغلب نمی شود به آنها کمک کرد

  .اغلب در آن وضعیت باقی می مانند

  .دلیلی براي زندگی نیست

  .همیشه نمی توان کمک کرد

 :مایلند تسلیم شوند .19

  .به خاطر آن است که آنها تسلیم شده اند

  .زمانی است که از خود دست کشیده اند

  E7سطح 

  احساسات من

 ):مبسوط(شفقت می کنم احساس همدلی و  .1

  .کاري که اغلب زنان می توانند. احساس همدردي می کنم اما نمی توانم براي کمک به آنها خود را فدا کنم

  .برایشان متاسف هستم زیرا حتما احساس می کنند قدرتی براي ایجاد تغییر ندارند

 :واکنش شخصی درون نگرانه .2

  .مک شان کنمنشانه درماندگی خودم است مگر آنکه بتوانم ک



برایشان متاسفم و سعی می کنم کمک شان کنم با این امید که اگر روزي من هم درمانده شدم کسی کمکم 

  .کند

  .من ترجیح می دهم کاري برایشان انجام دهم تا صبر کنم خود این کار را انجام دهند

  .ممن هم مثل آنها احساس خواهم کرد پس سعی می کنم قوي باشم و راهنمایی شان کن

  .احساس گناه می کنم. مرا برایشان متاسف می کند. این مرا می ترساند

  آنچه باید انجام شود

 :این وظیفه ماست که بهشان کمک کنیم .3

  .وظیفه افراد توانمند است تا به آنها کمک کنند

  .باید به آنها کمک کرد صرف نظر از آن که دلیل درماندگی شان چیست

  .است که به آنها کمک کنموظیفه من به عنوان یک بشر آن 

 :آنها به سیستم حمایت اجتماعی نیاز دارند .4

  .جامعه باید کمک کند

  .ما بنی آدم اعضاي یکدیگریم. باید افراد دیگري براي کمک آنجا باشند

  .آنها مهجور و منزوي می شوند مگر آن که جامعه به آنها کمک کند

    علت و پیآمد

 علیت پیچیده .5

  .تفکر آنهاست و باقی شرایط محیطی بخشی از آن به علت نحوه

  .اغلب ادراك آنهاست نه واقعیت

  .به خاطر آن است که دلسرد شده اند و قادر به دیدن گزینه هاي انتخابی نیستند



 :درماندگی به عنوان شرایط اجتماعی .6

  .درماندگی در جامعه جهانی امري معمول است. آنها به اکثریت ناشادمان ملحق می شوند

  .هدي وجود دارد که می توانیم براي جهان مان کاري انجام دهیمهمچنان شوا

 E8سطح 

 :احساسات آمیخته، احساسات جایگزین .1

احترامی براي آنها که . دلم برایشان می سوزند و آنهایی که براي تغییر وضع خود تالش می کنند تحسین میکنم

  .در درماندگی خود غرق می شوند ندارم

همچنین احساس درماندگی می کنم زیرا نمی توانم به همه آنهایی که نیاز به کمک برایشان متاسف می شوم و 

  .دارند کمک کنم

  .آنها اغلب ابتدا افسرده می شوند و سپس عصبانی می شوند

زمانی که دانشی به دست می آورند و آن را به کار می بندند احترام و زمانی که این کار را انجام نمی دهد ناکام 

  .می شوند

 ):مبسوط(یاري نیاز دارند  -آنها به کمکی در جهت خود .2

  .آنها باید تشویق شوند اما خودشان تنها کسانی اند که می توانند براي این وضع کاري انجام دهند

  .سایرین باید گزینه هایی را مطرح کنند که به آنها احساس کنترل و جهتمندي دهد

  .جهتمندي نیاز دارند -ارزشمندي خویش و خود-حساس خوداین به آن معنا است که آنها به حمایت براي ا

 :آنها باید حداکثر استفاده را از منابع خود داشته باشند .3

  .سعی می کنم بهشان کمک کنم تا قدرت و منابعی درونی بیآبند

  .می خواهم به هر طریقی که می توانم به آنها کمک کنم به ویژه اجازه دهم منابع خود را ببینند

  .ند ببینند چه گام هاي کوچکی را می توانند بردارند صرف نظر از اینکه چقدر آن قدم ها کوچک اندنیاز دار



 :بدون طبقه بندي .4

  .آنها به کمک نیاز دارند اما قسمت مبهم معادله پیشنهاد کمک مناسب و نیز پذیرفتن آن است

  E9سطح 

  بدون طبقه بندي

  .شاید خود این بزرگ ترین مانع رفع درماندگی شان باشدآنها به طور ویژه نیاز به شفقت ما دارند اما 

. آنها به کمک دیگران براي رشد و خودکارآمدي بیشتر نیاز دارند اگر که پتانسیلی براي رشد وجود داشته باشد

  .اگر این پتانسیل نبود آنها به حمایت نیاز دارند

  ....زنان خوشبخت اند چون

  E2سطح 

  وضعیت

 .آنها خوبند، قشنگ اند .1

  مزیت

 :آرزوها .2

  .گاهی می توانند همه چیز به دست بیآورند

  .وقتی پول پیدا کنند

  .همیشه مغازه می روند و خرید می کنند

  E3سطح 

  معافیت

 :کار کنند) به سختی مردها(مجبور نیستند  .1



  .مجبور نیستند کار فیزیکی انجام دهند

  .می توانند خانه بمانند

  .بیرون بروندمجبور نیستند براي پیدا کردن شغل 

   مزیت

 :جنبه هاي آشکار -ظاهر .2

  .موهاي بلند دارند

  .خوشگل اند

  .می توانند آرایش کنند

 :کار کنند) خارج از خانه(می توانند  .3

  .می توانند کار خوب بگیرند

  .می توانند چک نقد کنند .4

  سایر

 :آنها خوش شانس هستند .5

  .آنها هستند

  بانوي شانس

  E4سطح 

  وضعیت

 :نیستند آنها زن هستند، مرد .1

  .آنها زن متولد شده اند



 ):کلی(برتري نسبت به مردها، به شیوه رقابتی  .2

  .آنها بهتر هستند

  .به طور کلی از مردها باهوش ترند

 :آنها زن هستند، می توانند زن باشند .3

  نگرش ها و افسونگري هایشان

 :زنده هستند .4

  .متولد شدند

 :جنس ضعیف تر هستند .5

  .آنها ظریف اند

  معافیت

 :مجبور نیستند کار کنند مگر این که خود بخواهندآنها  .6

  .بیشترشان مثل مردها مجبور نیستند کار کنند

 :می توانند آسان بگیرند .7

  .اگر نیاز داشته باشند کمک می گیرند

  .مجبور نیستند هر روز صبح ریش بتراشند

  .مجبور نیستند زباله ها را ببرند

  .می توانند آرام باشند

 :مالقات ها پول خرج کنندمجبور نیستند در  .8

  ).همیشه مردها باید خرج کنند(می توانند شام و فیلم مجانی دریافت کنند 



  مزیت

 :مردها از آنها مراقبت می کنند .9

  .همیشه خانواده اي دارند تا به آن تکیه کنند

  .همسري دارند که در خانه کمک شان کند

  .می توانند توسط همسرشان حمایت شوند

 :آنها مرد هستند آنها مرد دارند، .10

  .آنها، ما مردها را دارند

 :می توانند مستقل باشند .11

  .امروزه می توانند براي خود تصمیم بگیرند

  .وقتی شوهرشان می میرد از خود مراقبت کنند

 :آنچه را می خواهند به دست می آورند .12

  .می توانند هر مردي را داشته باشند

  .می توانیم هر کاري انجام دهیم

 .، دوست شان دارند)بیشتر(بچه ها  .13

 :آنها من را دارند .14

  .دوست شان دارم

  فرصت

 :می توانند بیرون بروند، می توانند ازدواج کنند .15

  .آنها مردانی را دارند که با آنها همراهی می کنند



 :عملکرد خانواده به صورت سطحی و کلیشه اي .16

  .می توانند با بچه ها در خانه بمانند

  .آنها آشپزي می کنند

  رسای

 :خدا آنها را آفریده است .17

  .فرزندان خدا هستند

 :نمی دانم .18

  .مطمئن نیستم

  ؟

  E5سطح 

  وضعیت

 ):مراقبت، پرورش، قوي بودن(تفاوت هاي هیجانی مرسوم  .1

  .می توانند بسیار منعطف باشند

  .آنها هیجان و احساس دارند

  .در مقایسه با مردها، عشق بیشتري در خود دارند

  نسبت به فرزندانبه خاطر درجه صبرشان 

  .از مردها به مراتب محکم تر هستند

  معافیت

 :تمام مسئولیت هاي یک مرد را ندارند .2



  .از مردها بیش از حد انتظار می رود

  .مجبور نیستند براي گذران زندگی شغل سختی داشته باشند

  .کمتر جاه طلب هستند

  .فشارها و بایدها کمتر هستند

 :مجبور نیستند سربازي بروند .3

  .ر نیستند در جنگ بجنگندمجبو

 :مردها دنبال شان هستند .4

  .همه فشار براي مردها است تا از آنها درخواست بیرون رفتن کنند

  .مجبور نیستند خواستگاري کنند

 :اغلب مجبور نیستند خانواده را تامین کنند .5

  .معموال نان آور خانواده محسوب نمی شوند

  مزیت

 :می توانند راه خود را بروند .6

  .قدرت دارند) من(روي مردها آنها 

  .یاد گرفته اند چطور بازي را بازي کنند

  .می توانند مردها را وادارند براي آنها دلسوزي کنند

  .می توانند با سکس به خواسته هاي خود برسند

 :می توانند نازپرورده شوند .7

  .توجه زیادي می گیرند



  .با مالیمت با آنها رفتار می شود

  .سبت به مردها دریافت می کنندگاهی احترام بیشتري ن

  .چیزهایی را به دست می آورند که مردها نمی توانند

  .پدرها همیشه آنها را لوس می کنند

  .مردها بیشتر وقت ها با آنها کنار می آیند تا اینکه با آنها برابر رفتار کنند

 :می توانند ادامه دهند .8

  .در زندگی نجات یابندمی توانند به خاطر جنسیت خود از موقعیت هاي معینی 

  .اگر بخواهند برایشان آسان تر است که منفعل باقی بمانند

 :می توانند زندگی ببخشند .9

  .آنها می توانند معجزه خلق کنند، کودکان

  .کودکان را داده است) بارداري(خدا به آنها توانایی حمل 

  .آنها می توانند در درون خود یک زندگی را حمل کنند

  .شوند و تجربه زندگی بخشی به یک انسان دیگر را داشته باشند می توانند حامله

 :می توانند مادر شوند .10

  .خدا به آنها حق مادر شدن را داده است

  .می توانند عاشق شوند و بچه دار گردند

 :می توانند زمان بیشتري را با بچه شان بگذرانند .11

  .می توانند اداره خانواده را به یک حرفه تبدیل کنند

 :عاشق شان هستند، مردها به آنها نیاز دارندمردها  .12



  ).محبت شان را برگرداند یا جبران کند(اگر ازدواج کنند کسی را دارند که عاشق شان باشد 

  .مردها همیشه از همراهی آنها استقبال می کنند

 :براي ظاهرشان حق انتخاب بیشتري دارند .13

  .شت استحق انتخاب بهتري براي خرید لباس دارند، لباس مردها ز

  .می توانند ظاهر خود را بهتر سازند

  .می توانند هر چه دوست دارند بپوشند، لباس زنانه یا مردانه اما مردها باید همیشه شلوار به پا کنند

 .اجازه دارند گریه کنند .14

  فرصت

 :امروزه فرصت دارند، حق انتخاب .15

  .می توانند براي حقوق خود بایستند

  .هاي زیادي داشته باشندمی توانند تحصیل کنند و فرصت 

  .در زمینه شغلی پیشرفت بیشتري به وجود آمده است

  .درهاي بیشتري باز می شوند

  .می توانند هر کاري مردها انجام می دهند و حتی بیشتر از آن را انجام دهند

  .به خاطر امتیازاتی که امروزه دارند

 .عمر طوالنی تري دارند، از نظر جسمی سالم تر هستند .16

 .نند مردي را خوشحال کنندمی توا .17

  .چیزي را دارند که مردها می خواهند

  .معموال افتاده و رئوف هستند



  سایر

 :باشند) خوشبخت(من فکر نمی کنم آنها خوش شانس  .18

  .نمیفهمم چرا باید خوش شانس باشند

  آنها خوش شانس هستند؟

  .مردها خوش شانس اند

  .سختی یک مرد براي بقا کار کنندزن ها خوشبخت نیستند زیرا این روزها باید به 

  E6سطح 

 وضعیت

 ...):مثل شهود، حساس بودن و(صفات معین : تفاوت هاي هیجانی .1

  .آنها کیفیت منحصر به فردي را سهیم می شوند که مردها نمی توانند؛ شفقت

  .آنها معموال توانایی درك احساسات افراد را دارند

  .آنها به طور طبیعی رابطه محور هستند

  . آنها می توانند نه در جهان ماشین ها و اشیاء بلکه در جهان انسان ها زندگی کنند

  .آنها همکاري را بیش از مردها فرا گرفته اند

  .می توانند چیزهایی را احساس کنند یا درباره اش فکر کنند که مردها نمی توانند

  .شناسیمکه خود را می شناسند می ) به طورکلی(ما خود را بهتر از مردها 

  .آنها در مقایسه با مردها شخصیت عمیق تري دارند

  .براي برخورداري از بینشی بهتر نسبت به زندگی تمایل بیشتري دارند

  معافیت



 ):مبسوط(انتظار کمتري از آنها دارند، می توانند وابسته باشند  .2

  .در مقایسه با مردها، با آنها به شکل متفاوت و آرام تري رفتار می شود

  .می توانند امیدوار باشند که از ایشان مراقبت می شودهنوز 

  .توقع چندانی از آنها نمی رود؛ بنابراین راحت است که کاري را خوب انجام دهند

  .از آنها توقع نمی رود که شغلی داشته باشند

 :مجبور نیستند رقابتی، پرخاشگر باشند یا در زندگی نقش رهبري را بر عهده گیرند .3

  .ثل مردها از مسیر خود خارج شوند تا چیزي را به دست آورندمجبور نیستند م

  .می توانند زنانه و آسیب پذیر باشند

  .آنها هنوز هم مجبور نیستند شروع کننده رابطه شخصی یا جنسی باشند

  .در مقایسه با مردها، نشان دادن ضعف براي آنها قابل قبول تر است

  .مجبور نیستند خود را ثابت کنند

  ).مثل زمانی که خسته اند، بیمار یا بی حوصله هستند(آسان تر است که منفعل باشند  براي آنها

 ):به طور معین(آزادي از مسئولیت ها و فشارها  .4

  .مجبور نیستند به اندازه مردها براي آینده خود نگران باشند

  .موفق باشندجامعه به طور کل فشار کمتري را بر آنها تحمیل می کند که از نظر مالی به تنهایی 

  .به طور نرمال می توانند از فشار ایجاد حرفه اجتناب کنند

  .قوانین سختگیرانه کمتري براي رفتار آنها در شغل هاي به طور سنتی مردانه وجود دارد، درصد کمتر

  امتیاز

 :آنها مجازند که احساسات خود را نشان دهند .5



  .به طور کلی آنها بیشتر در تماس با احساسات خود هستند

  .آنها نسبت به هیجانات خود بازتر هستند

  .از آنها انتظار نمی رود که سرسخت و بی توجه و بدون احساس باشند

  .آنها آسان تر از مردها می توانند درباره افکار خود حرف بزنند

 :بچه داري به عنوان یک تجربه، مزیت و لذت .6

  .آنها می توانند حرکت یک بچه را در رحم خود احساس کنند

  .آنها می توانند لذت به دنیا آوردن را تجربه کنند

  .آنها می توانند احساس داشتن یک زندگی دیگر در درون خود را درك کنند

 :آنها می توانند صمیمی باشند، از فرزندان خود لذت ببرند .7

  .با فرزندان شان را بیش از مردها دارند) صمیمیت(آنها مزیت نزدیکی 

  .رزندان شان لذت ببرندمی توانند از بزرگ کردن ف

  .می توانند عشق خاصی را به فرزندان خود هدیه دهند

  فرصت

 ...):شغل، خانواده و(آنها می توانند نقش هاي متعددي را بر عهده گیرند  .8

  .می توانند انتخاب کنند که آزاد باشند یا خیر

  .آنها می توانند یا خانه داري کنند یا شاغل باشند و یا هر دو

  ...این ها را داشته باشند یعنی شغل، مادري و » همه«می توانند 

  .آزاد شده اند) خانه دار بودن(آنها از نقش سنتی خود در جامعه 

 :آزادي یکسان با مردها دارند، دنیا تغییر کرده است/ آنها فرصت ها .9



  .این روزها آنها می توانند شغل داشته باشند اما در گذشته انکار می شدند

  .ي بیشتري را به روي آنها گشوده استفرصت ها 21قرن 

  .حاال زمان خوبی براي زن بودن است

 :آنها آزادي و حق انتخابی دارند که مردها ندارند .10

  .ما می توانیم جنس قوي تر یا ضعیف تر باشیم

  .آنها راحت تر از مردها می توانند انتخاب کنند

  .دآنها می توانند خودشان باشند در حالی که مردها نمی توانن

  .نسبت به مردها تجربه بیشتري در زندگی دارند

  .آنها راحت تر از مردها می توانند تحت فشار شغل باشند یا به خانه داري بپردازند

 :آنها می توانند عالیق خود را دنبال کنند .11

  .آنها می تواند کسی باشند که می خواهند

  .هاي خود را دنبال کنندزمانه تغییر کرده است تا به زنان اجازه دهد بهتر پتاسیل 

  .آنها در انتخاب اهداف زندگی خود آزاد هستند

 :آنها بهتر تعامل برقرار می کنند، بازتر هستند .12

  .گشودگی دارند-آنها تمایل بیشتري براي ذهن

  .آنها می توانند خود را ابراز نمایند

  .آنها می توانند راحت تر از مردها درباره مسایل صحبت کنند

  .توانند به طریقی با هم حرف بزنند که مردها نمی توانندآنها می 

 :می کنند) سازگاري(آنها بهتر مقابله  .13



  .آنها بهتر از مردها با فشار کنار می آیند

 :آنها رشد یافته اند، توانایی کسب کرده اند .14

  .ارزشمندي خویش را کشف می کنند -آنها بیشتر و بیشتر خود

  .هارت هاي بیشتري به دست آورده ایم تا به خوبی کار کنیمما در سخت کوشی نسبت به مردها م

  .ما بیش از یک فرصت براي رشد زندگی شخصی و حرفه اي خود داریم

  .آنها با جرات تر می شوند

 :بزرگ کردن خانواده در قالب فرآیند، پیآمد .15

  .دآنها بیشتر در خانه می مانند و روز به روز بزرگ شدن فرزندان شان را تماشا می کنن

  .آنها الگوي نقشی براي خانواده خود هستند، می توانند هر جا الزم بود آمیخته شوند

  سایر

 :من فکر نمی کنم کدام جنس خوش بخت تر است .16

  .زمان و رویدادهاي پیش بینی نشده وجود دارند. چیزي به نام شانس وجود ندارد

ه مردها و نه زن ها خوش شانس تر از دیگري توجه کنید به طور کلی ن(اکنون آنها فرصت هاي برابرتري دارند 

  ).نیستند

  .من به شانس اعتقادي ندارم

  .من این فرضیه را دوست ندارم

  E7سطح 

  وضعیت

 ):مبسوط(آنها بشر هستند  .1



  .آزادند تا سرنوشت خود را انتخاب کنند. آنها درست مثل هر آدم دیگري هستند

  .آنها نیم دیگر این گونه شگفت انگیز هستند

  معافیت

 :مردانه/ آزادي از کلیشه هاي زنانه .2

  .فرهنگ ما اجازه می دهد تا آنها واقعی تر باشند

  .آنها نسبت به مردها آزادتر هستند تا معیارهاي خود را براي موفقیت تعریف کنند

  فرصت

 ):مبسوط(می توانند نقش هاي زیادي بر عهده گیرند، دامنه گسترده تري براي انتخاب نقش دارند  .3

  ).مزایاي هر دو جنس(ها وارد دنیاي مردانه می شوند و بخشی از دنیاي خود را نیز حفظ می کنند آن

  .آنها آزادي بیشتري دارند این که شاغل باشند یا خیر در حالی که مردها در این زمینه آزادي کمتري دارند

  ).به اندازه مردهااما نه هنوز (امروزه فرصت هاي تحصیلی و شغلی بیشتري نسبت به گذشته دارند 

به نظر می رسد که آنها قدرتی درونی دارند که به آنها اجازه می دهد وظایف مختلفی را بر عهده گیرند مانند 

  ...مادري، همسري، شاغل بودن و 

 :روابط ویژه اي براي زنان باز است .4

  .دلبستگی خاصی میان مادر و فرزند وجود دارد که یک مرد درك نخواهد کرد

  .که مردها نمی توانند به آن شکل از یکدیگر حمایت کنندزنان به شیوه اي از یکدیگر حمایت می کنند 

  سایر

 E6ایده هاي متضاد سطح  .5

  .ما می توانیم با کفایت باشیم و همچنان تحت حمایت مردها قرار گیریم



  .آنها اغلب حق انتخاب برابر و مسئولیت کمتري از مردها دارند

  .اس بدون انتقادگري باشند در حالی که از مردها انتظار می رود قوي تر باشندآنها مجازند حس

آنها حق انتخاب هاي زیادي در برابر خود دارند و دیگران نیز از آنها متوقع نیستند بنابراین راحت تر می توانند 

  .اثرگذار باشند

 E8سطح 

 :باشد E6ترکیب سه ایده متضاد که یکی از آنها در سطح  .1

اي طوالنی دارند، آنها سازگار، باهوش، بخشنده، مهربان، مراقب و متعدل هستند، مردها آنها را دوست زندگی 

  .دارند و آنها مادر هستند

  .مردها محدودیت نقش بیشتري دارند. ما می توانیم مسائل را مستقیم تر احساس و ابراز کنیم

  .ي، والدینی و شغلیما می توانیم انتخاب هاي زیادي داشته باشیم، هیجانی، فکر

 ):مبسوط(تجربه هاي هیجانی عمیق یا منحصر به فرد  .2

  .آنها قادر به احساس کردن و درك آن احساسات هستند و عمیق تر از مردها به آن نیاز دارند

  .زن ها می دانند چگونه احساسات واقعی شان را بدون شرم یا احساس گناه با هم در میان بگذارند

دار شوند و تجربه هاي دیگري نیز داشته باشند که آنها را به آنچه زندگی نام دارد نزدیک تر  آنها می توانند بچه

  .می سازد

  ...یک پدر خوب

  E2سطح 

  خوبی

 :داشتنش خوب است .1

  .براي من خوب است



  .براي یک دختر خوب، خوب است

 :کمک .2

  :برایت خرید می کند

  .می توانم هرچی می خواهم داشته باشم

  .آنچه او بخواهد می دهدبه دخترش هر 

  E3  سطح

  خوبی

 :فرزندانش را محدود نمی کند .1

  .کسی است که بچه هایش را آرام و از آنها مراقبت می کند

  .هرگز خانواده اش را ترك نمی کند

 :بچه هایش را کتک نمی زند .2

  .بچه هایش را اردنگی نمی زند

  .سر بچه هایش داد نمی زند

 :یک مرد خوب است، مهربان است .3

  .فوق العاده است

  .مهربان است

 :نباید بیش از حد بنوشد .4

  .الکل نمی نوشد

  کمک



 :فرزندانش کاري را انجام دادن) براي(با  .5

  .با بچه هایش توپ بازي می کند

  .بچه هایش را به کمپ می برد

 :شغل دارد، سخت کوش است .6

  .با خانواده اش خوب است و شغلی دارد

  .کار می کند

  سایر

 بدون طبقه بندي .7

  .رش به کار خودش استس

  E4سطح 

  خوبی

 :آن چیزي است که یک پدر باید باشد .1

  .بهترین پدر است

  .می داند که چطور یک پدر باشد

  .سعی می کند کار درست را انجام دهد

  کمک

 :هر وقت به او نیاز پیدا کنی کنارت است .2

  .کسی است که در زندگی به شما کمک می کند

  .همیشه کنار فرزندانش می ماند



  .دور و بر است و بزرگ شدن فرزندانش را می بیند آن

 :در مراقبت از بچه ها کمک میکند .3

  .مراقب خانه اش است

  .به بچه ها کمک می کند

  .براي خانواده اش برنامه ریزي می کند

 :تامین می کند/ خانواده اش را حمایت .4

  .یک حامی خوب است

 :فرزندان خوب تربیت می کند .5

  .ضروري استبراي داشتن فرزندانی خوب 

  .کسی است که بچه هایش را درست بزرگ می کند

 :فرزندانش را منضبط می کند .6

  .از انضباط درست استفاده می کند

  .فرزندانش را سرزنش می کند

 ):به طور کلی(مهم است  .7

  .باید در هر خانواده اي باشد

  .مهم ترین اصل در هر خانواده است

  رابطه

 :مراقب خانواده اش است .8

  .خانواده اش باشد نه فقط شغلشباید مراقب 



 :یک دوست است .9

  .باید به جاي فرد مقتدر یک دوست باشد

  .دوست خوب پسرش است

  .نه فقط یک تامین کننده معاش بلکه دوست هم هست

  سایر

 :مثل پدر من است .10

  .چیزي است که دخترم دارد

  .من یکی داشتم

 :پیدا کردنش سخت است .11

  .کم یاب است

  .ممکن است، شاید

 :من نیست مثل پدر .12

  .چیزي است که درباره اش هیچ نمی دانم

 :بدون طبقه بندي .13

  .پیدا کردنش سخت نیست

  ).خوش میگذرد(بودن با او تفریح است 

  E5سطح 

  خوبی

 :مسئولیت پذیر است، قابل تکیه کردن است .1



  .هرگز در وظایفش کوتاهی نمی کند

  .بالغ است، بچه نیست

 :منصف است .2

  .به دو طرف دعوا گوش می کند

  .به یک اندازه همسر و فرزندانش را دوست دارد

 :بهترین کارش را انجام می دهد، همه آنچه را که می تواند .3

  .عاشق فرزندانش است و تالش می کند به بهترین شکل به آنها بیآموزد

 :شوهري خوب است .4

  .مردي است که می خواهم با او ازدواج کنم

  .به مادر احترام می گذارد

 :موهبت است .5

  !نعمت استیک 

  .یک ایده آل است

 :یک شهروند خوب است، خوب براي جامعه .6

  .یک والد مسیحی خوب است

  کمک

  ):به طور کلی(با خانواده اش زمان می گذراند  .7

  .از خانواده اش مراقبت می کند و زمان می گذارد

  .زمان می گذارد، صبور است



 :حتی در زمان هاي سخت آنجاست .8

  .ارتباطش را با آنها حفظ می کند حتی وقتی فرزندانش دور هستند

  .حتی بعد از طالق کنار فرزندانش باقی می ماند و تا جاي ممکن به آنها کمک می کند

 :خانواده اش را اولویت اول قرار می دهد .9

  .خانواده اش را قبل از کارش قرار می دهد

  .کسی است که فرزندش را به خود ترجیح می دهد

  .اقبت می کندبه هر قیمتی از خانواده اش مر

  .حتی وقتی چیزي ندارد فرزندانش را تامین می کند

 .به نیازها و سالمت خانواده توجه می کند .10

 :فرزندانش را در مشکالت شان یاري می دهد .11

  .باید با فرزندانش حرف بزند و مشکالت آنها را بفهمد

 :راهنمایی می کند، توصیه می کند .12

  .ندفرزندانش را در طول زندگی راهنمایی می ک

  .به فرزندانش کمک می کند تصمیمات خوبی بگیرند

 ):مبسوط(مهم است  .13

  .نقش مهمی در زندگی فرزندانش ایفا میکند

  .گامی بزرگ در جهت زندگی موفق است

  رابطه

 :عاشق خانواده اش است .14



  .دوست دار و دوست داشتنی است

 :عشقش را نشان می دهد .15

  .کسی است که از ابراز عشقش نمی ترسد

  .اعمالش توجه داردبه 

  .عاطفه و حساسیت نشان می دهد

 :فهمیده و حمایتگر است .16

  .به احساسات فرزندانش فکر می کند

  .صبور است

  .یک پدر پرورش دهنده است

 :فرزندانش را می شنود .17

  .براي صحبت با فرزندانش زمان می گذارد

  .گوش می دهد و خوب در آغوش می کشد

 :ستبه فرزندانش عالقه دارد، درگیر ا .18

  .خانواده اش را جدي می گیرد

  .به فرزندانش توجه می کند

  .با آنها بازي کند/ می خواهد از فرزندانش مراقبت کند

  .در دسترس است

 :از فرزندانش لذت می برد .19

  .از زمان بودن با فرزندانش لذت می برد



 :مورد احترام است، مورد عالقه فرزندانش است .20

  .از فرزندانش احترام دریافت می کند

  .مورد تحسین است

  سایر

 :باشم) ندارم(چیزي است که من قصد دارم  .21

  .سعی می کنم که باشم

  .می تواند عالقه و توجه اي بیش از من به فرزندانش نشان دهد

 :تعریفش مشکل است .22

  .مظاهر زیادي دارد

 :بدون طبقه بندي .23

  ).رتق و فتق نماید(می تواند بدون زور فرزندانش را مدیریت کند 

  .به معنی فرزندان خوب نیستهمیشه 

   E6سطح 

  خوبی

 ...):عشق/ مراقبت(دو کیفیت مختلف  .1

  .واقعا باحال است و نمی توانم توصیف اش کنم. او سخت کوش، مراقب و سرگرم کننده است. مثل پدر من است

  .او صبور، مهربان، مسئول  و فهیم است

  .می کندنه تنها احترام که عشق فرزندانش را نیز دریافت و احساس 

  .او عاشق و مراقب و در همان حال سرگرم کننده و ثابت قدم است



 :سلطه جو نیست، ذهن گشوده است .2

  .نقطه نظر فرزندانش را می بیند

  .انتظارات بیش از حد از فرزندانش ندارد

  .سعی نمی کند زندگی فرزندانش را زندگی کند

  .یک پسر بوده استمی تواند به خوبی به یاد آورد در گذشته نه چندان دوري 

  .بیش از دیکته کردن می آموزد

    کمک

 :حمایت مالی و عاطفی فراهم می کند .3

  .پدري که همیشه از نظر معنوي آنجاست اگرچه پولی نداشته باشد

  .کسی است که نظارت را با توجه ترکیب می کند

  .کندکسی است که خانواده اش را هم از نظر اجتماعی و هم مالی به خوبی تامین می 

  .زمان می گذارد تا با فرزندانش بازي کند و به آنها بیآموزد. کار  و خانواده اش را تامین می کند

 :دو ایده متضاد .4

  .فهیم است اما بیش از حد حمایتگر نیست

  .پسرش درست است/ می داند که چه زمان منضبط و چه زمان تعریف کند و چه چیزي براي دختر

  .است بلکه دریافت می کنداحترام فرزندانش را نه درخو

  .یک فرد فهمیده است که هم گوش می دهد و هم توصیه می کند

 :نمونه اي خوب بودن .5

  .او یک مدل است



  .مدلی براي پسران و دخترانش جهت تقلید است

 ):مبسوط(راهنمایی می کند  .6

  .صبور و مهربان است و همیشه فرزندانش را به مسیر درست راهنمایی می کند

  .راهنمایی را براي خانواده اش فراهم می کندعشق و 

 :رشد را تشویق می کند .7

  .اجازه می دهد شخص آن چیزي بشود که توانایی اش را دارد

  .براي یک پرورش متعادل مهم است

  .به فرزندانش اجازه می دهد مستقل شوند

 :سهمی یکسان در پرورش فرزندان دارد .8

  .نقش عمده اي در بزرگ کردن فرزندان دارد

  .مسئولیت ها را با یک مادر خوب تقسیم می کند

  رابطه

 :با خانواده اش تعامل دارد .9

  .مردي است که نسبت به فرزندانش گشوده است

  .فراتر از واژه ها می شنود

  .با فرزندانش روراست است

 :با خانواده اش زمان می گذراند .10

  .ا عشقش را به آنها نشان دهدکسی است که به فرزندانش اهمیت می دهد و برایشان زمان می گذارد ت

  .از بودن با فرزندانش لذت می برد و خود را جز تیم می داند



  .براي شناخت فرزندش زمان می گذارد

  .حضورش در خانه پررنگ است و به والدگري خوب عالقمند است

 :مهربان اما قاطع است .11

  .هم زمان هم قوي و هم مالیم است

  .می دهد او را راهنمایی می کند در حالی که به ایده هاي فرزندش گوش

  .قاطع اما منصف است

  .مقتدر و در همان حال بامالحظه است

 :نامشروط شما را دوست دارد .12

  .همیشه آنجاست تا از شما حمایت کند صرف نظر از آنکه چه کرده اید

  .کسی است که عاشق خانواده اش است حتی وقتی که کامل نیستند

  .هستند می پذیرد فرزندانش را به خاطر آن چه که

 :به فرزندانش احترام می گذارد، به ایده هایشان .13

  .با عشق و احترام با فرزندانش رفتار می کند

  .با فرزندانش برابر رفتار می کند

  .احساسات فرزندانش را می پذیرد

 ):کلی(اجازه می دهد به راه خود بروي  .14

  .مراقب است، عاشق است و اجازه می دهد بروي

  .عاشق فرزندش است اما در زمان مناسب می گذارد که برودکسی است که 

 :با دخترش درست مثل پدرش رفتار می کند .15



  .نسبت به نیازهاي دخترش و نه فقط نیازهاي پسرش مشفق است

  .کسی است که هم به پسران و هم دخترانش ارزش هاي یکسانی می آموزد

  .ندبه خاطر زن بودن محدودیتی را بر فرزندانش تحمیل نمی ک

 :مقایسه با یک مادر خوب .16

  .به اندازه یک مادر خوب مهم است

  .می تواند کارایی یک مادر خوب را دو برابر کند

  سایر

 :کامل نیست .17

  .بشر است، جایز الخطا است

  .با دستورالعمل به دنیا نیآمده است

  .چیزي نیست که به راحتی به دست آید، کار زیاد می خواهد

  !اشتباهات و همه چیز. منم

 :بدون دسته بندي .18

  .خودش را دوست دارد

  .باید به خودش افتخار کند

  .به طور طبیعی یک پدر خوب است

  .بازي کند/ گاهی می تواند خودش مثل یک بچه رفتار

  .شغلی پاداش بخش دارد

  .همسري خوب است بنابراین یک خانواده خوب هم وجود دارد



  E7سطح 

  خوبی

 :باشد) E6ی از آنها در سطح که حداقل یک(سه ایده یا کیفیت مختلف  .1

  .مراقب، مربی، یک شنونده خوب و الگوي نقش است

  .فردي است که اشتباهات خود را می پذیرد، گریه می کند و در پرورش کودك کمک می کند

  .کسی است که می تواند با شما صحبت و کنار بیآید. کسی که شما را درك می کند و بهتان احترام می گذارد

  .با خانواده اش زمان می گذارد و الگویی مهم است. و شوخ طبعی را ترکیب می کندعشق، عدالت 

  .قابل تکیه، با ثبات و حمایتگر طوري که شما قادر به هر کاري هستید. مثل پدر من است

 :بی قضاوت بودن .2

  .کسی است که بدون قضاوت گوش می دهد

 :ایده آلی دست نیافتنی است .3

  .گیرد که دیگر براي استفاده از آن تجربه خیلی دیر شده است بالخره زمانی کارش را یاد می

  .هرگز از یادگیري آن چه که باید باشد دست نمی کشد

  .سخت است که بدانی خودت یکی از آنها هستی یا یکی از آنها داري. اول از همه یک شخص خوب است

  کمک

 ):منحصر به فرد یا مبسوط(نتیجه پرورش کودك، ارزش ها  .4

  .د در حرف و عمل به ارزش هایش پایبند باشدسعی می کن

ارزشمندي نیز - باید به فرزندانش عالقه داشته باشد، آنها را تشویق کند تا کارشان را خوب انجام دهند و به خود

  .برسند



  .به فرزندانش می آموزد که چطور پدر خوبی باشند

  .تعهد نسبت به زندگی - باید فرزندانش را دوست بدارد و به آنها حسی از جهتمندي بدهد

منحصر به فرد، مبسوط به گونه اي که حداقل یکی از جواب ها در (نیازهاي خانواده اش را تامین کند  .5

 ):باشد E6سطح 

هروقت که بتواند از فرزندانش لذت می برد و آنها را تشویق می کند که در . هر وقت الزم باشد حمایتگر است

  .زندگی شان یک کاري انجام دهند

  طهراب

 :به همسرش درست مثل فرزندان توجه نشان می دهد .6

  .به مادر فرزندانش احساس باارزش بودن می دهد

  .است) هشیار(به نیاز رقابتی همسر و خانواده حساس 

  .اول از همه عاشق همسرش است و خانواده اش را اولویت اول قرار می دهد

  سایر

 ...):اگر چه(تمایل تعالی یافته   .7

  .داري آنجاست و از آن بهتر آن جاست اگر چه به او نیازي نداشته باشی هر وقت بهش نیاز

  .مراقب فرزندانش است و به آنها گوش می دهد اگر چه نخواهد آنچه را که گفته می شود بشنود

 :بدون طبقه بندي .8

  .کسی است که فرزندش را با قلبش دوست دارد و با فکرش به او آموزش می دهد

  .پایدار را می داند درست مثل یک مادر خوبمعنا و اظهار عشق 

  .تالش می کند که یک میانه شادمان میان عشق و زیاده روي برقرار کند



  E8سطح 

 :به فرزندانش در جهت فردیت کمک می کند .1

  .مردي است که به شما اجازه می دهد رشد کنید و اشتباهات خود را انجام دهید

  .ه می توانند تبدیل شوندفرزندانش را تشویق می کند که به هر آنچ

  .فرزندانش را دوست دارد و با آنها مثل یک انسان کامل رفتار می کند

 ):مبسوط(اجازه دهد راهت را بروي  .2

  تعادل میان رشد، آزادي و کنترل را می داند

مسئولیت خود را می پذیرد و نسبت به نقش خود در شکل دادن به فرزندان آگاه است و هر زمان الزم باشد 

  .نترلش را از آنها برمی داردک

  .زمانی که فرزندانش کوچک اند با آنها بازي میکند و در اولین فرصت آنها را به بیرون از آشیانه می فرستد

 :غلبه بر کلیشه هاي نقش .3

  .خروج از هنجارها را در رابطه مجاز می شمارد

  .تحمیل می کند گذشته است زمان بسیاري از محدودیت هاي نقش که جامعه مدرن بر بسیاري از پدران

محیطی حمایتگر براي فرزندانش فراهم می کند و مانند الگوي نقشی عمل می کند که نشان دهنده صفات 

  .شخصیتی مردانه و غیر کلیشه اي است

  E9سطح 

  بدون طبقه بندي

حدي از همدل فردیت و منحصر به فردي فرزندانش را می پذیرد، درك می کند که آنها مشکالت خود را دارند و 

  .بودن را مدیریت می کند

  ...یک دختر حق دارد



  E2سطح 

  آزادي

 :دعوا کردن .1

  .مقابله به مثل کند

  انتخاب

 :ازدواج کند .2

  .دوست پسر داشته باشد

  سایر

 :بدون طبقه بندي .3

  .بازي کند

  E3سطح 

  آزادي

 :سکس داشته باشد .1

  .گاهی سکس داشته باشد

 :قرار رمانتیک بگذارد .2

  .خواست قرار بگذاردبار چندتا پسر که 

  انتخاب

 :از خود مراقبت کند .3

  .وقتی کسی بهش حمله می کند بگوید



  .براي فرار از تجاوز جیغ بکشد

  فرصت

 :کار کردن .4

  .شغل پیدا کند

  سایر

 :بدون طبقه بندي .5

  .خرید برود

  .دوست داشته باشد

  .تا دیر وقت بخوابد

  E4سطح 

  آزادي

 :دهدمی خواهد انجام / آنچه را که دوست دارد .1

  .هر کاري که دوست دارد انجام دهد

  .هرچی می خواهد بگوید

  .وقتی چیزي را می خواهد کاري برایش انجام دهد

 :حریم شخصی .2

  .زندگی خصوصی خودش را داشته باشد

  .اتاق خودش را داشته باشد

  برابري



 :شغلی یکسان با مردها .3

  .کار مردانه انجام دهد

  یک شغل درست مثل یک پسر

 :حقوق اش ایستادگی براي .4

  .درست مثل یک پسر براي حقوقش ایستادگی کند

  انتخاب

  ):به طور کلی(به سکس نه بگوید  .5

  .اگر که خواست به رابطه جنسی نه بگوید

  .تصمیم بگیرد که ببوسد یا خیر

  .به مواد نه بگوید

  .به پسر نه بگوید

 )به طور کلی(سقط جنین  .6

 :جسم اش .7

  .کند انجام دهدهر کاري که نسبت به بدنش خوشنودش می 

 :نظرش تغییر کند .8

  .نه بگوید و بعد نظرش تغییر کند

 :خودش باشد .9

  .کسی باشد که هست

  .خودم باشم



 :قرار رمانتیک بگذارد .10

  .مثل هر پسري بیرون برود

  .سالگی قرار رمانتیک بگذارد 14بعد از 

  .هر وقت دوست داشت با بهترین دوستانش باشد

  .نیز وقت بگذارد در کنار کار و مدرسه براي دوستانش

 :خوش لباسی .11

  .ظاهرش خوب باشد

  .موهایش را رنگ کند

  فرصت

 :ورزش کند، رانندگی کند .12

  .فوتبال بازي کند

  .در ورزش با پسرها رقابت کند

  .کامیون رانندگی کند/ اگر خواست با ماشین

 :دانستن .13

  .حقایق زندگی را بداند

  سوال بپرسد

  .بداند که چه اتفاقی دارد می افتد

  .را که یک پسر انجام می دهد یاد بگیردهر چه 

 :مورد عالقه باشد .14



  .عاشق شود

  یرسا

 ):به طور کلی(به والدینش وابسته باشد  .15

  .به والدینش گوش دهد

  .از والدینش اجازه بخواهد

  .توسط والدینش حمایت شود

  .نصیحت مادر و پدرش را بخواهد

 :بدون طبقه بندي .16

  .به حمام دخترانه برود

  .اعتقاد ندارمبه آزادي زنان 

  E5سطح 

  آزادي

 ):به صورت کلی(احساساتش را ابراز کند  .1

  .عصبانی باشد

  .گریه کند

  .نیازها و خواسته هایش را مطرح کند

  .به پسر بگوید چه احساسی دارد

 :هر کاري انجام دهد .2

  .آزادي داشته باشد



  .فقط درباره هر چیزي در این دوره و زمانه

 :مثل یک پسر رفتار کند .3

  .پسر باشدمثل یک 

  .شلوار  و لباس هاي پسرانه اي بپوشد که خوشحالش می کند

  برابري

 :مردها دارند/ همان چیزهایی را داشته باشد که پسرها .4

  .هر چیزي که یک پسر می تواند را تجربه کند

  .هرچیزي که یک پسر دارد

  .به پسر پیشنهاد قرار بدهد

  انتخاب

  :انتخاب کندهر کسی باشد که می خواهد، شغل خودش را  .5

  .آنچه را که می خواهد در زندگی انجام دهد انجام دهد

  .هر کسی که می خواهد باشد

  ).براي تحصیل(هر چیزي که دوست دارد بخواند 

  .اگر دوست داشت شغلی داشته باشد

  .درباره هر شغلی که می خواهد خودش تصمیم بگیرد

  .آنچه باشد که خدا می خواهد

  .دل لباس باشدیک راننده کامیون یا یک م

 :عقاید خودش، از نظراتش حرف بزند .6



  .شنیده شود

  .مثل هر شخص دیگري آزادانه حرف بزند

  .صداي اعتقاداتش باشد

 :خودش تصمیم بگیرد .7

  .انتخاب کند

  .درباره مدرسه، دوستانش و فعالیت ها خودش تصمیم بگیرد

  .آنچه را که می خواهد بپوشد

 :دوست پسرش را انتخاب کند .8

  .ازدواج می کند انتخاب نماید/ که با او قرار می گذارد آن کسی را

  .از بیرون رفتن اجتناب کند

  .عاشق کسی باشد که انتخابش کرده است

  .پسري را به عنوان دوست اجتماعی داشته باشد

 :بچه دار شدن یا سقط جنین را انتخاب کند .9

  .بچه اش را نگه دارد یا ندارد

  .کندبر اساس اراده آزاد خود سقط جنین 

  آزادي حاملگی

 :شاغل بودن یا مادر بودن را انتخاب کند .10

  .یک همسر و مادر باشد

  .قبل از فکر کردن به ازدواج شغلی داشته باشد



 :مستقل باشد، آدم خودش باشد .11

  .به اندازه مردها آدم باشد

  .آن طور که خوشنودش می کند زندگی کند

  .زندگی خودش را هدایت کند

  .و آنچه را که می خواهد انجام دهد عقاید خود را دنبال کند

 :کاري را انجام دهد که احساس می کند درست است .12

  .به خود و باورش وفادار باشد

  .آنچه را که می خواهد و باور دارد درست است انجام دهد

 :دختر باشد/ یک بانو .13

  .احساس زن بودن کند

  فرصت

 رشد کردن .14

 :شادمانی .15

  .از جوانی اش لذت ببرد

  .بچه بودن لذت ببرد دختر باشد و از

  .آنچه را که می خواهد تا خودش را خوشحال کند انجام دهد

  سایر

 :بدون طبقه بندي .16

  .موفق باشد



  .مورد اعتماد باشد حتی وقتی دلیلی نیست

  .حداقل یک بار اشتباه کند

  E6سطح 

  آزادي

 :آنچه را که می خواهد اگر که قانونی است یا به دیگران لطمه نمی زند انجام دهد .1

  هرچیز قانونی

  .آنچه را که می خواهد انجام دهد تا زمانی که برایش دلیلی دارد و به کسی از جمله خودش آسیب نمی زند

  .آنچه را که می خواهد با تایید والدینش انجام دهد

  .آنچه را که می خواهد تا زمانی که از نظر اجتماعی مورد قبول است انجام دهد

 ):مبسوط(خود را ابراز کند  .2

  .ساساتش را ابراز کند حتی اگر شاید مورد قبول قرار نگیرداح

  .با یک روح آرام همچنان ابرازگر باشد

  برابري

 :مردها/ حقوق یکسان با پسرها .3

  برابري

  .همان قواعد یکسانی که براي برادران بزرگترش است

  .تمام مزایایی که به یک پسر داده می شود

  .می دهد نه چیزي بیشتر از آنچه که یک پسر انجام

  .تفاوتی وجود ندارد. هر کاري که یک پسر انجام می دهد



 :فرصت هاي برابر .4

  فرصت هاي یکسان درست مثل پسرها

  .با یک مرد رقابت کند

  در همان اموري موفق شود که یک مرد

  .هر شغلی که خواست انتخاب کند حتی اگر مردانه باشد و براي حقوقی که یک مرد دارد تالش کند

  .ان به ورزش داشته باشددسترسی یکس

  حقوق برابر براي کار برابر

 :مورد احترام باشد، با مرد یکسان در نظر گرفته شود .5

  .با او با احترام رفتار شود زیرا به اندازه مرد آدم است

  .به اندازه یک مرد انتظار احترام داشته باشد

سهیم در جهان باشد به همان طریقی که یک فردي . هر شغلی را که می خواهد داشته باشد و مورد احترام باشد

  .مرد است

  .شخصی واقعی در دنیاي مردانه باشد و بگوید واقعا چه فکر می کند

  انتخاب

 :راه خود را در زندگی انتخاب کند، درباره آینده اش تصمیم بگیرد .6

  .هرکاري که می خواهد با جسم و آینده اش انجام دهد

  . درباره سبک زندگی اش تصمیم بگیرد

  .عقاید خود را درباره زندگی داشته باشد و اینکه چطور زندگی کند

  آزادي در هر جنبه زندگی



 :اهداف خود را دنبال کند/ رویاها .7

  .جاه طلب باشد

  زندگی، آزادي و دنبال کردن خوشحالی

  .عالیق و استعدادهاي خود را دنبال کند

  .عیین نمایداهداف واال براي خود ت

  .انتظار به ثمر نشستن اهدافش را داشته باشد

  .هر نفسی را که براي زندگی اش دارد دنبال کند

 :درباره رفتار جنسی، جسمش و سقط جنین تصمیم بگیرد .8

  .مسئول اعمال و جسمش باشد

  گاهی سکس داشته باشد درست مثل یک پسر

  .به فشار سکس و هر آنچه اعتقاد ندارد نه بگوید

  .محافظت از خود حق جلوگیري داشته باشد براي

  .درباره مردها و روابط خودش تصمیم بگیرد

 ):به طور کیفی(نه بگوید  .9

  .نه بگوید و احساس گناه نکند

  .»این براي من نیست«، »نه«بگوید 

  .به پیشروي جنسی بدون توضیح، نه بگوید

  .اگر که به هر علتی تحت فشار است نه بگوید

  فرصت



 :انجام دهد که توانایی اش را داردآن کاري را  .10

  .بر اساس استعدادها و توانایی هایش رشد کند

  .براي همه چیز فرصتی داشته باشد، موفقیت یا شکست

  .آنچه می خواهد باشد و براي آن تالش کند

 :تحصیالت .11

  کیفیت تحصیالت

  تحصیالت خود درست مثل پسرها

 ):به طور کلی(برخورداري از یک زندگی مولد  .12

  ندگی کاملیک ز

  تجربه زندگی

 :پخته شدن، بلوغ .13

  .با سرعت خود بزرگ و پخته شود

  .درباره خود، جسم و فکرش احساس خوبی داشته باشد

  سایر

 :بدون طبقه بندي .14

  .از خانواده اش انتظار وفاداري داشته باشد

  .در روابطش روراست باشد

  .مثل پسرها کارهاي جرات ورزانه انجام دهد

  .پسرهامزایاي ویژه، خالف 



  E7سطح 

  آزادي

 :هر آنچه که به حقوق دیگران آسیب نزند .1

  .هر آنچه که در محدوده منطقی اجتماعی می تواند انجام دهد درست مثل یک مرد

  .هر آنچه می خواهد با زندگی اش انجام دهد تا زمانی که مانعی براي زندگی شخص دیگر نباشد

  برابري

 :حقوق بشري .2

  ).توجه کنید حقوق بر اساس جنسیت تعیین نمی شود(دادن دارد  هر آنچه که یک پسر حق انجام

  .یک زندگی شاد درست مثل یک بشر

  .بشر بودن

  .زندگی در جهانی بدون جنگ درست مثل هر آدم دیگري و انجام آنچه که خوشحالش می کند

  .دهد با افتخار و احترام درباره انرژي اي حرف بزند و در آن سهیم شود که جهان ما را شکل می

 :شایسته اما همچنان زن باشد .3

  .بازي هاي پسرانه انجام دهد تا زمانی که می داند یک زن است نه پسر

  .هر کاري که یک مرد انجام می دهد اما همچنان در این فرآیند یک زن باشد

  انتخاب

 فشارهاي عرفی/ غلبه بر محدودیت ها .4

  .فارغ از فشار اجتماعی بر اوانجام هر آنچه که احساس می کند می تواند انجام دهد 

  .تصمیم بگیرد که می خواهد با زندگی اش چه کند و با عرف محدودش نکند



  .براي زندگی خود تصمیم بگیرد صرف نظر از انکه کشور، مردم یا خانواده چه فشاري بر او وارد می کنند

  .بدون موانع کلیشه اي به اهدافش دست یابد

  .»یک زن معمولی« :مردم بگویدعقایدش را عوض کند بدون آن که 

 :آنچه می خواهد بشود .5

  .جسمی، جنسی، هیجانی و فکري اما باید با پیآمد اعمالش رو به رو شود: با سرعت خود رشد کند

  .بدون آن که  این حقیقت مانعش شود که او یک دختر است) محدودیت هاي معین با(هر آنچه که می خواهد 

  .اشد و یک زن مثبت نگر شودتالش کند، پیشرفت کند و خودش ب

  .آن آدمی شود که می خواهد اما براي انتخاب هایش دلیل داشته باشد

  E8سطح 

 :به عنوان انسان مورد احترام قرار گیرد .1

  .تحصیالت خوب، به عنوان یک انسان از نظر جسمی ، هیجانی و فکري مورد احترام باشد

  .داردآدم باشد صرف نظر از سن، جنسیت و باورهایی که 

 ):بیان منحصر به فرد(مولدي  -خود .2

  .هویت خود را بعد از ازدواج حفظ کند

  .فرصت هایی یکسان تا تمام جنبه هاي وجودي اش را رشد دهد

  .خودش باشد و انسانی کامل شود

  .هر آنچه که ممکن است معنا دهد. خودش باشد

  .کاري را انجام ندهد جز این که در چارچوب فردیتش باشد

 :هاي خود را به طور کامل رشد دهد پتانسیل .3



  .پتانسیل هاي خود را رشد دهد، از احترام والدینش، همساالن و جامعه لذت ببرد

  .رشد کند و تحول و جهت خود را ابراز نماید

  .پتانسیل هاي خود را درك کند صرف نظر از آن که چه محدودیت نقشی توسط جامعه بر وي تحمیل می شود

  .ابراز کند پتانسیل هاي خود را

  ...وقتی آنها درباره رابطه جنسی صحبت می کردند

  E2سطح 

  شرکت کردن

 :دور شدن، ترك کردن اتاق .1

  .مجبور به رفتن می شوم

  احساسات

 ملول شدن، عصبانی شدن .2

 .این فکر که بد است، زشت است .3

  E3سطح 

  شرکت کردن

 .آنها را نادیده می گیرم .1

  احساسات

 :جنسیابراز مستقیم افکار و تمایالت  .2

  .هیجان زده می شوم

  .پیشنهاد می دهم این کار را بکنیم



  .شهوتی می شوم

 :ازش لذت می برم .3

  .حس خوبی پیدا می کنم

  .خوشحال می شوم

  .تفریح داشتیم

 :احساس خجالت کردم .4

  .حسی از شرم داشتم

 .شگفت زده می شوم .5

  E4سطح 

  شرکت کردن

 :گوش می کردم .1

  .معموال فقط گوش می دهم

 :می شوم، با آنها صحبت می کنمبه صحبت ملحق  .2

  .صحبت می کنیم

  .منم هم صحبت می کردم

 :گوش نمی کنم .3

  .نمی خواستم درباره ش حرف بزنم

  .براي ناهار بیرون رفتم

  .گوش هایم را گرفتم



 ):فعل زمان گذشته(اتاق ترك کردن  .4

  .خواستم قایم شوم

  .تنهایشان گذاشتم

 موضوع را عوض کردن .5

  احساسات

 :سرخ شدن .6

  .دادم و سرخ شدمگوش 

  .احساس کردم قرمز شدم

  .یکمی سرخ شدم اما گوش کردم

 :خندیدن .7

  .معموال درباره جک می سازم

 .خجالتی بودن .8

 :عالقه نداشتن .9

  ).معذب شدم(یک طورهایی ترسیدم 

 .فکر کردم این طبیعی است، نرمال است .10

  E5سطح 

  شرکت کردن

 :عالقمند بودن، با دقت گوش کردن .1

  .شومسر تا پا گوش می 



  .از شنیدن لذت می برم

 :در صحبت شرکت کردن .2

  .سعی می کنم داستان هاي کثیف را به یاد بیآورم

  .سوال هاي زیادي داشتم

  .در صحبت شرکت کردم

 :گوش می دهم و شرکت می کنم .3

  .گوش می دهم و اگر دوست داشتم نظر می دهم

 :ساکت می مانم .4

  .همیشه بیرون از صحبت باقی می مانم

  .مانمخفه می 

  .کنار می کشم

 :سعی می کنم توضیح دهم، به سوال هاي آنها جواب دهم .5

  .معموال گوش می دهم و اگر الزم باشد توصیه می کنم

  .گوش می دهم، اگر ازم بپرسند جواب سوال را می دهم

  .شامل دانش من و گردآوري اطالعات آنهاست

 :علیه سکس پیش از ازدواج نصیحت می کنم .6

  .ل از سکس، براي ازدواج منتظر می ماندممی گفتم که من قب

  .همیشه از اصول کتاب مقدس استفاده می کنم

 :آنجا نبودن .7



  .همیشه به بیرون اتاق فرستاده می شدم

  .از دست می دادم

  .هیچ وقت چنین صحبت هایی نبود

  احساسات

 :شرمگین شدن .8

  .یکمی براي صحبت در این مورد احساس خجالت می کنم

  .زده ام می کندچیزي است که خجالت 

 :احساس معذب بودن .9

  .فکر می کنم که آیا باید اتاق را ترك کنم

  .گاهی احساس آشفته اي پیدا می کنم

  .منقبض شدم

  .احساس بی کفایتی کردم

  .احساس کردم رها شدم

 :شرمگین نبودن، معذب نبودن .10

  .خوب بود

  .احساس راحتی داشتم

  .براي شرکت در صحبت مشکلی ندارم

 :گشوده هستم من درباره سکس .11

  .اصال مرا ناراحت نکرد چون نسبت به آن گشوده هستم



 :خسته کننده بودن، جالب نبودن .12

  .معموال خیلی عالقه ندارم

 به یاد آوردن .13

 :انکار .14

  .گفتم نه

  .می توانم رابطه برقرار کنم چون خالف دین من است

  .اهمیتی نمی دهم

  .ما درباره سکس صحبت نکردیم

  اطالعات

 :گرفتن گوش دادن و یاد .15

  .واقعا گوش می دهم و سعی می کنم درباره این مسائل چیزي بفهمم

  .سعی می کنم چیزهایی را که نمی دانم بفهمم

  .گوش می دهم و سوال می پرسم

 :تا حدودي درباره آن دانستن .16

  .گوش دادم اما تقریبا همه چیز را متوجه شدم

 :نفهمیدن .17

  .فکر می کنم آنجا یک چیزي را متوجه نمی شوم

  .نمی دانستم چه چیز در جریان است

  .درك نمی کنم چون هیچ تجربه اي ندارم



  سایر

 آنها چه کسانی هستند؟ .18

  E6سطح 

  شرکت کردن

 :سهیم شدن، نظر دادن .1

  .از دادن یک دیدگاه واقع بینانه لذت می برم

 ):مبسوط(عالقمند بودن  .2

  .فکر می کنم جالب و آگاهی بخش است

  .بودمخجالت کشیدم اما عالقمند 

  .عالقمند می شوم چون چیزي است که از آن لذت می برم

  .عالقمند بودم، طبیعتا، اما خیلی در آن مستغرق نمی شوم

  .زندگی همین است. عالقمندم

  .با گوش هاي آویزان و توجه کامل گوش می دهم

 :به آرامی گوش دادن، حرف چندانی نزدن .3

  .بدون جلب توجه گوش دادم

  .زیادي مطرح نکردمگوش دادم اما جزییات 

  .اغلب گوش می دهم بدون آنکه در صحبت درگیر شوم

 :مشارکت مشروط به این که آنها چطور رفتار می کنند .4



در صحبت شرکت می کنم اگر که آنها درباره اش طوري حرف بزنند که نه یک امر مستهجن بلکه قابل احترام 

  .است

  .ام قالب فکري ام باشمگاهی در صحبت شرکت نمی کنم بسته به این که در کد

  .گاهی به صحبت ها گوش می دهم و در آن شرکت می کنم اگر که ارزشش را داشته باشد

  .معموال گوش می دهم و اگر سوءگیري داشته باشند واضح با آنها مخالفت می کنم

  .در هر بحث سالم و بی خطري شرکت می کنم

  احساسات

 :تضاد عمل با احساسات .5

  .گوش می دهماز پشت در با خجالت 

  .وانمود می کنم نمی شنوم

  .یواشکی گوش می دهم

  .خجالت زده می شوم اما سعی می کنم نشان ندهم

  .سوال هاي زیادي پرسیدم و گاهی خجالت کشیدم

  .اگرچه عالقه زیادي به سکس دارم گوش نکردم

 :سرگرم شدن .6

  .خندیدم اما گوش کردم

  .کمی سرگرم و کمی هم خجالت زده شدم

  .لبخند زدم

  .با یک داستان خنده دار وارد صحبت می شوم



  .بازي را بازي می کنم

 :احساس کردم شخصی است، خصوصی است .7

  .معذب شدم چون یک موضوع شخصی است

  اطالعات

 :گوش کردن، با دیدگاه آنها موافقت کردن .8

  .درباره حرف هایشان فکر می کنم و به نظرم خودم نگاه می اندازم

  .توانم با تجربه آنها رابطه برقرار کنمگوش می دهم تا ببینم می 

  .دوست دارم گوش دهم و دیدگاه آدم ها را درباره اش یاد بگیرم

  .براي شنیدن نظراتشان احساس اشتیاق کردم

 :ارزیابی اطالعات دیگران .9

  .فهمیدم چندان مطلع نیستند

  .از جهل آنها ترسیدم

  .گوش کردم تا مطمئن شوم دقیق هستند

  .برخی افراد نمی دانند شگفت زده شدم درباره چیزهایی که

  .سعی کردم آنچه را که درباره اش حرف می زنند تجسم کنم

 :شگفت زده شدن اگر که درست باشد .10

  .تعجب می کنم که آیا آنها واقعا آن کار را کرده اند

  .فهمیدم داشتند الف می زدند

  .نتوانستم باور کنم به آن شکل اتفاق افتاده باشد



 :کنجکاوي .11

  .کنجکاوي گوش کردمبا 

  E7سطح 

  شرکت کردن

 :بستگی دارد آنها که باشند .1

  .اگر آنها را به خوبی بشناسم معموال نظرم را می گویم

  .قرمز می شوم بسته به این که چه جمعی باشد

  .اگر هم شنونده ها مختلف باشند معذب می شوم

  احساسات

 :توصیف روشن پاسخ گذشته .2

  .»چه شریرانه« :فکر کردم

  .کردم و به تجربه هاي خودم فکر کردمگوش 

  .قرار بود منم این کار را بکنم

  .متقاعد شدم این کار را انجام دهم

  .واقعا جوان تر از آن بودم که بفهمم و فکر می کردم بامزه است

  .خجالت زده می شدم

 ):E6مبسوط با ایده هاي سطح (خجالت زده شدن  .3

  .به طور خاص به من فکر می کردند طوري خجالت زده شدم انگار که آنها داشتند

  .خجالت کشیدم چون بیش از آنها می دانستم



  .کمی احساس خجالت و بی کفایتی کردم

  .درست به اندازه هر شخص دیگري عالقمند بودم جز اینکه کمی خجالت کشیدم

 :E6پاسخ مبسوط و اصیل سطح  .4

  .به شدت از ساده لوحی خودم خبر داشتم

  .شده بودماز این پنهان کاري گیج 

  .احساسا تنهایی کردم و نزدیکی و سهیم شدن را از دست دادم

  .حالم برمی گردد اگر که زنان بی ارزش انگاشته شوند

  .آن را تا حدي سرگرم کننده یافتم نه به طور ترسناکی تحریک آمیز

 :گشوده و عینی بودن - بی قضاوت، ذهن .5

  .ح کردمگوش کردم و بدون هیچ قضاوتی ارزش شخصی خود را مطر

  .نقش خود را به عنوان پزشک به یاد می آورم و علمی و موضوع محور می شوم

  .مایلم که جدي شوم

  .گشوده هستم و نسبت به نصیحت و راهنمایی باز هستم -من ذهن

  اطالعات

 :ارزیابی نگرش دیگران .6

القیات را مطرح می اغلب آرزو می کنم که اي کاش پیش از معرفی راه هاي ضد بارداري به نوجوانان کمی اخ

  .کردند

از اینکه بسیاري از مردم خیلی کم در این باره می دانند و این که چطور خرافات و داستان گرگ ها را باور دارند 

  .سرگرم می شوم

  .نگرش سایر افراد نسبت به این موضوع تعجب آور است. به عالقه گوش می دهم



  .ناپخته هستیم این حس را داشتم که چقدر همه ما از نظر هیجانی

  .معموال ناراحت می شوم اگر که زنان بی ارزش انگاشته شوند

 :ارزیابی تجربه دیگران .7

  .از فقر تجربه آنها شگفت زده شدم

  .که چگونه آنها موفقیتی بزرگ تر از من داشته اند و بعد فهمیدم که آنها فقط حرف می زدنداز خود پرسیدم 

  .است همیشه به خود گفته ام صحبت بی کالسی

  .می توانم بیشتر اوقات بر اساس این گفته ها درباره تجربه این آدم قضاوت کنم

 :درباره شخصیت آدم ها یاد می گیرم .8

  .از نگرش آنها درباره بشریت چیزهایی یاد می گیرم

  .درباره سکس صحبت می کنیم و چیزهایی بیشتري درباره اینکه چطور آدم هایی هستند یاد می گیرم

  .می دهم چون آنها چیزهاي زیادي گفتند که در تمام روابط آنها به طور کلی، به کار می رود با دقت گوش

  سایر

 ):باشد E6یکی از آنها در سطح (سه ایده متفاوت  .9

  .اگر بامزه باشد سرگرم می شوم و اگر خسته کننده باشد خیر م اگر جمع درآمیخته باشد نچسب است

  .ته کننده اما گاهی هم تحریک آمیز بوداغلب فکر می کردم که خام است یا خس

  .عالقمندم اگر که بحث بر اساس دانش باشد و به پیچیدگی شرکت کنندگان احترام بگذارد

مثل هر نوجوان دیگري می خندم و گوش می دهم و همچنین به این فکر می کنم که تمام این ها درباره 

  .چیست

  .شخصی نمی دهم گوش می دهم و در صحبت شرکت می کنم اما اطالعات



ذهن گشوده تر شده ام اما همچنان سخت گیرم که چه کسانی در چه زمانی از آن صحبت می کنند چون براي 

  .خودم ارزش قائلم

  .با توجه گوش می دهم، تصمیمات را ارزیابی و احساساتم را فرافکنی می کنم

 :تکامل تدریجی واکنش .10

  .خجالت می کشیدم حاال گشوده تر هستم

  .رنجشی در صحبت شرکت می کنم و مثل اوائل ازدواجم احساس گناه ندارمبدون 

  .می خندم اما بعد واقعا درباره اش فکر می کنم

  .اولش واقعا خجالتی و نازك نارنجی می شوم اما بعد از مدتی آرام می گیرم

 :به شخص خاصی فکر می کنم .11

  .دوست داشتم همسرم را راضی کنم

  .دخترم نگرانم آنها چه کسانی هستند؟ براي

  E8سطح 

 :نگرانی براي دالیل و انگیزه ها .1

  .مایل بودم که بخش زیادي از صحبت هایشان را باور نکنم زیرا مردها همیشه در این مورد روراست نیستند

  فکر می کنم که چرا؟ براي شکایت کردن؟ تحت تاثیر قرار دادن؟ کمبود اعتماد به نفس؟ جلب توجه؟

شگفت زده می شوم که چرا موضوعی این قدر طبیعی منبع این همه دغدغه و درگیري گوش می دهم و از این 

  .فکري است

  E2سطح 

  خوبی



 :خوب بودن .1

  .یک بانوي خوب باشد

  .خوب و قشنگ باشد

  نقش اجتماعی

 :خانه داري کند، آشپزي کند، نظافت کند .2

  .هواي کار خانه را داشته باشد

 :در خانه بماند .3

  .بچه ها باشددر خانه بماند و مراقب 

  .شاغل نباشد، یک خانه دار باشد

  E3سطح 

  نقش اجتماعی

 :بداند چطور آشپزي کند .1

  .یک آشپز خوب باشد

  .اهل آشپزي باشد

 :کار کردن .2

  .باید شاغل هم باشد

 :همسر بودن .3

  .خانم خانه باشد

  .با بچه ها سر کند



 :نمی دانم چون من ازدواج نکرده ام .4

  .زن ندارم

  رابطه با همسر

 :کردناطاعت  .5

  .تابع شوهرش باشد

  حقوق و انتخاب ها

 :مجبور نباشد تمام کارهاي خانه را انجام دهد .6

  .اجازه داشته باشد مدتی آشپزي نکند

  E4سطح 

  خوبی

 :فهمیده باشد .1

  .مراقب و فهمیده باشد

 :یاري دهنده باشد .2

  .اگر الزم شد به شوهرش کمک کند

 :مسئولیت پذیر باشد .3

  .وظایفش را انجام دهد

  .پول شوهرش را خرج نکندهمه 

 :راستگو باشد .4

  .همیشه با شوهرش صادق باشد



  .روراست باشد

 :همیشه جذاب باشد .5

  .دوست داشتنی باشد

  نقش اجتماعی

 :یک مادر و خانه دار خوب بودن .6

  .یک مادر خوب باشد و براي شوهرش دردسر درست نکند

 :پاسخ حشو، پاسخ طعنه آمیز .7

  .ازدواج کند

  .نفس بکشد

  .کند شوهرش را راضی نگه دارد و گرنه شوهرش یک نفر دیگر را براي این کار پیدا می کندباید سعی 

  رابطه با شوهر

 .عاشق شوهرش باشد، دوست داشتنی بودن .8

 :مراقب شوهر و خانواده اش باشد .9

  .هواي شوهرش را داشته باشد

  .همیشه به بچه هایش توجه کند

  .یک خانه امن درست کند

 :وفادار بودن .10

  .و بر سرش گرم نباشدآن دور 

  .زنا نکند



 .به حرف شوهرش گوش دهد .11

  حقوق و انتخاب ها

 :بتواند شغلی داشته باشد .12

  .اگر خواست کار کند

  .بتواند شغل و خانواده داشته باشد

  ).شغل، دوستان، بچه(مجاز باشد همه این کارها را بکند 

  .همان فرصت هاي کاري را داشته باشد که مردها دارند

 :دیگري لذت ببرد از بودن با .13

  .از همسر بودن لذت ببرد

  .در ازدواجش خوشحال باشد

 :آنچه را که می خواهد انجام دهد .14

  .آن کاري را انجام دهد که راضیش هم می کند

 :پول خودش را داشته باشد .15

  .همیشه حساب پس انداز جداگانه اي داشته باشد

 :اظهارات خصمانه درباره مردها و زنان .16

  .کرد عقیم اش کنداگر شوهرش خیانت 

  .کمتر حسود و فهمیده تر باشد و از همه مهم تر کمتر نق بزند

  .شوهرش را دوست داشته باشد مثل حرام زاده ها با او رفتار نکند

  E5سطح 



  خوبی

 :بهترین کارش را انجام دهد .1

  .بهترین کاري را که می تواند انجام دهد نه بیشتر

  .هر آنچه که می تواند باشد و بیشتر

 :آنچه باشد که خدا از او می خواهد .2

  .زن با خدا باشد

  .هر روز براي خانواده اش دعا کند

  نقش اجتماعی

 :پایه محکم خانواده باشد .3

  .مسئولیت پذیر و مهربان باشد و سعی کند خانواده را کنار هم نگه دارد

  .و نقش مهمی در بزرگ کردن فرزندانش ایفا کند

  .مرکز خانواده باشد

  .را فراهم کندگرماي خانه 

 :از خانواده حمایت کند .4

  .عشق و حمایت را براي خانواده اش فراهم کند

  رابطه با شوهر

 :حمایتگر باشد .5

  .از نظر احساسی و اخالقی از شوهرش حمایت کند

  ).نه مالی(از شوهرش حمایت کند 



  .تشویقش کند

 :یک دوست و همراه باشد .6

  .بهترین دوست همسرش باشد

  .یک همراه خوب باشد

 :آنجا براي کمک به شوهرش باشد .7

  .کنار شوهرش بماند

  .بداند در هر زمان کجا باشد

 :صبور، فداکار و با مالحظه باشد .8

  .سعی کند همسرش را درك کند

  .ابتدا خود را وقف همسر و فرزندانش کند

 :عالقه اش را نشان دهد .9

  .احساساتش را به خانواده اش نشان دهد

  .ن دهدهمیشه تالش کند عشق خود را نشا

  .اغلب به شوهرش بگوید که او را دوست دارد

 :خانواده اش را خوشنود کند/ شوهر .10

  .شوهرش را خوشحال کند

  .خانه را به جایی آرام و باصفا تبدیل کند

  .از شوهرش تعریف کند

 :به شوهرش احترام بگذارد .11



  .نه اینکه لزوما به حرفش گوش دهد اما احترام بگذارد. به شوهرش احترام بگذارد

  .به شوهر و فرزندانش افتخار کند

 :رئیس باشداجازه دهد شوهرش  .12

  .اجازه دهد شوهرش احساس تسلط داشته باشد

  .ریاست شوهرش را بفهمد

  .تا حد معینی از شوهرش اطاعت کند

 :تقابل مشروط .13

  .درست به اندازه شوهرش وفادار و روراست باشد

  .به همان اندازه اي زن باشد که شوهرش شوهر است

  .شوهرش را دوست بدارد و براي ازدواجش تالش کند  اگر که شوهرش نیز تالش و فداکاري کند

  حقوق و انتخاب ها

 :برابر باشد .14

  .با شوهرش برابر باشد

  .حقوق برابري با شوهرش داشته باشد

 :آدم خودش باشد، خودش باشد .15

  .با خودش روراست باشد

 :براي خود ایستادگی کند .16

  .خانه صاحب حق استبه همان اندازه در 

  .بتواند از خود مواظبت کند



  .یاد بگیرد چطور با جرئت تر باشد

  .بتواند درباره عقایدش حرف بزند

  .حق دارد نه بگوید

  .هرگز اجازه ندهد شوهرش به طریقی از وي سوءاستفاده کند

 :براي خودش زمان بگذارد .17

  .بتواند براي مدتی دور بشود

 :مورد عالقه و احترام باشد .18

  .سین شودتح

  .از شوهرش احترام بخواهد

  .همیشه احساس عشق و امنیت کند

 :مسئولیت هاي خانه را با شوهرش تقسیم کند .19

  .هر وقت الزم شد از شوهرش کمک بخواهد و دریافت کند

  .کار خانه را با شوهرش سهیم شود

  .آنجا باشد براي سهیم شدن نه بهره کشی شدن

 :شوهر خوبی داشته باشد .20

  .همسرش راحت باشدکامال با 

  .همسري داشته باشد که دوستش داشته باشد

 :تحصیل کرده باشد .21

  .خوب چرخیده باشد



 :رشد کردن .22

  .به عنوان یک فرد رشد یابد

 :خوشحال باشد .23

  .راستگو، وفادار و شادمان باشد

  .همیشه امیدوار باشد

  .هر آنچه خوشحالش می کند تجربه کند

  E6سطح

  خوبی

 :ایده آل سازي نقش .1

  .نظر اجتماعی قابل قبول، زیبا، دوست داشتنی، راستگو و وفادار باشداز 

  .یک مادر و خانه دار دوست داشتنی، مهربان، فهمیده و خوب باشد

 :صفات به شدت متضاد .2

  .مهربان و با شعور باشد و در عین حال بتواند از تفنگش استفاده کند

  .باشد تا از باورهایش حمایت دفاع کندبه اندازه کافی مهربان، آرام، دوست داشتنی و قوي 

  .یک مادر و حامی وفادار و مستقل و خوب باشد

  نقش اجتماعی

 :خانواده به عنوان اولویت .3

  .شوهرش را قبل از همه قرار می دهد و همیشه کنار اوست

  .در نهایت براي شوهر و فرزندانش ارزش بیشتري از شغلش قائل است



  .براي شوهرش نیز وقت می گذاردنه تنها براي فرزندانش بلکه 

  .زمانی را که براي خانه، همسر و فرزندان صرف می کند متعادل است

  .درصد را به شوهرش می دهد 100

  رابطه با شوهر

 :یک شریک برابر است .4

  .سهمی برابر در تصمیمات مالی دارد

  .می داند چطور همکاري کند و همچنان قاطع باشد

  .سهم یکسانی در ازدواج دارد

  .اجازه می دهد شوهرش در کارهاي خانه به وي کمک کند حتی اگر طرز کارش را دوست نداشته باشد

  .یک شریک ازدواج کامل به تماي شیوه هاست

 :با همسرش تعامل برقرار می کند .5

  .آزادانه با شوهرش صحبت می کند و باید گوش دهد

  .شوهرش را به باز بودن و روراستی تشویق کند

  .ه میسر است احساساتش را به آرامی و وضوح به اعضاي خانواده منتقل کندباید تا جایی ک

  .در روابطش روراست باشد

  .به شوهرش اعتماد داشته باشد و به آنچه او باید بگوید گوش فرا دهد

 :نیازهاي شوهرش را در نظر بگیرد .6

  .نیازهاي یک مرد را بفهمد

  .به شوهرش اجازه دهد از زمان آزاد خود لذت ببرد



  .اشتباهات جزیی و کم اهمیت را درك کند و ببخشد

 ):E5مبسوط به همراه ایده اي از (دوست داشتنی باشد  .7

  .عاشق همسرش باشد اما براي او مادري نکند

  .عاشق شوهر و فرزندانش باشد و براي آنها زمان بگذارد

  .براي شوهرش دوستدار، مراقب و جالب باشد

  .بردشوهرش را با تعریف و تحسین باال ب

  حقوق و انتخاب ها

 :کنیز شوهر و خانواده نباشد، اطاعت نکند .8

  .شوهرش را دوست بدارد و به او افتخار کند اما لزوما از او اطاعت نکند

  .در خانه خودش خدمتکار نباشد

  .شوهرش را دوست داشته باشد اما برده او نباشد

  .حمایتگر باشد اما مطیع نباشد

  .تاب نیآورد چه جسمی چه فکري یا مالیهرگز هیچ سوءاستفاده اي را 

 :عالیق خودش را دنبال کند .9

  .عالوه بر شوهر و خانواده، عالیق دیگري هم داشته باشد

  .براي خودش زندگی داشته باشد

  .هر آنچه را که به او حس مولد بودن می دهد انجام دهد

  .کاري بیش از خانم خانه بودن انجام دهد

 :نین خودش را نیز خوشنود کندشوهرش را خشنود کند اما همچ .10



  .مالحظه شوهرش را بکند اما تضمین همیشگی نباشد

  .بتواند هم شوهر و فرزندان و هم خودش را آسوده سازد

  .حمایتگر باشد و  در عین حال بتواند بپرسد در خانه چه می گذرد

  .نه فقط از خانواده اش مراقبت کند بلکه از زندگی خود نیز لذت ببرد

  .ممکن شوهرش را خوشحال کند تا زمانی که به خودش لطمه اي نمی زند به هر شکل

 :احساس خوبی درباره خود داشته باشد، عزت نفسش را حفظ کند .11

  .خودش را دوست بدارد. احساس نکند که می تواند همه کار انجام دهد یا درباره اش نگرانی داشته باشد

  .خود نیاز دارد همیشه کاري را انجام دهد که براي حفظ احترام به

 :بداند وارد چه گودي می شود .12

  .قبل از ازدواج مطمئن شود که شوهرش می داند که او چه می خواهد

  .به خوبی بداند... از پیش، نظر شوهرش را درباره سقط جنین، شاغل بودن، بچه داري و 

 :رد کردن آیتم .13

  .به کسی اجازه ندهد بایدي براي او تعیین کند

  .هرگز نگوید باید

  .جمله دیگري است که فورا مرا آماده جر و بحث می کند

  E7سطح 

  رابطه با شوهر

 :تقابل با شوهر .1

  .نیازهایش را با شوهرش مطرح کند و یاد بگیرد نیازهاي او را نیز درك کند



  .همسرش را کامل کند؛ به شیوه پخته و همکارانه

  .چنین می کنددرصد خود را به همسرش بدهد همان گونه که شوهرش براي او  100

  .از همسرش حمایت می کند و به او احترام می گذارد و متقابال این انتظار را از او هم دارد

  .هر چیزي باشد که یک شوهر باید باشد نه بیشتر و نه کمتر

 :براي بهتر شدن ازدواج تالش کند .2

  .عشق را در رابطه حفظ کند

  .تالش خود را بکند تا ازدواج را سالم نگه دارد

 :ن خود، شوهر و فرزندانش تعادل برقرار کندمیا .3

  .تعادل درست را میان خواسته هاي خود و همسرش پیدا کند

  . فرزندانش را دوست بدارد در حالی که همچنان شوهرش شخص اول زندگی او است

  .خودش را، همسرش و فرزندانش را دوست بدارد و براي تمامی این ها وقت پیدا کند

  .فهیم و آدم خودش باشدمادري خوب و همسري 

  .به خود، همسرش و فرزندانش احترام بگذارد

 :به نیازهاي هیجانی همسرش حساس باشد .4

  .تالش کند احساسات شوهرش را درك کند

  .با افکار و احساسات همسرش هماهنگ باشد و با او تعامل برقرار کند

  .نیازهاي جسمی و هیجانی همسرش را بشناسد

  .الحظه باشدشوهرش بام» من«نسبت به 

  .در رشد همسرش نقشی فعال بر عهده گیرد



  .به شوهرش کمک کند تا نسبت به فرزندانش حساس باشد

 :بهترین دوست و دوستدار شما باشد .5

  .در همه حال از شوهرش حمایت کند حتی وقتی با او موافق نیست

دارد اما شوهرش نیاز بیشتري کنار همسرش بماند حتی وقتی او اشتباه می کند؛ البته محدودیت هایی وجود 

  .براي مسئول بودن دارد

  حقوق و انتخاب ها

 :ابتدا خود را و سپس خانواده اش را مقدم دارد .6

  .ابتدا نیازهاي خود را تامین کند و بنابراین همسر بهتري هم باشد

  .به نیازهاي خود بیش از نیازهاي همسرش بیاندیشد

  .ابتدا براي خود یک زن واقعی باشد

  .ز همه آدم باشداول ا

 ):مبسوط(فردیت خود را حفظ کند  .7

  .عاشق و وفادار باشد اما همیشه فکري از خودش هم داشته باشد

  .مراقب همسرش باشد اما نباید یک زن کلیشه اي باشد

  . باید از خود و نیازهایش مطلع باشد تا دچار روزمرگی نشود

 :در دل ازدواج، استقالل خود را نیز حفظ کند .8

  .زندگی شخصی و خانوادگی خود تعادل برقرار سازدبین 

  .آدم خودش باشد در عین حال تا جاي ممکن کنار همسرش باشد تا او را تشویق کند

  .دائما مطمئن شود نیازهایش را به خاطر نیازهاي همسرش منکوب نمی کند



  .یک زندگی رضایت بخش را هدایت کند هم در خانه و هم خارج از خانه

  .ق و مستقل باشدیک شریک عاش

  E8سطح 

 :هویت خود را حفظ کند .1

  .مهربان و عاشق باشد و به همسرش توجه کند بدون آنکه حسی از خود را از دست بدهد

  .در کنار شوهر و فرزندان، حسی از خود بودن را حفظ و در مسائل دیگر نیز شرکت کند

  .ما اهداف خود را نیز رها نکنداز نظر عاطفی از شوهرش حمایت کند چون شوهرش به آن نیاز دارد ا

 :نقش خود را تعریف کند .2

  .زندگی خود را مولد سازد و هر آنچه الزم است براي رسیدن به این زندگی انجام دهد

  .)می توانم آرزویش را داشته باشم اما نمی توانم تجویزش کنم( سعی نکند براي همه، همه چیز باشد

  .صرفا کسی باشد که از او انتظار دارندسعی کند به عنوان یک شخص رشد کند نه 

 ):باشد E6که یکی از آنها در سطح (پاسخ هاي اصیل، جنبه هاي متضاد متعدد  .3

  .وفادار، خود بودن، مستقل، سرگرم کننده، عاقل، صبور، مراقب، سازگار و جذاب

یب و همراه به مشکالت و رویاهاي شوهرش گوش می کند و سعی می کند زندگی خود را با زندگی وي ترک

  .سازد

  .بهترین دوست شوهر خود، عضو تیم و مشوق است اما در همان حال باید کامال خودش باشد

  ...متاسفم که

  E2سطح 

  براي خودم



 :براي خودم .1

  .وقتی که غمگین هستم

  .درباره خودم

  براي دیگران

 براي هیچ کس .2

  E3سطح 

  براي خودم

 :وقتی کارها طبق میلم پیش نمی رود .1

  .ناامید بشوماگر که 

  .براي خودم زمانی که توي امتحان رد می شوم

 :ندارم) اشیاء معینی را(به خاطر این که  .2

  .پول بیشتري در نمی آورم

  براي دیگران

 :براي افرادي خاص .3

  براي خواهرم

  براي رز

  براي والدینم

 :براي بعضی از آدم ها .4

  گاهی براي آدم ها



 :ضمیر .5

  براي او

  براي بی کفایتی هایم

 ):به طور کلی(کار اشتباهی انجام می دهم وقتی  .6

  .وقتی اشتباه می کنم

 :درباره کارهاي که انجام دادم .7

  .که رابطه جنسی داشتم

  .که در آن سن کم حامله شدم

  .براي تمام کارهاي بدي که انجام داده ام

  :براي بی کفایتی دیگران

  براي شکست خورده ها

  براي آدم هاي چاق

  براي آدم هاي احمق

 :آدم هایی که در دردسر افتاده اندبراي  .8

  .وقتی که مردم کار اشتباهی انجام می دهند

  سایر

 :خصومت نسبت به آزمون یا آزمونگر .9

  .براي آدمی که مجبور است این مصاحبه را تصحیح کند

  .براي بیچاره اي که سعی می کند از این تست مطلب به دردخوري درآورد



  E4سطح 

  براي خودم

 :گاهی براي خودم .1

  .براي خودم وقتی چیزي خوب پیش نمی رود

  براي دیگران

 :براي بی خانمان ها .2

  .براي آدم هایی که خانه اي براي ماندن و غذایی براي خوردن ندارند

  .براي آدم ها و حیواناتی که خانه ندارند

  .براي کودکانی که در خیابان زندگی می کنند

 :براي مردم فقیر، زیر خط فقر .3

  .بیمار یا فقیر هستندبراي آدم هایی که 

  براي مردم قحطی زده هند

 :براي افراد بیمار، معلول .4

  .براي پسر عمویم که فلج است

  براي بیماران روانی

  براي آدم هاي ناشنوا

 :براي افراد درمانده، کسانی که نمی توانند به خود کمک کنند .5

  .براي آدم هایی که کامال به دیگران وابسته هستند

 ):ویژگی هاي جسمانی یا جمعیت شناختی(صی از مردم بی اقبال براي گروه هاي مشخ .6



  براي مجرمان

  براي افراد مجرد

  براي بازمانده هاي جنگ

  .براي مردمی که در آمریکا زندگی نمی کنند

  .براي آدم هایی که می خواهند کار کنند اما شغلی پیدا نمی کنند

  براي تمام بچه هاي سقط شده

 :براي حیوانات .7

  .آسیب دیدوقتی سگ 

  ).به خاطر آلودگی نفتی(براي پرنده ها و ماهی هاي آالسکا 

  براي بی کفایتی دیگران

 :براي آدم هاي از خود راضی .8

  .براي آدم هایی که هرگز گوش نمی دهند

  سایر

 :موقعیت هاي خانوادگی خاص .9

  .مادرم فوت کرد

  .آدم هایی که با والدین خود کنار نمی آیند

  .توانند بچه دار شوندبراي زوجینی که نمی 

  .براي دختران جوانی که حامله می شوند

  براي والدین مجرد



  .وقتی که به ازدواجم فکر می کنم

 :فراوانی .10

  گاهی

  براي چیزهاي زیادي

  هرگز

  E5سطح 

  براي دیگران

 :براي افرادي که کمتر از من خوش شانس بودند .1

  .براي آدم هایی که کمتر از من دارند

  .آن امتیازاتی که من از آن برخوردار بودم نداشتندبراي آدم هایی که 

 :کودکانی که مورد غفلت قرار گرفتند .2

  .براي کودکانی که محبت ندیدند

  براي بچه هاي محروم

 :براي قربانیان سوء رفتار .3

  .براي آدم ها و حیواناتی که مورد بد رفتاري قرارگرفته اند

  .براي همسران خمیده

 :آنهایی که خوشحال نیستندبراي آدم هاي رنج دیده،  .4

  ).که زیاد هم هستند(براي تمام افراد کم اقبال جهان 

  .براي هر کسی که رنج می برد



  براي افراد ناامید و دردمند

 :براي افرادي که مشکل دارند .5

  .براي دوستم که بارداري سختی دارد

  .براي آدم هایی که تحت استرس زیاد هستند

  .می برندبراي افرادي که در فقر به سر 

 :براي آدم هاي تنها .6

  .وقتی که تنها هستم

 ):به طور کلی(براي کسانی که مورد محبت نیستند، کسی را ندارند  .7

  .براي هر کسی که بدون خانواده است

  .براي آدم هایی که دوست صمیمی ندارند

  .براي دخترانی که مالقات رمانتیک ندارند

 :براي افرادي که عشق خود را از دست می دهند .8

  .براي خانواده هایی که فرزند خود را از دست داده اند

  .براي افرادي که دوستان خود را از دست داده اند

 :براي آدم هایی که ازدواج هاي بدي داشته اند .9

  .درباره طالقم

  .براي زوج هایی که از یکدیگر جدا شده اند

  .که دوستم مشکالت خانوادگی دارد

 :براي افراد سالمند  .10



  .سالمند چون به زودي خواهند مرد براي افراد

  .براي شهروندان پیري که به تنهایی زندگی می کنند

 :براي افراد رو به موت .11

  براي بیماران رو به موت

  .وقتی کسی می میرد اگر چه او را نشناسم

  .براي آدم هایی که شانسی براي زندگی ندارند

 :براي افراد مبتال به ایدز .12

  .ایدز مبتال شده اندبراي افراد بی گناهی که به 

  براي بی کفایتی هایم

 :وقتی دل کسی را شکسته ام، بی انصاف بودم .13

  .براي کودك کوچک و عقب مانده ام که بهش پس گردنی می زدم

  .وقتی عمدا کسی را آزار می دهم

  .وقتی ناخواسته احساسات کسی را جریحه دار می کنم

  .می گیرد وقتی به شوخی به کسی توهین می کنم و او مرا جدي

 ):مبسوط(وقتی که کار اشتباهی انجام داده ام  .14

  .وقتی در حق خودم یا دیگري کار اشتباهی را انجام می دهم

  .وقتی می دانم کار اشتباهی انجام داده ام و منظوري نداشته ام

  .به خاطر اشتباهاتی که در گذشته انجام داده ام

  .وقتی خدا را ناراحت می کنم



  .تباهی انجام دهماگر که عمدا کار اش

 :وقتی نمی توانم به دیگري کمک کنم .15

  .وقتی که نمی توانم به یک دوست کمک کنم

  .چون نمی توانم نیازهاي مادي فرزندانم را تامین کنم

  .وقتی موقعیت بدي وجود دارد که نمی توانم کاري برایش انجام دهم

 :وقتی بهترین کارم را انجام نمی دهم .16

  .توانستم بهترین از این عمل کنم و عمل نکردموقتی می دانم که می 

  .نمره بدي در امتحان تاریخ گرفتم که سخت برایش خوانده بودم

  بی کفایتی دیگران

 ):حس انتخاب گري(براي افرادي که به خود کمک نمی کنند  .17

  .براي کسانی که درخواست کمک نمی کنند

  .براي کسانی که احساس درماندگی می کنند

  .می گویند نمی توانند براي کسانی که

 :براي کسانی که نمی توانند با زندگی سازگار شوند .18

  .براي افرادي که براي کنار آمدن با دیگران مشکل دارند

  .براي آدم هایی که در برابر زندگی تسلیم شده اند

  .براي آدم هایی که با ترس زندگی می کنند

 :براي افرادي که نمی توانند تغییر کنند، رشد کنند .19

  .راي آنهایی که به رشد شخصی اعتقاد ندارندب



  .براي آدم هایی که دفاع هایشان مانع از رشد آنها می شود

 :براي افرادي که مواد مصرف می کنند .20

  .راننده هاي مست و قربانیان شان

 :براي افراد نادان .21

  .براي افراد نادانی که فکر می کنند همه چیز را می دانند

 .دلسوزي می کنندبراي افرادي که براي خود  .22

 :براي افراد خودخواه .23

  .براي افرادي که ظرفیتی براي ببخشش ندارند

 :براي افراد بی ایمان .24

  .براي افرادي که خدا را نمی شناسند

  .براي آنهایی که در دنیاي گناه گم شدند

  سایر

 :درباره وضعیت جهان .25

  .براي افراد بی گناهی که در جهان پلید گیر افتاده اند

  براي دنیا

  براي جامعه ویرانگرمان

  درباره پیچیدگی این دنیاي مدرن

 :وقتی اتفاق هاي بدي روي می دهد .26

  .وقتی که درباره یک تراژدي داستان غم انگیزي می شنوم یا می خوانم



  براي آدم هاي خوب در موقعیت هاي بد

 :زیر سوال بردن ارزش این آزمون .27

  .ي یاد بگیرم باید به این تست جواب دهماینکه امروز به مدرسه آمده ام و به جاي آنکه چیز

  E6سطح 

  براي خودم

 :خیلی زیاد براي خودم .1

  اغلب براي خودم

  .براي خودم وقتی که خسته هستم

  براي دیگران

 :کمبود فرصت ها، کنترل شدن توسط شرایط .2

  .براي بی خانمان هایی که نمی توانند این وضعیت را تغییر دهند

  .بوده اند زیرا در این باره کتاب خوانده ام براي آدم هایی که در هولوکاست

  .براي بچه هاي چاق چون اغلب تقصیري نداشته اند

  .براي آدم هایی که شانسی براي تحصیل نداشته اند

  .براي آدم هایی که بچه می خواهند اما نمی توانند بچه دار شوند

 :براي آنهایی که مورد بدرفتاري قرار گرفته اند .3

  .معلولیت خود گیر افتاده اند براي افرادي که در

  .براي آنهایی که ناعادالنه الزامات زندگی یا عدالت را انکار می کنند

  .وقتی که کسی را می بینم که تحت بهره کشی است



  .براي آدم هاي بی گناهی که آسیب می بینند

  بی کفایتی هاي خودم

 :براي فرصت هاي از دست رفته .4

  .ام یا انجام نداده ام براي کارهاي زیادي که انجام داده

  .این که پانزده سال پیش کالج را تمام نکردم

  .این که در مدرسه بیشتر تالش نکردم

  .اینکه بیشتري زندگی ام در خالء سپري شد

  .وقتی پتانسیل ها در هر زمینه اي شناسایی نشد

 :اینکه زمان زیادي ندارم .5

  .که زمان، منابع و انرژي محدودي دارم

  .کاري را انجام می دادم و به تاخیر انداختموقتی که باید 

 :وقتی عصبانی می شوم، با خانواده ام درگیر می شوم .6

  .وقتی تحملم را نسبت به بچه ام از دست می دهم

  .وقتی حرف بدي در عصبانیت می زنم

 ):از نظر روحی(وقتی اجازه داده ام یک نفر، شخص دیگري را ناامید کند یا پایین بکشد  .7

  .روحیه مادرم ضعیف شود اجازه دادم

  بی کفایتی دیگران

 :براي افرادي که هیچ هدف یا جهتی ندارند .8

  .وقتی که آدم ها زندگی خود را جدي نمی گیرند



  .براي آدم هایی که می نشینند تا زندگی شان به هر سو برود

  .براي آن گروه از ما که انگیزه براي تالش و بهبود شهر ندارند

  .را بی معنا یافته اند براي آنهایی که زندگی

 :شکست در دستیآبی به اهداف و ایده آل ها .9

  .براي آنهایی که نمی دانند چه آسان می توان موفق شد

  .براي آدم هایی که احساس می کنند آینده اي ندارند

  .براي آدم هایی که موفقیت نداشته اند

 ):به طور عام(براي افرادي که از زندگی لذت نمی برند  .10

  .افرادي که نسبت به شگفتی هاي ساده زندگی بی اعتنا هستندبراي 

  .براي آنهایی که تماما زندگی نمی کنند

  .براي آدم هایی که به نظر می آید از بدبخت بودن لذت می برند

  .براي شکوه گران دائمی که زندگی را می بازند

 :براي آنهایی که عزت نفس پایینی دارند .11

  .خود ندارندبراي آنهایی که حس خوبی به 

  .براي افرادي که ناایمن هستند

  .براي افرادي که نمی بینند چقدر زیبا هستند

 ):مبسوط(براي افرادي که عشق را نشناخته اند، کسی را ندارند  .12

  .براي کسانی که عاشق نشده اند

  .براي افرادي که کسی را ندارند زندگی خود را با او شریک شوند



 :حساسات خود را ابراز نمایندبراي آنهایی که نمی توانند ا .13

  .براي آنها که همدلی، شفقت، عشق و مهربانی ندارند

  .براي آنهایی که از احساسات خود فرار می کنند

  .براي آنهایی که نمی توانند آزادانه خود را ابراز کنند

 :تضاد جسم و ذهن .14

  .اره اش نزده اندبچه هایی که توسط والدین خود جسما و روحا بهره کشی شده اند و حرفی درب

  .براي افرادي که جسما یا ذهنی ناتوان هستند

 :نامهربانی، تنفر و بی اعتمادي میان آدم ها .15

  .براي آدم هایی که در تاریکی راه می روند پر از رنج، تنفر و آرامشی ندارند

  .آنهایی که میان آدم ها تبعیض قائل می شوند

  .وقتی شاهد بی رحمی هستم

  .شتر خودخواه می شوندبراي آدم ها که بی

 :درباره بی عدالتی، براي ظلم .16

  .وقتی قربانیان بی گناه جنگ جایی براي رفتن ندارند

  .براي همه آنهایی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند غمگین می شوم

  .وقتی یک نفر به آنچه که واقعا استحقاقش را دارد نمی رسد

  .که دنیا اغلب ناعادالنه است

  .افرادي که به خاطر موقعیت خود از دیگران سوء استفاده می کنندبراي 

 :براي افراد تنگ نظر .17



  .براي افرادي که خشک و متعصب هستند

 :براي افراد بی سواد .18

  .براي افرادي که تحصیالت را جدي نمی گیرند

  .براي کسانی که معنی تحصیالت را نمی دانند

 :باشندبراي آدم هایی که اجازه می دهند تحت سلطه  .19

  .براي آدم هایی که به خود فکر نمی کنند

  .براي زنانی که با مردهاي بد زندگی می کنند

 :آنهایی که نمی توانند با خود روراست باشند .20

  .براي آنهایی که خود را نمی شناسند و می خواهند همیشه همه را راضی نگه دارند

  .ی داشته باشندآنهایی که مجبورند دروغ بگویند تا درباره خود احساس خوب

 :ضعف شخصیتی .21

  .آنهایی که به پول بیش از هیجان اهمیت می دهند

  .براي آدم هایی که قدرت اراده ندارند

  .براي آدم هایی که می ترسند بزرگ شوند

  .براي آدم هایی که دیگران را تخریب می کنند تا خود را باال ببرند

  .براي آنهایی که نمی توانند به خود بخندند

  .»متاسفم«:هایی که نمی توانند اشتباهات خود را بپذیرند و بگویندبراي آن

 :با خدا ندارند) نزدیکی(براي آنهایی که رابطه شخصی  .22

  .وقتی که مردم مسیح را منکر می شوند



  .افرادي که خود را از عشق خدا محروم کرده اند

  E7سطح 

  بی کفایتی هاي خودم

 ):مبسوط(کوتاهی هاي شخصی  .1

  .قدردانی از والدینم را یاد نگرفتمکه پیش از این 

  .براي خودم زمانی است که نمی توانم براي باوري که همیشه داشته ام ایستادگی کنم

  .وقتی که نسبت به درد دیگري بی تفاوت بوده ام

  .زمانی که کسی را رنجانده یا خود را فریب داده ام

  .که االن دارم احترام به خودم یاد می گیرم

  .را براي تعیین اهدافم صرف کردم که زمان زیادي

  .که خودم را در آزاد نگذاشتم که تا جاي ممکن از زندگی لذت ببرم و همه کارهایی را که دوست دارم انجام دهم

  .که همیشه حداکثر فرصت را براي کمک به مردم ایجاد نکردم

  بی کفایتی دیگران

 :براي افرادي که خود را محدود می کنند .2

  .می پرسند و کشف نمی کنندبراي کسانی که ن

  .براي افراد محافظه کاري که خود را از بسیاري از لذت هاي زندگی و آدم هاي خوب محروم می کنند

  .براي افرادي که خالف احساسات و باورهاي خود عمل می کنند تا جامعه را راضی کنند

  .براي آدم هایی که تفکر محدودي دارند یعنی صفر و یک ، بد و خوب

 :ت رابطه اي تعاملیمشکال .3



  .فقدان تعامل رابطه را ویران می کند

  .براي افرادي که باور ندارند می توانند روابط صمیمی داشته باشند

  .روابط دشوارند. براي زنان و مردان

  سایر

 ):مبسوط(موقعیت هاي خانوادگی  .4

  .براي افرادي که با خود و خانواده شان خوشحال نیستند

  .می رسد هنوز هم بعد از این همه مدت احساس ناامنی می کند براي پدرم چون به نظر

  .براي زنانی که در ازدواج به خاطر ناامنی هاي خود گیر افتاده اند

  .براي والدینم که همیشه سخت براي فرزندان شان کار می کنند و هرگز تعطیالت نداشته اند

 ):به طور مبسوط(موضوعات اجتماعی  .5

  .از میان رفتند براي فرهنگ هاي بزرگی که

  .وقتی که رنج برخی زنان را در زندگی شخصی شان می بینم

  .براي افرادي که مواد مصرف می کنند زیرا به خود و عزیزان شان لطمه می زنند

  .براي مردم زمین که با هم کار نمی کنند یا به یکدیگر احترام نمی گذارند

  .د را ویران کرده ایماین که با طریقه اي که در پیش گرفته ایم دنیاي خو

 ):منحصر به فرد، مبسوط(اتفاق هاي بدي که روي می دهد  .6

  .براي دیگران و خودم زمانی که اتفاق بدي می افتد که هیچ کس مستحق آن نیست

  .وقتی که ناگهان یک تراژدي روي می دهد

 :بدون دسته بندي .7



  .فقط براي بی گناهان و به ندرت براي یک مرد

  .آن متنفرمجمله اي است که از 

  .براي افرادي که قربانی بوده اند، نه، نه تاسف، اما می دانم چه حالی است

  اما احساس گناه هرگز

  .براي خودم، اما سعی می کنم نشانش ندهم یا اجازه ندهم بر عملم اثري بگذارد

  E8سطح 

 :نداشتن هدف یا ارزش در زندگی .1

  .رسند اما براي امید و آرزوهاي خود مرده اندبراي افرادي که راه می روند و زنده به نظر می 

  .زمانی که حس خوبی براي لذت بردن از روزم را نداشته ام، شرایط مخالف

 :نبود عینیت یا رویکرد .2

  .براي آدم هایی که واقعیت را نمی بینند

  .براي آدم هایی که به خاطر غفلت و تنفر کور شده اند

 :مقابله با تعارض هاي درونی .3

 .پوستان و سایر دردمندان و این نکته که نسبت به افراد متعصب بی تحمل هستمبراي سیاه 

  .که اضطراب هایم اغلب مرا به کسی تبدیل می کند که سر کردن با او سخت می شود

  .که مردم براي رشد باید متحمل درد شوند

  .براي آنهایی که نمی توانند یا نمی خواهند که تغییر را بپذیرند

 :هویتجست و جوي  .4

  .براي هر آدمی که از هویت خود دور شده است



  .آنهایی که پتانسیل زندگی را طی یک جست وجوي آشفته براي یافتن خویشتن از دست می دهند

براي زنان امروزي که باید براي خود نقش هایی را پیدا کنند که هرگز در تاریخ وجود نداشته است و ممکن است 

  .راهی به سوي ناشادمانی باشد

  ...یک مرد زمانی احساس خوبی دارد که

  E2سطح 

  رضایت

 :اشاره مستقیم به رضایت جنسی .1

  .بعد از رابطه جنسی

  .ارگاسم داشته باشد

 :احساس خوبی داشته باشد .2

  .حس بدي نداشته باشد

  E3سطح 

  رضایت

 :اشاره به رضایت نفسانی .1

  .آبجو بنوشد

  درست بعد از دوش آب

  .شکمش سیر باشد

 :داشته باشد آنچه را می خواهد .2

  .از او مراقبت شود



  .باهاش خوش رفتاري شود

 :خوشحال باشد .3

  .تفریح کند

  موفقیت

 :پول دربیآورد .4

  .رئیسش به او ترفیع دهد

  .بتواند پول دربیآورد

 :کار کند .5

  ).حاال هر چی(شغلی پیدا کند 

  رابطه

 ):بدون اشاره به رابطه پایدار(با یک زن باشد  .6

  .بیش از یک زن داشته باشد

  .یک زن باشد با

  سایر

 :گریز .7

  .پرسش نامه را تمام کند

  .من مرد نیستم. نمی دانم

  E4سطح 

  رضایت



 :سالم باشد .1

  .بدون خماري از خواب بلند شود

 :چیزي برنده شود .2

  .تیم ورزشی اش برنده شود

  موفقیت

 ):به طورکلی(موفقیتی کسب کند  .3

  .نشان دهد که موفق شده است

  .شوددر انجام آنچه می خواهد موفق 

 :کارش تمام شده باشد .4

  .روز کاري اش تمام شده باشد

  .کاري را تمام کند

  رابطه

 ):اشاره به یک رابطه پایدار(خانواده اي داشته باشد، یک زن خوب  .5

  .بهشان بگویی که دارند پدر می شوند

  .ازدواج کند

  .اولین فرزندش را ببیند

  .بداند که یک نفر در خانه منتظرش است

  .ته باشدرابطه خوبی داش

 :عاشق باشد، با زنی باشد که دوستش دارد .6



  .سرانجام زن رویاهایش را پیدا کند

  .با کسی باشد که به او اهمیت می دهد

 ):به طور کلی(خانواده اش خوشحال باشد  .7

  .یک زندگی خانوادگی خوشحال داشته باشد

  .خانواده اش خوشحال و سالم باشد

  E5سطح 

  رضایت

 :کارها طبق میلش پیش بروداوضاع رو به راه است،  .1

  .زندگی با او خوب باشد

 :قانع و راضی باشد .2

  .خانه خود را داشته باشد و با آسودگی کنار خانواده اش زندگی کند

 :آنچه را که می خواهد انجام دهد .3

  .آنچه را انجام دهد که خوشحالش می کند

 :مشکل یا نگرانی نداشته باشد .4

  .توي دردسر نیافتاده باشد

  .نشده باشدتهدید 

 :آسوده باشد، ورزش تماشا کند .5

  .آواز بخواند

  .به توپ گلف ضربه بزند



  موفقیت

 :موفق باشد .6

  .ترفیع بگیرد

  .خودش را ثابت کند

  .پیشرفت کند

  .با موفقیت وظیفه اي را به انجام برساند

  .کاري را انجام دهد که یک زن نمی تواند

  .شغلش پیشرفت کند

 :کاري را خوب انجام دهد .7

  .بهترین کارش را انجام دهد

  .بداند که دارد چه می کند

  .شغل خوبی داشته باشد، بیرون برود و تیمش پیروز شود

 :یک حامی خوب باشد .8

  .زندگی خوبی براي خانواده اش فراهم کند

  .گوشت را روي میز بگذارد

  .از خانه اش مراقبت کند

 :کار درست را انجام دهد .9

  .انجام دهدآنچه را که خوب و درست است 

  .بداند که تصمیم درستی گرفته است



 :از نظر جسمی به خوبی از خود مراقبت کند .10

  .ورزش کند و ظاهر خوبی داشته باشد

  .در ورزشگاه تمرین کند

  .قوي باشد

  .احساس قدرت کند

  رابطه

 :بداند که دوستش دارند .11

  .زنش هواي او را داشته باشد

  .هیم شودزنی را پیدا کند که زندگی اش را با او س

  .در خانه مورد عالقه و در محل کار خوشحال باشد

  .عشق و پول داشته باشد

 :به کسی کمک کرده باشد، کسی را خوشحال کرده باشد .12

  .یک کار خوب کرده باشد

  .با زنش به خوبی رفتار کند

  .بتواند درست به اندازه خودش، به دیگران هم کمک کند

  .زنی را خوشحال کند

  .ست آنجا باشدوقتی مورد نیاز ا

 :مورد تحسین قرار بگیرد .13

  .درك شود



  .مهم در نظر گرفته شود

  .زنش به او افتخار کند

  .یک زن با او طوري رفتار کند که انگار مهم ترین آدم دنیاست

 :زنان به او توجه کنند .14

  .همسرش نیازهاي او را برآورده کند

  .زنان دیوانه اش باشند

  .توسط یک زن لوس شود

 :باشد، مسئول باشدکنترل داشته  .15

  .فکر کند که رهبر است

  .فکر می کند قدرت دارد! چیزي نپرس

  .زمانی که خانواده اش از او اطاعت کنند و امنیت شغلی داشته باشد

  .او فکر می کند که همه چیز دارد یا همه چیز را می داند

  .بر زنان مسلط باشد

  .مسئول زندگی و سرنوشت خود باشد

  .احساس قدرت کند

 ):به طور مبسوط(ندانش موفق باشند، خانواده اش خوشحال باشد فرز .16

  .ببیند که فرزندانش چیزهاي بهتري را در زندگی دنبال می کنند

  .اولین کلمه پدر را از بچه اش بشنود

  .به خود و خانواده اش افتخار کند



 :با دوستانش باشد .17

  .در کنار اشیاء و افرادي باشد که از بودن با آنها لذت می برد

  .کسانی را داشته باشد تا از آنها مراقبت نماید

 .در آغوش کشیده شود، کسی را در آغوش بکشد .18

 :به یک زن احساس خوب بدهد .19

  .یک زن را از نظر جنسی ارضاء کند

  E6سطح 

  رضایت

 :احساس خوبی درباره خود داشته باشد .1

  .عزت نفس داشته باشد

  .خودش را دوست داشته باشد

  .به خودش افتخار کند

 .او راضی شده باشد» من« .2

 :احساس امنیت کند .3

  .اعتماد به نفس داشته باشد

  .احساس کفایت کند

 :وجدانش را دنبال کند .4

  .آنچه را که درست است انجام دهد و صرفا همنوایی نکند

  کار درست را انجام دهد صرف نظر از آنکه بقیه مردم درباره او و کارهایش 

  .چه فکر می کنند



  .د یا براي باورهایش ایستادگی کندبه یک آدم کمک کن

 :از شغلش لذت ببرد .5

  .شغلش او را مجذوب خود کند

  موفقیت

 :حس موفقیت دستیآبی به اهداف .6

  .به عنوان یک انسان احساس موفقیت دارد

  .وظیفه اش را انجام دهد

  .به تمامی اهدافش برسد

  .به چیزي دست یابد که مدت هاي طوالنی در پی آن بوده است

  .موفق شود و سراغ چالش جدیدي برودبتواند 

  .افراد دیگر به او احترام بگذارند و انتظاراتش برآورده شود

  .بعد از انجام مسئولیت هایش

 :کاري سخت یا باارزش را به ثمر برساند .7

  .سازنده باشد

  .کاسبی خوبی راه بیاندازد

  .مشکل سختی را حل کرده باشد

  .کاري سازنده انجام دهد

  .هاي خود به اتمام برساند کاري را با دست

  .کاري را انجام داده است که می تواند به آن افتخار کند



  .کار مهمی را بر اساس استانداردهاي خود انجام می دهد

  .جایی باشد که انتظارش نمی رفت

 :براي انجام خوب شغلش تحسین شود .8

  .خانواده اش به او بگویند که به او افتخار می کنند

  .شناخته شود به خاطر کار خوبش

  .تشویق و انتقاد سازنده دریافت کند

  .همکاریش قدردانی شود

 :بهترین کارش را انجام دهد .9

  .کاري را با بهترین توانایی اش به اتمام رساند

  .کاري را انجام می دهد که فکر می کند بهترین است

 :شغل خوب و خانواده خوبی داشته باشد .10

  .وبی داشته باشداز کارش لذت ببرد و زندگی خانوادگی خ

  .کاري را انجام دهد که عاشق آن است و مورد عالقه یک نفر باشد

  .امنیت کاري داشته باشد سپس معموال زندگی خانوادگی شادي هم خواهد داشت

  .عاشق همسرش باشدهمه چی در اداره خوب پیش برود و 

 :مستقل باشد .11

  .مجبور نباشد از نظر مالی به دیگران وابسته باشد

  .آدم خودش استبداند 

  رابطه



 :متقابل بودن عشق .12

  .بداند که زنش شریک او و نه سد راه اوست

  .همسرش توجه و قدردانی اش را نشان دهد

  .افرادي که تحت مراقبت او هستند هم زمان با او احساس خوبی داشته باشند

 :مورد احترام باشد .13

  .آدم هاي اطرافش به او افتخار کنند

  .دریافت کندبراي درستی اش احترام 

 :احساس کند مورد نیاز است .14

  .مورد نیاز باشد و کسی باشد

  .احساس کند که پایه و اساس یک رابطه است

  .بهش اعتماد کنند

  .مفید باشد

 :اعتماد .15

  .بداند که همیشه می تواند به یک نفر اعتماد کند

  .بداند دوستانش چه کسانی هستند و چه دوستان خوبی دارد

  .د و باور داشته باشد که او چیزي بیش از سکس در ذهن داردزنی به او اعتماد کن

  هویت

 :احساس مرد بودن کند .16

  .کاري را انجام دهد که مردانه باشد



  .فکر کند که یک مرد است

  .یک زن نظراتش را بپذیرد

 :مردها فرق می کنند .17

  .مردها با هم متفاوت هستند بنابراین در زمان هاي مختلفی احساس خوب دارند

  E7سطح 

  رضایت

 :ابراز خود، خالقیت .1

  .سازنده، ایمن و در انتخاب آزاد باشد و زندگی خوبی براي افراد تحت تکفل خود فراهم کند

  .بر اساس توانمندي ها و اهدافی که دارد زندگی کند

  .بتواند هنگام شب با این فکر آسوده باشد که در آن زمان در جایی از زندگی اش است که می خواهد باشد

  .تواند احساسات خود را ابراز کند و هویت خود را بشناسدمی 

  .چیزي از سر و دستان خود درست کرده باشد

  .خود را به هر طریقی ابراز نماید

  .فرصت  داشته باشد تا کفایت خود را نشان دهد

  .براي خود بودن مورد قدردانی قرار گیرد

 :ترکیب رضایت جسمانی و ذهنی .2

  .او مولد، راضی و سالم است

  .بدنش احساس خوبی داشته باشد و او از موفقیت هایش راضی باشد



خانواده خوبی تشکیل داده باشد، به اهدافش رسیده باشد، عاشق زنش باشد و یک روز خوب با اسکی، دریانوردي 

  .داشته باشد... و

 :با خود در صلح به سر برد .3

  .احساس کامل بودن داشته باشد

  .باشدزندگی اش را در کنترل داشته 

  .زندگی اش در تعادل باشد

  .آسوده با خود زندگی کند

  رابطه

 :متقابل بودن عالیق خود و دیگران .4

  .بتواند به آنچه می خواهد برسد و به دیگران نیز این فرصت را بدهد

  .نیازهایش، از نظر جسمی و عاطفی، در تالشی متقابل تامین شود

  .از همدیگر حمایت کنند) نخانواده، دوستا(دنیاي کاري و دنیاي فراغت او 

  .او موفقیت کسب کند و به بهبود خانواده اش نیز کمک کند

  .موفقیتی را براي اداره، خانواده و آینده اش کسب کرده باشد

  .بتواند کفایتش را به افراد تحت تکفل خود نشان دهد

  .همراهیِ حقیقی را پیدا کند

  هویت

 :انتقاد ضمنی از کلیشه مرد بودن .5

  .انجام دهد که راضی اش می کند درست مثل یک زنکاري را 



  .بتواند از قهرمان بودن دست بکشد و خودش باشد

  .متاسفم شما نمی تواند از من یک جواب فوق قهرمان درآورید. مثل تبلیغ ریش تراش می ماند

  .بتواند احساس مرد بودن کند حاال به هر طریقی که معنا می دهد

  .گفته شود که درباره زنان مصداق ندارد من واجد شرایط پاسخگویی نیستم اگر باید چیزي درباره مردها

  .طوري سوال می پرسید که انگار می توانم براي مردها صحبت کنم

  .شروع به شکستن کلیشه هایی بکند که جامعه بر مردان تحمیل می کند

 :با خود روراست باشد .6

  .با طبیعت خود روراست باشد درست مثل یک زن

  .ان گونه که است مورد قبول یک زن استبداند هم

  .اجازه داشته باشد خودش باشد

  .جامعه عمل کند/ خودش باشد به جاي آن که بخواهد بر اساس انتظارات دیگران

  سایر

 :پیچیدگی مفهومی .7

  .هم زمان هم قوي و هم آرام باشد

  .زنی او را دوست داشته باشد اما به او نچسبد

تالش کند و موفقیتی غیر منتظره به دست ) فکري، شغلی یا هر چیز دیگريجسمی، (براي یک فعالیت جدید 

  .آورد

  .بتواند سالمت خانواده اش را تامین کند هم مالی و هم روان شناختی

  E8سطح 



 ):به طور مبسوط(آرامش درونی را بیآبد  .1

  .قلبش روشن و فکرش واضح باشد

کند، از افراط بپرهیزد و دائما درکش را از زندگی افزایش از توانمندي ها و مهارت هایش به طور سازنده استفاده 

  .دهد

  .احساس کامل بودن داشته باشد به همان طریقی که یک زن از کامل بودن احساس خوبی دارد

 :بدون طبقه بندي .2

به هدفی رسیده باشد اما اکثر انسان هاي موفق هرگز به آنچه انجام داده اند قانع نمی شوند و دائما قله هاي 

  .بلندتري را هماهنگ با درك خود جست و جو می کنند

  .می تواند به بچه اش اجازه دهد برود که در آن اطراف اسب سواري کند بدون هیچ انتقاد یا تمسخري

  ...قوانین

  E2سطح 

  انتقاد

 :همیشه شکسته می شوند .1

  .هرگز مطاع نیستند

  :خنثی

 :مثال ها و اندرزهاي عینی .2

  .خانه استبراي کمک به تمیز کردن 

  .براي افراط نکردن در رابطه جنسی و مصرف نکردن مواد است

 :تکرار جمله .3



  قوانین

  E3سطح 

  تایید

 :خوب است، اکی است .1

  .براي مردم خیلی خوب است

  .براي مدارس خوب است

  انتقاد

 :اظهارات حاکی از بی میلی .2

  .احمقانه است

  .در بیشتر موارد بد است

  بی فایده

  خنثی

 :تعریف .3

  .می توانید و نمی توانیدآنچه که 

  نظم

  E4سطح 

  تایید

 :براي اطاعت شدن ساخته شده اند .1

  .وقتی مردم از آنها تبعیت کنند خوب هستند



  .مورد اطاعت قرار گیرند» و«و » اگر«بدون هیچ 

  .نظمی است که باید رعایت کنیم

 .شکسته نشوند .2

 ):به طور کلی(مهم  .3

  .در هر کاري که انجام می دهید مهم است

 :الزم، مورد نیاز .4

  ضروري

 :معموال خوب است، الزم است .5

  .تا حدي خوب است

  .براي تبعیت در مواقع معینی هستند

 ):به طور کلی(براي محافظت  .6

  .براي امنیت شماست

  .براي تضمین امنیت شکل گرفته و باید مورد اطاعت قرار گیرد

 :ساخته شده اند) خط(براي حفظ افراد در یک صف  .7

  .استبراي بدها خوب 

  .مهم است و بنابراین مردم قتل نمی کنند

  .براي نظم دادن به مردم ساخته شده است

  .براي کنترل مردم ساخته شده اند

 :براي همه است .8



  همه جا

  انتقاد

 .شکستن شان راحت است .9

 .باید شکسته شوند .10

 .همیشه براي اطاعت ساخته نشده اند .11

  E5سطح 

  تایید

 :مهم در هر جامعه اي، در تمدن ما .1

  قسمت مهمی از زندگی و جامعه

  .ما را متمدن نگه می دارد

  .براي گروه هاي مردمی الزم است

 :براي خوبی کلی ساخته شده است .2

  .براي مردم خوب و اهل عمل ساخته شده است

  .براي محافظت از اکثریت است

  .ساخته شده تا به هرکس فرصتی منصفانه دهد

 ):به طور کلی(راهنما  .3

  .مفید است) دوده مح(در تعیین مرزها 

  .گاهی شکسته می شوند اما به راهنمایی ما کمک می کنند

  هنجارها



 :بخشی از زندگی .4

  .در زندگی مهم است

  .در همه بازي ها ضروري است از جمله زندگی

  !ساخته شده اند تا باهاشون زندگی کنی

 .بنا به دلیلی ساخته شده اند .5

 :مفید .6

  .این جا هستند تا به ما کمک کنند

 :مفید و منطقی باشند قابل قبول انداگر  .7

  .با تغییر و تعدیل خوب هستند

  .وقتی به طور کلی مورد قبول هستند قابل پذیرش اند

  .الزم اما باید براي هر شخصی منصفانه باشد

 .مورد احترام باشند .8

 :قوانین محتاط و نوع دوستانه .9

  .براي مراقبت و کمک به همه است

  .گذارید نباید از این قانون دست بکشیدوقتی براي بچه قانون می 

  .بسیار مهم اند بنابراین باید به دقت آنها را مطالعه کنید

  انتقاد

 :گاهی مضحک و اشتباه هستند .10

  .اغلب بیهوده اند

  .اغلب صحیح نیستند



 :براي تمرد منطقی و خودآگاه .11

  .براي یک نفر دیگر است نه من

  .رفتار انسان است یک اساس اساسا اشتباه و ناکافی براي هدایت

 .الزم نبودن .12

  خنثی

 ):به طور کلی(منعطف و قابل تغییر  .13

  .ساخته شده اند تا عوض شوند

  .گاهی منعطف هستند

 :همیشه مورد اطاعت نیستند .14

  .مهم اند اما همیشه از آنها اطاعت نمی کنم

  .خوبند اما همیشه نمی توان از آنها اطاعت کرد

  .آنها عمل میکند ساخته شده اند اما واقعا چه کسی به

  .به ندرت مطاع هستند، اغلب شکسته می شوند

  ترکیبی

 :ساخته شده اند تا مورد تبعیت باشند درست به اندازه شکسته شدن .15

  .گاهی وقت ها خوب اند اما براي شکسته شدن ساخته شده اند

  .ساخته شده بنابراین می تواند از مردم محافظت کند و شکسته شود

  .معین، براي نقض شدن نیستندجز در موقعیت هاي 

  .مهم اند اما گاهی باید نادیده گرفته شوند



  .ضروري اما قابل نقض اند

 :گاهی خوب و گاهی بد هستند .16

  .گاهی ضروري اند و گاهی هم نه

  .هم خوب و هم بد

 :باارزش بسته به موقعیت .17

  .خوب اند اگر که منصفانه به کار گرفته شوند

  .اي ویژه معینی شکسته شوندساخته شده اند تا در موقعیت ه

  .در برخی موقعیت ها الزم هستند اما نه در همه موقعیت ها

  E6سطح 

  تایید

 :براي حفظ نظم الزم است .1

  .الزم است و نیویورك را منظم نگه می دارد

  .براي هدایت رفتار ساخته شده است

  .براي اجتناب از بی نظمی الزم است اما همیشه از آنها تبعیت نمی کنم

  .شیوه اي براي نظم بخشی به زندگی فرد و براي سازماندهی و هدایت در جامعه ضروري است

  .براي مهار هر گونه بوروکراسی ساخته شده است

  .راهنمایی با ساختار

 :به دلیل خطاپذیري انسان الزم اند .2

  .براي تعیین اخالق افراد ضعیف ضروري است



  .براي کودکان الزم است

  .انضباطی یا قضاوت خوب را تمرین کنند-ردم نمی توانند خودزمانی الزم است که م

  .براي ساده کردن تعامل با دیگران مفیدند

  .براي کسانی است که درست و غلط را تشخیص نمی دهند

 ):مبسوط(راهنما  .3

  .اغلب به آن سفت و سختی اي نیستند که شاید در نگاه اول به نظر می رسند

  .ي منفی یا منسوخ باشندبراي هدایت رفتارهایی است که شا

  .براي ایجاد مرزها مهم اند

  .به عنوان راهنما نیاز داریم) به بعضی از آنها(اغلب تا حدي احمقانه اند اما به آنها 

  .آنجا هستند تا منعطف و راهنما باشند نه سد و مانع

  .راهنمایی براي زندگی هستند اما خود غایت نهایی نیستند

 ):مبسوط(براي محافظت  .4

  .اي امنیت شما و نیز امنیت دیگران وضع شده استبر

  .براي ایجاد برابري در تعامالت ضروري است

  .الزم است تا افراد را از تعرض به حقوق سایرین مانع شود

  .وضع شده است تا از همگان محافظت کند و نسبت به آنها منصف باشد

وقت ها به گناه کار کمک می کند تا راحت تر  قوانین وضع شده اند تا از بی گناهان محافظت کنند اما بیشتر

  .فرار کند

 :اساسی براي زندگی .5



  .قسمت مهمی از زندگی، اما نهایت امور مهم نیست

  .براي وجود الزم است

 :توسط انسان ساخته شده است .6

  نماد قدرت بشر ساخته

  .توسط انسان وضع شده است و بنابراین الزم است با دقت بررسی شود

  .حمایت مستقیم عمومی اي که دریافت می کنند متاثر می شوندقوانین با 

  انتقاد

 :موضوعی براي تغییر کردن .7

  .بر سنگ حک نشده اند جز ده فرمان و حتی آنها هم محل پرسش اند

  .الزم اند اما باید مرتبا ارزیابی شوند

  .باید مورد پرسش قرار گیرند

  موضوعی در معرض تفسیر

  .ارنددائما به تجدید نظر نیاز د

  .مهم اما باید انعطاف پذیر باشند

  همیشه در حال تحول

 :براي خم شدن .8

  .براي نقض شدن وضع می شوند یا حداقل براي اینکه کمی کش بیآیند

  .گاهی شکسته و اغلب خمیده می شوند

 :محدود کننده .9



  .محدود کننده، گاهی

  .الزم است منعطف باشند -گاهی بیش از حد خشک هستند

  غیرقابل انعطاف

 :همیشه منصفانه نیست .10

  .وضع شده اند تا افراد را برابرتر از آنچه واقعا هستند سازد

  .طالیی نیستند

  .حیاتی اما باید منصفانه باشند

  .فقط وقتی خوب هستند که براي همگان منصفانه باشند

 :سوءگیري براي قانون گزاران و قدرتمندان .11

  .دهدوسیله اي است تا گروه معینی را مورد ظلم قرار 

  .راهی براي مدرسه و دانشکده است تا قوي به نظر برسد

  .تحت تاثیر افرادي است که قدرت سیاسی دارند

  .به گروهی تحمیل می شوند و توسط گروهی دیگر نادیده گرفته می شوند

  یک باید در جهانی سوءگیرانه

  .توسط ثروتمندان وضع شده است تا توسط ثروتمندان نقض شود

  ترکیبی

 ):ه با اظهارات منفی همراه استک(ضروري  .12

  شیطانی ضروري

  .گاهی مضحک اما همچنان الزم است



  .به طور هم زمان هم مهم هم کاربردي و هم احمقانه

  .گاهی ضروري است اما قابل نقض است

  .الزم است اما لزوما بی عیب نیست

  .مهم است اما به ندرت به آن عمل می شود

 :نه شکسته شوداگر منصفانه بود اطاعت شود و اگر  .13

  .آنجاست تا راهنمایی کند اما اگر منصفانه نبود می تواند شکسته شود

  .فقط وقتی معتبرند که عادالنه باشند

 :اطاعت یا نقض بر اساس ارزش هاي شخصی .14

  .اگر که خالف اصول اخالقی شخص باشد باید نقض شود

  .فقط وقتی قابل استفاده اند که براي پیروان خود مفید باشند

  .باید در محدوده قضاوت شخصی خوب فرد مورد اطاعت قرار گیرند

 :بدون دسته بندي .15

  .با ارزش تر از آنی هستند که فکر می کردم

  .گاه به دالیلی نامشخص مهم هستند

  .بر ورق خوب و در عمل بد هستند

  .بسیار کم اهمیت تر از آن چیزي هستند که در نظر گرفته می شوند

  ).جز این که آدم نکشید، دزدي نکنید، تقلب نکنید و قوانین اولیه و اساسی دیگر(شوند وضع شده اند تا نقض 

  E7سطح 

 :موقعیت ها استثناها را تعیین می کنند .1



  .ضروري اند اما استثناهاي زیادي وجود دارد

  .وضع شده اند تا در موقعیت هاي قابل تخفیف، نقض شوند

  .اختصاصی شوندبیش از حد کلی هستند و باید براي هر فردي 

  .براي تعیین چارچوب است اما باید بسته به نیاز مردم قابل انعطاف باشد

 :براي اطاعت، ارزیابی و عوض شدن هستند .2

  .وضع شده اند تا ارزیابی شوند و اگر براي همه نامناسب بودند تغییر یابند

  .وضع شده اند تا مطاع باشند و اگر بی کفایت بودند تغییر یابند

  .ر اوقات مورد اطاعت قرار گیرند و در صورت بروز استثنا شکسته شوندباید اکث

 :براي ایجاد نظم ضروري است اما محدود کننده نیز است .3

  .براي یک جامعه منظم و سازمان یافته ضروري است اما گاهی بیش از حد محصور کننده است

  .گاهی براي نقض شدن وضع می شوند اگر که آن عمل به کسی آسیب نرساند

 :نظر دادن درباره آیتم .4

  ).شاید کلیشه اي باشد اما حقیقت دارد(براي نقض وضع شده اند 

  ).بیش از حد خوب است که بشود از عهده اش برآمد. واقعا بهش اعتقادي ندارم(براي نقض شدن وضع می شوند 

  ).متاسفم اما دقیقا منظورم همین بود(براي نقض شدن وضع شده اند 

 :بدون دسته بندي .5

  .ه من کمک می کند که در باتالق تصمیمات جزیی غرق نشومب

 E8سطح 

 :باشد E6سه ایده یا بیشتر که حداقل یکی در سطح  .1



  .قوانین توسط انسان ساخته شده اند تا به جامعه نظم بیشتري دهند و تعارض را کم کنند

جدیدي از آن را براي  قوانین و دوست شان ندارم اما معموال سعی می کنم رعایت شان کنم و همیشه نوع

  .زندگی بسازم

  .براي هدایت و راهنمایی مردم است نه تحقیر و سرکوب آنها

  .فنس هایی هستند که بازي را میسر می سازند و مردم را از ضربات یکدیگر محافظت می کنند

 :مراقبت از آزادي .2

  .تامین ساختاري که در دل خود آزادي را مجاز می شمارد

  .ه که به مردم متمدن امکان می دهد آزادانه زندگی کنندراهنمایی فوق العاد

  

  

  

  

  

  

  

  




