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٨۵ 

 

 

 پیوست ب: پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

 تطابق دارد عالمت بزنید. تیموقعرا که بیشتر با احساسات شما در آن  يا نهیگزبعد از خواندن هر عبارت 

ناراحت  اصالً) 5شوم می) کمی ناراحت 4شوم میمتوسط ناراحت  طور به) 3شوم می) زیاد ناراحت 2شوم میبسیار زیاد ناراحت  )1

 شوم نمی

 ردیف عبارت 5 4 3 2 1

 1 بخواهند کتابی را از شما قرض کنند که یهنگامرد کردن تقاضاي دوستان      

 2 تعریف کردن از دوستان     

 3 دیگري داشتن یکس ای از دوستتقاضا و یا درخواستی      

 4 کند یم یدارد پرحرفکه  از دوستانقطع کردن حرف یکی      

 5 دعوت کند ییجا بهتقاضاي کسی که بخواهد شمارا  رد کردن     

 6 است وجود آورده شما بهاعتراض به کسی که دردسري براي      

 7 پرسیدن یاز کسخصوصی  سؤاالت     

 8 یکن یماشتباه  که یدر هنگاممعذرت خواستن      

 9 شروع کردن گفتگو با یک غریبه     

 10 تقاضا کردن از یک دوست که به خانه شما بیاید     

 11 راحت برخورد کردن با کسی که از رفتار شما انتقاد کرده است.     
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٨۶ 

 

 دیخواه یماز طرف مقابل  مجدداً دیشو ینموقتی که در یک بحث موضوعی را متوجه      

 و کندبرایتان بازگ آن راکه 

12 

 13 تقاضاي شما را رد کرده است. بار کیتقاضاي مجدد از  کسی که      

 14 وجود دارد. ها آنبه فروشندگان که عیبی در  شده يداریخرچیزهاي  برگرداندن     

 15 طرف مقابل شما باشد. دهیباعقکه مخالف  يا دهیعقبیان کردن      

 16 ی زده که مناسب شما نیستگفتن به کسی که کاري کرده یا حرف     

 17 گفتن خبرهاي خوب در مورد خودتان به شخص دیگر     

مقاومت کردن در مقابل شخص محترمی که تقاضایی از شما کرده است که مایل به      

 انجام آن نیستید

18 

 19 دیا دادهدرخواست بازگرداندن چیزي که قرض      

 20 شود یمکه از شما قبول کردن و پذیرفتن تعریفی      

 21 اعتراض به کسی که در یک جمع باعث مزاحمت شما شده است.     

 22 ردیگ یماعتراض به کسی که از کارهاي شما ایراد      
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