
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 (ASA) همکاران  و  لی نوجوانان ورزی  جرأت مقیاس

 

یو رلی،ر یجسش روی راهلرر،،رلل رای رسشو  روور رهجرووسش رررر33پرسشنشمه جرار ورزی نرجواو جهدرر ی نرر

شرزرا .ر  ر ی رپرسشنشمه جرسشم ررطر حیرزرسشهتهجردش  ر سش رر1985ریرسشه رررسشموودرزرییاهیرر . راه ر

ر یز درار ورزی نرریرجواو جهدر یروهد  

ر

 قسمتی از سواالت: 

دوستتان  1 بهترین  و  دارید.    4( شما  فوتبال  بازی  برای  نیامدند. شما    2بلیط  دیگرتان  دوست 

بدهی، من  بلیط اضافه. دوست صمیمی تان گفت: اگر بلیط های اضافه ات را به من    2ماندید و  

 سعی می کنم هر دو را بفروشم. دوست شما هر دو بلیط را فروخت. اما سهم پول شما را نداد. 

 لف(رههیررزسهههدری ر یرپذیری روجرتهطرر یمکجرفکرر یرهمی رهجر زرپو رتوویروهرفرزته رومی راهروجررس رر

رلزیر ر س  ر

رب(روهرلی  شر یرگویی :رپو ر ر رو   ر

 رورر یراسهی،ر گرر الدرپو ر ر رج ای،ری وطجر مری رور نراوینجروهروورقطعرتو امررج(ر یرگویی :رووریکرهلر

 هرر ر

ر



 

 

( مادرتان شما را برای خرید غذا به مغازه فرستاده است. مغازه شلوغ است و شما صبورانه در  2

صف منتظرید که نوبتتان برسد و پول غذا را بدهید. مادرتان به شما گفته است که عجله کنید.  

هان زنی با کارت خریدش به شما می زند و می گوید برای شما اشکالی ندارد اول من حساب ناگ

 کنم؟ من عجله دارم. 

 لف(ردوهر  رورتویرر زرتودحه رجیسهی ،رزلیرتورری رلی مر یرهمی رزر یرگویی :روهدجرزر اه  ر یررای ر زرر

ر ز رورزر ر

ر یمکجراهنرتورری رریرصفروجر زرو ای ،ر  همهعر یرهمی  رب(ردوهرههیورتری ر زری روجرعقبرالرر ر رزر  ر

ج(ر یرگویی :رومجر هواجراسهم،رزلیر  رامرع مجرر یمرزرجویروو جمرجووهمری روجردوهرو ام رلطفهًرریرجوو رر

 توروهدر ق  مرهمی ریهروجرصفرریگرنرورزی  

نتی ای، دروغی در مورد شما در مدرسه پخش کرده است. در  بیشتر  ( یک دوست مدرسه  جه 

دوستانتان از شما دوری می کنند و پشت سرتان حرف می زنند. امروز تصادفاً در فروشگاه مدرسه  

 با آن دوستتان برخورد می کنید. شما به او سالم می کنید گویی اتفاق نیفتاده است. 

رفهجر س  ر لف(روهررزسهههدرصحر ر یرهمی رزرز جوورر یرهمی رهجرجویرر جی ر زرریر ویرردوهرچجرریزغیرگ

ب(ردوهر یرگویی :رتوب،رتودحهلمرهجروهالتر رووری رپی  رهررم ر هر سهئمیرر ییمرهجروهی روهرامروصفیجرر

رحسهبرهمیم،رریغگو ر

ج(ردوهر یرگویی :ر  روجرتهطرردهیعجر نرهجروورریر ویرر  رپخشرهرر ر نرجهی ح راسهم ر  رفکرر یرر

وهر  رهررن ررزس رر یمر گرررلیمیرر ینررزس ررررهررمرووررزس ر  راسهی،رزروع برهررمرهجرچمی رههین

 ر یمروجر  روگوییروهروهو جیمر ی ر وضوعری رووهمرهمیم ر

ر

( شما اغلب به خواسته های دوستانتان توجه می کنید. اگر چه یکی از دوستان شما خواسته  4

ا  از  تعدادی  دارد. در حقیقت فکر می کنید که  از خواسته های دیگران  بیشتر  ین  هایی خیلی 

تقاضاهای دوستانتان نامعقول هستند و شما دارید مورد سوء استفاده قرار می گیرید. امروز دوباره  

 دوستتان در خواست هایی برای کمک دارد. 

ر لف(ردوهروجر زرلطفر یرهمی رزرتو سهجر شری رورلزیر ر یرهمی رچودرصویوی رور نردوهرتیمیر همر س  ر



 

 

ردر یرگویی رهجر  رز رور نرهوکرسروهدرتیمیردموغر س  ب(ر عذیورتو ایر یرهمی رزروجررزسههه

ج(روجر زر یرگویی :ر»دوهرقرلًرامروهیاهر  ر  رریتو س رهوکراهنر یهرنرهرر ر نرزرتیمیر  رلجههرجه عقو رر

 وور ر س  ر ی روهیروجروور یرگویمرجج ری وطجررزسهیری وطجر نررزرطرفجر س « ر

ر

مدرسه هستید. مربی اجازه داده که هر کس برای بازی در این  ( شما عضوی از تیم بسکتبال  5

دقیقه مانده که مسابقه تمام شود و مربی هنوز شما را در    5مسابقه فرصتی داشته باشد. فقط  

 بازی نگذاشته است. 

ر لف(رومم ر یردوی رزروجرسر غر رویر یریزی رزرجهسز ر یرگویی رزرپهروجر  ی ر یرهووی  

جی رزرفکرر یرهمی رهجر یروو جی رچیزاهنر یهرنری روجرزسیمجرووهدهرهرردروه نررب(ریزنرجیوک ر یر ه

رریگر دریهرروگیری  

 ج(روجر رویرجزریکر یردوی رزروجر زریهرلزینر یرهمی رهجرامو رریروه نردره رجکرر ر ی  

( شما امروز نمره امتحان تان را گرفته اید. بعد از صحبت کردن با همکالسی هایتان احساس  6

ی کنید که یکی از جواب هایتان درست بوده ولی نمره نگرفته است. معلم تان را در راهرو می م

 بینید. 

 لف(ردوهر یرگویی :رسلم،ر  رفکرر یرهممرهجریکیر  رپهسخراهنر  رریس روور رزلیرجور رجگرفهجر س ،رر

ر هر یروو جیمروهرامروریسیرهمیم 

ر  رتیمیرغیرر مصفهججرورتویررهرر ر ی  ررب(ردوهر یرگویی :رسلم،ر  رفکرر یکممردوهروه

ج(ردوهرفکرر یرهمی رهجر الدر  هدروحثرهرردرور نرجور رجیس رومهور ی روجرسهرگیر یرگویی رسلمرزروجرر

 ی اههدر ر  جررای  

7 ============================================================== 

( شما در مسجد هستید. مسجد خیلی شلوغ است اما شما مکان خوبی را برای نماز پیدا کرده  27

بگیرید. وقتی که بر می گردید کسی سجاده شما اید، سجاده را پهن می کنید و می روید تا وضو 

 را جا به جا کرده و دو نفر در جای شما نشسته اند. 



 

 

ر لف(رچیزنرجویرگویی ،رس هر ری رورر یرر یی رزروجررجره راهنرریگرنر یرگرری  ر

رب(روجرلدر فر رر یرگویی رهجردوهر ز رلج هرووری رزر  رلجههر یرتو ای رهجروجراهنرریگرنرورزج  

یزنرجویرگویی ر  هروهرعصرهجی روجرلجههرتیر ر یردوی رزر  ی رر یی رهجرلجههر هواجرجگه ردوهرونوج رزررج(رچ

   رلج هرورزج  

ر

( بعد از مدرسه برای خریدن مقداری شکالت به یک مغازه می روید. به محض اینکه از مغازه  28

ه مغازه بر می گردید و به  خارج می شوید، متوجه می شوید بقیه پول خود را درست نگرفته اید. ب

 فروشنده می گویید، اما قبول نمی کند. 

وو هدروجر  رج  ر ر ی ،رررر50 لف(روجرفرزدم  ر یرگویی :ردوهروهی رحر.ر ر روهزیرهمی  ر  ر یرر جمرهجردوهرر

ر  ردوهر ومودر یردومرهجرلدری رورگرر جی  ر

زروجررزسههجههدرامر یرگویی رهجرریگرروجررب(روجرفرزدم  ر یرگویی رهجرارگزروجر ی ر غه  روررجویرگرری رر

ر ی ر غه  رجیهیم  

ج(روجر غه  روررجویرگرری روهرهجر ی ر دهره ری رارر درهمی ،ر  هروجرتوروهدر یرگویی :ر» اه  رجخو امرر ررهجرر

 ریگرر ی ر دهره روکر یردور« ر

ر

خواهرتان که قصد دارد  ( پدر و مادرتان به شما یک کتاب جدید داده اند. شما با غرور آن را به  29

با زور و اجبار آن را برای یک روز قرض بگیرد نشان می دهید. نمی خواهید کتاب را در این زمان 

به او قرض دهید چون خودتان هنوز آن کتاب را نخوانده اید. اگر چه خواهرتان پافشاری می کند  

 که کتاب را قرض بگیرد. 

رلجر رجخو جی ،رجویرتو ای رلدری روجر زرقرضرو ای  رر لف(روجرتو اروهدر یرگویی رهجروهر  هجیکج

رب(رچیزنرجویرگویی رزرلجر روجرتو اروهدر یررای رچودرووهیلرج  یی رهجروهر زروحثرهمی  

رج(ر  رتو اروهدرور نر یمکجر یرتو ا رزسهیلردوهری رقرضروگیرررعصرهجیراسهی  

 



 

 

اید چون پای او در کالس فیزیک پیچ  ( شما با دوستتان بعد از مدرسه به بیمارستان رفته  30

خورده بود. شما برای شام دیر کرده اید و پدرتان از شما توضیح می خواهد. شما به او حقیقت را  

 می گویید. او شما را یک دروغگو می خواند و به شما می گوید بدون شام به اتاقتان بروید. 

ریر س رهجرلی  شری رریرتهججردوهرحفظر یرهم  ر لف(روجر وهقههدر یریزی ،رفکرر یرهمی رهجر ی رومههری ا

ب(ردوهررزوهی روجرپ یوهدر یرگویی رهجرچجر وفهقیر فههر رزرپینمههرر یرهمی رهجر زروجرویوهیسههدرزر عموههدرر

رومف روزج  

 ج(ردوهروجرپ یوهدر یرگویی ر  رالیقر ی رجوعرومریجرجیسهمرزرجویرتو امروجر وهقمرورزم 

ر

خانه یکی از همکالسی هایتان می روید. شما نمی دانید که همکالسی  ( شما و دوستتان به  31

کنید   می  تماشا  تلویزیون  حالیکه  در  نیستند.  خانه  در  مادرش  و  پدر  و  نه  یا  است  خوب  تان 

همکالسی تان به شما و دوست تان پیشنهاد می کند که سیگار بکشید. دوستتان می پذیرد و  

نمی خواه  را روشن می کند. شما  را  سیگار  اما دوست و همکالسی تان شما  ید سیگار بکشید 

 مسخره می کنند و به شما می خندند. 

 لف(ردوهر حکمر یر یسهی رزر یرگویی :رجج،ر  رجویرتو امرسیگهیروکنمر  هرح  ر یر جمردوهر  ر ی رر

رههیرتودههدر یرلی  ر

رویرتو ای رلجههروجردوهروخم ج  ب(ردوهرز قعهًرجویرتو ای ر ی رههیری روکمی ،رزلیرسیگهیری ر یرهنی رچودرج

ج(رایچرچیزنرجویرگویی ،ر  هرومم ر یردوی رزرتهججری رورکر یرهمی رزرجویرتو ای رهجرارگزروجرلج هرر

رورگرری  ر

( یکی از دوستان صمیمی تان برای کاپیتان شدم در تیم بسکتبال کاندید شده است. یک 32

هد داشت نیز کاندید شده است. شما با باال بازیکن  دیگر که اعتقاد دارید کاپیتانی بهتری خوا

 بردن دستتان باید رأی بدهید. اگر به دوستتان رأی ندهید احساسات او را جریحه دار می کنید. 

ر لف(روجروه یکمیرهجر عهقهررر یی روههرر س ریأنر یررای  ر

ر  ریأنرجویررام رب(رجویرتو ای رهجررزسهههدرجهی ح ردوررومهور ی ر یرگویی ر ی رههیرویر عمیر س رزرر



 

 

ج(رجهگههدروجریهرر یرلزیی رهجروهی رههیرریگرنر ج همررای ،رتوروهدری روررئجر یرهمی رزر یرگویی :رزرامسجرر

ریأنرگیرنری روجرتهطررههیرپیشرل   رو زدریأنرر ردرورکر یرهمی  

 

تا به کاستی جدید گوش  33 از مدرسه به خانه دوستتان بروید  کنید و  ( شما می خواهید بعد 

مادرتان به شما اجازه داده است. با اشتیاق از مدرسه به خانه بر می گردید، کتاب هایتان را می  

گذارید و دارید خانه را ترک می کنید که مادرتان می گوید: می خواهم اتاق نشیمن را تمیز کنی،  

 امشب مهمان داریم و من خیلی کار دارم. 

ر ر هریوهدرچجر یرگوی رزرویرزدر یریزی  ر لف(ردوهرز جوورر یرهمی رهجرجویردموی

ب(روجر هریوهدر یرگویی :ردوهروجر  ر اه  رر ری رویرزدرورزم،ر ی رعهرالججرجیس رهجروخو ای ر  رریرلتری رر

ررقهیقریفهمرریرتهججرووهجم ر

رج(روجر هریوهدر یرگویی ردوهراوینجرورجه جراهنر ر روجرامر یرییزی رزرریری ر حکمروجرامر یر جی  

ر

ر

 نمره گذاری  و تفسیر پرسشنامه:

رپرتهدگرنرطرقجروم نرد  ر س  ر–گزیمجرورر سه رارأورزی ن،رهمریزییرزرپرتهدگرنریهر جفعه رررر3

ر
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