
یارِ پویا آزمون

:  تاریخ اجرا :            جنسیت:                        تحصیالت:             سن:                                  نام و نام خانوادگی  

 باسالم
 .دانتخاب کنیاالت زیر را مطالعه کرده و گزینه مناسب را با توجه به تجربه در گروه ؤس لطفاً

 مخالف  کامالً          مخالف          ندارم  نظري          فقموا          موافق بسیار

 .کرد بیشتر در گروه صحبت می ،رهبر نسبت به اعضا )1
 .کرد گروه تشویق می گی راندمان اعضا درچگون رهبر به ندرت ما را براي مذاکره در گروه به منظور برآورد )2
ها در گروه مرتبط  رهبر موقعیت مشکل را به رفتار آن ،کردند میزمانی که اعضا مشکالت خارج از گروه را مطرح  )3

 .ساخت می
 .به طور کلی رهبر کنترل کامل به اوضاع مذاکرات گروه داشت )4
 .کرد رهبر جزئیات و یا دالیل مناسبی را در مورد خودش بیان می )5
 .شد گروه می يک به اعضاکرد این امر باعث کم اغلب زمانی که رهبر گروه بسیار در گروه صحبت می )6
 .اکثر مداخالت رهبر در میان گروه به صورت نیازهاي پنهان اعضا بیان شده است )7
 .کند رسید رهبر با لحن خاصی با اعضا صحبت و یا رفتار می به نظر می )8
 .کرد تا اینکه با کل گروه صحبت کند اغلب رهبر به صورت مستقیم با تک تک اعضا صحبت می )9

 .کرد ها رهبر ما را به مذاکره در مورد مطالب خاصی تشویق می اکثر بخشدر  )10
ها در مورد تفکرشان در آن لحظه  رهبر از آن کردند معموالً گروه هیجانات سختی را تجربه می يزمانی که اعضا )11
 .کرد ال میؤس

 .گونه ساختاري بنا شده است احساسات گروه بدون هیچ معموالً )12
 .شتم در مورد شخصیت رهبر اطالعات کسب کنمداتمایل من  )13
 .ها درگیر است گروه و مسائل آن يبه طور کلی من باور داشتم رهبر با اعضا )14
 .اغلب من در مورد اینکه اگر رهبر از عالیق من آگاه شود نگران بودم )15
 .استرسید که رهبر در حال استراحت  در اکثر مواقع به نظر می )16
 .کننده فعال در مذاکرات ما بود شرکترهبر یک  )17
به جاي اینکه چه بگوییم به  ،اغلب رهبر ما را به تفکر در رابطه با اینکه چگونه با یک شخص دیگر صحبت کنیم )18

 .کشید چالش می
 .کرد رهبر میزان تجربیات گروه را هدایت می )19
 .دگیشان تجربه خاصی نداشته استرسید رهبر در رابطه با عالیق اعضا و موقعیت زن به نظر می )20
 .گذراند گروه در یک زمان واحد می يرهبر زمان زیادي را براي کار کردن با یک یا چند نفر از اعضا )21
 مشکل پاسخها به حل  رهبر با تشویق آن کردند معموالً زمانی که اعضا مسائل و مشکالت را در گروه بیان می )22
 .داد می
 .نمود تا به اعضا براي مرتبط ساختن تجارب گذشته با رفتارهاي کنونی کمک نماید اغلب رهبر تالش می )23
 .کرد رهبر از مجموعه الفاظ احساسی در زمان صحبت با اعضا استفاده می )24
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 .به طور کلی رهبر یک فرد فهمیده بود )25
ال ؤکنند س شان فکر می ي گذشتهگروه در رابطه با اینکه چه کسانی همچنان به رویدادها ياغلب رهبر از اعضا )26
 .کرد می
 .کرد رهبر به ما در رابطه با درك هدف گروه کمک می )27
 .کند رسید رهبر مذاکرات جلسه را کنترل می به نظر می معموالً )28
 .نمود رهبر به ندرت در مورد افکار و احساسات خودش مطلبی را عنوان می )29
 .کرد کره مطرح میرهبر نظرات متعددي را در طول مذا )30
 .کرد هاي پنهانمان که زمینه مذاکراتمان بود دعوت می رهبر اغلب ما را به کشف انگیزش )31
 .فکرگرا استترسید که رهبر  در اکثر مواقع به نظر می )32
 .کرد اش تشویق می مورد عالقه موضوعیک عضو از گروه را در یک زمان به کار در رابطه با  ،رهبر )33
 .کرد براي بیان یا کشف هنجارهاي حاکم در مذاکرات گروه مواجه می را رهبر مااغلب  )34
 .کرد اغلب رهبر، اعضا را براي بحث در مورد روابط کنونی با شخص دیگر تشویق می )35
 .کرد رهبر ما را به بهترین روش براي ارتباط با دیگران هدایت می )36
مورد بعضی چیزها صحبت کنم نداشتم زیرا که رهبر از من من هرگز این احساس را که دوست دارم در  )37
 .ها صحبت کنم بدون اینکه این نیاز در من به وجود آید خواست که در مورد آن می
 .رسید رهبر یکی از اعضا را دوست دارد در اکثر مواقع به نظر می )38
 .گرفت اغلب رهبر در جلسات گروه بحث را در دست می )39
کرد بازخوردهاي دیگري را در پی  کرد و اگر یکی از اعضا مقاوت می رهبر به ندرت با افراد گروه برخورد می )40

 .داشت
 .اي را بیان کنند کنند مسئله کرد که هر یک از اعضا سعی می در اکثر مواقع رهبر درك می )41
 .کرد رهبر به ندرت در مذاکرات شرکت می )42
تشویق  هایی که منجر به درك بهتر در مورد اینکه چه انتظاري از ما در گروه دارد، رهبر ما را در فعالیت )43
 .کرد می
نمود همه ما را به توجه و صحت وادار  رهبر تالش می کرد، صحبت می شزمانی که یکی از اعضا در مورد عالیق )44
 .کند
 .کرد کنیم تشویق می را به توجه در مورد اینکه چگونه در مورد مطالب صحبت اغلب رهبر ما )45
 .شد اکثر هیجانات در طول مذاکرات گروه بیان می )46
خواست ما در موردش صحبت کنیم سوق  کرد مذاکرات گروه را به مطالبی که وي می اغلب رهبر تالش می )47

 .دهد
 .کرد در طول مذاکرات تشویق می "اینجا و اکنون" را براي تمرکز در  رهبر به طور مستمر اعضا )48
 .گروه جداست يرسید رهبر همیشه از اعضا به نظر می )49
 .رهبر به ندرت با اعضا در مورد رفتار و یا حاالتشان در طول مذاکره برخورد داشت )50
 .کرد اغلب رهبر به اعضا در روابطشان با یک شخص دیگر کمک می )51
 .کرد شویق میگروه را به تمرکز بر روي مطالب بیان شده در گروه ت يرهبر اعضا )52
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ها را به بیان هیجاناتشان تشویق  رهبر آن معموالً گروه احساسات سختی را تجربه کرده بودند، يزمانی که اعضا )53
 .کرد نمی
مذاکره را با یک عضو جدید و مسائل متفاوت  رسید، زمانی که رهبر صحبتش با یک عضو از گروه به پایان می )54

 .داد تغییر می
 .گرفت مطلب خاص مورد بحث قرار می دویا  یکشده در گروه مشابه یکدیگر بودند یا اینکه مباحث مطرح  )55
 .گروه نداشت يرهبر توجهی به تغییر رفتار و حاالت اعضا )56
مطرح  کرد و مطالبی را که داراي اهمیت بیشتري بودند را مجدداً در جلسات رهبر مباحث بیان شده را مرور می )57
 .کرد می
 .را تغییر دهد کرد احساسات و رفتارهاي اعضا  گروه تالش می رهبر )58
 .کرد رهبر بحث را به مباحث احساسی منتقل می زمانی که مذاکرات گروه به صورت متفکرانه بود، )59
 .کرد مراجعین را به صورت جداگانه درمان می گرفت و اکثراً رهبر به ندرت گروه را به عنوان یک کل در نظر می )60
 .شد در هر جلسه یک مطلب خاص توسط رهبر یا اعضا مطرح می )61
 .کرد الی را مطرح میؤکردند رهبر به ندرت س اي را بیان می گروه یک مسئله يزمانی که اعضا )62
 .نمود گروه مشخص می ياغلب رهبر تفکرات منطقی را به عنوان اصل یا ریشه مشکالت اعضا )63
 .کرد کمک می اینکه شخص چگونه در لحظه احساس کند،رهبر گروه اغلب به اعضا براي  )64
هاي فردي را در  کرد تا مسائل یا عنوان یا بیشتر عالیق اعضا را در یک جهت مشترك مرتبط می دورهبر اغلب  )65

 .گروه ایجاد کند
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 پاسخنامه
:تاریخ اجرا                      :   تحصیالت        :    سن                 :              نام و نام خانوادگی  

ندارم نظري مخالف کامالً موافق ندارم نظري مخالف کامالً موافق ردیف بسیار موافق موافق   ردیف بسیار موافق موافق 
34 1 
35 2 
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39 6 
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41 8 
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