
 فرم سنجش مهارت های مشاوره ای

مناسب ترین روش برای درک مراجع آن است که مشاور تمام حواس خود را بر مراجع و مشکل او متمرکز کند و 

با مراجع  ، رابطه حسنهفعاالنه گوش دهد. مشاور از طریق پذیرفتن مراجع و شناخت موقعیت مشاوره به گفته هایش

سنجش  .گیرد میبرای کمک به حل مشکل او بهره  ای مشاوره های مهارتو به طور مناسبی از  کند میبرقرار 

. هکنی و سازد می تر عملیتوسط مشاور، درک مراجع و موقعیت مشاوره را تسهیل و  ای مشاوره های مهارت

را پیشنهاد  ارزیابی و ارزیابی توسط سرپرست-، دو روش خودای مشاوره های مهارت( برای سنجش 3791نای)

 .کنند می

مشاور در این روش برای سنجیدن عملکردش در جلسه مشاوره، اقالم پرسشنامه را بین یک  ارزیابی:-الف( خود

برای دهمین مراجع  مثالًمشاور این فرم را برای اولین مراجع و پس از مدتی  شود می. توصیه کند می گذاری نمرهتا ده 

نمرات هر مورد از پرسشنامه در رابطه با اولین و دهمین مراجع، نحوه عملکردش را  تکمیل کند. سپس با مقایسه

ضروری به بهبود و اصالح آن مبادرت ورزد. نمره یک معرف حداقل اقدام و وقوع حالت یا  مواردبشناسد و در 

 ه است.رفتار مشاور است و نمره ده مبین حداکثر اقدام و وقوع حالت و رفتار مشاور در جلسه مشاور
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سرپرست در هر جلسه مشاوره با تکمیل تمامی و یا بخشی از پرسشنامه زیر و ارائه  ب( ارزیابی توسط سرپرست:

مشاور را در ارتقای عملکردش یاری دهد. او ضمن مشاهده رفتار و حاالت مشاور در حین  تواند میبازخورد 
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