
 

 

 فرم واکنش مشاور به جلسه مشاوره

ها در  های متعددی دارند که برخی از آن راهنمای تکمیل پرسشنامه: مشاوران نسبت به جلسه مشاوره و مراجع واکنش

شده است. مشاور پس از پایان جلسه مشاوره، با انتخاب یکی از اعداد یک یا دو و یا سه بر  پرسشنامه زیر مشخص

سازد. عدد یک معرف حالتی است که  واکنش خود را نسبت به جلسه مشاوره مشخص میاساس راهنمای زیر، 

و عدد  شود ندرت در مشاوره مشاهده می شود. عدد دو، معرف وضعیتی است که به گاه در مشاوره مشاهده نمی هیچ

ز کنار سؤال قرار شده را داخل پرانت شود. عدد انتخاب وفور در مشاوره مشاهده می سه، معرف موقعیتی است که به

 دهید.

 شوم. ی مشاوره با مشکالتی مواجهه می در آغاز جلسه -1)     ( 

 کنم. در جلسه مشاوره همواره هدفی را تعقیب می -2)     ( 

 دهم. گویم، در زندگی انجام می آنچه در جلسه مشاوره می -3)     ( 

 جود باشد.معتقدم برای انجام کارها باید بیش از یک روش مو -4)     ( 

 کنم. در جلسه مشاوره احساس آرامش نمی -5)     ( 

 کنم. در جلسه مشاوره از رفتار دیگران تقلید می -6)     ( 

 در جلسه مشاوره دفاع از دیدگاه شخصی ضرورتی ندارد. -7)     ( 

 در مشاوره با مراجع پرحرف، نگران ادامه جلسه نیستم. -8)     ( 

 م در جلسه مشاوره ایمان و اعتقاد راسخ دارم.به روش کار  -9)     ( 

 گیرم. ها و نظرات متعددی بهره می در جلسه مشاوره از روش -11)     ( 



 برای ادامه جلسه مشاوره نگرانم. -11)     ( 

 شوم. در جلسه مشاوره با مراجع دوست می -12)     ( 

 کنم. یب میها و عقاید مراجع را تعق در جلسه مشاوره گفته -13)     ( 

 برای کمک به مراجع باید صادق باشم. -14)     ( 

 نگرانم مبادا باعث ناراحتی و نگرانی مراجع شوم. -15)     ( 

 نگرانم مبادا مراجع مراجعه نکند.  -16)     ( 

 بندم. شده را بالدرنگ به کار می های توصیه در جلسه مشاوره روش -17)     ( 

 

 

 


