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 )DAKJEFازدواج و خانواده (
 انجمن رفاه برابر

ICCFR  وابستھ بھWFO 

 

 پرسشنامھ ارزیابی مشاوره زندگی
 

برای کارمندان پایگاه مشاوره ما این یک دغدغھ مھم است کھ در جھت منافع مشتریان، کیفیت مشاوره را دائماً بررسی و بھینھ کنند. بھ 
پرسشنامھ زیر را پر کنید. داده ھای شما البتھ ناشناس و مطابق با آیین نامھ حفاظت از داده ھا ھمین دلیل از شما می خواھیم کھ 

)DSGVO.پردازش می گردند ( 
 

 بود……………………………………………………… مشاور من آقا/خانم 
 

 زنید.)لطفاً کادرھایی را کھ گزاره آن در مورد شما صدق می کند، عالمت بزنید. (ھربار فقط یک کادر را عالمت ب
 
 

a اصال صدق نمی کند = b تا حدودی صدق نمی کند = c تا حدودی صدق می کند = d کامال صدق می کند = 
 

 a b c d 
 □ □ □ □ احساس کردم از طرف مشاور درک و پذیرفتھ شدم. .1

     
 □ □ □ □ مشاوره برای من آرامش عاطفی ایجاد کرد. .2

     
 □ □ □ □ جرات داد.نحوه برخورد و تعھد مشاور بھ من  .3

     
 □ □ □ □ در طول مشاوره توانستم وضعیت زندگی خود را بھتر درک کنم. .4

     
در طول مشاوره، پیشنھادھای مھمی دریافت کردم و تجربیات جدیدی در مورد چگونگی تغییر  .5

 وضعیت خود بھ شیوه مثبت کسب کردم.
□ □ □ □ 

     
 □ □ □ □ مشاوره را شکل دھم.من توانستم بھ طور فعال جلسھ  .6

 
      ر   مشکل اولیھ حل شده است: .7

         
 در صورت پاسخ منفی:

 □ خیر □ بلی اکنون می توانم بھتر با مشکل کنار بیایم:
    

 
 
 
 لطفاً ورق بزنید!

  



 سئواالت پایانی
 

 □ □ □ □ در مجموع، از مشاوره راضی ھستم. .8
     

     در مقایسھ با زمان قبل از مشاوره رضایت از زندگی من .9
     بدتر شده است □ بدون تغییر مانده است □ بھتر شده است □

       
     من شخص مشاور را .10
     بھ دیگران پیشنھاد نمی کنم □ بھ دیگران پیشنھاد می کنم □

      
مجددا از کمک این پایگاه در خصوص مشکالت آینده در زندگی یا تربیت، تمایل دارم در ھر زمان  .11

 مشاوره استفاده کنم.
□ □ □ □ 

     
     زمان انتظار برای قرار مالقات چقدر بود؟ .12

     

     چگونھ درباره پایگاه مشاوره ما مطلع شدید؟ .13
     دوستان □ اینترنت□  پزشک□ 
 سایر، ذکر کنید: ___________________________________□ 

       
     سئوال دیگر در خصوص آمار:دو  .14

     سایر□  مذکر□  مونث□  جنسیت شما:

 سن شما: ____
 
 
 
 
 
 


