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 استطالع رأي لتقييم االستشارات الحياتية
 

من المهم جًدا لموظفي مركز تقديم المشورة الخاص بنا التحقق دائًما من جودة االستشارات وتحسينها من أجل مصلحة عمالئنا. لذلك، نرجو 
 (.DSGVOالرأي التالي. سيتم بالتأكيد معالجة بياناتك دون الكشف عن الهوية ووفقًا للقانون األساسي لحماية البيانات )منك ملء استطالع 

 
 ………………………………………………………مقدم / مقدمة المشورة الخاص بي

 
 عالمة واحدة فقط في كل مرة.( يُرجى وضع عالمة على كٍل من المربعات الصغيرة الموجودة أمام أكثر العبارات التي تنطبق عليك. )ضع

 
 

 د = تنطبق تماًما جـ = تنطبق على األرجح ب = ال تنطبق على األرجح أ = ال تنطبق على اإلطالق

 
 د جـ ب أ 

 □ □ □ □ أشعر أن مقدم المشورة يفهمني ويقبلني. .1
     

 □ □ □ □ منحتني المشورة راحة نفسية. .2
     

 □ □ □ □ منحاني الشجاعة.سلوك مقدم المشورة ومساهمته  .3
     

 □ □ □ □ تمكنت من فهم وضع حياتي بشكل أفضل مع مرور الوقت من خالل المشورة. .4
     

 □ □ □ □ تلقيت خالل االستشارة اقتراحات مهمة، واكتسبت خبرات جديدة في كيفية تغير وضعي تغييًرا إيجابيًا. .5
     

 □ □ □ □ االستشارة.ساهمت مساهمة نشطة في تشكيل جلسة  .6
 

     □ ال □ نعم تم حل المشكلة األساسية: .7
         

 إذا كانت اإلجابة بال:
 □ ال □ نعم يُمكنني التعامل مع المشكلة حاليًا بصورة أفضل:

    

 
 
 
 فضالً، اقلب الصفحة!

  



 أسئلة ختامية
 

 □ □ □ □ أنا راٍض بشكل عام عن االستشارة. .8
     

     حياتي مقارنة بالفترة التي تسبق تلقي االستشارةمدى رضاي عن  .9

     □أسوأ  □لم يتغير  □أفضل 

       
     أود .11

     □عدم تزكية مقدم المشورة  □تزكية مقدم المشورة 

      
ي في حياتي أو ف يُسعدني دائًما الحصول على المساعدة من مركز تقديم المشورة هذا في المشكالت القادمة .11

 التربية. أمور
□ □ □ □ 

     
     كم تبلغ فترة االنتظار قبل بدء المقابلة؟ .12

 
    

فت على مركز تقديم المشورة الخاص بنا؟ .13      كيف تعرَّ

     من خالل صديق □ عبر اإلنترنت□  من خالل الطبيب□ 

 طريقة أخرى، وهي ___________________________________□ 
       

     آخران بغرض اإلحصاء:سؤاالن  .14

     نوع مختلف□  ذكر□  أنثى□  جنسك:

 عمرك: ____
 
 
 
 
 
 


