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 -ة الحياةنوعيّ . ب

 مجال العمل 1ب.

 .أكثر الجواب الذي يناسبكاختر كل عبارة و أقرإ

 (  4الى سؤال رقم  انتقل رجاءا ,"ال)اذا كان جوابك " ال.2       نعم.1   ?في مجال معين هل تعمل  .1

  

     أرمل. 4         مطلق. 3          متزوج. 2          أعزب. 1 الوضع العائلي .1

 التعليم .2

 بجروتشهادة . 3 دراسيةسنة  12-9بين .  2 تعليم سنوات 8حتى  .1

 .اخر_______________6 )لقب اول وما فوق(. ميةدراسات اكادي .5 دبلوم مهني. 4

  سنة الوالدة .3

  مكان والدة األم  .4

 ד12גרסה  -ערבית  - שאלון צרכן שירות  מקוצר



 انا اعمل بمعدل : .2

  1 2 3 

 خمسة ايام واكثر اربعة ايام في االسبوع-ثالثة يومين في االسبوع-يوم

 

 :انا اعمل بمعدل,في يوم عمل .3

1 2 3 

 ساعات في اليوم 6اكثر من  ساعات في اليوم 4-6بين  ساعات في اليوم 3-1بين 

 

 

 احصل على راتب :, مقابل عملي الذي اقم به .6

  1 2 3 4 5 6 

 ال اريد االجابة ₪3000اكثر من  ₪ 3000-1201بين ₪ 1200-600بين  ₪ 599حتى  راتبعلى ال احصل 

 

 مجال العالقات الشخصية 2ب.

 االهل(؟/)االخوةمع افراد عائلتك االصلية  من العالقة إلى أي مدى أنت راض   .7

 1  2 3 4 5 6 7 

بشكل كبير  بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل راضٍ غير 

 جدا

عالقة مع في لست 

 العائلة

ال يوجد لدي افراد 

 عائلة

 

  (10انتقل الى سؤال رقم  رجاءا   اجبت ال,)في حال  ال  .نعم1 هل لديك اوالد؟.8

 ن العالقة مع اوالدك؟ع إلى أي مدى أنت راض   .9

1 2 3 4 5 

 بشكل كبير جدا بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل راضٍ غير 

 1 

  ال بالمرة

2  

بشكل 
 قليل

3 

بشكل 
 متوسط

4 

بشكل 
 كبير

5 

بشكل 
 كبير جدا

9 

ال 
 يخصني

 ؟وضعك الماديعن  إلى أي مدى أنت راض   .4
1 2 3 4 5 9 

 الى اي مدى انت راض عن وضعك في العمل؟ .5
1 2 3 4 5 9 

 1 

  ال بالمرة

2  

بشكل 
 قليل

3 

بشكل 
 متوسط

4 

بشكل 
 كبير

5 

بشكل كبير 
 جدا

9 

 ال يخصني

 ؟االجتماعيوضعك  عنإلى أي مدى أنت راض   10
1 2 3 4 5 9 



 

   األهداف والغايات ج.

 اشهر االخيرة, وضعت لنفسي : 3 الـخالل  - فالتقدم نحو الهد .1

1 2 3 4 5 

 واللم اضع 

حتى هدف 

 واحد

 , هدف شخصيوضعت لنفسي 

 لتحقيقه لم اعمل شيئالكني 

هدف وضعت لنفسي  

من  قليالواقتربت  , شخصي

 تحقيقه

هدف وضعت لنفسي 

 كثيرا واقتربت ,شخصي

 من تحقيقه

هدف وضعت لنفسي 

 وحققته ,شخصي

 

 , والمدى اليه وصلت في تحقيقها؟في السنة االخيرة  ففسك هدفي اي مجاالت وضعت لن .2

 مدى تحقيق الهدف 

واحد   رجاًء احط هدف-مجال الهدف االول في 2.1

 :المجاالت مكتوبة حسب ترتيب االبجدية()فقط

صحةٍٍ/جسديةصحةٍٍ/حياةٍزوجية/ تعليمٍ/ترفيهٍ/اقتصادي

/ مكانٍالسكن/ عمل/ عائلة/ اجتماعيةعالقاتٍٍ/نفسية

 هدفٍآخر/ٍال اعرف-ال يخصني /نشاطٍتطوعٍ

الهدف لم . 1

 يتحقق
 تحققالهدف . 2

 جزئي بشكل
 تحققالهدفٍ. 3

لم اضع  .4

 هدفا

 :تفاصيل()هدف في مجال

 (أن أكون مستقل مادّيا   ألمالكسب المزيد من : مثال  ) -المال / اقتصادي

  (، التمتع بوقت فراغينشاط رياضي المشاركه في دورات،: مثال  ) -وقت الفراغ / ترفيه

 ...(اللغة / لقب جامعي/ دورة ، إكمال البجروت، الحصول على شهادة مهنية/ بدء الدراسة: مثال  ) - تعليم

 (زوجة، الحفاظ على عالقة زوجية/ إيجاد زوج : مثال  ) - حياة زوجية

 (الذهاب للطبيب عند الحاجة ألوزنتخفيف  ألرياضةممارسة  ألتدخينالتقليل من : مثال  ) -جسدّية ّصحة 

 صحة نفسية

 ...(الحفاظ على عالقات مع العائلة ألعائليةتجديد العالقات : مثال  ) - عائلة

 ...(الحفاظ على إتصال مع األصدقاء أألصدقاءإجراء إتصاالت مع : مثال  ) - اجتماعيةعالقات 

 ...(تحسين الظروف/ تغيير العمل/ على عمل العثور: مثال  ) - وظيفة /عمل

 ...(االنتقال الى مسكن اكثر استقاللية ، إجراء تغييرات في المنزل ترميم المنزل ، دهان المنزل ،استبدال االثاث  أإلقامةتغيير مكان : مثال) - مكان السكن

 نشاط تطوع  

 ال اعرف-ال يخصني

 هدف آخر

 

او  العاطفيمجال الفي وضعك  عنإلى أي مدى أنت راض   11
 ؟ الزواج

1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 مكان سكنك؟ عنإلى أي مدى أنت راض   12

13 
الفعاليات التي تقوم بها في  عنإلى أي مدى أنت راض  

 ؟وقت الفراغ

1 2 3 4 5 9 



 

 الصحة النفسية.د

 صحتك النفسية؟ نعإلى أي مدى أنت راض   .1

1 2 3 4 5 

 بشكل كبير جدا بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل غير راض

 

 ? االعاقة النفسية تؤثر بشكل سلبي على حياتك اليومية /المرض /الى اي مدى تشعر ان الصعوبة .2

1 2 3 4 5 9 

ال  االعاقة /المرض

 يؤثر

 االعاقة /المرض

 يؤثر بشكل قليل

 االعاقة /المرض

 يؤثر بشكل متوسط

 االعاقة /المرض

 يؤثر بشكل كبير

 االعاقة /المرض

 جدا يؤثر بشكل كبير

 /ال يوجد مرض

 االعاقة

 

)خارج اطار الصحة النفسية(,  زوجة واشخاص اخرين المهمين لديك/, زوج اصدقاء , الى اي مدى االشخاص القريبة مثل العائلة .3

 النفسية؟يشتركون في عالج صحتك 

1 2 3 4 5 

فقط عندما يوجد مشكلة  قطعا ال

 كبيرة

 تتأزماحيانا,مثال عندما 

 االمور

هم يساعدوني حقا في  باالضافةدائما, اغلب الوقت

 موضوع صحتي النفسية

 

 ؟وصف لك الطبيب في اي وتيرة تتناول االدوية بحسب ما  -استعمال االدوية بشكل مفيد .4

 1 2 3 4 5 6 

اتناول ال انا 

 االدوية بالمرة

انا اتناول 

 احيانااالدوية 

انا اتناول االدوية 

تقريبا منتصف 

 الوقت

انا اتناول االدوية 

 اغلب االوقات

انا اتناول االدوية 

 كل يوم

وبالتنسيق  بحسب تعليمات الطبيب

 انا اتناول االدويةانا ال  معه

 

 ؟ادائكالى اي مدى استعمال المخدرات ومواد مدمنة, اثرت بشكل سلبي على خالل الثالثة االشهر االخيرة, .5

  1 2 3 4 5 6 

 استعمال المخدرات

 جدا اثر بشكل كبير

 استعمال المخدرات

 اثر بشكل كبير 

 استعمال المخدرات

 متوسط بشكل اثر

 استعمال المخدرات

 بسيط بشكل اثر

 استعمال المخدرات

 على ادائي يؤثرال 

 المخدرات لال استعم

 

 

 



 االداء .ه

 

1 

  ال بالمرة

2  

 بشكل قليل

3 

 متوسطبشكل 

4 

 بشكل كبير

5 

 بشكل كبير جدا

:  التدبير المنزلي) انا انجح في االداء في المنزل .1

 (الطعامغسل المالبس، , ألترتيب ،تنظيف البيت 
1 2 3 4 9 

2. 
انا انجح في  اتخاذ القرار في  كيفية التصرف مع 

اقوم بشراء االحتياجات بنفسي,ادفع ) الخاصمالي 

 (ن ال اكون مديون الحدالفواتير في الوقت,احاول ا

1 2 3 4 9 

3. 
)في الباص من مكان الى آخر  تنقللا انجح فيانا 

دون مرافقة  شخص من او تاكسي او سيارة(, 

   الطاقم

1 2 3 4 9 

الحياة  صعوبات() التعامل مع مشاكلفي  انا انجح  .4

 اليومية
1 2 3 4 9 

5. 
)انا االستحمام  و اللباسما يتعلق ب انجح فيانا 

احافظ على نظافة جسمي, انا احافظ على نظافة 

 (مالبسي

1 2 3 4 9 

6. 
 النفسية يةخدمات الطبّ ال  ماستخدإفي  انا انجح 

عند الحاجة اذهب الى طبيب,عند الحاجة اتناول )

 االدوية(

1 2 3 4 9 

انا احافظ على العالقات او اتقابل مع اصدقائي مثل  .7

 ما اريد 
1 2 3 4 9 

8. 

 الخدمات االجتماعية   ماستخدإفي  انا انجح 

المسجد، ، الكنيس دورات، حدائق العامة،) مثل :

 المرضى صندوق ،السينمامقاهي،  خلوةيسة،كنال

 (الخ الوطني الّتأمين,

1 2 3 4 9 

 9 4 3 2 1 االداء العمل في  انا انجح  .9

 

  جسديةالصحة ال .و

 من مشاكل صحية؟ تعاني.هل 1

  1 2 3 4 

 بدرجة التي تؤثر على ادائي بشكل كبير بدرجة التي  تؤثر على ادائي احيانا بدرجة التي ال تؤثر على ادائي  ال

 

 انا : , في السنة االخيرة –عادات تدخين  .2

1 2 3 4 

 ادخن اكثر من علبة في اليوم ادخن حتى علبة في اليوم نصف علبة في اليومادخن حتى  دخناال 

 

  



 

 1 2 3 4 

3. 
, انا اقوم بنشاطات التي تساعد صحتي في الشهر االخير

 )اعمل رياضة ,اكل صحي(الجسدية 

مرة او مرتين   وال مرة
 في االسبوع

كل اسبوع 
 على االقل

عدة مرات في 
  االسبوع

 

4. 
)مثال : الطاقم يشرح لي عن مواضيع , الطاقم يساعدني على تحسين صحتي الجسدية االخيرفي الشهر 

 مثل :نظام غذائي صحيح, نوم, رياضة, تدخين وبعد( مختلفة,
  ال. 2 نعم. 1

 

 ال.2        نعم . 1            بحاجة الى عالج اسنان؟ انتهل .5

 (8ال ؤ)انتقل الى س ال .2        نعم .1 ؟ التأهيلحصل على عالج اسنان من قبل اعادة ت / تهل حصل.6

 عليه؟حصل ت / تحصلراض من العالج التي  انتالى اي مدى .7

1 2 3 4 5 

 بشكل كبير جدا بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل بالمرة ال 

 

  ؟(سابقا" إعادة التأهيل صندوق)"خدمة "مساهمة مادية خاصة للمساعدة بشراء اثاث وادوات كهربائية"  الى التجأتهل .8

 ال اعرف ما هذا. 3  ال. 2  نعم. 1  

 

خدمة "مساهمة مادية خاصة للمساعدة بشراء اثاث وادوات كهربائية" راض من  انتالى اي مدى  ,8في حال اجبت نعم على سؤال .9

 ?عليه تحصل /حصلتالتي   سابقا"( صندوق إعادة التأهيل)"

 

 ، تساهم في عملية تأهيلك )عالجك(؟التي من خاللها انت تمأل هذه االستمارة أي درجة تشعر أن الخدمة، .10

1 2 3 4 5 

 بشكل كبير جدا بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل قطعا ال

 

 ؟(التي من خاللها انت تمأل هذه االستمارة )الخدمةهذه الخدمة  كنت توصي صديقك بتلقي ألي درجة .11

 

 !ا جزياًل شكرً 

1 2 3 4 5 

 بشكل كبير جدا بشكل كبير بشكل متوسط قليلبشكل  بالمرة ال 

1 2 3 4 5 

 بشكل كبير جدا بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل قطعا ال


