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ONLY  

 
ADDQoL 

 
 
 

یستفسر عن مدى رضاك أو نھ إ ،بكلمات أخرى -یطرح ھذا االستبیان أسئلًة حول شعورك تجاه جودة حیاتك 
 عدم رضاك عن حیاتك.

 
 
 

 " في المربع الذي یمثل إجابتك بأفضل صورة لكل سؤال.Xالرجاء وضع إشارة "
 

 ما نود معرفتھ ھو شعورك تجاه حیاتك اآلن.
 

I( یاتي الحالیة:بشكل عام، جودة ح 

        
لیست جیدة  جیدة جیدة جًدا ممتازة 

 ولیست سیئة
 سیئة للغایة سیئة جًدا سیئة

 
 
 

نود اآلن أن نعرف كیف تأثرت جودة حیاتك نتیجة لمرض السكري، عالجھ (بما في ذلك األدویة، زیارات إلى 
 الطبیب، والتغذیة) وأیة مضاعفات من مرض السكري.

 
II(  أكن مصاًبا بمرض السكري، فإن جودة حیاتي ستكون: لمإذا 

      
بشكل كبیر أفضل  

 جًدا
 أسوأ نفس الّشيء أفضل بقلیل أفضل بكثیر
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ONLY  

 
الرجاء اإلجابة عن األسئلة األكثر تفصیًال في الصفحات التالیة. لكل جانب من جوانب الحیاة الذي سیتم وصفھ، سوف تجد 

 جزأین:
 

 " في مربع واحد لتبین كیف یؤثر مرض السكري في ھذا الجانب من حیاتك؛Xضع إشارة " ):للجزء (أ
 " في مربع واحد لتبین مدى أھمیة ھذا الجانب من حیاتك لجودة حیاتك.Xضع إشارة " للجزء (ب):

 
 
 
 
 
 

 أكن مصاًبا بمرض السكري، فإنني كنت سأستمتع بنشاطاتي الترفیھیة: لمإذا  (أ) 1

      
 بشكل أقل نفس الّشيء أكثر بقلیل أكثر بكثیر أكثر بكثیر جًدا 

 نشاطاتي الترفیھیة: (ب)

     
 لیست مھمة على اإلطالق مھمة بعض الشيء مھمة مھمة جًدا 
 
 

 ھل تعمل حالیاً أم تبحث عن عمل أم ترغب في العمل؟ 2
 .(ب)و  (أ)، أكمل القسمین نعمإذا كانت اإلجابة   نعم 

 .(أ) 3، انتقل مباشرة إلى سؤال الإذا كانت اإلجابة   ال 

 أكن مصاًبا بمرض السكري، فإن حیاتي المھنیة ستكون: لمإذا  (أ)

      
 أسوأ نفس الّشيء أفضل بقلیل أفضل بكثیر بشكل كبیر جًداأفضل  

 بالنسبة لي، أن تكون لدي حیاة مھنیة ھي: (ب)

     
 لیست مھمة على اإلطالق مھمة بعض الشيء مھمة امھمة جدً  
 
 

 أكن مصاًبا بمرض السكري، فإن المشوار القصیر (مثالً، للتسوق، للطبیب) أو السفر البعید سیكون: لمإذا  (أ) 3

      
 أصعب نفس الّشيء أسھل بقلیل أسھل بكثیر  بشكل كبیر جًداأسھل  

 مثالً، للتسوق، للطبیب) أو السفر البعید ھو:بالنسبة لي، المشوار القصیر ( (ب)

     
 لیس مھًما على اإلطالق مھم بعض الشيء مھم مھم جداً  
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