
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  :01الملحق رقم 

  :دلیل المقابلة النصف الموجھة 

  :المحور األول 

  :محور البیانات الشخصیة 

 :معلومات شخصیة   - أ

  :الجنس                                   :االسم

  :المستوى الدراسي:                                   السن

 :سوابق مرضیة  - ب

  )أمراض معدیة ، أمراض وراثیة( سوابق مرضیة غیر نفسیة

  ).اكتئاب ،قلق ، محاوالت انتحار( نفسیة : حاالت مرضیة عصبیة

  :االخوة  -ج  

   ترتیبك في العائلة. 

  عدد االخوة. 

  الحالة الصحیة لألخوة. 

  جیدة ، متوسطة ، سیئة( العالقة مع االخوة.( 

  :المحور الثاني 

  :محور المعلومات حول المرض و الحیاة االجتماعیة 

  متى وكیف ظھر لدیك السكري ألول مرة ؟. 

 ما ھو نوع السكري الذي أنت مصاب بھ ؟. 

 ما تأثیر المرض على مستقبلك وحیاتك ؟. 

 ھل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعیة بسبب السكري ؟. 



  ھل یزعجك الحدیث عن المرض امام اآلخرین؟ 

  :المحور الثالث

  :محور الوقائع النفسیة

 غیر راض كثیرا، غیر راض، نوعا ما،راض ،راض (ھل انت راض عن حیاتك ؟

 .)جدا

  ھل تشعر بالراحة عندما تكون مع المصابین بالسكري ؟. 

 ھل تشعر بالراحة عند تناولك الدواء أو حقن االنسولین؟. 

  جید،مقبول، متوسط، سيء.(تقدیرك لذاتك وأنت مریض ؟ما ھو( 

 ھل تفكر أحیانا في ترك الدراسة بسبب مرضك ؟. 

  :المحور الرابع

  :محور السند االجتماعي 

  ھل تشعر أنھ من ھو یوجد من ھو بجانبك بصفة مستمرة سوءا في المرض او اثناء

 .المرض ؟

 راض ،غیر راض( ھل انت راض عن المساعدة المتحصل علیھا ؟( 

 نعم ،ال ، ( ھل ترى ان العائلة والمحیط لھم دور فعال في تحسن حالتك الصحیة ؟

 ).أحیانا

 عندما تحس بالتعب ھل ھناك من تلجأ الیھ لضمان راحتك؟ 

 ھل ھناك من یساعدك على مواجھة مختلف االحداث في حیاتك؟ 

 

 

 

 



  : 02الملحق رقم 

  :)1983 وآخرون SARASON(  مقیاس السند االجتماعي

  :االسم 

  :السن

  :الجنس

  :الیك ھذه األسئلة وحاول االجابة عنھا وذلك: التعلیمیة

القة عبذكر وترتیب األشخاص الذین یمكنك االعتماد علیھم لمساعدتك مع وضع ال -1

 .مع العلم أن كل رقم یجب أن یمثل شخص واحدالتي تربطك بھم بین قوسین، 

 .تتالءم  ورضاك عن المساعدة المتحصل علیھاعلى االجابة التي ) x(ضع عالمة  -2

  :المالحظة 

، لكن قیم رغم ذلك ) ال أحد (اذا لم تتحصل في احدى األسئلة المساعدة استعمل االجابة 

  . رضاك عنھا ، یرجى االجابة بكل صدق وستبقى اجابتك في سریة تامة 

  

  

  

  

  

  

  

  



من ھم االشخاص الذین یمكنك حقیقة أن تعتمد علیھم عندما تحتاج  )1

  للمساعدة ؟
1-                                         4-                               7-  

2-                                         5-                                8-  

3-                                         6-                               9-  

 ھل انت راض عن المساعدة المتحصل علیھا؟ )2

 تقریبا غیر راض  -3غیر راض                    -2غیر راض بتاتا                  -1

 راض جدا  -6راض                         -5تقریبا راض                      -4

متوتر على من یمكنك ان تعتمد حتى تشعر  عندما تكون تحت ضغط أو )3
 بالراحة؟

1-                                         4-                               7-  

2-                                         5-                               8-  

3-                                         6-                               9-  

 ھل أنت راض عن المساعدة المتحصل علیھا؟  )4

 تقریبا غیر راض  -3غیر راض                    -2غیر راض بتاتا                 -1

 راض جدا  -6راض                         -5تقریبا راض                      -4

 من یقبلك كما أنت بعیوبك وممیزاتك؟ )5

1-                                         4-                               7-  

2-                                         5-                               8-  

3-                                         6-                               9 

 حصل علیھا؟ ھل أنت راض عن المساعدة المت )6

 تقریبا غیر راض  -3غیر راض                    -2غیر راض بتاتا                 -2

 راض جدا  -6راض                         -5تقریبا راض                      -5

 



 ؟ عندما یحدث لك شيء ما على من تعتمد لیھتم بك )7

1-                                         4-                               7-  

2-                                         5-                               8-  

3-                                          6-                               9- 

 ھل أنت راض عن المساعدة المتحصل علیھا؟  )8

 تقریبا غیر راض  -3غیر راض                    -2راض بتاتا                 غیر -1

 راض جدا -6راض                         - 5تقریبا راض                     -4

عندما تستسلم للیأس على من یمكنك حقیقة أن تعتمد علیھ لمساعدتك  )9

 حتى تشعر بالراحة ؟

1-                                         4-                               7-  

2-                                         5-                               8-  

3-                                          6-                               9- 

 ھل أنت راض عن المساعدة المتحصل علیھا؟  )10

 تقریبا غیر راض  -3غیر راض                    -2راض بتاتا                 غیر -2

 راض جدا -6راض                         - 5تقریبا راض                     -5

عندمل تكون مضطرب على من یمكنك حقیقة ان تعتمد علیھ  )11
 لتھدئتك ؟

1-                                         4-                               7-  

2-                                         5-                               8-  

3-                                          6-                               9- 

 ھل أنت راض عن المساعدة المتحصل علیھا؟  )12

 تقریبا غیر راض  -3اض                   غیر ر -2غیر راض بتاتا                 -1

 راض جدا -6راض                         - 5تقریبا راض                     -4

 


