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 (SDM-Q-9) المشاركة في اتخاذ القراراتاستبيان حول 

 

 أي آالم، أي تشخيص(؟ما السبب في توجهك إلى طبيبك/طبيبتك )على سبيل المثال،  [مثال]

 أي عالج(؟ أي قرار تم اتخاذه )على سبيل المثال، [مثال]

 

كل خانة توضح مدى العبارات التالية مرتبطة بالتجارب التي مررت بها عند زيارة الطبيب الوارد ذكرها أعاله. ُيرجى وضع عالمة على 

 .العبارةانطباق 

 .اتخاذه يجب قرارا   هناك أن بوضوح ي/أخبرتني طبيبتيطبيب أخبرني -1

على  غير صحيح☐

 اإلطالق

 إلى غير صحيح☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ صحيح إلى حد ماغير ☐

 كبير

 صحيح تماما  ☐

 أرغب في المشاركة في القرار. كيف بدقة عرفت أن/أرادت طبيبتي  يعرف طبيبي أن أراد -2

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 .حالتي لعالج تصلح   متعددة طرق ا هناك أن طبيبي/أخبرتني طبيبتي أخبرني  -3

صحيح على  غير☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 .بدقة المختلفة العالج طرق وعيوب مزاياطبيبي/شرحت لي طبيبتي  لي شرح -4

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 .المعلومات جميع فهم علىطبيبي/ساعدتني طبيبتي  ساعدني -5

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ صحيح إلى حد ماغير ☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 .لدي المفضلة العالج طريقة عنطبيبي/سألتني طبيبتي  سألني -6

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 
International License. To view a copy of the license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/legalcode  

 
January 2018, translated by Hamzah Al Zubaidi & Ward Saidawi (University of Sharjah, UAE)  
Translation of the original “9-item Shared Decision Making Questionnaire (SDM-Q-9)” 
Authorised by Martin Härter & Isabelle Scholl (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, 
Germany). 

 بالموازنة بين مختلف إمكانات العالج بدقة. طبيبي/طبيبتيوأنا  قمنا -7

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 طريقة العالج معا .  ي/طبيبتيطبيبوأنا  اخترنا -8

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

صحيح إلى حد ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐

 توصلنا أنا وطبيبي/طبيبتي إلى اتفاق حول كيفية المتابعة. -9

غير صحيح على ☐

 اإلطالق

غير صحيح إلى ☐

 حد كبير

حد صحيح إلى ☐ صحيح إلى حد ما☐ غير صحيح إلى حد ما☐

 كبير

 تماما  صحيح ☐
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