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 عن ألم أسفل الظهر جز الناتجعدرجة المقياس 
 

 لدرجة العجز) روالند موريس(إستبيان 
 
 
 
 

 . علي القيام بها في األحوال العاديةعتدتاعندما تشعر بألم في الظهر، قد تجد صعوبة في القيام ببعض األمور التي 
 

عندما تقرأ  . حينما يشعرون بألم الظهرهمتحتوي هذه القائمة علي بعض العبارات التي يستخدمها الناس في وصف حالت
 .اليومعند قراءة هذه القائمة، فكر في حالتك . اليومهذه العبارات، قد تلفت بعض العبارات انتباهك حيث تصف حالتك 

تقل إلي انإذا لم تصف العبارة حالتك، اترك المربع فارغا و. أمامها" √" ضع عالمة اليومعندما تقرأ عبارة تصف حالتك 
 .لعبارة التاليةا
 .اليومتذآر، عليك وضع عالمة فقط أمام العبارة إذا آنت متأآدا من أنها تصف حالتك  
 
 
 . معظم اليوم في المنزل بسبب األلم في ظهريظلأ � .1
 .أقوم بتغيير وضعي آثيرا آي أشعر بالراحة في ظهري � .2
 . عن المعتاد بسبب األلم في ظهريءمشي ببطأ � .3
 .عتدت علي القيام بها في المنزلا ال أقوم بأي من األعمال التي ي،بسبب األلم في ظهر � .4
 .درابزين عند صعود الساللمال  بسبب األلم في ظهري، أستعمل � .5
 .بسبب األلم في ظهري، أرقد للحصول علي الراحة أآثر من المعتاد � .6
 .آرسي منخفضحتاج إلي اإلمساك بشئ ما آي أتمكن من القيام من على أبسبب األلم في ظهري،  � .7
 .ستعانة باآلخرين آي يقوموا باألمور بدال منيبسبب األلم في ظهري، أحاول اال � .8
 . أآثر من المعتاد بسبب األلم في ظهريءرتدي مالبسي ببطأ � .9

 .لفترات قصيرة فقط بسبب األلم في ظهريأقف  � .10
 .نحناء او الرآوعالبسبب األلم في ظهري، أحاول عدم ا � .11
 .يام من الكرسي بسبب األلم في ظهريأجد صعوبة في الق � .12
 .ظهري يؤلمني معظم اليوم � .13
 .أجد صعوبة في التقلب في الفراش بسبب األلم في ظهري � .14
 .شهيتي ليست جيدة جدا للطعام بسبب األلم في ظهري � .15
 .رتداء الجوارب بسبب األلم في ظهرياأجد صعوبة في  � .16
 .مشي مسافات قصيرة فقط بسبب األلم في ظهريأ � .17
 .أنام أقل من المعتاد بسبب األلم في ظهري � .18
 . مالبسيرتداءالظهري، أحتاج لمساعدة شخص آخربسبب األلم في  � .19
 .وقات اليوم بسبب األلم في ظهريأجلس معظم أ � .20
 .أتجنب المهام الشاقة في المنزل بسبب األلم في ظهري � .21
 .مع الناسأآثرمن العادة  معكر المزاجبسبب األلم في ظهري، أصبحت عصبي و � .22
 .بسبب األلم في ظهري، أصعد الساللم بشكل أبطأ من المعتاد � .23
 . معظم اليوم بسبب األلم في ظهريظل في الفراشأ � .24


