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بعض القائمة على عبارات يستخدمها تحتوي هذه  .الصعوبات في تأدية المهام التي تقوم بها عادة  تجد بعض عندما يؤلمك ظهرك قد 

ك النها تصف ما تشعر به عند قراءتك لهذه العبارات، قد تبدوا بعضها مألوفة ل حالتهم عندما يشعرون بألم الظهر. خاص لوصفاألش

 اليوم.

ذا أمامها. إ √، ضع عالمة حالتك اليومفقط بما تشعر به اليوم. اذا قمت بقراءه عبارة تصف فكر عندما تقوم بقراءه هذه القائمة، 

 نتقل للعبارة التالية.اليوم، إترك الفراغ الذي بجانبها خاليا  وإ تككانت العبارة ال تصف حال

 

 .فقط نها تصف حالتك اليومتذكر: ضع عالمة أمام العبارات التي أنت متأكد من أ

 1 .في المنزل معظم الوقت بسبب ظهري. ىأبق 

 2 .بشكل متواصل للحصول على وضع مريح غير من وضعيأ. 

 3 . بسبب ألم الظهرأمشي ببطئ أكثر من المعتاد. 

 4 .كالمعتاد.لم أقم بأي من األعمال المنزلية  يبسبب ظهر 

 5 . ظهريأستخدم قضبان اليد الجانبية للصعود على السلم بسبب. 

 6 . للحصول على الراحة أكثر من المعتاد  أستلقيظهري بسبب.  

 7 .  الكرسي. مسك بشي ما للنهوض من علىأأن  بسبب ظهري، يجب علي 

 8 . ظهري أحاول الحصول على مساعدة اآلخرين للقيام ببعض األعمال ليبسبب. 

 9 . من السابق بسبب ظهري ببطئ أكثرأرتدي مالبسي. 

 11 .أقف لفترات قصيرة فقط بسبب ظهري. 

 11 .تكاء على ركبتي.اء أو اإلناالنح عدم بسبب ظهري، أحاول 

 12 .قيام من الكرسي بسبب ظهريأواجه صعوبة في ال. 

 13 مؤلم تقريبا  طوال الوقت.. ظهري 

 14 واجه صعوبة في التقلب في السرير بسبب ظهري.. أ 

 15 .ظهري ألم بسبب ضعيفةكل شهيتي لأل. 

 16 .أجد صعوبة في إرتداء الجوارب بسبب ظهري. 

 17 .بسبب ظهريفقط مشي لمسافات قصيرة أ. 

 18نام جيدا  بسبب ظهري. . ال أ 

 19 .اعدة شخص آخر.بسبب ألم ظهري، أرتدي مالبسي بمس 

 21 .جلس معظم اليوم بسبب ظهريأ. 

 21 .أتجنب األعمال المنزلية الشاقة بسبب ألم الظهر. 

 22 . خرين أكثر من السابق.مع اآل سريع الغضب و عصبيبسبب ألم ظهري، أنا 

 23 .المعتاد.من  بسبب ظهري، أصعد السلم أبطئ 

 24 .ظهري.زم السرير أغلب األحيان بسبب أال 
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