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 هرك في حياتك اليومية من فضلك جاوب على األسئلة   الجايين   و ضعظنحبو نعرفو الي تكونهولك وجايع 
 

  علي الجواب الصحيح مع الشكر) X(  عالمة 
 

                   هري                            ظنبقي  تقريبا الوقت الكل في الدار علي خاطر وجايع  - .1
                     هري                                  ظرشة مرات باش انقص وجايع  نبدل وضعيتي  ب- .2
                   هري                                      ظعلي خاطر وجايع  نمشي بالشوية  علي العادة - .3
                     ار   ما عادش نعمل حتى حاجة  آنت متعود نعملها في الد هريظعلي خاطر وجايع   .4
                 هري نشد في الحيط باش نطلع  الدروج                              ظعلي خاطر وجايع   .5
                 هري نتمد اآثر من العادة باش نرتاح                                  ظعلي خاطر وجايع   .6
                م نقوم من الفوتاي                                 هري نتعمد  باش نجظعلي خاطر وجايع   .7
                  هري نطلب من اآلخرين  باش  يقضيو في بصالتي                  ظعلي خاطر وجايع   .8
                          علي العادة                                   هري  نلبس بشوية  ظعلي خاطر وجايع   .9

                                                     هري     ظعلي خاطر وجايع  نبقي  واقف  شوية  برآة  - .10
                                            هري   نحاول ما نتبصشي وما نقعمزشي    ظعلي خاطر وجايع   .11
                                         اش  نقوم من الكرسي بهري  نلقي صعوبة ظعلي خاطر وجايع   .12
                                                                     هري  أآثرية  الوقت     ظ فيعندي وجايع   .13
                                       هري  نلقي صعوبة آي باش نتقلب  في فرشي ظعلي خاطر وجايع   .14
                                                       هري  ظشاهيتي  للماآلة  نقصت علي خاطر وجايع  - .15
                                              هري  نلقي مشكلة  باش نلبس   آالصتي  ظعلي خاطر وجايع   .16
                                             هريظما نجم نمشي  آان مسافة قصيرة  علي خاطر وجايع  - .17
                                                                         هري  ظنرقد اقل  علي خاطر وجايع  - .18
                                                            هري   حد  يعاوني باش نلبسظعلي خاطر وجايع   .19
                                                    هري  نبقي قاعد   أآثرية  الوقت    ظ خاطر وجايع  علي .20
                                   هري   نتفادى  نعمل القضيات الكبيرة  في الدار   ظعلي خاطر وجايع   .21
       ي ما عادش باهية  مع الناسهري  وليت  نتنرفز اآثر من العادة  وطبيعتظعلي خاطر وجايع   .22
                                           هري  نطلع  الدروج  بالشوية  علي العادة   ظعلي خاطر وجايع   .23
                                                     هري  نبقي في الفرش اآثر الوقت   ظعلي خاطر وجايع   .24
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Validation of this Tunisian version of the RMDQ was published as Bejia l et al. Validation of the Tunisian version of the Roland Morris questionnaire. European Spine Journal 2005; 14: 171-4.  In their paper, the authors reference their method of translation as Beaton et al.  Guidelines for the process of cross cultural adaptation of self report measures Spine 2000; 25: 3186-91.




