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 نسخه فارسي پرسشنامه

Version Iranian -DASH Quick The 

:دستورالعمل براي بيماران

و(اين پرسشنامه عالئم بيماري و همچنين توانائي شما را در انجام بعضي فعاليتهاي ...) مانند درد، سوزش، ضعف
. بدني بررسي ميكند

ا با كشيدن دايـره دور: يد به تمام سواالت پاسخ دهيد لطفا بر اساس وضعيت سالمتي كه در هفته گذشته داشته
.عدد مناسب

اگر شما فرصت انجام فعاليتي را در هفته گذشته نداشته ايد، لطفا بهترين تخمين خود را در مورد اينكـه كـدام
.پاسخ دقيقترين پاسخ است بزنيد

ا) اندام فوقاني(مهم نيست كه شما از كدام دست خود ستفاده مي كنيد، لطفا بر اساس توانائي براي انجام فعاليت
.تان پاسخ دهيد؛ بدون توجه به اينكه چگونه آن كار را انجام مي دهيد

: نكته مهم
و دست، شامل كل اندام فوقاني يعني شانه، بازو، آرنج، ساعد، مچ دسـت.1 در اين پرسشنامه اصطالح بازو، شانه

(و دست مي شود و ساعد استمنظور از بازو، فاصله شانه. )تا مچ دست شامل بازو، آرنج
و تمام آن ها را پاسخ دهيدل.2 .طفا هيچ سؤالي را بدون پاسخ نگذاريد



Quick DASH 
و ارزيابي كنيددر هفته گذشتههاي زير طفا توانائي خود را در انجام فعاليتل با كشيدن دايره دور عدد: برآورد

 زير پاسخ مناسب

 بدون
 مشكل

 كمي
 مشكل

 نسبتا
سطمتو

 مشكل
 شديد

 عدم توانائي

12345 سفت يا جديد شيشه دربباز كردن1
ي ديوار ها، شستشومثل(انجام كارهاي سنگين خانه2

و غيرهشستشو )ي كف اتاق
12345

12345 پاكت خريد مغازه يا كيف دستي كوچككردن حمل3
12345 شستن پشت تان4
12345 تكه كردن غذا يا پوست كندن ميوهاستفاده از چاقو براي5
تان شانه يا دست فعاليتهاي تفريحي كه در آنها با بازو،6

، واليبالمانند( اعمال مي كنيد ضربهنيرو يا مقداري
چكشگلف؛ )غيرهو تنيس،پرتاب

12345

به هيچ
 وجه

 بي نهايت زياد نسبتا كمي

، شانه يا دست شما در طي هفته گذشته، مشكل بازو7
تا چه اندازه با فعاليتهاي اجتماعي معمول شما با

تان تداخل پيدا يا گروه همسايگان،خانواده، دوستان
؟بودكرده 

12345

به هيچ وجه
محدود
 نشده

كمي
محدود
 شده

نسبتا
محدود
 شده

خيلي
محدود
 شده

 عدم توانائي

به8 خاطر مشكل بازو، شانه يا آيا در طي هفته گذشته
دست تان در كار يا ديگر فعاليتهاي معمول روزانه تان 

 محدود شده بوديد؟

برآورددر هفته گذشته زير را شدت عالئملطفا
(نمائيد )دور عدد مناسب دايره بكشيد.

12345

 بسيار شديد شديد متوسط خفيف هيچ
12345 درد بازو، شانه يا دست9

در بازو، شانه يا دست) سوزن سوزن شدن(سوزش 10
 تان

12345

 بدون
 مشكل

كمي
 مشكل 

نسبتا
 مشكل 

مشكل
 شديد

آنقدرمشكل
توانم كه نمي

 بخوابم
در طي هفته گذشته، به خاطر درد شانه، بازو يا دست 11

 تان چقدر مشكل در خوابيدن داشتيد؟
12345
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):ارياختي(بخش كاركردن
با در بعديسؤاالت و دست ارتباط شامل كارهاي خانه داري،( بر روي توانائي شما در كاركردن است تان تاثير منفي مشكل بازو، شانه

)اگر كار اصلي شماست

 _______________________: شغل خود را بنويسيد/لطفا كار
)را تكميل نكنيداين قسمت در اين صورت(من كار نميكنم

. فا دور عددي كه به بهترين صورت توانائي بدني شما را در هفته گذشته توصيف مي كند، دايره بكشيدلط
 آيا در انجام موارد زير مشكل داشته ايد؟

 بدون
 مشكل

 كمي
 مشكل

 نسبتا
 متوسط

 مشكل
 شديد

عدم
 توانائي

12345 براي كاركردن؟هميشگي تانو شيوهاستفاده از تكنيك1

12345 به خاطر درد بازو، شانه يا دست هميشگي تان كار انجام2

12345 كاركردن به آن خوبي كه دلتان مي خواست؟3

12345 براي كاركردن؟ هميشگي تانصرف زمان4

اي/ بخش ورزش كردن ):اختياري(نوازندگي حرفه
و دست . در نواختن موسيقي يا ورزش كردن يا هر دو است تانسؤاالت زير در مورد تاثير منفي مشكل بازو، شانه

دو(اگر شما بيش از يك ورزش مي كنيد يا آلت موسيقي مي نوازيد ، لطفا با توجه به آن فعاليتي كه بيشترين اهميت را براي)يا هر
.شما دارد جواب دهيد

 _______________________: لطفا نوع ورزش يا آلت موسيقي كه براي شما بيشترين اهميت را دارد بنويسيد
)را تكميل نكنيداين قسمت در اين صورت(من ورزشكار يا نوازنده نيستم

. لطفا دور عددي كه به بهترين صورت توانائي بدني شما را در هفته گذشته توصيف مي كند، دايره بكشيد
 آيا در انجام موارد زير مشكل داشته ايد؟

 بدون
 مشكل

 كمي
 مشكل

 نسبتا
 متوسط

 مشكل
 شديد

عدم
 توانائي

 يا نواختن آلت موسيقي تان براي هميشگي تانو شيوهاستفاده از تكنيك1
 ورزش كردن؟

12345

يا ورزش كردن به خاطر درد بازو، شانه هميشگي تان موسيقي آلت نواختن2
 يا دست؟

12345

آلت3 كه هميشگي تانموسيقي نواختن دلتان يا ورزش كردن به آن خوبي
 مي خواست

12345

12345 براي تمرين يا انجام نوازندگي يا ورزشهميشگي تانزمان مقدار صرف4


