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 نسخه فارسي پرسشنامه
The Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand Outcome 

Measure (The DASH) 

: براي بيماراندستورالعمل

و مانند درد( بيمارياين پرسشنامه عالئم و همچنين توانائي شـما را در انجـام بعـضي) ...، سوزش، ضعف
. فعاليتهاي بدني بررسي ميكند

بـا كـشيدن: كه در هفته گذشته داشته ايد به تمام سواالت پاسـخ دهيـديوضعيت سالمتلطفا بر اساس
.دايره دور عدد مناسب

اگر شما فرصت انجام فعاليتي را در هفته گذشته نداشته ايد، لطفا بهترين تخمين خود را در مـورد اينكـه
.كدام پاسخ دقيقترين پاسخ است بزنيد
ف(مهم نيست كه شما از كدام دست خود براي انجام فعاليت استفاده مي كنيد، لطفا بر اساس) وقانياندام

.توانائي تان پاسخ دهيد؛ بدون توجه به اينكه چگونه آن كار را انجام مي دهيد

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

و دست و ساعد است(. مي شوددست )منظور از بازو، فاصله شانه تا مچ دست شامل بازو، آرنج
ول.2 هاطفا هيچ سؤالي را بدون پاسخ نگذاريد . را پاسخ دهيدتمام آن
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و ارزيابي كنيددر هفته گذشتههاي زير طفا توانائي خود را در انجام فعاليتل با كشيدن دايره دور: برآورد
 عدد زير پاسخ مناسب

ونبد
 مشكل

 كمي
 مشكل

 نسبتا
 متوسط

 مشكل
 شديد

 عدم توانائي

12345 سفت يا جديد شيشه درب باز كردن1
12345 نوشتن2
12345 چرخاندن كليد3
12345 آماده كردن غذا4
12345 براي بازكردندر سنگينهل دادن5
12345انباالي سرت كابينتيا در قفسه چيزيقرار دادن6
ي شستشومثل(داري كارهاي سنگين خانهدادن انجام7

و غيرهشستشوديوار ها، )ي كف اتاق
12345

12345 در حياط خانهكردن باغباني يا كار8
12345 مرتب كردن رختخواب9

12345 پاكت خريد مغازه يا كيف دستي كوچككردن حمل 10
سكردن حمل 11 از(نگين جسم 12345) كيلوگرم5/4بيشتر
س 12 12345ر تعويض المپ باالي
12345 يا سشوار كشيدن موي سرتاننشست 13
12345 شستن پشت تان 14
12345 پليورپوشيدن 15
استفاده از چاقو براي تكه كردن غذا يا پوست كندن 16

 ميوه
12345

ي كه به تالش كمي نياز دارند فعاليتهاي تفريح 17
و كارت بازي، مانند( )غيرهبافتني

12345

تان شانه يا دست فعاليتهاي تفريحي كه در آنها با بازو، 18
، واليبالمانند( اعمال مي كنيد ضربهنيرو يا مقداري
)غيرهو پرتاب چكش، تنيسگلف،

12345

ن را آزادانهتا فعاليتهاي تفريحي كه در آنها دست 19
)غيرهو فريزبي، مانند بدمينتون(حركت ميدهيد

12345

رفتن از يك مكان به مكان(اداره نياز هاي مسافرت 20
يا مسافرت/ ديگر )ج شهرخاردر داخل شهر

12345

12345 فعاليتهاي جنسي 21
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به هيچ
 وجه

 بي نهايت زياد نسبتا كمي

ه، مشكل بازو، شانه يا دسـت شـما هفته گذشتطيدر 22
هاي اجتماعي معمـول شـما بـا تا چه اندازه با فعاليت 

تان تداخل پيـدا كـرده خانواده، دوستان يا همسايگان 
؟بود

12345

به هيچ وجه
محدود
 نشده

كمي
 محدود
 شده

 نسبتا
 محدود
 شده

خيلي
 محدود
 شده

 نائياعدم تو

در 23 گذشته به خاطر مشكل بازو، شانه يـا هفته طي آيا
هاي روزانـه تـان يا ديگر فعاليت تاندست تان در كار 

 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 دست 24

 را خاصي درد بازو، شانه يا دست هنگامي كه فعاليت 25
يدادد انجام مي

12345

در بازو، شانه يا دست) سوزن سوزن شدن(سوزش 26
 تان

12345

12345 ضعف در بازو، شانه يا دست تان 27

12345 سفتي در بازو، شانه يا دست تان 28

 بدون
 مشكل

كمي
 مشكل

نسبتا
 مشكل

مشكل
 شديد

آنقدرمشكل
توانم كه نمي

 بخوابم
در هفته گذشته، به خاطر درد شانه، بازو يا دست تان 29

 چقدر مشكل در خوابيدن داشتيد؟
12345

 كامال
 مخالفم مخالف

 نه موافق
 موافق نه مخالف

 كامال
 موافق

، شانه يا دستم احساس توانائي به خاطر مشكل بازو 30
كمتر، اعتماد به نفس كمتر يا كمتر مفيد بودن مي

 كنم

12345
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):اختياري(بخش كاركردن
با در بعديسؤاالت و دست منفي تاثير ارتباط شامل كارهاي خانه( بر روي توانائي شما در كاركردن است تانمشكل بازو، شانه

)داري، اگر كار اصلي شماست

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

. 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

12345 براي كاركردن؟هميشگي تانو شيوهاستفاده از تكنيك1

12345 به خاطر درد بازو، شانه يا دست هميشگي تانانجام كار2

12345 كاركردن به آن خوبي كه دلتان مي خواست؟3

12345 دن؟براي كاركر هميشگي تانزمان مقدار صرف4

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

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

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

 بدون
 مشكل

 كمي
 مشكل

 نسبتا
 متوسط

 مشكل
 شديد

عدم
 توانائي

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

12345

تاموسيقي آلت نواختن2 يا ورزش كردن به خاطر دردن هميشگي
 بازو، شانه يا دست؟

12345

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

12345

يا هميشگي تانزمان مقدار صرف4 براي تمرين يا انجام نوازندگي
 ورزش

12345


