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  تعليمات 
  

ذه السلس  ر ه ئلة لتستفس ن األس ن ة م ع
االت ا األعراض  /الح ي تحس به ي الت  ف
دكذراعك ك، أو ي درتك ، أو آتف  وعن مق

ة اطات معين ة نش ى تأدي اء أن   .عل الرج
ى  ب عل لتجي ك آ ى حالت اًء عل ؤال، بن  س

  خالل األسبوع الماضي،
رقم المناسب           .و ذلك بوضع دائرة حول ال

ك ا نح ل م تس ا  إذا ل اط م ة نش لفرصة لتأدي
ّدر    ء، فالرجا خالل األسبوع الماضي    أن تق

بأفضل ما تستطيع لتختار الجواب األقرب      
ئلة،        .إلى الدقة  ي األس يس  عند إجابتك عل ل

ارس  تخدم لتم د أو ذراع تس ًا أي ي مهم
اطك ابة أو  نش د المص ت الي واء آان  س
  .السليمة

الرجاء أن تجيب بناًء على مقدرتك بغض        
ا العمل       النظر عن ا   ؤدي به . لطريقة التي ت
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  .الرجاء أن تقـيِّـم قدرتـَك على فعل النشاطات التالية خالل األسبوع الماضي، و ذلك بوضع دائرة حول الرقم الذي يقع تحت الجواب المناسب

بصعوبة   بال صعوبة  

  خفيفة

بصعوبة 

  متوسطة

بصعوبة 

  شديدة

غير 

  قادر

  5  4  3  2  1  . اإلغالقَةـحَكم أو ُمأن تفتح علبة جديدًة. 1

  5  4  3  2  1   ).   مثل غسل الحيطان أو إزاحة األثاث أو سواها من األشياء الثقيلة( أن تقوم بأعمال المنزل الثقيلة  .2

  5  4  3  2  1   .  أن تحمل آيس التسوق أو حقيبة الوثائق.3

  5  4  3  2  1  . أن تغسل ظهرك. 4

  5  4  3  2  1  .أن تستخدم سكينًا لتقطيع الطعام. 5

 أو  التنسمثل لعب(ذراعك أو آتفك أو يدك  أن تقوم بنشاطات ترفيهية تبذل فيها بعض القوة أو الدفع عبر . 6
  ). سواها من األلعاب األخرى

  

1  2  3  4  5  

 
  ال أبدًا  

   على اإلطالق

  بشكل

   طفيف

  بشكل

   متوسط

  بشكل  آثيرًا

   بالغ للغاية

المشكلة في ذراعك أو آتفك أو يدك بنشاطاتك  خالل األسبوع الماضي، هل أثرت .7

النادي /االجتماعية العادية مع عائلتك، أو أصدقائك، أو جيرانك، أو زمالئك بالمهنة

  )ضع دائرة حول الرقم المناسب(االجتماعي؟ 

1  2  3  4  5  

  

غير محدود على   

  اإلطالق

  محدود

  بشكل طفيف

  محدود

   بشكل متوسط

  محدود

  جدًا  

غير 

  قادر 

نشاط عملك ة في ذراعك أو آتفك أو يدك ب المشكلهل أثرت، الل األسبوع الماضيخ .8

  )ضع دائرة حول الرقم المناسب( ؟أو أي نشاطات يومية اعتيادية أخرى

1  2  3  4  5  

  

  .)ضع دائرة حول الرقم المناسب (ي أحسست بها خالل األسبوع الماضيالرجاء تقدير شدة العوارض التالية الت

  ال يوجد 

   

  بشكل  ليًالق

   متوسط

  بشدة  بشدة

   بالغة للغاية

  5  4  3  2  1  . عوار في الذراع، أو الكتف، أو اليد/ألم /وجع. 9

  .في ذراعك، أو آتفك، أو يدك) مثل وخز الدبابيس و اإلبر(وخز  . 10
  

1  2  3  4  5  

 
صعوبة   ال صعوبة  

  خفيفة

صعوبة 

  متوسطة

  صعوبة

  شديدة

صعوبة بالغة الشدة بحيث ال 

  على النومأقدر 

عوار في /ألم/وجعالخالل األسبوع الماضي، آم آانت صعوبة نومك بسبب  . 11

  )ضع دائرة حول الرقم المناسب(ذراعك، أو آتفك، أو يدك؟ 

1  2  3  4  5  

  
  . يساوي عدد اإلجابات المكتملة) لعددا(  ، حيث25× ] 1 –) مجموع عدد اإلجابات=  [( األعراض /  اإلعاقاتإجمالي درجات:  )مختصر (ات الذراع والكتف واليدإعاق

                                                                                                                                    العدد                                                                 
  . وز عدد البنود الناقصة بندًا واحدًا إذا تجا)مختصر ( الدرجات في مقياس إعاقات الذراع والكتف واليدحساب إجمالي ال يمكن
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  )اختياري(وحدة قياس العمل 

  
   ).الرئيسيألعمال المنزلية إن آان ذلك هو دور عملك بما فيه القيام با( األسئلة التالية تستفسر عن تأثير مشكلة ذراعك، أو آتفك، أو يدك على مقدرتك على العمل 

  _______________________________________________________________ : ظيفتكو/ الرجاء أن تذآر ما هو عملك
ترك هذا القسم يمكنك (  أنا ال أعمل(.   

   سبوع الماضي، هل عانيَت أيَة صعوبٍة فيرتك الجسدية خالل األالرجاء أن تضع دائرًة حول الرقم األفضل وصفًا لمقد

  

صعوبة   ال صعوبة  

  خفيفة 

صعوبة 

  متوسطة

  صعوبة 

  شديدة

غير 

  قادر 

  5  4  3  2  1  أن تستخدم أسلوبك االعتيادَي في عملك؟.   1

  5  4  3  2  1   الذراع أو الكتف أو اليد؟ عوار/ ألم/ أن تؤّدي عمَلَك االعتيادي، و ذلك بسبب وجع.   2

  5  4  3  2  1  ن تؤّدي عملك بشكٍل حسن مثلما تريد؟ أ.   3

  5  4  3  2  1  أن تقضي نفس القدر من الوقت الذي تستغرقه عادًة ألداِء عملك؟ .   4

  

  )اختياري(فنون األداء  /وحدة قياس الرياضات 

  . أو آليهماو على لعب الرياضة تتعلق األسئلة التالية بتأثير مشكلة ذراعك، أو آتفك، أو يدك، على العزف على آلتك الموسيقية أ

  . ، فالرجاء اإلجابة بالنظر إلى ذلك النشاط الذي تعتبره األهم بالنسبة إليك)أو االثنين معًا(  أآثر من آلة موسيقية، تعزف علىإذا آنت تمارس أآثر من رياضة، أو 

  ________________________________________ __: الرجاء اإلشارة إلى الرياضة أو اآللة الموسيقية األآثر أهمية بالنسبة لك

 ترك هذا القسميمكنك ( على أي آلة موسيقية أنا ال ألعب أي رياضة أو أعزف (.  

   رتك الجسدية خالل األسبوع الماضي، هل عانيَت أيَة صعوبٍة فيالرجاء أن تضع دائرًة حول الرقم األفضل وصفًا لمقد

ال توجد  

  صعوبة

صعوبة 

  خفيفة 

 صعوبة

  متوسطة

  صعوبة 

  شديدة

  غير قادر 

  5  4  3  2  1  لرياضتك؟       أن تستخدم أسلوبك االعتيادي في عزفك على آلتك الموسيقية أو لعبك .   1

 عوار/ ألم /أن تعزف على آلتك الموسيقية، أو تلعب الرياضة التي تحبها بسبب وجع.   2

  ؟ أو اليد الذراع أو الكتف 

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1   على آلتك الموسيقية أو تلعب رياضتك بشكٍل جيٍد مثلما تحب؟ أن تعزف.   3

أن تقضي نفس الوقت االعتيادي في التمرين أو في العزف على آلتك الموسيقية أو لعب .   4

  رياضتك؟

1  2  3  4  5  

  

   .25 و من ثم اضرب الحاصل بالرقم ،1  ثم انقص منها العدد ،)عدد البنود (4ـمها على الرقم ـ  و قّساجمع القيم الرقمية لكل جواب،: يةجمالي درجات وحدات القياس االختيارللحصول على إ

  . جمالي درجات وحدة القياس االختيارية إذا آانت هناك أية بنود ناقصة حساب إال يمكن

  
  
  
  

    
                 


