
 2002منقحة أغسطس  -الصيغة المختصرة الستبانة النشاط البدني الدولية، لالستخدام عن طريق الهاتف

 (2002 أغسطس)                 ستبانة النشاط البدني الدوليةا
 سنة( 69-15والكبار للشباب ماضية )ال ةلقياس مستوى النشاط البدني في األيام السبع    

 لالستبانة، لالستخدام بواسطة الهاتفة المختصر  صيغةال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقول مستقلة  5أربع مجموعات من االستبانات؛ صيغة مطولة )تتكون من  (IPAQ) استبانة النشاط البدني الدولية تتضمن
لالسةتخدام  اإحةدا ن، ا(. لكة  صةيغة مةن الصةيغتين اسةتبانتعامةة بنود 4من األنشطة البدنية(، وصيغة مختصرة )مكونة من 
إن  ةد   ةذا االسةتبانات  ةو تةوفير أداة ئتها من قب  الشةخ  نسسة.(. بواسطة الهاتف، واألخرى لالستخدام الذاتي )يتم تعب

 مشتركة يمكن من خالل استخدامها الحصول على بيانات عن مستوى النشاط البدني المرتبط بالصحة، قابلة للمقارنة دوليًا.
 خلسية عن استبانة النشاط البدني الدولية

بةارات إجةراء اخت م2000فةي عةام  م، وتبع ذلك1998ينة جنيف في عام للنشاط البدني في مد بدأت عملية بناء مقياس دولي
موقعةًا(. ولقةد أرهةرت النتةالن النهاليةة أن المقةاييت المسةتخدمة تمتةا   14دولةة ) 12، شملت مكثسة لصدق المقياس وثبات.

لدراسات الوطنية لمعرفة صالحيتها لالستعمال في امع الستخدامها في أماكن متعددة وبلغات مختلسة،  ،بخواص قياس مقبولة
 شيوع ممارسة النشاط البدني لدى السكان.

 استبانة النشاط البدني الدولية ستخداما
بعةدم  ىوصةيلبحة  العلمةي. و لغةر  امراقبةة مسةتوى النشةاط البةدني، و لاسةتخدام اسةتبانة النشةاط البةدني الدوليةة علةى ُيحة  

 تخدمة، ألن ذلك يؤثر في الخصال  السيكومترية لألداة.إحداث أي تغيير في ترتيب األسئلة أو في الكلمات المس
 مة الثقافيةءالترجمة من اللغة اإلنجليزية والمال

يسه  استعمالها على  مما، يستحق التأييدأمر إن ترجمة استبانة النشاط البدني الدولية من اللغة اإلنجليزية إلى لغات أخرى 
لقةة بتةوفر االسةتبانة الدوليةة للنشةاط البةدني بلغةات مختلسةة مةن الموقةةع نطةاق واسةع. ويمكةن الحصةول علةى المعلومةات المتع

طريقةة الترجمةة  ، وفي حالة الشةروع فةي ترجمةة االسةتبانة، ف ننةا نوصةي بشةدة أن يةتم اسةتخدام www.ipaq.ki.seالتالي: 
إتاحةة  ضةع فةي االعتبةار ستبانة اإللكتروني. فضاًل، إذا كةان ممكنةًا،( الموضحة على موقع االBack translationالعكسية )

النسةةخة المترجمةةة مةةن االسةةتبانة الدوليةةة لكخةةرين، وذلةةك بوضةةعها فةةي الموقةةع اإللكترونةةي، ويمكةةن الحصةةول علةةى معلومةةات 
 النشاط البدني الدولية. مة الثقافية من خالل موقع استبانةءإضافية حول الترجمة والمال

 البيانات وترميز ا إدخال
ملحق مع إجابات كة  سةؤال مةن أسةئلة اسةتبانة النشةاط البةدني الدوليةة رمةو  مقترحةة للمتغيةرات والمةدى المتوقةع ل جابةات، 

وصةي بةأن يةتم وي ،لتسهي  عملية إدخال البيانات والتعام  معها، وللمساعدة في عملية تدريب القالمين على إجراء المقابالت
في خانة الدقالق، وفي حالةة اإلجابةة  120دقيقة " تكتب  120جابة السعلية للمجيب، فعلى سبي  المثال: " تسجي  اإلبالضبط 

 دفةةي عةةامو  1فةةي خانةةة السةةاعات، أمةةا فةةي حالةةة كةةون اإلجابةةة " سةةاعة ونصةةف " فتكتةةب علةةى أسةةاس  2بسةةاعتين، فتكتةةب 
 الدقالق.  دفي عامو  30الساعات، و 
 الدوليةاستبانة النشاط البدني  تطورات

إن التعاون الدولي حول استبانة النشاط البدني الدولية مستمر، وحاليًا يةتم إنجةا  دراسةة دوليةة حةول شةيوع ممارسةة النشةاط 
 البدني. ولمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الستبانة النشاط البدني الدولية.

 معلومات إضافية
معلومةات إضةافية حةول إجةراءات اسةتبانة النشةاط البةدني الدوليةة   www.ipaq.ki.seي التةالي: يتوافر في الموقع اإللكترونة

 :Booth, M. L. (2000). Assessment of Physical Activityيمكن الرجوع للمرجع التالي: و  لها،وطرق البح  المستخدمة في بنا

An International Perspective. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71 (2): s 114-20.                                 كمةا
لبحةوث أخةةرى نشةرت أو ألقيةت فةي مةةؤتمرات علميةة، حةول اسةتخدام اسةةتبانة  وفر، علةى الموقةع اإللكترونةةي، عةر  مةوجزيتة

 النشاط البدني الدولية.
 

http://www.ipaq.ki.se/
http://www.ipaq.ki.se/
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 لالستخدام بواسطة الهاتف ،النشاط البدني الدولية نةالستباة المختصر  صيغةال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنشةطة بدنيةة خةالل األيةام  قضيت. فةي ممارسةةسو  أسألك بعض األسئلة عن الوقت الذي   :أقرأ على المشارك
ط بةدنيًا. فكةر ينسسةك ييةر نشة تبةركنةت تع ك  سؤال من األسئلة التالية حتةى ونن نالماضية. فضاًل أجب ع ةالسبع

تلةك و اء تنقلك من مكان آلخةر، نث، و أأعمالك المنزليةكجزء من و  خالل عملك، في األنشطة البدنية التي تمارسها
 .تقوم بها في وقت فرايك بغر  الترويح أو التمرين أو الرياضةالتي 

قمةةت لتةةي تتطلةةب جهةةدًا بةةدنيًا مرتسةةع الشةةدة والتةةي اآلن فكةةر فةةي جميةةع األنشةةطة البدنيةةة ا  :أقةةرأ علةةى المشةةارك
أعلةى مرتسعة الشدة  ي تلك األنشطة التي تجع  تنسسةك الماضية. األنشطة البدنية  ةبممارستها خالل األيام السبع

، أو الجةري، أو ممارسةة ، مث  رفع أشياء ثقيلة، أو حرث األر ، أو ركوب الدراجة بسةرعة عاليةةبكثير من المعتاد
مرتسعةةة الشةةدة التةةي قمةةت فكةةر فقةةط فةةي األنشةةطة البدنيةةة   .، أو السةةباحة، أو نةةط الحبةة السةةلة كةةرة قةةدم، أوكةةرة ال

  في ك  مرة. ق على األ دقالق 10بممارستها لمدة 

 مارست في. نشاطًا بدنيًا مرتسع الشدة؟ اً ، كم يومالماضية ةاأليام السبعخالل  -1

 [VDAY; Range 0-7, 8, 9]  ........ يوم في األسبوع 
 دري/ أو يير متأكديال    8. 
 رفض اإلجابة   9. 

دة مرتسعةة الشةدة التةي قمةت بممارسةتها لمةفقط فةي األنشةطة البدنيةة  : فكرمجري المقابلةإيضاح من ) 
 في ك  مرة(. على األق  دقالق 10

 ة عةةنأو رفةةض اإلجابةة، (  ةةي صةةسر1: إذا كانةةت اإلجابةةة عةةن السةةؤال رقةةم )لمجةةري المقابلةةةملحورةةة ) 
 (.3نتق  مباشرة إلى السؤال رقم اأو لم يعر  الجواب،  ،السؤال

   مرتسع الشدة؟ اً بدني اً قضيت. في ك  يوم مارست في. نشاطمن الوقت  في المعتاد، كم -2

 ]Range 0HRSVD ;-16[  ساعة في اليوم   --  -- 
 ]Range 0MINVD ;-960, 998, 999[دقيقة في اليوم    -- -- -- 
  أدري/ أو يير متأكدال    998. 
 رفض اإلجابة    999. 

دة مرتسعةة الشةدة التةي قمةت بممارسةتها لمةفقط فةي األنشةطة البدنيةة  : فكرمجري المقابلةإيضاح من ) 
 في ك  مرة(. على األق  دقالق 10

المطلوب  ةو متوسةط الوقةت ألحةد األيةام التةي مارسةت فيهةا نشةاطًا بةدنيًا : مجري المقابلةمن  متابعة)  
ألن وقت الممارسة تساوت كثيرًا من يةوم آلخةر،  ،السؤال ا لم يتمكن المجيب من اإلجابة عنمرتسع الشدة. إذ
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مرتسةةع  بةةدني فةةي ممارسةةة نشةةاط الماضةةية عةاأليةةام السةةب: كةةم مجمةةوع الوقةةت الةةذي قضةةيت. خةةالل .أسةةأل
 (.الشدة؟

 ]Range 0HRSWV ;-121[  األسبوعساعة في    --  --     
 ]Range 0MINWV ;-6720, 9899, 9999[  األسبوعدقيقة في   -- -- -- 
 دري/ أو يير متأكديال    9998. 
 رفض اإلجابة   9999. 

قمةةت اآلن فكةةر فةةي جميةةع األنشةةطة البدنيةةة التةةي تتطلةةب جهةةدًا بةةدنيًا معتةةدل الشةةدة والتةةي   :أقةةرأ علةةى المشةةارك
أعلةى الشدة  ي تلك األنشطة التي تجعة  تنسسةك  معتدلةالماضية. األنشطة البدنية  ةبممارستها خالل األيام السبع

ممارسةة كةرة ، أو عاديةة، أو ركةوب الدراجةة بسةرعة خسيسةةرفةع أشةياء  ويمكةن أن تتضةمن، إلى حةدًا مةا من المعتاد
ال تحسةب المشةي  .، أو يسة  السةيارةأو يس  المالبةت يةدوياً  ،أو كنت المنزل، تنت الطاولة، أو ممارسة الطالرة

 دقةالق 10ة الشدة التي قمةت بممارسةتها لمةدة معتدلفكر فقط في األنشطة البدنية  األنشطة. مرة أخرى،ضمن  ذا 
 في ك  مرة.  على األق 

 ، كم يومًا مارست في. نشاطًا بدنيًا معتدل الشدة؟الماضية ةاأليام السبعخالل  -3

 [MDAY; Range 0-7, 8, 9]........ يوم في األسبوع   
 يير متأكددري/ أو يال    8. 
 رفض اإلجابة   9. 

دة الشةدة التةي قمةت بممارسةتها لمة معتدلةةفقط فةي األنشةطة البدنيةة  : فكرمجري المقابلةإيضاح من ) 
 دقالق على األق  في ك  مرة(. 10

 (  ةةي صةةسر، أو رفةةض اإلجابةةة عةةن3السةةؤال رقةةم ) ابةةة عةةن: إذا كانةةت اإلجلمجةةري المقابلةةةملحورةةة ) 
 (.5نتق  مباشرة إلى السؤال رقم اجواب، أو لم يعر  ال ،السؤال

 معتدل الشدة؟   اً بدني اً مارست في. نشاط ك  يومقضيت. في  في المعتاد، كم من الوقت -4

 ]Range 0MDHRS ;-16[ساعة في اليوم     --  -- 
 ]Range 0MDMIN ;-960, 998, 999[دقيقة في اليوم    -- -- -- 
 دري/ أو يير متأكديال     998. 
 رفض اإلجابة    999. 

دة ة الشةدة التةي قمةت بممارسةتها لمةمعتدلةفقط فةي األنشةطة البدنيةة  : فكرمجري المقابلةإيضاح من ) 
 دقالق على األق  في ك  مرة(. 10

: المطلةوب  ةو متوسةط الوقةت ألحةد األيةام التةي مارسةت فيهةا نشةاطًا بةدنيًا مجري المقابلةةمن  متابعة) 
السؤال ألن وقت الممارسة تساوت كثيةرًا مةن يةوم آلخةر،  نلمجيب من اإلجابة عمعتدل الشدة. إذا لم يتمكن ا
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بةةدني معتةةدل  فةةي ممارسةةة نشةةاط الماضةةية ةاأليةةام السةةبع: كةةم مجمةةوع الوقةةت الةةذي قضةةيت. خةةالل .أسةةأل
 الشدة؟(.

 ]Range 0MWHRS ;-112[  األسبوع ساعة في   --  -- 
 ]Range 0MWMIN ;-6720, 9998, 9999[ األسبوعدقيقة في   -- -- -- 
 دري/ أو يير متأكديال    9998. 
 رفض اإلجابة   9999. 

خةالل األيةام السةبع الماضةية، ويتضةمن ذلةك  المشةي فةي اآلن فكةر فةي الوقةت الةذي قضةيت.  :أقرأ على المشارك
نةواع المشةي المشي إلى العم ، والمشي أثناء العم ، وفي البيت، وخالل انتقالك من مكةان آلخةر، أو أي نةوع مةن أ

 . بغر  الترويح أو الرياضة

 ؟دقالق على األق  في ك  مرة 10المشي لمدة ، كم يومًا مارست في. الماضية ةاأليام السبعخالل  -5

 [WDAY; Range 0-7, 8, 9]........ يوم في األسبوع   
 دري/ أو يير متأكديال    8. 
 رفض اإلجابة   9. 

 دقالق على األق  في ك  مرة(. 10دة لم .قمت ب المشي الذي فقط في : فكرالمقابلة مجري  إيضاح من)

 (  ةةي صةةسر، أو رفةةض اإلجابةةة عةةن5السةةؤال رقةةم ) ن: إذا كانةةت اإلجابةةة عةةلمجةةري المقابلةةةملحورةةة ) 
 (.7أو لم يعر  الجواب، أنتق  مباشرة إلى السؤال رقم  ،السؤال

 ؟  المشي  ت في.مارسك  يوم في المعتاد، كم من الوقت قضيت. في  -6

 ]Range 0DHRSW ;-16[ساعة في اليوم     --  -- 
 ]Range 0DMINW ;-960, 998, 999[دقيقة في اليوم    -- -- -- 
 دري/ أو يير متأكديال     998. 
 رفض اإلجابة    999. 

    ذا لةم . إالمشةي: المطلوب  و متوسط الوقت ألحد األيام التةي مارسةت فيهةا مجري المقابلةمن  متابعة) 
كةم مجمةوع  :.السؤال ألن وقةت الممارسةة تسةاوت كثيةرًا مةن يةوم آلخةر، أسةأل تمكن المجيب من اإلجابة عني

 ؟(. الماضية ةاأليام السبعخالل  في المشي الوقت الذي قضيت.

 ]Range 0HRSWW ;-112[  األسبوع ساعة في  -- --  -- 
 ]Range 0MINWW ;-6720, 8999, 9999[  األسبوعدقيقة في   -- -- -- -- 
 دري/ أو يير متأكديال      9998. 
 رفض اإلجابة     9999. 
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أحسب وقةت الجلةوس الماضية.  ةخالل األيام السبع جالساً اآلن فكر في الوقت الذي قضيت.   :أقرأ على المشارك
وأثناء  ،الجلوس على المكتبوقت ن يتضمن ذلك في العم ، وفي المنزل، وفي الدراسة، وفي الترفي.. من الممكن أ

 .لمشا دة التلسزيون  ءأو االستلقا و الجلوسو أثناء  يارتك لصديق، و أثناء القراءة،  العم  على الكمبيوتر،

أيةةام اإلجةةا ة  ييةةرمةةن  أحةةد  ةةذا األيةةام فةةي جالسةةاً  ، كةةم مةةن الوقةةت قضةةيت.الماضةةية ةاأليةةام السةةبعخةةالل  -7
 ؟األسبوعية

 ]Range 0HRSDS ;-16[ اليوم في ساعة   --  -- 
 ]Range 0MINSD ;-999 ,998 ,960[  اليومفي دقيقة   -- --  -- 
 دري/ أو يير متأكديال     998. 
 رفض اإلجابة    999. 

، وكةذلك مسةتلقيًا وأنةت مسةتيق  الوقةت الةذي كنةت فية. ،ذلةك ضةمنيدخ  : مجري المقابلةإيضاح من ) 
 وقت الجلوس(.

. إذا لةم جالسةاً . تالةذي قضةي الواحةد لوقت فةي اليةومالمطلوب  و متوسط ا: مجري المقابلة متابعة من) 
كةم مجمةوع  :.السةؤال ألن وقةت الجلةوس يتسةاوت كثيةرًا مةن يةوم آلخةر، أسةأل ناإلجابة ع يتمكن المجيب من

 الوقت الذي قضيت. جالسًا في يوم االثنين الماضي؟(.

 ]Range 0HRSWS ;-16[ساعة في يوم األثنين     --  -- 
 ]Range 0MINWS ;-999 ,998 ,960[في يوم األثنين   دقيقة  -- --  -- 
 دري/ أو يير متأكديال     998. 
 رفض اإلجابة     999. 
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 :رافيةجالبيانات الديمو 

 ما  و نوع الجنت؟ .1

 (1)ذكر       ــــ       
 (2)أنثى      ــــ       

 )يكتب بالهجري، ويسجل في البيانات بالميالدي(كم عمرك؟  .2

 سنة       ــــ       
 (77)يير متأكد  أو دري/ يال     ــــ       
 (99)رفض اإلجابة           ــــ        

 كم سنة أنهيت من التعليم؟ .3

 سنة       ــــ       
 (7)دري/ يير متأكد  يال     ــــ       
 (9)رفض اإلجابة           ــــ        

    تعم  حاليًا براتب؟ .4

  (1)نعم        ـ ـــ       
 6في حالة اإلجابة هنا، أذهب إلى السؤال رقم          (2)ال         ــــ        
 6في حالة اإلجابة هنا، أذهب إلى السؤال رقم   (77)ال يدري/ أو يير متأكد      ــــ       
 6ل رقم في حالة اإلجابة هنا، أذهب إلى السؤا     (99)رفض اإلجابة      ــــ        

 )مجموع ساعات كل الوظائف(  في حالة اإلجابة بنعم، كم ساعة تعم  في األسبوع؟ .5

 ساعة في األسبوع   ــــ        
   (777)ال يدري/ أو يير متأكد     ــــ        
    (999)رفض اإلجابة      ــــ        

 كيف تصنف مكان إقامتك؟ .6

  (1)ألف نسمة(      100مدينة كبيرة  )أكثر من    ــــ        
 (2)ألف نسمة(   100 –ألف  30مدينة صغيرة )    ــــ       
 (3)ألف نسمة(         30 –مدينة ريسية ) ألف    ــــ        
 (4)قرية ) أق  من ألف نسمة(            ــــ
   (7)ال يدري/ أو يير متأكد      ــــ
    (9)رفض اإلجابة      ــــ        

https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links  

https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links

