
 

 

 استمارة قياس مستوى نشاطك البدني

االستمارة التالية غرضها معرفة مستوى نشاط الشخص البدني، وبالتالي تحفيزه على ممارسة النشاط البدني، لذا 
 ، وفي نهاية اإلجابة علىعلى مستوى نشاطك البدني بدقة من أجل التعرف على األسئلة التاليةينبغي اإلجابة 

األسئلة يمكن التعرف على مستوى النشاط البدني للشخص وذلك بجمع درجات األسئلة التسعة، ومن ثم النظر إلى 
 .الموضحة في فقرة التقييم اإلرشاديةاألرقام 

 الدرجة السؤال
  المصعد؟هل تستخدم الدرج بداًل من   -1 

 5 دائما        
 2 أحيانا        
 0 ال      

هل تقوم بالمشي بداًل من استعمال السيارة في المسافات القصيرة التي ال تتجاوز   - 2 
 كيلومتر واحد ؟

 

 5 دائما       
 2 أحيانا       

 0 ال                 
كم يوم في األسبببوت تمارن نشبباطًا بدنيًا رأو رااضببيًاع مرتفع الشببدة، يزداد   ل    - 3 

دقيقة  20ن تنفسببببببببك ومعدل ضببببببببربات قلبك كييرًا ، وتسببببببببتمر في  مدة ال تقل ع
 ؟متواصلة أو متقطعة على فترات

 

 9 كل يوم     
 7 أيام( 6-4معظم أيام األسبوع )     

 4 أيام( 3-2أيام األسبوع )بعض                  
 1 مرة واحدة في األسبوع     
 0 نادرا  جدا       

كم يوم في األسبببوت تمارن نشبباطًا بدنيًا رأو رااضببيًاع معتدل الشببدة، يزداد   ل    - 4 
تنفسك ومعدل ضربات قلبك فوق المعتاد في الراحة، وتستمر في  مدة ال تقل عن 

 ؟على فترات يقة متواصلة أو متقطعةدق 30

 

 9 كل يوم     
 7 أيام( 6-4معظم أيام األسبوع )     
 4 أيام( 3-2بعض أيام األسبوع )     
 1 مرة واحدة في األسبوع     
 0 نادرا  جدا       



 

 

 الدرجة السؤال
كم يوم في األسبوت تمارن تمرانات تقواة العض ت رتمرانات األثقال أو التمرانات   -5 

السبببواديةع لتقواة عضببب ت جسبببمك، أوتقوم بعمل يدو  مجهد في المنزل أو في 
 ؟في  حمل األشياء الحديقة

 

 9 كل يوم     
 7 أيام( 6-4معظم أيام األسبوع )     
 4 أيام( 3-2بعض أيام األسبوع )     
 1 مرة واحدة في األسبوع     
 0 نادرا  جدا        

  كيف تصف طبيعة عملك اليومي في الوظيفة؟   -6 
 3 نشط وأتحرك كثيرا  من مكان آلخر معظم الوقت      
 2 متوسط النشاط والحركة     
 1 قليل النشاط والحركة     

 0 جلوس ، كل وقتيعمل مكتبي بحت                 
  كيف تصف طبيعة نشاطك في المنزل؟    - 7 

 3 معظم الوقت وأقوم بجميع أعمال المنزل التي تتطلب جهدأتحرك     
 2 متوسط الحركة والنشاط    
 1 قليل النشاط والحركة     

 0 جالس معظم الوقت                
أو الجلون أمام الكمبيوتر أو كم من الوقت تقضي  يوميًا في مشاهدة التلفزاون،   - 8 

 ؟  االجتماعيع بغرض الترفي االنترنت رومواقع التواصل 
 

 3 أقل من ساعتين في اليوم     
 1 ساعات في اليوم 5 - 3من     
 0 ساعات في اليوم 5أكثر من     

  ع؟  سواء الكتب العادية أو الرقميةكم من الوقت تقضي  يوميًا في القراءة ر  - 9 
 3 ال شيء      

 2 حوالي ساعة يوميا                   
 1 حوالي ساعتين     
 0 أكثر من ساعتين     

 



 

 

 النتيجة والتقييم:

 درجة فأكير فأنت نشيط جدًا، أستمر على هذا النشاط. 43إذا حصلت على  

 استمر على األقل عند هذا الحد من النشاط. وامكنك زاادة نشاطك أو درجة فأنت نشيط،  42-34إذا حصلت على  

 ، وانصح بزاادة نشاطك البدني.إلى حد ما طدرجة فأنت نشي 33-52إذا حصلت على  

 درجة فأنت غير نشط بما في  الكفاية، وال بد من زاادة نشاطك البدني. 52إذا حصلت على أقل من  
 

المصدر: الهزاع، هزاع محمد. دليل النشاط البدني للعاملين الصحيين في دول مجلس التعاون الخليجي. الرياض: 

 .م4102ذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، المكتب التنفي

 

 


