
  

 

 "پرسشنامه بني املللي فعاليت بدني"
انواع فعاليت هاي بدني كه مردم به عنوان خبشي  ما قصد دارمي درباره

از زندگي روزمره شان اجنام مي دهند، اطالعات كسب كنيم.  سؤاهلا در 

 از نظربدني  روز گذشته7مورد زمان هايي خواهد بود كه مشا در طول 

فعال بوده ايد. لطفًا به تك تك سؤاهلا پاسخ دهيد حيت اگر خود را فرد 

پر حركت و فعايل به حساب مني آوريد. لطفًا فعاليت هايي را كه در حمل 

كار، به عنوان خبشي از كار در  منزل و ساختمان ، رفنت از جايي به 

جاي ديگر، فعاليت هايي كه به عنوان سرگرمي در اوقات فراغت و مترين 

 وشديد ورزشي اجنام مي دهيد، مهه را در نظر بگرييد . متام فعاليت هاي 

 اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد.  روز اخري7 را كه در طول متوسطي

به فعاليت هايي گفته مي شود كه قدرت بدني زياد شديد فعاليت هاي 

مي خواهد و باعث مي شود بسيار سريع تر از حالت عادي نفس بكشيد. 

 به فعاليت هايي گفته مي شود كه قدرت بدني متوسطي متوسطفعاليت هاي 

  مي خواهد و باعث مي شود مشا كمي تندتر از حالت عادي نفس بكشيد. 

 

 : فعاليت  بدني مرتبط با كار روزانه1خبش 

قسمت اول مربوط به فعاليت بدني مشا در حمل كار است، شامل كارهايي 

كه در ازاي آن حقوق مي گرييد، كشاورزي، شغل هاي داوطلبانه، شغل هاي 

دوره اي و هر شغل بدون حقوق ديگري كه مشا بريون منزل اجنام مي دهيد، 

البته به غري از كارهاي بدون حقوقي كه مشا در منزل يا بريون منزل 

براي مراقبت از خانه و خانواده اجنام مي دهيد (مانند كار� خانه، 

 بررسي 3كار در حياط (باغچه)، تعمريات عمومي). اين موارد در خبش 

 خواهند شد.

 

اخريًا شغل با حقوق يا بدون حقوقي (مانند شغل هاي داوطلبانه در  -١

 هالل امحر) بريون منزل داشته ايد؟

    بلي 

 : محل و نقل)2  (مراجعه به خبش خري 

 روز 7سؤال هاي بعدي در مورد فعاليت فيزيكي مي باشد كه مشا در طول 

اخري به عنوان خبشي از شغل با حقوق يا بدون حقوق خود اجنام 

 داده ايد. اين مورد شامل رفت و آمد به حمل كار مني باشد.



  

 

 مانند بلند  شديد چند روز آن فعاليت بدني روز اخري7در طول  -٢

كردن اجسام سنگني، حفر (حفاري، كندن)، ساخت و ساز سنگني يا 

  داشته ايد؟به عنوان خبشي از كارتانباال رفنت از پله ها 

 دقيقه به صورت 10حداقل به مدت تنها آن فعاليت هاي بدني كه 

 طول كشيده اند، مدنظر قرار دهيد. پيوسته

 .............. روز در هفته •

 (مراجعه فعاليت فيزيكي شديد وابسته به كار نداشته ام  •

 )4به سؤال 

  

معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي اجنام اين فعاليت هاي  -٣

  به عنوان خبشي از كار خود صرف كرده ايد؟شديدبدني 

 ................ ساعت در روز •

 ................. دقيقه در روز •

 

 دقيقه به 10حداقل به مدت باز هم  آن فعاليت هاي بدني را كه  -۴

 روز 7 اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد. در طول صورت پيوسته

 مانند محل بارهاي سبك متوسط چند روز آن فعاليت هاي بدني اخري

 اجنام داده ايد؟ لطفًا راه رفنت به عنوان خبشي از كار خود

 (پياده روي) را به حساب نياوريد. 

 .............. روز در هفته  •

 (مراجعه فعاليت فيزيكي متوسط وابسته به كار نداشته ام  •

 )6به سؤال 

 

معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي اجنام اين فعاليت هاي  -۵

  به عنوان خبشي از كار خود صرف كرده ايد؟متوسطبدني 

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 



  

 

 چند روز به عنوان خبشي از كار خود آن هم  روز اخري7در طول  -۶

پياده روي به عنوان   دقيقه به صورت پيوسته10حداقل به مدت 

 داشته ايد. لطفًا پياده رفنت به سركار يا خبشي از كار خود

 بازگشت از حمل كار را به حساب نياوريد. 

 .............. روز در هفته  •

 )2 (مراجعه به خبش پياده روي مرتبط با شغل نداشته ام  •

 

 به پياده رويمعموال� چه مدت از زمان را در چنني روزهايي براي  -٧

 عنوان خبشي از كار خود صرف كرده ايد؟

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 

 : فعاليت بدني جهت محل و نقل (رفت و آمد)2خبش

اين سؤاالت در ارتباط با چگونگي رفت و آمد مشا از مكاني به مكان 

ديگر است (شامل مكان هايي مانند حمل كار، فروشگاه ها، سينما و ... 

 مي باشد).

 از با وسايل نقليه موتوري، چند روز آن  روز اخري7در طول  -٨

قبيل مرتو، اتوبوس، موتور سيكلت يا اتومبيل سواري سفر 

 كرده ايد؟ 

 .............. روز در هفته  •

 (مراجعه به سؤال سفر با وسايل نقليه موتوري نداشته ام  •

10( 

 

 با مرتو،  سفرمعموال� چه مدت از زمان را در چنني روزهايي براي -٩

اتوبوس، موتورسيكلت، اتومبيل سواري يا ساير وسايل نقليه 

 موتوري صرف كرده ايد؟

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

حاال مواردي را كه براي محل و نقل از مكاني به مكان ديگر (رفت و 

 پياده روي يا دوچرخه سواريآمد به حمل كار يا اجنام مأموريت و ...) 

 كرده ايد، مدنظر قرار دهيد.



  

 

، چند روز آن براي رفنت از مكاني به  روز اخري7 در طول  -١٠

  دقيقه به صورت پيوسته10حداقل به مدت مكان ديگر آن هم 

 كرده ايد؟دوچرخه سواري 

 .............. روز در هفته  •

 براي رفنت از جايي به جاي ديگر دوچرخه سواري نكرده ام  •

 )12(مراجعه به سؤال 

 

 معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي رفنت از مكاني  -١١

 كرده ايد؟دوچرخه سواري به مكان ديگر 

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 

 دقيقه 10حداقل به مدت ، چند روز آن  روز اخري7 در طول  -١٢

پياده روي  رفنت از مكاني به مكان ديگر براي به صورت پيوسته

 كرده ايد؟ 

 .............. روز در هفته  •

 براي رفنت از مكاني به مكان ديگر پياده روي نكرده ام  •

 )3(مراجعه به خبش 

 

 معموال� چه مدت از زمان را  در چنني روزهايي براي رفنت از  -١٣

 كرده ايد؟پياده روي مكاني به مكان ديگر 

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 

 : كار منزل، امور تعمرياتي منزل و مراقبت از خانواده3خبش 

 داخل يا  روز اخري7 اين قسمت در مورد فعاليت هايي است كه در طول

خارج از منزل اجنام داده ايد از قبيل كارهاي منزل، كارهاي مربوط 

به باغچه يا حياط منزل، امور تعمرياتي عمومي و مراقبت از 

 خانواده.

 دقيقه به صورت 10حداقل به مدت  فعاليت هاي بدني كه  -١۴

  روز اخري،7 اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد. در طول پيوسته



  

مانند محل بارهاي سنگني، خرد شديد چند روز آن فعاليت هاي بدني 

كردن هيزم، 



  

در باغچه  برف روبي يا كارهايي از قبيل كندن و شخم زدن زمني 

  خود داشته ايد؟يا حياط منزل

 .............. روز در هفته  •

 فعاليت  فيزيكي شديد در باغچه يا حياط منزل نداشته ام  •

 )16(مراجعه به سؤال

 

 معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي اجنام  -١۵

 در حياط يا باغچه منزلتان صرف كرده ايد؟شديد فعاليت هاي بدني 

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 

 دقيقه 10حداقل به مدت  دوباره آن فعاليت هاي بدني كه  -١۶

 7 اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد. در طول به صورت پيوسته

مانند محل بارهاي متوسط  چند روز فعاليت هاي بدني ،روز اخري

سبك، جارو كردن، متيز كردن شيشه هاي پنجره، كار كردن با چنگك 

حياط يا (جهت مجع آوري برگ ها، صاف كردن سطح خاك و ...) در 

  داشته ايد؟باغچه

 .............. روز در هفته  •

 فعاليت  بدني متوسط در حياط يا باغچه نداشته ام  •

 )18(مراجعه به سؤال

 

 معموال� چه مدت از زمان را در چنني روزهايي براي اجنام  -١٧

در حياط يا باغچه منزلتان صرف  اين فعاليت هاي فيزيكي متوسط

 كرده ايد؟

 ............. ساعت در روز •

 ............. دقيقه در روز •

 

 دقيقه 10حداقل به مدت  بار ديگر آن فعاليت هاي بدني كه  -١٨

 7  اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد. در طولبه صورت پيوسته

مانند محل بارهاي متوسط  چند روز فعاليت هاي بدني روز اخري،

سبك، متيز كردن شيشه هاي پنجره، سابيدن كف اتاق و جارو زدن 

  اجنام داده ايد؟درون منزل خود



  

 

 .............. روز در هفته  •

 فعاليت  بدني متوسط در داخل منزل اجنام نداده ام  •

 )4(مراجعه به خبش 

 

معموال� چه مدت از زمان را در چنني روزهايي براي اجنام اين   -١٩

 در داخل منزل صرف كرده ايد؟ متوسط فعاليت هاي بدني

 ............. ساعت در روز  •

 ............. دقيقه در روز •

 

 : تفريح، ورزش و فعاليت فيزيكي در اوقات فراغت4خبش 

 تنها  روز اخري7اين قسمت در مورد فعاليت هايي است كه مشا در طول 

به منظور تفريح، ورزش، مترينات جسماني يا در اوقات فراغت اجنام 

داده ايد. لطفًا فعاليت هايي را كه قبال� اشاره منوده ايد، در نظر 

 نگرييد. 

 بدون در نظر گرفنت پياده روي هايي كه قبال� اشاره كرده ايد،  -٢٠

 دقيقه به 10حداقل به مدت ، چند روز آن  روز اخري7در طول 

  خود پياده روي كرده ايد؟اوقات فراغت در صورت پيوسته

 .............. روز در هفته  •

 (مراجعه به در اوقات فراغت خود پياده روي نكرده ام  •

 )22سؤال 

 

 معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي در اوقات فراغت  -٢١

  كرده ايد؟پياده رويخود 

 ............. ساعت در روز  •

 .............. دقيقه در روز •

 

 دقيقه به صورت 10حداقل به مدت  فعاليت هاي بدني كه  -٢٢

  روز اخري،7  اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد. در طولپيوسته

مانند ايروبيك (ورزش شديد چند روز آن فعاليت هاي بدني 

 هوازي)، دويدن، دوچرخه سواري سريع، شناي سريع، فوتبال در

 خود اجنام داده ايد؟اوقات فراغت 



  

 .............. روز در هفته  •

 فعاليت  فيزيكي شديد در اوقات فراغت خود اجنام نداده ام  •

 )24(مراجعه به سؤال 

 

 معموال� چه مدت از زمان را در چنني روزهايي براي اجنام  -٢٣

 فعاليت هاي بدني شديد در اوقات فراغت خود صرف كرده ايد؟

 ............. ساعت در روز  •

 .............. دقيقه در روز •

 

 10 دوباره آن فعاليت هاي بدني را كه حداقل به مدت  -٢۴

دقيقه به صورت پيوسته اجنام داده ايد، مدنظر قرار دهيد. در 

مانند متوسط  چند روز آن فعاليت هاي بدني  روز اخري،7 طول

دوچرخه سواري با سرعت متوسط، شنا با سرعت متوسط، تنيس دو 

  خود اجنام داده ايد؟اوقات فراغتنفره (گروهي)، واليبال در 

 .............. روز در هفته  •

فعاليت  بدني متوسط در اوقات فراغت خود نداشته ام.  •

 )5(مراجعه به خبش 

 

 معموال� چه مدت از زمان را در چنني روزهايي براي اجنام  -٢۵

  در اوقات فراغت خود صرف كرده ايد؟متوسطفعاليت هاي بدني 

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 

 : زمان صرف شده در حالت نشسته 5خبش

اين سؤاالت مربوط به زمان هايي است كه مشا موقع اجنام كارهاي خود يا 

 هستيد. اين "نشسته"در اوقات فراغت در منزل يا در حمل كار در حالت 

زمان مي تواند شامل زمان هايي باشد كه مشا پشت ميز نشسته ايد يا 

دوستان و اقوام خود را مالقات مي كنيد، مطالعه مي كنيد و نشسته يا 

مل داده  تلوزيون متاشا مي كنيد. زمان هايي كه در وسايل نقليه موتوري 

 نشسته ايد را در نظر نگرييد.

 معموال� چه مدت زماني  روز اخري در، يك روز كاري7 در طول  -٢۶

  سپري كرده ايد؟نشستهرا به صورت 



  

 ............. ساعت در روز •

 ............... دقيقه در روز •

 

 

 (آخر هفته) معموال�  روز اخري در، يك روز تعطيل7 در طول  -٢٧

  سپري كرده ايد؟نشستهچه مدت زماني را به صورت 

 ............. ساعت در روز •

 ............... دقيقه در روز •

 

 
 
 

 پايان پرسشنامه
 از مهكاري مشا سپاسگزارمي

اين پرسشنامه توسط دفرت هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم 
 پزشكي ايران  ترمجه شده است .

 
 
 



  

 

 "پرسشنامه بني املللي فعاليت بدني"
ما قصد دارمي درباره فعاليت هاي بدني كه مردم به عنوان خبشي از 

زندگي روزمره شان اجنام مي دهند، اطالعات كسب كنيم.  سؤاهلا در مورد 

 به صورت حركات  روز گذشته7زمان هايي خواهد بود كه مشا در طول 

بدني فعال بوده ايد. لطفًا به تك تك سؤاالت پاسخ دهيد حيت اگر خود 

را فرد فعايل به حساب مني آوريد. لطفًا فعاليت هايي را كه در حمل كار، 

يا به عنوان خبشي از كار منزل و حياط (باغچه)، رفنت از جايي به 

جاي ديگر، مترينات ورزشي و فعاليت هايي كه به عنوان سرگرمي در 

 اوقات فراغت اجنام مي دهيد، مدنظر قرار دهيد. 

 اجنام داده ايد،  روز اخري7را كه در طول شديدي متام فعاليت هاي 

به فعاليت هايي اطالق مي شود كه شديد مدنظر قرار دهيد. فعاليت هاي 

قدرت بدني زيادي مي خواهد و باعث مي شود بسيار شديدتر از حالت 

عادي نفس بكشيد. لطفًا فقط فعاليت هايي را مدنظر قرار دهيد كه 

  اجنام داده ايد. دقيقه به صورت پيوسته10حداقل به مدت 

 مانند بلند شديدچند روز آن فعاليت بدني  روز اخري 7در طول  -١

كردن اجسام سنگني، حفاري (مثل كندن باغچه)، ايروبيك (ورزش 

 هوازي)، دوچرخه  سواري سريع، فوتبال و دويدن داشته ايد؟

 .............. روز در هفته  •

 )3 (مراجعه به سؤال فعاليت  بدني شديد نداشته ام  •

 

معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي اجنام اين فعاليت هاي  -٢

  به صورت پيوسته صرف كرده ايد؟شديدبدني 

 ............. ساعت در روز •

 ............... دقيقه در روز •

 اجنام داده ايد،  روز اخري7 را كه در طول متوسطيفعاليت هاي بدني 

 به فعاليت هايي اطالق متوسطمدنظر قرار دهيد. فعاليت هاي فيزيكي 

مي شود كه قدرت متوسطي مي خواهد و باعث مي شود مشا كمي تندتر از 

 حالت عادي نفس بكشيد.

 10حداقل به مدت لطفًا فقط فعاليت هايي را مدنظر قرار دهيد كه 

  اجنام داده ايد.دقيقه به صورت پيوسته

 



  

 مانند محل متوسطچند روز آن فعاليت فيزيكي  روز اخري 7در طول  -٣

بارهاي سبك، دوچرخه  سواري با سرعت متوسط يا واليبال اجنام 

 داده ايد؟ لطفًا پياده روي را به حساب نياوريد.

 .............. روز در هفته  •

 )5 (مراجعه به سؤال فعاليت  بدني متوسط نداشته ام  •

 

معموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي اجنام فعاليت هاي  -۴

  صرف كرده ايد؟متوسطبدني 

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 اختصاص پياده روي به  روزگذشته7لطفًا مدت زماني را كه در طول 

داده ايد، مدنظر قرار دهيد. اين قسمت پياده روي در حمل كار، در 

خانه، براي رفنت از حملي به حمل ديگر و هر نوع پياده روي ديگر كه 

مشا به عنوان تفريح، ورزش، مترينات جسماني يا در اوقات فراغت اجنام 

 داده ايد را شامل مي شود.

 

 دقيقه و به 10مدت حداقل ، چند روز آن به  روز اخري7در طول  -۵

 داشته ايد؟پياده روي  صورت پيوسته

 .............. روز در هفته   •

 )7 (مراجعه به سؤال پياده روي نداشته ام  •

 

 صرف كرده پياده رويمعموال� چه مدت زماني در چنني روزهايي براي  -۶

 ايد؟

 ............. ساعت در روز •

 .............. دقيقه در روز •

 مني دامن/ مطمئن نيستم •

  نشسنتبه روز اخري 7آخرين سؤال مربوط به اوقاتي است كه مشا در طول 

اختصاص داده ايد كه شامل نشسنت در حمل كار، در خانه، هنگام اجنام 

تكاليف و در اوقات فراغت مي باشد. اين زمان نشسنت پشت ميز، نشسنت 

يا مل دادن هنگام متاشاي تلوزيون و مطالعه و زماني كه براي نشسنت 

 با دوستان و فاميل اختصاص داده ايد را هم شامل مي شود.



  

 

  نشسنتبههر روز ، چه مدت زماني را در  روز اخري7 در طول  -٧

  داده ايد؟ اختصاص

 الف) ............. ساعت در روز

 ب) ............... دقيقه در روز

 ج) مني دامن/ مطمئن نيستم

 
 
 
 

 پايان پرسشنامه
 از مهكاري مشا سپاسگزارمي
اين پرسشنامه توسط دفرت هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم 

 پزشكي ايران ترمجه شده است .
 


	اين پرسشنامه توسط دفتر هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي ايران  ترجمه شده است .

