
Cross cultural adaptation and validation of Neck OutcOme Score (NOOS) among Saudi 

Arabian populace. 

  Abstract 

Purpose: The basic aim of this study was to translate and cross-culturally validate a self-rated 

NOOS questionnaire from English to the Arabic language. Secondary objective includes to check 

internal consistency, test-retest reliability, the degree of agreement and construct validity 

of NOOS among cervical/neck pain subjects. Methodology: NOOS was cross-culturally 

translated from English to the Arabic language as per 4 stages described by Beaton et al. 146 

chronic neck pain patients were selected using a convenience sampling technique to administrate 

this questionnaire with a rest period of 48 hours between test and retest to see the reliability. 

Cronbach’s Alpha (Internal consistency), Inter-item correlation, agreement percentage, Intraclass 

correlation coefficient (ICC), Ceiling and floor effect were calculated to validate Arabic NOOS. 

Spearman (rho) correlation was used to compare the pain subscale with VAS for construct 

validity. Results: There was excellent (∞ >0.9) internal consistency and excellent test-retest 

reliability (ICC >0.9). There was no floor or ceiling effect for any of five constructs but in many 

individual items (n=31) have more than 15% of participants had either floor or ceiling effect. The 

coefficient of variance (CV) was generally high but minimal detectable change (MDC) was within 

acceptable range (<30%). NOOS-pain and symptoms subscales were a moderate correlation with 

VAS. Conclusion: Translated Arabic NOOS is reliable and valid hence can be used in chronic 

neck pain conditions. 

Version LK 1.1: On May 05, 2019 the Arabic version of NOOS was updated to LK 1.1 with the 
following changes: additional cultural examples (e.g. during the prayer) were added to item M1, 
PT5, PT6 and PT8. The main stem of the questions were not changed.
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نتیجة مخرجات الرقبة
الرقبة االم من یعانون الذین لألشخاص استبیان

______________________________________________________: االسم

_____________________________________________________:التاریخ

التعلیمات
مالحظة كیف تفعل وكیف تتعامل مع االم الرقبة ھذا االستبیان یحتوي على أسئلة تتعلق بمشاكل الرقبة. واجابتك سوف تساعدنا في 

.الیومیةفي الحیاة 
من فضلك ، سؤال اختار اجابة واحدة فقط لكل ،نسبة لكلبااألفضل ضع عالمة على اإلجابة رجاء اإلجابة على كل سؤال عن طریق و

.كل األسئلة اجب عن
اجابة  أفضلوع الماضي، رجاء تخمین خالل األسب ذي صلة بالنسبة لك، أو كان السؤال عن شيء لم یحدث لكإذا كان السؤال غیر 

.أكثر دقةوالتي قد تكون 
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بالحركة المتعلق الجزء
….…األسئلة التالیة، فكر في مشاكل الرقبة التي كانت لدیك خالل األسبوع الماضي. كم مرعند الرد على 

1M .؟على  حین صالةكما تفعل  ھل لدیك القدرة على تحویل رأسك تماما ودون صعوبة
ابدانادراأحیاناغالباطوال األسبوع

2M . الرأس للخلف بكافة الطرق دون صعوبة؟ھل لدیك القدرة على إمالة الرقبة أو

ابدانادراأحیاناغالباطوال األسبوع

3Mلدیك القدرة على النظر ألسفل عند مستوى الصدر دون صعوبة؟ . ھل

ابدانادراأحیاناغالباطوال األسبوع

األسبوع الماضي، عند ...ما ھي درجة آالم الرقبة التي شعرت بھا خالل 

.M4 تحویل رأسك الى جانب واحد بكافة الطرق؟

ابدانادرامعتدلخفیفال شيء

.M5 إمالة رأسك أو عنقك للخلف بكافة الطرق؟

ابدانادرامعتدلخفیفال شيء
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بالتیبس المتعلق الجزء
(االنحناء أو االلتفات). إلى أي درجة قد شعرت بتیبس في الرقبة خالل األسبوع تصلب الرقبة یتضمن صعوبة في تنفیذ حركات الرقبة 

الماضي؟

6.M كیف تكون عنقك متیبسة عندما تكون لتوك مستیقظ صباحا؟

تیبس شدید جداتیبس شدیدمتوسطةالقلیلال شيء على اإلطالق

.M7 متیبسة بعد ذلك طوال الیوم؟كیف تكون عنقك

تیبس شدید جداتیبس شدیدمتوسطةالقلیلال شيء على اإلطالق

االعراض
مشاكل الرقبة التي حدثت لك خالل األسبوع الماضي. ذكرعند الرد على األسئلة التالیة، ت

.SY1؟ حاالتھ أسوأ في یكون عندما عنقك ألم یبدو كیف 
تیبس شدید جداتیبس شدیدمتوسطةالقلیلال شيء على اإلطالق

.SY2 صداع؟ لدیك كان ھل
األسبوع طوالغالباأحیانانادراأبدا

.SY3حاالتھ؟ أسوأ في یكون عندما صداعك یبدو كیف
شدیدةجدا شدیدة          متوسطةخفیفةشيء ال

.SY4بالدوار؟ شعرت ھل
األسبوع طوالغالبا          أحیانانادراأبدا

.SY5التركیز؟ في صعوبة لدیك كان ھل

األسبوع طوالغالبا          أحیانانادراأبدا
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النوم اضطرابات
انت عندما الماضي، األسبوع خالل نومك تضطرب بعنقك مشاكل لدیك درجة أي إلى

1L.S السریر؟ في ترقد 
معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

2L.Sصداع؟ لدیك كان ھل

شدیدةشدیدة جدا      متوسطةخفیفةال شيء

3L.Sحاالتھ؟ أسوأ في یكون عندما صداعك یبدو كیف
شدیدةجدا شدیدة          متوسطةخفیفةشيء ال

.SL4عنقك؟ مشاكل بسبب سیئ بشكل نمت مرة كم
األسبوع طوالغالبا          أحیانانادراأبدا

واأللم الیومیة االنشطة
... الماضي، عندما انتما درجة شعورك بآالم في الرقبة خالل األسبوع 

1. A الكمبیوتر؟ أمام الجلوس أو التلفزیون مشاھدة أو القراءة المثال سبیل على واحدة، ساعة من ألكثر متواصل تجلس
شدیدةجدا شدیدة          متوسطةخفیفةشيء ال

2. Aصداع؟ لدیك كان ھل
شدیدةجدا شدیدة          متوسطةخفیفةشيء ال

3. Aحاالتھ؟ أسوأ في یكون عندما صداعك یبدو كیف

شدیدةجدا شدیدة          متوسطةخفیفةشيء ال
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. A4عنقك؟ مشاكل بسبب سیئ بشكل نمت مرة كم

شدیدةجدا شدیدة          متوسطةخفیفةشيء ال

…إلى أي درجة تجعل مشاكل عنقك الحیاة الیومیة صعبة خالل األسبوع الماضي، عندما انت

. A5 ؟ ساعة 1 من ألكثر متواصال تجلس
معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. A6 بالتسوق؟ تقوم

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. A7 الغبار؟ نفض أو الطبخ مثل الخفیفة، المنزلیة باألعمال القیام عند

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. A8 الكنس؟ أو األرض غسل مثل الثقیلة، المنزلیة باألعمال القیام عند

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق
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الیومیة الحیاة االنشطة في المشاركة
الماضي، رجاء تخمین أفضل اجابة إذا كان السؤال غیر ذي صلة بالنسبة لك، أو كان السؤال عن شيء لم یحدث لك خالل األسبوع 

.والتي قد تكون أكثر دقة
…إلى أي درجة تؤدى مشاكل عنقك الي صعوبة الحیاة الیومیة خالل األسبوع الماضي، عندما انت

. PT1 العمل؟ في الزمالء أو األصدقاء أو عائلتك زیارة مثل االجتماعیة، الحیاة في تشارك

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. PT2 الیدویة؟ الحرف أو الھوایات مثل المفضلة، الترفیھیة األنشطة تمارس
معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. PT3

التنس؟ كرة أو والجري الدراجات وركوب السباحة مثل المفضلة، الریاضیة نشاطاتك تمارس 

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. PT4 خارجھ؟ أو المنزل في دراستك أو عملك إلى دوامك
معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

PT5.  ؟ سجودمثل سبیل  المفضلة، للوقت الذي ترغبھتكون قادرا على المشاركة في األنشطة البدنیة

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق

. PT6 ؟سجد على سبیل المثال التمامترغبھا التي بالطریقة المفضلة، البدنیة األنشطة في المشاركة على قادرا تكون

معتبرة جدامعتبرةمتوسطةخفیفةال شيء على اإلطالق
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الحیاة جودة
7. PT حیاتك؟ نمط على تغییرات إلجراء عنقك مشاكل تؤدى ھل

الى مدى كبیرلحد معتبراباعتدالإلى حد ما       الشىء على االطالع

8. PTالعالقات أو والھوایات الترفیھیة واألنشطة العمل من الحد أو تجنب مثل عنقك، لمشاكل نتیجة حیاتك في قیود واجھت ھل 
؟أسلو أثناء السجود ,االجتماعیة

الى مدى كبیرلحد معتبراباعتدالإلى حد ما       ال شيء على اإلطالق

9. PT إلیك؟ الناس بأقرب عالقات على عنقك مشاكل اثرت ھل
الى مدى كبیرلحد معتبراباعتدالإلى حد ما       ال شيء على اإلطالق

10. PT الغضب؟ أو واإلحباط الحزن من تعاني ھل المثال سبیل على علیك، عاطفي تأثیر عنقك لمشاكل ھل
الى مدى كبیرلحد معتبراباعتدالإلى حد ما       اإلطالقال شيء على 
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