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تاریخچه و اطالعات
تاریخچه و اطالعات
اصطالح سواد بدنی به "انگیزه ،اعتماد ،توان بدنی ،سطح دانش و ادراکی اطالق میشود که افراد به دنبال توسعه
آن در طول زندگی خود ،به منظور حفظ فعالیت بدنی در سطح مناسب هستند" (وایتهد ،2010 ،1ص .)5
همانطور که در راستای یادگیری سواد زبانی ،مهارتهای خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و سخن گفتن با یکدیگر
ادغام میشود ،سواد بدنی نیز همچون یک سفر پیشرونده است که در آن اجزای مختلفی وجود دارد؛ به عنوان
مثال توان بدنی ،رفتار روزانه ،سطح دانش و ادراک ،انگیزه و اعتماد با یکدیگر ادغام میشود و این اجزا برای
تسهیل زندگی و لذت بردن از فعالیت بدنی ،با یکدیگر بهطور جامع در تعامل میباشند .کودکی که از سواد بدنی
برخوردار میباشد  ،نه تنها قادر به انجام حرکات قابل اطمینان در موقعیتهای چالشی بدنی است ،بلکه قادر به
درک محیط بدنی و پیشبینی نیازهای حرکتی احتمالی نیز میباشد و عالوه بر این ،میتواند بهطور هوشمندانه و
خالقانهای به نیازهای بدنی پاسخ دهد (وایتهد .)2001 ،در مقابل ،کودکی که از سطح باالی سواد بدنی برخوردار
نیست ،تنها به دنبال اجتناب از انجام فعالیت بدنی در هر موقعیت ممکن قرار میگیرد و از حداقل سطح
اطمینان در توانمندی بدنی برخوردار میباشد و انگیزهای برای شرکت در فعالیت بدنی نظاممند ندارد (وایتهد،
.)2010

Whitehead
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نسخه دوم -ارزیابی سواد بدنی درکانادا چیست؟
ارزیابی کانادایی سواد بدنی ( ،)CAPL-2پروتکل جامعی است که میتواند با دقت و اطمینان ،طیف وسیعی از
مهارتها و تواناییهایی را ارزیابی کند که سطح سواد بدنی کودک را مشخص و به پیشرفت آن کمک میکند
(النگمویر و همکاران .)2015 ،سواد بدنی ،فراتر از بحث تناسب اندام بوده و از انگیزه و مهارت حرکتی مجزا
است .آزمون  CAPL-2نمونه منحصر به فردی است که چندین جنبه سواد بدنی را ارزیابی میکند .اطالعات
مربوط به آزمون  CAPL-2در وبگاه آنالین ذیل ثبت شده و خالصه نتایج ارزیابی آن نیز در این وبگاه
 www.capl-eclp.caبرای دسترسی قرار گرفته است.
1
گروه تحقیقات اضافه وزن و زندگی فعال و سالم ( ، )HALOاز سال  2008برای رشد و توسعه سیستماتیک
آزمون  CAPLفعالیت داشته است .نمونه  ،CAPL-2به عنوان نسخه دوم این ارزیابی شناخته میشود ،این
نمونه بر اساس ارزیابی بیش از  10هزار کودک کانادایی بازنگری شده است .هدف از این تغییرات ،تضمین این
مساله است که نتیجه حاصل از ارزیابی مورد نظر ،بهطور دقیق و با اطمینان ،سطح سواد بدنی فعلی کودک را
ارزیابی میکند .در واقع نسخه دوم ،بیانگر بهترین نتایج حاصل از آزمون  HALOمیباشد که حاصل تالش
بیش از  100محقق و مربی در زمینه های مرتبط میباشد.
آزمون  ،CAPL-2مفهومی است که شامل  4حوزه مطالعاتی بوده و با استفاده از مدل ارائه شده در شکل  ،1به
تصویر کشیده میشود .هر حوزه شامل عناصر مختلف آزمون بوده و در راستای ارزیابی انگیزه ،اعتماد ،سطح
دانش ،ادراک و همچنین توان بدنی کودک طراحی شده است .در این مدل حوزه رفتار روزانه به عنوان برونده
رفتاری  3حوزه مطالعاتی دیگر در نظر گرفته میشود .این مدل نمایانگر عقیده گروه  HALOاست ،با این
مفهوم که ارائه سطح باالیی از سواد بدنی برای یک کودک غیر فعال امری بسیار دشوار به شمار میآید.
کودکی که از سطح دانش ،ادرک ،انگیزه ،اطمینان و توان بدنی کافی برخوردار میباشد ،با احتمال بیشتری
میتواند از فواید یک زندگی فعال و سالم بهرهمند گردد .شکل 1همچنین نشان میدهد که همپوشانی حوزههای
مطالعاتی ،این حقیقت را برجسته میکند که سواد بدنی ،نتیجه تعامل بین عوامل متعدد میباشد .در واقع،
امتیازات حاصل از عناصر آزمون یک حوزه ممکن است تحت تاثیر امتیازات حوزههای دیگر باشد (به عنوان مثال،
عملکرد یک کودک در آزمون  ،PACER 15m/20mممکن است تحت تاثیر انگیزه وی برای انجام فعالیت
بدنی باشد).
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شکل :1حوزههای اصلی سواد بدنی

رفتار روزانه

انگیزه و

دانش و

اعتماد به

درک

نفس

توانمندی بدنی

سواد بدنی برای چه افرادی قابل ارزیابی است؟
آزمون ارزیابی سواد بدنی کانادایی ( ،)CAPL-2برای کودکان  8تا  12سال طراحی شده است .بیشتر کودکان
در این سنین میتوانند فعالیتهای این آزمون را با موفقیت انجام دهند .اگرچه کودکان دارای معلولیت ممکن
است قادر به تکمیل تمام فعالیتهای این آزمون نباشند ،اما توصیه میشود که همه کودکان  8تا 12سال که
قادر به انجام این فعالیتها هستند با این شرط که انجام این آزمون موجب به خطر افتادن سالمتشان نمیگردد
برای انجام این آزمون ترغیب شوند .هر بخش از آزمون ،با جزئیات کامل توضیح داده میشود .با این کار امکان
تکمیل موفقیتآمیز آزمون مستقل از هرگونه مشکالت فردی مرتبط با زبان و یادگیری کودکان به حداکثر
میرسد .بخشهای مختلف آزمون ( CAPL-2آزمون ارزیابی سواد بدنی کانادایی -نسخه دوم) میتواند به
منظور ارائه نتیجه ارزیابی هر یک از ویژگیهای سواد بدنی ،بهطور مستقل اجرا ،امتیازبندی و تشریح شود .موارد
آزمون همچنین میتواند برای ارائه امتیازات جامع هر یک از حوزههای مطالعاتی آزمون با یکدیگر ترکیب شوند
(به شکل  2مراجعه کنید) .عالوه براین ،سیستم امتیازدهی ،امکان محاسبه امتیاز کلی سواد بدنی را برای همه
کودکان فراهم میکند ،که این قابلیت به همراه تشریح و تفسیر نتیجه آزمون ،بر اساس سن و جنسیت کودک
میباشد .پنل اطالعاتی  19دانشمند پژوهشی در زمینه فعالیت بدنی دوران کودکی ،منجر به تخصیص اطالعات
تخصصی آنها جهت تدوین سیستم امتیازدهی  CAPL-2گردید .امتیازات خام در ابتدا توسط گروه HALO
(گروه تحقیقات اضافه وزن و زندگی فعال و سالم) و بر اساس بازخوردهای دریافتی از این دانشمندان طراحی
گردید .این دانشمندان بودند که تصمیم گرفتند چه عناصری در تعیین سواد بدنی کلی کودک مهمترند و در
نهایت ،سیستم امتیازدهی با توجه به دادههای حاصل از  10هزار کودک کانادایی اصالح گردید.
10

شکل  :2سیستم امتیازدهی جامع
امتیاز کل سواد بدنی
 100امتیاز
توانمندی بدنی

رفتار روزانه

 30امتیاز

 30امتیاز
میانگین تعداد گام های روزانه
(گام شمار)

تست رفت و برگشت PACER

 25امتیاز

 10امتیاز

تست ( CAMSAزمان +
مهارت)
 10امتیاز

خودگزارشی از تعداد روزهای

تست پالنک

هفته که کودک درگیر فعالیت

 10امتیاز

 MVPAاست.
 5امتیاز

انگیزه و اعتماد به نفس
 30امتیاز

دانش و درک
 10امتیاز

انگیزه ذاتی

سوال :درک و فهم فعالیت بدنی

( 3آیتم)

(پر کردن جاهای خالی)

 7/5امتیاز

 6امتیاز

شایستگی

( 3آیتم)

سوال :دستورالعمل فعالیت بدنی روزانه

 7/5امتیاز

 1امتیاز

تمایل قبلی

سوال :تعریف آمادگی قلبی تنفسی

( 3آیتم)

 1امتیاز

 7/5امتیاز

کفایت

سوال :تعریف استقامت و قدرت

( 3آیتم)

عضالنی

 7/5امتیاز

 1امتیاز
سوال :بهبود مهارت های ورزشی
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برگزاری آزمون چقدر زمان میبرد؟
برای کودکی که بهطور فردی مورد آزمون قرار میگیرد ،آزمون  CAPL-2را میتوان در حدود  30-40دقیقه
انجام داد .اگر چندین کارشناس آزمونگر در زمان انجام آزمون حضور داشته باشند ،امکان ارزیابی کودکان بهطور
گروهی نیز وجود دارد .گروههای متشکل از  25کودک میتوانند توسط یک تیم آزمونگر  3نفره در مدت زمان
 90دقیقه تحت ارزیابی قرار گیرند .البته مدت زمان تخمینی آزمون ،آن زمانی که افراد از گام شمار برای
اندازهگیری فعالیت بدنی روزانه استفاده میکنند را شامل نمیشود ( 7روز کامل) .انجام آزمون ،میتواند در طی
یک جلسه باشد و یا گاهی میتواند به چندین روز تقسیم شود .زمان مورد نیاز برای انجام ارزیابی هر کدام از
بخشهای آزمون  CAPL-2متفاوت است و این زمان از حدود  1دقیقه برای انجام آزمون پالنک تا  20دقیقه
برای تکمیل پرسشنامه متغیر بوده و بستگی به سن و سواد خواندن کودک دارد.
آزمونگرهایی که خودشان آزمون را مدیریت میکنند (به عنوان مثال معلمان ،مربیان و غیره) ،میتوانند
ساختاربندی متفاوت را برای روند ارزیابی در نظر بگیرند .پروتکلهای ویژهای میتواند جهت ارزیابی گروههایی
متشکل از  25کودک و در حدود  10-15دقیقه طراحی شود که میتوان با استفاده از آن دو پروتکل را در هر
روز انجام داد البته با این شرط که  30-45دقیقه برای انجام آزمون در نظر گرفته شود .نمونههایی از چگونگی
ساختاربندی دورههای ارزیابی ،با جزئیات دقیق در بخش زیر ارائه شده است.
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جلسه آزمون چگونه برگزار میشود؟
سازماندهی شرکتکنندگان
کودکان میتوانند به تنهایی یا به صورت گروهی مورد آزمون قرار گیرند .چنانچه نظارتکننده کافی در دسترس
باشند ،تمام کودکان شرکتکننده میتوانند مراحل آزمون را با یکدیگر تکمیل کنند .به منظور افزایش محرمانه
بودن نتایج ارزیابی ،میتوان برای هر کودک یک شماره شناسایی اختصاص داده و از طریق شماره شناسایی هر
کودک ،ثبت و ضبط امتیازات صورت گیرد .گروههای بزرگ کودکان میتوانند باتوجه به تعداد برنامه ایستگاههای
ارزیابی که برای هر روز تعیین شده ،به گروههای کوچکتر تقسیم شوند.
سازماندهی ایستگاههای آزمون
جلسات آزمون با حضور  5آزمونگر:
جلسه آزمون را میتوان با توجه به ویژگیهای مکانی که در اختیار دارید تغییر داد .تدوین آزمون  CAPLاولیه
به واسطه انجام آزمون در طی جلسات آزمون  2روزه و با حضور  4آزمونگر در هر روز تدوین گردید .در روز اول
آزمون ،کودکان مراحل ارزیابی کانادایی مهارتهای حرکتی و چابکی ( ،)CAMSAپالنک و فرمهای پرسشنامه
را به شرح زیر کامل میکنند.
ایستگاه  2 ،CAMSA :1آزمونگر
ایستگاه  :2پالنک 1 ،آزمونگر
ایستگاه  :3پرسشنامه 1 ،آزمونگر
در پایان روز نخست آزمون ،به هر کودک گام شماری به همراه دستورالعملهای نحوه استفاده از آن داده
میشود .بعد از هشت روز ،دادههای شمارش گام شمار جمعآوری میشود و در طول روز دوم دادههای آزمونهای
دویدن  15متر 20 /متر ،دویدن استقامت قلبی عروقی هوازی فزآینده ( )PACERو ارزیابی پرسشنامه
شناختی ثبت میشود.
تعداد کودکانی که میتوانند بهطور همزمان مورد آزمون قرارگیرند بستگی به تعداد آزمونگر در دسترس ،تجربه
آنها و فضای موجود دارد .به منظور کاهش میزان حواس پرتیها و عالوه بر این برای استفاده بهینه از فضای
موجود در سالن ورزشی میتوان پرسشنامهها را در فضای خارج از مجموعه ورزشی کامل کرد .همچنین اگر
رایانه ،لپ تاپ و یا دیگر ابزارهای هوشمند در دسترس باشد ،پرسشنامهها را میتوان به صورت آنالین تکمیل
کرد.
جلسات انجام آزمون با حضور  2 -1آزمونگر:
اگر یک آزمونگر به صورت تنها و یا همراه با یک آزمونگر دیگری به انجام آزمون بر روی گروه متشکل از  25تا
 30کودک بپردازد ،انگیزه کودکان شرکتکننده میتواند به واسطه شرکت گروهی در جلسات آموزشی و تمرینی
مختلف افزایش یابد .در اینجا مثالی ارائه میشود که نحوه ارزیابی آزمون  CAPL-2را در زمان  30تا  40دقیقه
و در طی بیش از  4روز نشان میدهد.
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پرسشنامهها 20 ،دقیقه
روز اول

توزیع گام شمارها 10 ،دقیقه

(شنبه):

* فضای ورزشی الزم نیست ،فضای کالس درس (میز و صندلی) و یا سایت
کامپیوتر ترجیح داده میشود

روز دوم
(دوشنبه):
روز سوم
(چهارشنبه):

آزمون  20 ،CAMSAدقیقه
* فضای سالن ورزشی و  2آزمونگر مورد نیاز است
آزمون  30 ،PACERدقیقه
* فضای سالن ورزشی و  2آزمونگر مورد نیاز است
آزمون پالنک 20 ،دقیقه

روز چهارم
(یکشنبه آینده):

جمعآوری گام شمارها 5 ،دقیقه
* فضای سالن ورزشی و  1آزمونگر مورد نیاز است

چه کسی میتواند یک آزمونگر باشد؟
توصیه میشود که برای جلسات آزمون انفرادی ،یک آزمونگر مرد و یک آزمونگر زن حضور داشته باشند .اجرای
اولیه  CAPLتوسط دستیار پژوهشی آموزش دیده انجام گردد .این دستیاران پژوهشی دارای تحصیالت تکمیلی
در رشتههای فعالیت بدنی (مانند رفتار حرکتی ،حرکت اصالحی ،فیزیولوژی ورزش) باشند .متخصصان حوزه
فعالیت بدنی معموال دارای تخصص و آموزش مورد نیاز در زمینه مدیریت اجرای آزمون  CAPL-2میباشند و
در اکثر موارد میتوانند با حداقل میزان و یا بدون نیاز به هیچگونه آموزش اضافی در این زمینه مشغول به کار
گردند .والدین ،معلمان ،پزشکان عمومی ،مربیان و راهنمایان تورهای تفریحی نیز ممکن است با آموزش مناسب
بتوانند به عنوان آزمونگر  CAPL-2باشند.
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آموزش آزمونگر
هر آزمونگری میبایست بهطور کامل در تمام جنبههای پروتکلهای  CAPL-2آموزش ببیند .عالوه براین،
مطالعه کتابچه راهنمای آموزشی حاضر و نیز فیلمهای آموزشی در دسترس مربوط به  CAPL-2میتواند
اطالعات و فرصتهای مورد نیاز را برای انجام آزمون فراهم کند .براساس تجربههای کسب شده تا به امروز،
آزمونگر میبایست هر کدام از مراحل آزمون را حداقل یکبار به شخصه تجربه نماید تا بتواند صالحیت مورد نیاز
برای گرفتن آزمون را کسب نماید .توصیه میشود که آزمونگرها  CAPL-2دارای اطالعات معتبر در زمینه
کمکهای اولیه ،آموزش احیای قلبی -ریوی ( )CPRو همچنین گزارش عدم سوء پیشینه معتبر باشند .هر
سازمانی که مدیریت آزمون  CAPL-2را به عهده دارد ،میبایست اطمینان حاصل نماید که آزمونگرهای این
سازمان از آموزشهای کافی در این ارتباط بهرهمند میباشند .عالوه براین میبایست قبل از انجام آزمون ،وظیفه
ویژه هر کدام از آزمونگرها در روز برگزاری آزمون مشخص باشد.

حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها
رعایت حریم خصوصی و قانونی
بحث رعایت حریم خصوصی و قانونی آزمون ،به آزمونگرهای هر آزمون بستگی دارد .بهطور کلی ،دادههای
جمعآوری شده در آزمون  CAPL-2تماما شامل قوانین حریم خصوصی هر سازمانی میباشد .هویت و اطالعات
کودک باید همیشه محرمانه باقی بماند .در زمان گزارش نتایج گروهی از کودکان ،توصیه میشود که آزمونگر
 CAPL-2از میانگین اطالعات گروهی برای تهیه گزارش استفاده کند .سیاستهای هر سازمانی باید در هنگام
انتشار نتایج رعایت گردد.
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شرکت در آزمون  ،CAPL-2همیشه امری داوطلبانه است .اگر کودک تمایلی برای انجام یک یا چند بخش از
آزمون را نداشته باشد ،نیازی به انجام آن نیز نمیباشد .تمایل کودکان برای شرکت در هر کدام از بخشهای
آزمون کامال داوطلبانه میباشد ،حتی چنانچه والدین یا پشتیبان کودک اجازه شرکت در آزمون را داده باشد.
جهت دریافت راهنماییهای مربوطه در زمینه چگونگی ایجاد تجربهای شاد و مثبت در انجام آزمون ،CAPL-2
به ویدیو (بزن قدش) ارائه شده در وبگاه  CAPL-2مراجعه کنید.
استفاده از دادههای این آزمون جهت تدوین مقاالت پژوهشی نیازمند رضایت آگاهانه از سوی والدین ،قیم و خود
فرزندان میباشد .نمونهای از فرم رضایت والدین را میتوانید در پینوشت  Aمشاهده کنید .عالوه براین ،نمونهای
از فرم رضایت کودک نیز در پینوشت  Bارائه شده است .شما میتوانید از این اسناد به عنوان الگوهایی جهت
طراحی فرمهای رضایت نامه مختص به سازمان خود استفاده نمایید.
بهرهگیری از نتایج ارزیابی  CAPL-2در پژوهشها
چنانچه تمایل داشته باشید که نتایج ارزیابی خود را در سیستم گزارشات آنالین  CAPL-2وارد کنید ،به شما
اطالع داده خواهد شد که دادهها و اطالعات وارد شده توسط شما ممکن است در زمینههای پژوهشی مورد
استفاده قرارگیرد .تمام اطالعات هویتی مربوط به آزمونشوندگان میبایست حذف شوند و تنها دادههایی
میبایست در پایگاه اطالعات پژوهشی  CAPL-2بارگذاری شوند که شامل اطالعات هویتی افراد نمیباشد .این
اطالعات توسط گروه تحقیقاتی  HALOدر موسسه تحقیقات انتاریو شرقی بیمارستان کودکان (،)CHEO
حفاظت و نگهداری میشود .پایگاه اطالعاتی  HALOاز سوی دانشمندان به منظور افزایش دانش مورد نیاز در
زمینه سواد بدنی کودکان در کانادا و در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد .تمامی اطالعات پایگاه اطالعات
 CAPL-2توسط کمیته اخالق پژوهشی  (REB) CHEOبررسی و تایید میشود .کمیته اخالق پژوهشی
 ،REBکمیتهای است که شامل افرادی با تخصصهای مختلف میباشد .این گروه تمام تحقیقات افراد مرتبط با
بیمارستان یا موسسه تحقیقاتی  CHEOرا مورد بررسی و تایید قرار میدهد .هدف کمیته اخالق پژوهشی
 ،REBحصول اطمینان از رعایت حقوق و رفاه افراد شرکتکننده در پژوهش میباشد .کار کمیته اخالق
پژوهشی  ،REBنباید به تنهایی موجب نظر مثبت والدین برای موافقت آنها جهت شرکت فرزندشان در آزمون
گردد ،بلکه والدین میبایست در این زمینه خود به نتیجه مورد دلخواه خود برسند .اطالعات تکمیلی مربوط به
چگونگی استفاده از دادههای ( CAPL-2از سوی گروههای تحقیقاتی توسط دکتر مارک ترمبلی ،مدیر
 HALOدر دسترس میباشد (.)613-737-7600- ext. 3272

ایمنی و رخدادهای نامطلوب ()SAE
تصمیمگیری درباره این موضوع که کدام یک از مولفههای آزمون  CAPL-2و یا اینکه کدام پروتکل جهت
آزمون مورد استفاده قرارگیرد ،بر عهده آزمونگر و سازمان مربوطهای میباشد که آزمون در آن برگزار میگردد.
حتی در صورتی که یکی از معیارهای ارزیابی وجود نداشته باشد ،بازهم امتیازات سواد بدنی قابل محاسبه
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میباشد (لطفا به قسمت مربوط به دادههای از دست رفته مراجعه کنید) .تمام پروتکلهای موجود در آزمون
 ،CAPL-2بهطور مستقیم با نتایج سواد بدنی و بهداشتی ،فعالیت بدنی روزانه و مهارت حرکتی کودکان در
ارتباط است.
در طی فرآیند ابتدایی تدوین آزمون  ،CAPLمشارکت کودکان به صورت شفاهی میبایست تأیید و رضایت
آنها برای شرکت در این مطالعه اخذ گردد .تمامی کارکنان پروژه نیز باید تعهد نمایند که برای شرکت دادن
افراد در آزمون تنها در صورت حصول رضایتمندی خود افراد اقدام نمایند .همچنین در هر بخش ،به کودکان
میبایست خاطر نشان نمود که انتخاب شرکت و یا عدم شرکت به عهده خود آنان میباشد.
دادههای بدست آمده از بیش از  10،000کودک نشان میدهد که ،تنها تعداد بسیار کمی از کودکان اعالم
کردهاند که تمایلی به شرکت در بخشهای زیر نداشتند:
( PACER تعداد= )22
 پالنک (تعداد= )12
 گام شمار (تعداد= )20
( CAMSA تعداد= )9
 پرسشنامه (تعداد = )1
اگرچه عطف به گذشته میتوان مشاهده نمود که تنها تعداد کمی از کودکان ،حاضر به شرکت در برخی از
آزمونها نشدهاند ،اما همیشه قبل از شروع هر آزمونی میبایست از کودکان پرسیده شود که آیا تمایل به شرکت
در فعالیت را دارند یا خیر و باید این اطمینان حاصل شود که اگر آنها تمایل به شرکت در یکی از بخشها را
ندارند ،در دیگر بخشها قادر به ادامه شرکت در آزمون خواهند بود.
توانایی فردی برای انجام فعالیت بدنی
قبل از شرکت در ارزیابیهای  ،CAPL-2توصیه میشود که اطالعات مربوط به توانایی کودک برای شرکت در
فعالیت بدنی سنگین ،از والدین و یا سرپرست کودک پرسیده شود .کمیته اخالق در پژوهش ،CHEO REB
توصیه کرده است که ولی و یا سرپرست کودک حداقل باید به سوال زیر پاسخ دهد :آیا تا به حال پزشک و یا هر
مسئول مراقبتهای پزشکی به آنها گفته است که فرزندشان نباید برخی از فعالیتهای بدنی را انجام دهد؟
نمونهای از فرم ارائه شده به والدین در خصوص سابقه اطالعات ضروری در خصوص توانایی کودک برای انجام
فعالیتهای آزمون  ،CAPL-2در پیوست  Cارائه شده است .پاسخ مثبت به این سوال نشان میدهد که ممکن
است مواردی در آزمون  CAPL-2وجود داشته باشد که کودک نباید آنها را انجام دهد .به منظور تعیین
بخشهای مناسب برای کودک ،سواالت و اطالعات اضافی نیز باید از سوی والدین کسب شود .صرف نظر از
محدودیتهای فعالیت بدنی ،همه کودکان قادرند به پرسشنامههای مربوط به آزمون  CAPL-2پاسخ داده و از
گام شمار جهت ثبت تعداد گامهایشان و رفتار فعالیت بدنی آنها استفاده شود .کودکان همچنین میبایست در
هر فعالیت دیگری که ارتباطی با محدودیتهای بدنی فرد مورد نظر ندارد شرکت کنند.
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محیط بدنی
آزمونگرها میبایست یک روز پیش از تاریخ برگزاری آزمون  ،CAPL-2مکان ارزیابی و یا سالن ورزشی محل
ارزیابی را از جهت حصول اطمینان از امنیت و مناسب بودن فضای موجود بازدید کنند .در هر مکانی میتوان
آزمون  20متر  PACERرا انجام داد ،با اینحال میبایست اطمینان حاصل نمود که فضای خالی کافی حداقلی
 1/5متری در پایان فضای دویدن آزمون  20متری  PACERفراهم شود تا از امنیت کودک در زمان تغییر
مسیر و یا بعد از اتمام مسیر آزمون اطمینان حاصل شود .اگر فضای کافی وجود نداشته باشد ،پروتکل  15متری
 PACERمیبایست استفاده شود.
محیط اجتماعی
محیط اجتماعی برگزاری آزمون  CAPL-2نیز میتواند تأثیر قابل توجهی بر اعتماد ،اطمینان و لذت بردن
کودکان شرکتکننده داشته باشد .عالوه براین ،ارتباطات کالمی و غیرکالمی آزمونگرها ،و همچنین فرمت و
ساختار فعالیتهای مورد استفاده در آزمون نیز نقش مهمی را در تدارک محیط اجتماعی مثبت جهت برگزاری
آزمون ایفا میکنند ،که در آن کودکان شرکتکننده را ترغیب به انجام متعهدانه آزمون میکند .همه پروتکلها
باید به طریقی به کار گرفته شوند که باعث ایجاد محیطی سالم و فراگیر برای کودکانی با اندازه ،مهارت و
تواناییهای مختلف گردد.
آزمونگرهای  ،CAPL-2باید انتظارات مشخصی را برای همه کودکان به منظور ایجاد ارتباط مناسب در طی
فرآیند ارزیابی تعیین کنند .بررسی فعالیت بدنی کودکان و ابراز نظرات در این مورد به کودکان میبایست به
گونه مثبت و عالقهمندانه به آنها در زمانی که در بین همسن و ساالن خود هستند باشد ،تا از این طریق
کودکان را به انجام مطلوب بخشهای بعدی آزمون تشویق کرد .از آزمونگران همچنین انتظار میرود تا از
اختیارات خود برای ایجاد محیطی امن و جامع برای کودکان شرکتکننده استفاده کنند .عالوه براین ،از
آزمونگران انتظار میرود که در تمام مدت ارزیابی رفتارهای حساس و حرفهای از خود بروز دهند.
واکنش به یک رخداد نامطلوب
اندازهگیریهای مربوط به آزمون  CAPL-2میتواند در طیف گستردهای از مکانها و موقعیتها انجام شود.
آزمونگرهای آزمون  CAPL-2وابسته به  CHEOو یا انیستیتو پژوهشهای  CHEOنمیباشند ،به جز در
زمانی که آنها به صراحت از طرف آن سازمانها استخدام شده باشند .سیاستها و رویههای اتخاذ شده در زمان
بروز اتفاقات نامطلوب سازمانهایی که اجرا و مدیریت آزمون  CAPL-2را در اختیار دارند میبایست پیگیری و
رسیدگی شوند .همچنین هر کدام از آزمونگرها ،مسئول ایمنی کودکان شرکتکننده در آزمون CAPL-2
میباشد.
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نظارت بر رویدادهای نامطلوب در طول ارزیابیهای آزمون CAPL-2
در شرایط نامطلوبی که رویداد ناخواستهای در حین اجرای آزمون  CAPL-2رخ میدهد ،از آزمونگران
درخواست میشود تا گروه پژوهشی  HALOرا با خالصهای از گزارش آن رویداد در جریان قرار دهند .این
گزارش نمیبایست شامل اطالعاتی باشد که بطور بالقوه منجر به شناسایی کودکی گردد که در آن رویداد درگیر
است .چنین گزارشاتی میبایست به گروه و یا گروههایی از افراد درگیر (آزمونگر ،کودک و غیره) اشاره کند ،آنچه
را که قبل ،در طی و یا پس از رویداد اتفاق افتاده است را توصیف و تشریح کند و عالوه براین ،میبایست میزان
صدمات را نشان دهد و در نهایت توصیههایی را برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ارائه دهد .الگویی
از گزارش رویدادهای نامطلوب ،در پینوشت  Dارائه شده است .گزارشات رویدادهای نامطلوب به منظور حصول
اطمینان از این امر که آزمون  CAPL-2به عنوان یک ابزار امن باقی میماند بهطور منظم توسط تیم تحقیقاتی
 HALOبررسی خواهند شد.
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امتیازدهی آزمون CAPL-2
امتیازدهی آزمون CAPL-2
امتیازات عددی آزمون  CAPL-2به  1تا  4دسته اختصاص داده میشوند :مبتدی ،در حال پیشرفت ،مطلوب و
عالی .امتیازات مبتدی و در حال پیشرفت مربوط به کودکانی میشود که هنوز به سطح سواد بدنی مطلوب دست
نیافتهاند .دسته امتیازات مطلوب به کودکانی اشاره دارد که سطح امتیاز کافی را از سواد بدنی به دست آوردهاند.
امتیاز عالی نیز سطح باالی سواد بدنی را نشان میدهد.
نظریات تفسیری و توصیههای کلی برای  3گروه از افرادی ارائه شده است که ممکن است به نتایج بدست آمده از
ارزیابی کودک عالقهمند باشند .الف) کودک ،ب) والدین /سرپرستان /پرستاران و ج) مدیرانی که ارزیابی آزمون
 CAPL-2را مدیریت و اجرا کردهاند .نظرات و پیشنهادات ،در راستای ارائه مسیر و حمایتهای الزم جهت
پیشرفت و باالرفتن سطح امتیازات کودکان طراحی شده است .این مساله اهمیت ندارد که امتیاز افراد از آزمون
در کدام دسته قرار میگیرد ،زیرا همانطور که قبال نیز بیان گردید سواد بدنی همچون سفری در ازای یک زندگی
است ،و همیشه مسیری برای پیشرفت در این امر وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون  ،CAPL-2تنها یک تصویر لحظهایی از حرکت کودک شرکتکننده در مسیر سواد بدنی
میباشد و بسیاری از پروتکلهای ارزیابی این آزمون به همکاری ،انگیزه و تالش کودک بستگی دارد .با توجه به
این مساله ،نتایج ارزیابی باید محتاطانه تفسیر و بررسی شوند .دادههای معتبر و قابل اطمینان ،تنها برای ارزیابی
سطح سواد بدنی گروهی از افراد جامعه (به عنوان مثال ،گروهی از کودکان) کاربرد دارد و این بدین معناست که
ممکن است اختالفات بیشتری در سطح فردی بین افراد وجود داشته باشد.
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طبقهبندی پیام های سواد بدنی
عالی

کودکانی که امتیاز عالی را در مسیر سواد بدنی کسب کردهاند ،از توانمندی بدنی ،دانش،
انگیزه و رفتارهای روزمرهای برخوردارند که با مزایای اساسی سالمتی همراه است.

باالتر از حداقل
سطح توصیه شده
مطلوب

تشویق و حمایت ،آنها را قادر خواهد ساخت تا به برتری خود ادامه دهند ،رشد کنند و
توسعه یابند.
کودکانی که امتیاز مطلوب را در مسیر سواد بدنی کسب کردهاند ،توانمندی
بدنی ،دانش ،انگیزش و رفتارهای روزمرهای دارند که معموالً با مزایای سالمتی یک شیوه

نزدیک به حداقل

زندگی فعال همراه است .تشویق و حمایت ،آنها را قادر خواهد ساخت که

سطح توصیه شده

مسیر سواد بدنی خود را به سمت سطح عالی ادامه دهند.

در حال پیشرفت

کودکانی که امتیاز درحال پیشرفت را در مسیر سواد بدنی کسب کردهاند ،توانمندی

مشابه با عملکرد
معمولی کودکان
همسن و سال
مبتدی
سواد بدنی محدود
در مقایسه با
کودکان هم سن

بدنی ،دانش ،انگیزش و رفتارهای روزمرهای را دارند که برای کودکان همسن و سال آنان
معمولی و عادی است .پیشرفت آنها به سمت سواد بدنی بیشتر ،فواید سالمتی را
که به احتمال زیاد به آن دست مییابند ،افزایش خواهد داد.

کودکانی که امتیاز مبتدی را در مسیر سواد بدنی کسب کردهاند ،در مرحله ابتدایی
توانمندی بدنی ،دانش ،انگیزش و رفتارهای روزمرهای هستند که برای داشتن یک
زندگی فعال مورد نیاز میباشد .پیشرفت آنها در مسیر سواد بدنی به حمایت و تشویق

قابل توجهی نیاز دارد.
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امتیازبندی سواد بدنی
امتیاز کل آزمون CAPL-2

آزمون  ،CAPL-2امکان امتیازدهی هر پروتکل ارزیابی را به صورت جداگانه برای هر فرد تدارک میبیند ،و یا
همچنین میتوان امتیازات مربوط به این آزمون را برای ارزیابی حوزههای وسیعتر در مقیاس جهانی که بر سواد
بدنی کودکان اثرگذار است جمعبندی نمود .سطح بازخورد ارائه شده به هر کودک ،بر عهده آزمونگر CAPL-2
میباشد و به هدف ارزیابی بستگی دارد .به عنوان مثال ،گاهی اوقات ممکن است سطح کلی سواد بدنی کودک
مورد توجه باشد .در موارد دیگر ،هدف ممکن است تنها بررسی سطح دانش و فهم سواد بدنی کودک و یا
همچنین ارزیابی قدرت بدنی کودک باشد .هر یک از این گزینههای ارزیابی میتواند با استفاده از پروتکلهای
آزمون  CAPL-2و نیز با بهرهگیری از سیستم امتیازدهی منعطف این آزمون به دست آید.
گزینههای امتیازدهی در دسترس عبارتند از:
 .1امتیازدهی جداگانه هر آزمون (به عنوان مثال ،امتیاز  15یا  20متری  ،PACERامتیاز پالنک ،تعداد گامهای
روزانه و غیره)
 .2امتیازدهی حوزهای (رفتار روزانه ،توانمندی بدنی ،سطح دانش و درک ،انگیزه و اعتماد به نفس)
 .3امتیازدهی زیر حوزه (آمادگی بدنی ،توانمندی بدنی )
 .4امتیازدهی کلی سواد بدنی (مجموع امتیاز  4حوزه)
همچنین حتی در صورت فقدان یکی از آیتمهای ارزیابی و یا فقدان امتیاز کل یک حوزه ،محاسبه مجموع
امتیازات امکانپذیر است .این قابلیت امکان محاسبه و بررسی نتایج ارزیابی  CAPL-2را در صورت عدم
توانمندی کودک برای شرکت در برخی پروتکلهای ارزیابی و یا همچنین در صورت عدم تمایل کودک برای
تکمیل آیتم خاصی از یک ارزیابی را فراهم میکند.
چنین گزینههای ارزیابی به واسطه مشورتهای دلفی با حضور متخصصین بینالمللی در زمینه سواد بدنی و
فعالیت بدنی در دوران کودکی تدوین گردید (فرانسیس و همکاران .)2016 ،راهنماییهایی در مورد چگونگی
تشریح و بررسی نمرات برای هر آیتم ،حوزه و نمره کلی آزمون ارائه شده است که به آزمونگر در زمینه ارائه
بازخورد و مشاوره به کودکان در مورد چگونگی افزایش سطح سواد بدنیشان کمک کننده باشد .هر امتیاز دارای
ارزش عددی است که متناسب با سن و جنسیت فرد مشخص میشود و امکان تعقیب پیشرفت افراد را نیز در
طول زمان فراهم میکند .همچنین ،برای هر امتیاز عددی یک طبقه تفسیری اختصاص داده شده است که نشان
دهنده پیشرفت کودک در راستای سواد بدنی مورد نیاز برای رسیدن به مزایای سالمت مطلوب آن طبقه
میباشد .امتیازات آزمون  CAPL-2به یکی از چهار طبقه تفسیری زیر برای فرآیند پیامرسانی سواد بدنی
اختصاص مییابد :مبتدی ،در حال پیشرفت ،مطلوب و عالی (به صفحه قبل مراجعه کنید) ،بهطوری که کودک و
آزمونگر بهتر میتوانند مفهوم امتیاز کودک را درک کنند.
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پس از جمعآوری اطالعات بیش از  10،000کودک کانادایی ،سیستم امتیازدهی آزمون  CAPL-2با استفاده از
مدلهای افزایشی تعمیمیافته برای مکان ،مقیاس و شکل ( )GAMLSSبهروزرسانی شدهاند .برای هر پروتکل،
حوزه و امتیاز کلی هر کدام از چهار دسته تفسیری ،یک محدوده درصدی ویژه سن و جنس افراد تدوین شد.
مبتدی = <  17درصد
در حال پیشرفت =  17تا  65درصد
مطلوب = >  65تا  85درصد
عالی = >  85درصد

دادههای از دست رفته
از یک روش آماری استفاده نمایید که بهطور تصادفی دادههای گام شمار از دست رفته را از میان شمارش
گامهای همان کودک در روزهای دیگر محاسبه میکند ( به صفحه  –34روزهای از دست رفته مراجعه کنید) .به
این ترتیب ،قادر خواهیم بود تا برای کودکانی که کمتر از حداقل  4روز و یا کمتر از حداقل  10ساعت در برخی
روزها از دستگاه گام شمار استفاده کردهاند ،امتیازات آزمون  CAPL-2آنها را محاسبه نموده و در زمینه سطح
سواد بدنی بازخوردی به افراد ارایه نماییم.
امتیاز کل آزمون  CAPL-2را میتوان بدون نیاز به نمره کامل همه پروتکلها محاسبه کرد .بهطور کلی
میتوان امتیاز کل آزمون را حتی با فقدان حداکثر  1پروتکل کامل محاسبه نمود.
برای تمام شرایط دیگر ،روشهای زیر به منظور جایگزینی دادههای از دست رفته استفاده میشود:
 .1محاسبه کسری با شرح ذیل :مجموع امتیازات پروتکلهای تکمیل شده را محاسبه نموده آن را بر حداکثر
تعداد امتیازاتی که میتوانست از انجام همه پروتکلهای اجرا شده به صورت بالفعل به دست آید تقسیم
میکنیم.
به عنوان مثال :اگر کودک آزمون پالنک را از دست داده باشد (امتیاز از  ،)10در این حالت امتیاز حوزه
توانمندی بدنی او ،از امتیاز  20کامل به جای امتیاز  30کامل محاسبه میشود .اگر مجموع امتیازات کودک
برای انجام پروتکلهای حوزه توانمندی بدنی  16باشد ،کسری به این صورت محاسبه میشود:
16 ÷ 20 = 0/80
 .2این کسر بدست آمده سپس ضرب در حداکثر امتیازات موجود میشود (امتیاز کامل در صورتی که تمامی
ارزیابیها انجام میشد).
به عنوان مثال :حداکثر امتیازات موجود برای حوزه توانمندی بدنی 30میباشد .در این حالت ،امتیاز کلی
توانمندی بدنی کودک اینگونه محاسبه میشود0/80 * 30 =24 :
 .3عملکرد کودک در حوزه توانمندی بدنی میتواند بر این اساس نمره  24محاسبه شود.
 .4نکته :این فرآیند دادههای از دست رفته برای حوزه رفتار روزانه اعمال نمیشود.
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امتیاز حوزه رفتار روزانه تنها در صورتی محاسبه میشود که داده برای هر دو امتیاز مولفههای رفتار روزانه
جمعآوری شده باشد( .تعداد گامهای گام شمار و زمان هفتگی سپری شده در  .)MVPAوجود چندین
عامل ،منجر به این تصمیمگیری شده است( :الف) فقط دو پروتکل در حوزه رفتار روزانه در آزمون
 CAPL-2وجود دارد؛ (ب) تجزیه و تحلیل دادههای از دست رفته مجموعه دادههای آزمون CAPL-1
(دلیز نیسترون و همکاران ،)2018 .شامل سطح باالی غیر قابل قبولی از دادههای از دست رفته گام شمار
بود ()33/8%؛ و (پ) این تجزیه و تحلیل دادههای از دست رفته نیز نشان دادند که امتیازات حوزه رفتار
روزانه شرکتکنندگان که تمامی نمرات را دارا بودند ،بهطور متوسط  1/6 –1/7واحد کمتر از امتیازات حوزه
شرکتکنندگانی است که از دستگاه گام شمار استفاده نکردهاند.
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امتیاز کلی در بررسی دختران
تفسیر و بررسی امتیاز کلی کودک و امتیازات حوزه:
عالی

مطلوب

در حال پیشرفت

مبتدی
امتیاز کل سواد بدنی (حداکثر )100
دختران  8ساله
دختران  9ساله
دختران  10ساله
دختران  11ساله
دختران  12ساله
توانمندی بدنی
دختران  8ساله
دختران  9ساله
دختران  10ساله
دختران  11ساله
دختران  12ساله
رفتار روزانه
دختران  8ساله
دختران  9ساله
دختران  10ساله
دختران  11ساله
دختران  12ساله
دانش و درک
دختران  8ساله
دختران  9ساله
دختران  10ساله
دختران  11ساله
دختران  12ساله
اعتماد به نفس و انگیزه
دختران  8ساله
دختران  9ساله
دختران  10ساله
دختران  11ساله
دختران  12ساله
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امتیاز کلی در بررسی پسران
تفسیر و بررسی امتیاز کلی کودک و امتیازات حوزه:
عالی

مطلوب

در حال پیشرفت

مبتدی
امتیاز کل سواد بدنی (حداکثر )100
پسران  8ساله
پسران  9ساله
پسران  10ساله
پسران  11ساله
پسران  12ساله
توانمندی بدنی
پسران  8ساله
پسران  9ساله
پسران  10ساله
پسران  11ساله
پسران  12ساله
رفتار روزانه
پسران  8ساله
پسران  9ساله
پسران  10ساله
پسران  11ساله
پسران  12ساله
دانش و درک
پسران  8ساله
پسران  9ساله
پسران  10ساله
پسران  11ساله
پسران  12ساله
اعتماد به نفس و انگیزه
پسران  8ساله
پسران  9ساله
پسران  10ساله
پسران  11ساله
پسران  12ساله
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پیام مناسب برای هر دسته تفسیری
کودک

کودکانی که سفر سواد بدنی خود را آغاز

کودک شما به تازگی سفر سواد بدنی خود را آغاز

شما به تازگی شروع به سفر سواد بدنی خود

میکنند  ،تازه شروع به بدست آوردن

میکند و شروع به کسب توانمندی بدنی ،دانش،

کردهاید و شروع به دستیابی به مهارتهای

توانمندی بدنی ،دانش ،انگیزه یا رفتارهای

انگیزه و یا رفتارهای روزانه مورد نیاز برای شیوه

مورد نیاز خود میکنید .از مادر یا پدر یا یک

روزانه مورد نیاز یک سبک زندگی بدنی فعال

زندگی بدنی فعال میکند .پیشرفت آنها به سمت

فرد بزرگسال دیگر بپرسید که چگونه

میکنند .پیشرفت آنها به سمت سواد بدنی

سواد بدنی بیشتر ،به حمایت و تشویق قابل

میتوانید بهتر حرکت کنید ،انعطافپذیری

بیشتر ،به حمایت و تشویق قابل توجهی نیاز

توجهی نیاز دارد.

بهتری داشته باشید ،قویتر شوید ،بیشتر یاد

دارد.

مبتدی

کارشناس

* والدین

بگیرید و از طریق یک سبک زندگی بدنی
فعالتر ،بیشتر لذت ببرید.

بدنی هستند و از توانمندی بدنی ،دانش،

خود است و از توانمندی بدنی ،دانش ،انگیزه یا

هستید ،میتوانید حرکت کنید ،خود را

پیشرفت به سمت سواد بدنی بیشتر ،باعث

سمت سواد بدنی بیشتر ،باعث افزایش مزایای

هم سن خود لذت ببرید.

افزایش مزایای سالمتی میشود که احتمال

سالمتی میشود که احتمال زیاد میتوانند آن را

زیاد میتوانند آن را بدست آورند.

بدست آورند.

کودکانی که در مسیر سواد بدنی در سطح

کودک شما در مسیر سواد بدنی در سطح مطلوبی

شما در مسیر سواد بدنی از سطح مطلوبی

مطلوبی هستند و از توانمندی بدنی ،دانش،

است و از توانمندی بدنی ،دانش ،انگیزش و یا

برخوردار می باشید .میتوانید حرکت کنید،

انگیزش و یا رفتارهای روزمرهای برخورداراند

رفتارهای روزمرهای برخوردار است که معموال با

خود را بکشید ،از عضالت خود استفاده کنید،

که معموال با مزایای سالمتی یک سبک

مزایای سالمتی یک سبک زندگی بدنی فعال

درک کنید و از انجام فعالیت بدنی به گونهای

زندگی بدنی فعال همراه است .تشویق و

همراه است .تشویق و پشتیبانی ،کودک شما را

لذت ببرید که در نهایت باید مزایای سالمتی

پشتیبانی ،کودک را قادر میسازد تا سواد

قادر میسازد تا سواد بدنی خود را به سمت سطح

سبک زندگی فعال را برای شما به ارمغان آورد.

بدنی خود را به سمت سطح عالی ادامه دهد.

عالی ادامه دهد.

کودکانی که در مسیر سواد بدنی خود در

کودک شما در مسیر سواد بدنی خود در سطح

شما در مسیر سواد بدنی خود عالی هستید.

سطح عالی هستند و از توانمندی بدنی،

عالی است و از توانمندی بدنی ،دانش ،انگیزه یا

میتوانید حرکت کنید ،خود را بکشید ،از

دانش ،انگیزه یا رفتارهای روزمرهای برخوردار

رفتارهای روزمره برخوردار است که با مزایای

عضالت خود استفاده کنید ،درک کنید و از

است که با مزایای اساسی سالمتی همراه

اساسی سالمتی همراه است .تشویق و پشتیبانی

فعالیت بدنی به گونهای لذت ببرید که در

است .تشویق و پشتیبانی ،کودک را قادر

کودک شما را قادر میسازد تا همزمان با رشد و

نهایت باید مزایای سالمتی یک زندگی بدنی

میسازد تا همزمان با رشد و پیشرفت ،مسیر

پیشرفت ،مسیر ترقی را ادامه دهد.

فعال را برای شما به ارمغان آورد.

مطلوب

برای کودکان در همان سن معمولی است.

کودکان در همان سن معمولی است .پیشرفت به

عالی

انگیزه یا رفتارهای روزمرهای برخورداراند که

رفتارهای روزمره ای برخوردار است که برای

بکشید ،از عضالت خود استفاده کنید ،درک
کنید و از فعالیت بدنی همانند دیگر کودکان

در حال پیشرفت

کودکانی که در حال پیشرفت در سفر سواد

کودک شما در حال پیشرفت در سفر سواد بدنی

شما در حال پیشرفت در سفر سواد بدنی خود

ترقی را ادامه دهد.

* به عنوان یک ولی ،شما بیشترین تأثیر را در انتخاب نگرش و فعالیت فرزندتان خواهید داشت .کودکانی که
والدینشان از سبک زندگی فعال آنها بهطور جدی حمایت میکنند ،به احتمال زیاد افراد فعالی در زندگی
خواهند شد .سطح فعالیت دوران کودکی در دوران بزرگسالی ادامه پیدا خواهد کرد ،بنابراین شما فرصت بسیار
خوبی برای کمک به کودکتان در مسیر انتخابهای مثبت زندگی او دارید .شما میتوانید با فعال بودن خود به
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فرزندان خود نیز برای داشتن مسیر فعال کمک کنید ،شرایط را فراهم نمایید تا فرزندانتان بتوانند ورزشهای
تیمی را تجربه کنند ،همچنین به تماشای فعالیت آنها در رشتهها و فعالیتهای ورزشی بنشینید و آنها را به
فعال بودن و انتخاب یک شیوه فعال روزانه تشویق کنید.

ایدههایی برای توسعه سواد بدنی از طریق دسته و طبقه تفسیری
کارشناس

* والدین

کودک

از زمانی که این کودک در مراقبت شما

قبل از مدرسه :کودکتان را تشویق کنید که

قبل از مدرسه :راه بروید ،دوچرخهسواری

است استفاده کنید تا او بتواند میزان

برای رفتن به مدرسه از پیادهروی ،دوچرخه،

کنید ،اسکیت کنید یا با اسکیت بورد به

سواد بدنی آنها را افزایش دهید .سعی

کفش اسکیت و اسکیت بورد استفاده کند.

مدرسه بروید .اگر دور از محل مدرسه زندگی

کنید درحالی که مشغول توضیح یک

به همراه دیگر والدین ،همه در یک خط و

میکنید ،بخشی از مسیر را با وسیله طی کنید

تکلیف هستید ،مدت زمان نشستن

دست در دست هم با پیادهروی به مدرسه

و بقیه را راه بروید.

آنها را کاهش دهید .زمانی را برای

بروید ( .)walking busاگر دور از محل

بازی آزاد اختصاص دهید تا آنها

مدرسه زندگی میکنید ،بخشی از مسیر را با

بتوانند در فعالیتهایی که از آن لذت

وسیله طی کنید و بقیه را راه بروید.

روشهای زیادی برای افزایش فعالیت

مختلف سواد بدنی گروه بندی کنید .در
برنامه خود با کودکان فعالیت انجام
دهید ،فعالیتهایی که از آنها لذت
میبرند و در آن خوب هستند را
انتخاب کنید ،زیرا این مساله باعث
تسهیل انگیزش آنها برای باال بردن
میزان سواد بدنی میشود.

پس از مدرسه :فرزندتان را تشویق کنید که

میتوانید در کالسهای تربیت بدنی به صورت

به جای ماندن در خانه و تماشای تلویزیون و

انفرادی و یا تیمی بازی کنید.

یا انجام بازیهای کامپیوتری ،بیرون برود،
یک برنامه چرخشی را با والدین دیگر که
تمایل دارند تا به نظارت کودکان در هنگام
بازی هاکی خیابانی بپردازند ،سازماندهی
کنید .کودک خود را به انجام بازیهای
رایگان در پارک و یا حیاط خانه تشویق کنید
و با کودکتان بازی کنید .در حال پخت شام،
موسیقی بگذارید و با فرزندتان برقصید.
فرزندتان را در تیمهای ورزشی ثبت نام
کنید.

پس از مدرسه :اگر شما بعد از مدرسه وقت
دارید ،به زمین بازی یا پارک بروید و فوتبال،
گرگم به هوا و فریزبی بازی کنید .آهنگ مورد
عالقه خود را پخش کنید و دور تا دور اتاق
نشیمن برقصید .در حیاط خلوت خانه خود ،با
دوستان و یا خانواده خود ورزشهای مختلفی
را انجام دهید .با همسایگان خود هاکی
خیابانی بازی کنید.
تعطیالت آخر هفته :به پارک بروید .در

تعطیالت آخر هفته :بیرون بروید! به صورت
خانوادگی فعالیتهای خود را انجام دهید .به
پارک ،پیادهروی ،دوچرخه سواری ،استخر،
میوه چیدن ،سورتمه سواری و اسکی بروید و
در روزهای بارانی در چالههای پر از آب

زمستان به سورتمه سواری و یا اسکی بروید،
آدم برفی و یا خانه یخی درست کنید و
فرشتگان برفی بسازید .در روزهای بارانی ،در
چالههای آب بپرید .برای رفتن به فروشگاه و
یا خانه دوستتان به جای استفاده از ماشین
میتوانید پیاده بروید و یا دوچرخه سواری

بپرید.

کنید.
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مبتدی و در حال پیشرفت

انجام فعالیتها ،با در نظرگری سطوح

ناهار طناب بازی کنید و بهطور فعال در تمام
کالسهای ورزشی خود شرکت کنید .تا

میبرند ،شرکت کنند .تأکید کنید که
روزانه افراد وجود دارد .کودکان را برای

در مدرسه :گرگم به هوا بازی کتید ،در زمان

کارشناس

* والدین

کودک

با تأکید بر اینکه فعالیت بدنی بیشتر با

با تأکید بر اینکه فعالیت بدنی بیشتر با فواید

حداقل  60دقیقه فعالیت روزانه میتواند به

فواید سالمتی بیشتر همراه است،

سالمتی بیشتر همراه است ،اطمینان حاصل

شما کمک کند :سالمتی خود را بهبود بخشید،

کودک را تشویق کنید تا در حد امکان

کنید که همیشه فرزند خود را تا جای ممکن

در مدرسه بهتر عمل کنید ،آمادگی بدنی خود

فعال باشد .یک کودک فعال را به

به فعال بودن تشویق میکنید.

را بهبود ببخشید ،قویتر شوید ،از بازی کردن

عنوان الگو مثبت با یک کودکی که
کمتر تحرک دارد همراه کنید تا برای
کمک به یکدیگر ترغیب شوند .مطمئن
شوید که کودک شما هر روز حداقل 60
دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط
باشید که بتوانید با کودک تمریناتی را
برای تقویت عضالت و استخوانها
انجام دهید .به عنوان مثال :پریدن،
سکسکه رفتن و باالرفتن .در صورت
امکان ،تالش کنید و اطمینان حاصل
کنید که فعالیتهایی با شدت متوسط
در جلسات خود مانند دو ،دو سرعت یا
بازی را انجام دهید .توصیه میشود
حداقل  3روز در هفته فعالیتهای
تقویت کننده استخوان و عضالت و نیز

مطمئن شوید که کودک شما هر روز حداقل
 60دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط انجام

باشید ،وزن بدن خود را در حالت سالم حفظ
کنید و مهارتهای جدید را یاد بگیرید.

میدهد .فعالیتهایی همچون :دویدن ،شنا
کردن ،اسکی و دوچرخه سواری برای این امر

سعی کنید فعالیتهایی را انجام دهید که باعث

بسیار عالی است .کودک خود را تشویق

شود شما به مدت سه روز در هفته بهطور

کنید حداقل  3روز در هفته فعالیتهایی را

عمیق نفس بکشید ،به عنوان مثال :دویدن،

انجام دهد که باعث تقویت عضالت و

شنا کردن ،اسکی و دوچرخه سواری.

استخوانهای آنها میشود .پریدن ،لیلی
کردن ،طناب کشی ،باال رفتن از درخت و باال
رفتن از میلههای بازی و یا سکسکه رفتن
گزینههای بسیار خوبی است .به دنبال
فرصتها باشید تا فعالیت بدنی جدیدی را
امتحان کنید که توانایی انجام مهارتهای

سعی کنید سه روز در هفته فعالیتهایی را

مطلوب و عالی

انجام میدهد .به دنبال فرصتهایی

با دوستان لذت ببرید ،احساس شادتری داشته

انجام دهید که عضالت شما را تقویت کند :به
عنوان مثال :پریدن ،لیلی کردن ،طنابکشی،
باال رفتن از درخت و باال رفتن از میلههای بازی
و یا سکسکه رفتن.

جدید را امکانپذیر میسازد و دامنه وسیعی
از عالیق و فرصتها را به همراه دارد.

فعالیتهایی با شدت متوسط انجام
شود.

نتایج حاصل از آزمون  ،CAPL-2تنها یک تصویر لحظهایی از مسیر سواد بدنی کودک شرکتکننده در آزمون
میباشد و بسیاری از پروتکلهای ارزیابی در این آزمون به همکاری ،انگیزه و تالش کودک بستگی دارد.
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حوزه
رفتار روزانه

حوزه رفتار روزانه
ارزیابی رفتار روزانه شامل میزان فعالیت بدنی کودک میباشد که بهطور عینی یا ذهنی ارزیابی شده است.
فعالیت بدنی بهطور مستقیم با استفاده از گام شمار و بهطور غیرمستقیم از طریق ارزیابی آخرین سوال موجود در
پرسشنامه مربوط به سواد بدنی اندازهگیری میشود (به عنوان مثال ،تعداد روزهای هفته که کودک درگیر
فعالیتهایی است که به دنبال آن تنفس عمیق تر و ضربان قلب بیشتر میشود).
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محاسبه امتیاز حوزه رفتار روزانه
امتیاز مولفههای رفتار فعالیت بدنی از طریق شمارش گامهای گام شمار و هچنین از طریق خوداظهاری
فعالیتهای روزمره محاسبه میگردد .مقادیر گام فعالیت بدنی ،اعتبار بیشتری نسبت به پرسشنامه فعالیت بدنی
هفتگی دارد ،زیرا اندازهگیری مستقیم فعالیت توسط گام شمار در طی  7روز ،نسبت به اندازههای پرسشنامه
خوداظهاری ،از اساس اندازهگیری عینیتری برخوردار میباشد.
امتیاز حوزه رفتار روزانه ( 30امتیاز) ،براساس تعداد گامهای ثبت شده توسط گام شمار محاسبه میشود (برای
کسب جزئیات بیشتر به صفحه  35مراجعه کنید).

* توصیه میشود که کودکان برای دستیابی به مزایای سالمت مطلوب حاصل از سبک زندگی بدنی فعال ،باید
حداقل  12000گام در روز بردارند (کوالی و همکاران.)2012 ،

تفسیر و بررسی امتیاز حوزه رفتار روزانه

** براساس دادههای به دست آمده از  10.000کودک کانادایی
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پیام امتیاز حوزه رفتار روزانه
مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر کسب رفتار روزانه مورد نیاز برای سبک زندگی فعال بدنی آغاز کردهاید.
لذت بیشتری ببرید و با تالش برای افزایش فعالیت بدنی روزانه و نیز با کاهش زمان بیتحرکی و نشستن ثابت،
سالمت خود را بیشتر حفظ کنید.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت به سمت کسب دستورالعملهای مورد نیاز برای رفتار روزانه هستید.
امتیاز رفتار روزانه شما ،مشابه با امتیاز کودکان همسنتان میباشد .لذت بیشتری ببرید و با تالش برای افزایش
فعالیت بدنی روزانه و نیز با کاهش زمان بیتحرکی و نشستن ثابت ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید.
مطلوب :شما به سطح مطلوبی از رفتار روزانه دست یافتهاید .این به این معنی است که شما مزایای سالمتی را از
سبک زندگی فعال بدنی کسب کردهاید .توانایی و کار عالی خود را با تالش برای انجام فعالیت بدنی بیشتر و با
کاهش صرف زمان برای بیتحرکی ،نشستن و تماشای تلویزیون حفظ کنید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما با فعالیت روزانه ،در حال انجام یک کار عالی و فوقالعاده میباشید .این بدان معنی
است که شما مزایای سالمتی بسیاری را از سبک زندگی بدنی فعال خود کسب کردهاید .این روش برتر خود را
ادامه دهید.
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ارزیابی مستقیم رفتار روزانه
هدف:
برای ارزیابی رفتار روزانه با
شمارش تعداد گامهای
برداشتهشده در هر روز
پایه و اساس:
دانستن اینکه چقدر کودکان
در طول روز حرکت میکنند،
عنصر مهمی از سواد بدنی
است.

نحوه اجرا و مدیریت آزمون
هر کودک یک گام شمار ،یک برگه گزارش و یک برگه اطالعات دریافت میکند .دستگاه گام شمار میبایست در
روز اول آزمون ،بین شرکتکنندگان توزیع شود و پس از  7روز استفاده کامل مجددا جمعآوری شود (معموال در
روز دوم آزمون).
پس از تحویل دستگاه گام شمار به هر کودک ،توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از دستگاه و نحوه ضبط و ثبت
نتایج باید ارائه شود .کودکان بایستی با دنبال کردن مراحل آموزشی ،گام شمار را به درستی به خود متصل
نمایند .نحوه قراردادن گام شمار بر روی کمربند را به کودکان آموزش دهید ،بهطوری که دستگاه بر روی
برجستگی استخوان لگن در سمت راست بدن قرار گیرد .تاکید داشته باشید که دستگاه باید هر روز در یک مکان
یکسانی نسبت به روز قبل قرار بگیرد .زمانی که همه کودکان گام شمارهای خود را بر روی بخش مورد نظر
متصل کردند ،در این مرحله نحوه بازشدن دستگاه و نیز نحوه استفاده از کلید آغازگر ( ،)resetبرای صفرکردن
تعداد گامها را به کودکان توضیح دهید .از کودکان بخواهید تا زمان و تاریخ تنظیم مجدد گام شمار در هر روز را
ذیل گزینه "روز اجرا" ( )practice dayدر جدول گزارش گام شمار وارد کنند .عالوه براین ،از کودکان
بخواهید تا گام شمار را حتما به صورت صحیح ببندند و بر این موضوع تاکید داشته باشید که در صورت باز بودن
دستگاه ،هیچ گامی ثبت نخواهد شد .دستورالعملهای کامل استفاده از گام شمار را به کودکان توضیح دهید و به
هرگونه سوالی که ممکن است در ذهن آنها ایجاد شود پاسخ دهید.
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نحوه آمادگی برای آزمون
تجهیزات /فضای مورد نیاز:
•
•
•

گام شمار به همراه شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر کودک
برگه گزارش برای هر کودک
برگه اطالعات برای هر کودک

آماده سازی:
•
•
•
•

کپی از برگه گزارش
کپی از برگه اطالعات
شماره شناسایی کودک و شماره شناسایی گام شمار مربوطه را ضبط و ثبت کنید.
از عملکرد صحیح گام شمار اطمینان حاصل کنید (به عنوان مثال ،چند قدم بردارید و از محاسبه درست
دستگاه مطمئن شوید).

دستورالعملهای مورد نیاز برای شرکتکننده
موارد زیر را به هر کودکی که باید از گام شمار استفاده کند آموزش دهید:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

از گام شمار در طی  7روز کامل و بدون وقفه استفاده کنید و به محض دریافت دستگاه ،از روز اول
ادامه دهید (روزی که شما دستگاه را دریافت و نحوه شروع به نصب آن را میآموزید ،روز اجرا و یا
" "practice dayمیباشد).
در پایان هر روز و در زمان رفتن به رختخواب ،تعداد گامهای ثبت شده را یادداشت کنید.
در زمان رفتن به رختخواب ،دستگاه را جدا کنید و آن را بر روی میز کنار تخت خود قرار دهید .صبح
و به محض بیدار شدن از خواب ،مجددا آن را بر روی محل مورد نظر مشابه روز قبل بگذارید.
زمانی که از خواب بیدار میشوید ،تعداد شمارش گامهای ثبت شده روز قبل بر روی دستگاه را صفر
کنید.
دکمه شروع دوباره ( )reset buttonرا در هیچ زمان دیگری از روز فشار ندهید.
هرگز در آب از گام شمار استفاده نکنید (در حمام ،زیر دوش ،در استخر و غیره).
در صورت موافقت مربی ورزش خود ،شما میتوانید در طول انجام ورزشهای تیمی و بازیهای گروهی
نیز از گام شمار استفاده کنید.
اگر مجبور به پوشیدن لباسهای تنگ نظیر لباس ژیمناستیک هستید ،در این حالت شما میتوانید
روی آن شلوارک بپوشید و یا میتوانید به جای آن ،کمربندی را برای نصب دستگاه ببندید.
اگر به هر دلیلی در طول روز مجبور به جدا کردن گام شمار بودید ،مدت زمان عدم استفاده از دستگاه
و نیز علت آن را در برگه گزارش یادداشت کنید.
در صورت داشتن هرگونه سوال ،با آزمونگر خود تماس بگیرید.
34

فرم مناسب– بایدها و نبایدها برای استفاده از گام شمار

انجام ندهید
گام شمار نباید هیچگاه از بند ایمنی
متصل به آن آویزان باشد.

انجام دهید
گام شمار را همیشه مستقیما به
شلوارک و شلوارتان متصل کنید و
بند ایمنی آن را در جیبتان بگذارید.
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انجام ندهید
گام شمار نباید هیچگاه به جیب
شلوار و یا حلقه کمربند متصل
کنید.

دستورالعملهای گام شمار برای والدین و یا پشتیبان
والدین /پشتیبان عزیز،
دستورالعملهای استفاده از گام شمار برای والدین /پشتیبان
امروز به کودک شما یک گام شمار داده شده است تا بتواند فعالیت بدنی خود را به عنوان بخشی از مراحل
شرکت در آزمون کانادایی ارزیابی سواد بدنی اندازهگیری کند .این برگه دستورالعمل و همچنین برگه گزارش گام
شمار را در اختیار کودک شما قراردادهایم ،تا اطالعات مربوط به خود را در جدول تکمیل کنید .لطفا برای
پرکردن روزانه جدول تعداد گامها به کودکتان کمک کنید و پس از پایان  7روز کامل استفاده از دستگاه ،برگه
گزارش را به همراه گام شمار بازگردانید.
گام اول :لطفا از کودک خود بخواهید که از گام شمار در طی مدت  7روز کامل و پشت سر هم استفاده کند؛
صبح روز بعد و به محض بیدار شدن کودک شروع به استفاده از دستگاه نمایید( .روزی که کودک شما گام
شمار را دریافت کرده است ،به عنوان روز تمرین ( )practice dayدر نظر گرفته میشود).









برای بازکردن گام شمار ،قفل و ضامن آن را به باال و پایین بکشید.
لطفا از کودکتان بخواهید تا گام شمار را هر روز صبح (پیش از استفاده مجدد از گام شمار در روز) باز
کند و سیستم شمارش آن را پس از حصول اطمینان از ثبت آن در برگه گزارش بر روی صفر تنظیم و
شمارش گامهای روز قبل را پاک کند.
لطفا از آنجاییکه گام شمار در برابر آب مقاوم نیست اطمینان حاصل کنید که دستگاه گام شمار خیس
نشود.
اگر کودک شما در هر زمانی نیاز به بازکردن گام شمار داشت (به عنوان مثال ،در زمان استخر و یا
دوش گرفتن) ،لطفا مدت زمان استفاده نکردن از دستگاه را در برگه گزارش وارد کنید .به محض اینکه
کودک شما از آب خارج شد ،اطمینان حاصل نمایید که کودک گام شمار را مجددا نصب نماید.
دستگاه گام شمار آسیب و صدمهای به کودک شما نخواهد زد و کودک میتواند در طول انجام ورزش
نیز از آن استفاده کند .از مربی ،مدرس و یا داور مربوطه بخواهید تا به کودک اجازه استفاده از گام
شمار را در طول این یک هفته بدهد .در صورتی که مربی ،مدرس و یا داور اصرار بر عدم استفاده از
گام شمار داشت ،لطفا مدت زمان عدم استفاده از دستگاه ،علت و فعالیت انجام شده در طول زمان
استفاده نکردن از گام شمار را در برگه گزارش ثبت کنید.

گام دوم :لطفا قبل از خوابیدن ،تعداد گامهای روزانه را در برگه گزارش یادداشت کنید.


زمان دقیق نصب گام شمار ،زمان عدم استفاده از گام شمار و زمانی که گام شمار را از بدن جدا
میکنید (در زمان قبل از خواب) و تعداد گامهای برداشته شده را در ستونهای ارائه شده ثبت کنید.



از کودک خود بخواهید که گام شمار را در طول روز بر روی لباس خود متصل نگه دارد .گام شمار تنها
در زمان بسته بودن و در قاب آن عمل میکند.
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لطفا از کودک خود بخواهید تا دکمه شروع مجدد ( )reset buttonرا در هر زمان دیگر غیر از زمان
بیدار شدن و اتصال مجدد گام شمار فشار ندهد .فشار دکمه شروع مجدد در هر زمانی غیر از اول
صبح ،همه اطالعات مربوط به آن روز تا آن زمان را پاک میکند و دادههای آن روز را نامعتبر میسازد.
اگر این اتفاق بهطور تصادفی رخ داد ،لطفا در برگه گزارش یادداشت کنید و از کودکتان بخواهید که
برای یک روز اضافی دیگر در طول هفته و یا در آخر هفته از گام شمار استفاده کند (به منظور
جایگزین کردن روز از دست رفته).

گام سوم :لطفا به محض اتمام  7روز ،بالفاصله برگه گزارش کامل شده را به همراه گام شمار برگردانید.
در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل ،لطفا با [شماره] یا [ایمیل] ارتباط برقرار کنید.

سواالت رایج
پاسخ

سوال

هنگام بازی یک مسابقه هاکی یا فوتبال (یا سایر ورزشهای تهاجمی)
آیا میتوانم هنگام بازی در مسابقات

ما از شما میخواهیم تا هر زمان که میتوانید گام شمار را به همراه داشته باشید ،بنابراین سععی کنیعد در

هاکی یا فوتبال (یا سایر ورزشهای

تمام تمرینات ورزشی و بازیهای تیمی خود ،آن را به همراه داشته باشید .اگر مربی از شما خواسته است تا

تهاجمی) ،گام شمار را همراه داشته

گام شمار را بردارید ،توضیح دهید که در آزمون ارزیابی سواد بدنی شرکت کردهاید و قرار اسعت آن را تعا

باشم؟

حد ممکن همراه داشته باشید .اما اگر مربی به شما میگوید باید آن را جدا کنید ،گام شمار را کنار بگذارید
و فقط زمان عدم استفاده و فعالیتی را که در این زمان انجام دادهاید را در برگه گزارش ثبت کنید.
دستگاه گام شمار ضد آب نیست ،بنابراین اگر میخواهید به مکانی بروید که احتمعال خعیس یعا مرطعوب

آیا میتوانم گام شمار را در هنگام شنا

شدن آن وجود دارد ،لطفا از آن استفاده نکنید .قبل از دوش گرفتن ،حمام رفتن و یا شنا کردن آن را کنعار

همراه داشته باشم؟

بگذارید و بالفاصله پس از بیرون آمدن از آب دوباره آن را متصل کنید .لطفا زمان عدم استفاده و فععالیتی
را که در این زمان انجام دادهاید را در برگه گزارش ثبت کنید.
برای جلوگیری از این اتفاق ،فقط گام شمار را در شب و قبل از رفتن به رختخواب برای ثبت تعداد گامهعا،
باز کنید .اگر در طول روز گام شمار را باز نکنید ،هیچ فرصتی برای شما وجود ندارد که بعهطعور تصعادفی

اگر دکمه شروع مجدد را بهطور تصادفی

دکمه شروع مجدد را فشار دهید و قدمهای خود را برای آن روز از دست بدهید .اگر بنا به دالیلی اقدام بعه

فشار بدهم چه اتفاقی میافتد؟

ریست گام شمار کردید ،این مطلب را در برگه ثبت گزارش بنویسید .اینکه چه مدت آن روز گام شمار را به
همراه داشتهاید و هر فعالیتی که در آن شرکت کردهاید را در برگه گزارش ثبت کنید .لطفاً برای جعایگزین
کردن اطالعات از دست رفته یک روز اضافی از دستگاه استفاده کنید.

اگر مجبور به پوشیدن لباس رقص یا

شما میتوانید گام شمار را بر روی کمربند یا شلوارکی که روی لباسهای رقص یا ژیمناستیک خود پوشیده

ژیمناستیک شوم و جایی برای قرار دادن

اید ،متصل کنید .اطمینان حاصل کنید که گام شمار در جای مناسب (باالی لگن راست) قرار دارد و کمربند

گام شمار وجود نداشت ،چه باید بکنم؟
آیا گام شمار به من آسیب میرساند؟

محکم بسته شده است.
گام شمار به شما آسیب نمیرساند و اگر روی آن بیفتید ،شکسته نمیشود.

چه اتفاقی میافتد اگر صبح فراموش کنم

حتماً هنگام شب گام شمار را کنار تخت خود قرار دهید ،تا بستن دستگاه اولین کاری باشد که بعد از بیدار

گام شمار را ببندم؟ آیا میتوانم بقیه روز،

شدن از خواب انجام میدهید .اگر فراموش کردید که بعد از بیدار شدن آن را ببندید ،بعه محعض بعه یعاد

آن را متصل کنم؟

آوردن ،آن را متصل کنید و سپس مدت زمان عدم استفاده را در برگه ثبت گزارش ثبت کنید.
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نحوه ثبت امتیاز توسط گام شمار
• دادههای گام شمار در برگه گزارش شرکتکننده ثبت میشود.
• برای هر روز کاملی که گام شمار را پوشیدید در جدول ذکر نمایید که از گام شمار استفاده شده است.
عالوه براین ،تعداد گامهای برداشته شده را نیز در محل مورد نیاز در جدول پر نمایید.
• اگر گام شمار را در طول روز جدا کردید ،لطفا مدت زمان آن را دقیقا یادداشت نموده به ما اطالع دهید.

برگه گزارش گام شمار
روز تمرین!

زمان روشن کردن دستگاه

زمان خاموش کردن دستگاه

 #تعداد گامهای

آیا از گام شمار در تمام طول روز استفاده شده

صبح /شب

صبح /شب

برداشته شده

است؟
□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:

روز

تاریخ

ساعت بیدار شدن

ساعت خواب در

#تعداد

در صبح

شب

برداشته شده

گامهای

آیا از گام شمار در تمام طول روز استفاده شده
است؟

1

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکردهام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته................................. :

2

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:

3

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:

4

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:

5

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:

6

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:

7

□ بله هر گز دستگاه را از خودم جدا نکرده ام.
□ خیر تعداد ساعات از دست رفته.................................:
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محاسبه امتیاز رفتار فعالیت بدنی روزانه
امتیاز دادههای مربوط به گام شمار (به عنوان مثال ،شمارش گامهای روزانه) براساس کنوانسیونهای منتشر شده
میباشد (الروچ 1و همکاران .)2011 ،برگه گزارش گام شمار میبایست دقیقا بررسی شده و تعداد کل گامهای
برداشته شده در طول هر روز ثبت شود .عالوه براین ،روزهای هفته (شنبه تا چهارشنبه) و روزهای آخر هفته
(پنج شنبه و جمعه) نیز بایستی مشخص شده باشند.
شمارش گامهای گام شمار به منظور شناسایی دادههای از دست رفته و نامعتبر میبایست بررسی شود .روز
معتبر و صحیح داده گام شمار ،مطابق با معیارهای زیر میباشد:
3
 .1بین  1000تا  30000گام در طول روز (بابایو 2و همکاران2010 ،؛ تودور الک و همکاران)2009 ،
 .2حداقل  10ساعت استفاده از گام شمار ،با توجه به زمان ثبت شده در برگه گزارش که در آن مدت
زمان استفاده و عدم استفاده را نشان میدهد( .کولی 4و همکاران2010 ،؛ آیسنمن 5و همکاران،
)2007
 .3حداقل  3روز معتبر در اندازهگیری گام شمار مورد نیاز است (تودور الک و همکاران.)2009 ،
روزهای از دست رفته
برای بخشی از امتیاز حوزه رفتار روزانه ،حداقل  4روز شمارش گام گام شمار مورد نیاز میباشد و با توجه به آن،
میانگین روزانه تعداد گام محاسبه میشود .اگر در طول زمان استفاده از گام شمار 4 ،روز و یا بیشتر بهطور معتبر
ثبت شده باشد ،میانگین روزانه تعداد گامها را با استفاده از اطالعات موجود محاسبه کنید.
اگر تنها  3روز دارای اطالعات معتبر و صحیح در دسترس باشد ،تعداد گام برای یک روز اضافی نیز بهطور
تصادفی از میان این  3روز میبایست انتخاب شود .به عنوان مثال ،روز اول با تعداد گامهای اولین روز مورد
تایید ،برابر میباشد .روز دوم ،با تعداد گامهای دومین روز مورد تایید برابر میباشد .و روزسوم نیز ،با تعداد
گامهای سومین روز مورد تایید برابر میباشد .و اگر روز معتبر دیگری در دسترس نیست ،حال به منظور تعیین
تعداد یک روز از دست رفته ،شما میتوانید برای انتخاب عدد تصادفی بین  1تا  3از کامپیوتر استفاده کنید .اگر
کامپیوتر در دسترس نمیباشد ،میتوانید تاس بیندازید تا عددی بین  1تا  3روی تاس نشان داده شود .به عنوان
مثال ،اگر بهطور تصادفی عدد  2انتخاب شد ،تعداد گامهای برداشته شده در دومین روز را به جای اطالعات روز
از دست رفته وارد کنید (در این حالت ،روز دوم و روز چهارم دارای تعداد گامهای مساوی میباشند).

1

Larouche
Pabayo
3
Tudor-Locke
4
Colley
5
Eisenmann
2
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گزارش خود اظهاری تعداد روزهایی که کودک در طی آن حداقل برای  60دقیقه فعالیت داشت براساس آخرین
سوال مطرح شده در پرسشنامه  CAPL-2برداشت میگردد:
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تشریح و بررسی امتیاز رفتار فعالیت بدنی
دستورالعملهای فعلی ارائه شده در زمینه فعالیت بدنی برای کودکان  5تا  17سال ،توصیه میکند که در طول
روز حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید ( )MVPAباید توسط کودک انجام شود .کالی و
همکارانش ( )2012عنوان کردند که تعداد  12،000گام روزانه معادل حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی با شدت
متوسط تا شدید ( )MVPAمیباشد.
با این که  ،HALOجهت فرآیند کار در  CAPL2از این معیار استفاده نمود ولی به منظور تفسیر دادههای گام
شمار رهنمودهای دیگری نیز وجود دارد :به عنوان مثال رئیس شورای ورزش و تناسب اندام ( ،)2005در طول
روز برای پسران  13000گام و برای دختران  11000گام را توصیه میکند .تودور الک و همکاران نیز ()2004
برای دختران  12،000گام و برای پسران  15،000گام را در طول روز توصیه میکند ،HALO .سطح
فعالیتهای بدنی کودکان  8تا  12سال را همچنان تحت نظارت و بررسی داشته و در صورت لزوم ،سیستم
امتیازدهی را نیز در آینده به روزرسانی خواهد نمود.

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10.000کودک کانادایی
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پیام امتیاز رفتار فعالیت بدنی
طبقه مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر کسب رفتار فعالیت بدنی مورد نیاز برای زندگی به سبک زندگی
فعال بدنی را آغاز کردهاید .لذت بیشتری ببرید و تا جای ممکن با تالش برای افزایش فعالیت بدنی ،سالمت خود
را بیشتر حفظ کنید .هرچه بیشتر حرکت کنید ،بهتر است.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در مسیر رفتار فعالیت بدنی روزانه مورد نیاز برای زندگی به سبک
فعالیت بدنی ،قرار دارید .امتیاز رفتار روزانه فعالیت بدنی شما ،مشابه با امتیاز کودکان همسن شما میباشد .لذت
بیشتری ببرید و تا جای ممکن ،با تالش برای افزایش فعالیت بدنی روزانه ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید.
مطلوب :شما به سطح مطلوبی از رفتار روزانه مورد نیاز برای سبک زندگی فعال بدنی دست یافتهاید .این مساله
به این معنی است که شما مزایای سالمتی را از سبک زندگی فعال بدنی خود کسب کردهاید .توانایی و کار عالی
خود را با تالش برای انجام فعالیت بدنی خود را بیشتر کنید .هرچه بیشتر حرکت کنید ،بهتر است.
عالی :تبریک میگوییم ،شما با فعالیت روزانه ،در حال انجام یک کار عالی و فوقالعاده میباشید .این مساله به
این معنی است که شما مزایای سالمتی بسیاری را از سبک زندگی بدنی فعال خود کسب کردهاید .این امری
بسیار عالی است! این کار بزرگ را ادامه دهید!
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خوداظهاری فعالیت بدنی متوسط تا شدید
هدف:
برای ارزیابی درک کودکان از
مشارکت خود در حداقل 60
دقیقه فعالیت بدنی با شدت
متوسط روزانه
پایه و اساس:
توصیه میشود که کودکان
حداقل  60دقیقه فعالیت
بدنی با شدت متوسط را در
هر روز انجام دهند تا احتمال
دستیابی به مزایای سالمتی
یک سبک زندگی فعال را
افزایش دهند.

نحوه آمادگی برای آزمون
چگونه مدیریت برگزاری آزمون
به بخش پرسشنامه مراجعه کنید .کودک باید آخرین سوال پرسشنامه  CAPL-2را تکمیل کند.
همانطور که در باال ذکر شد ،دستورالعملهای فعالیت بدنی فعلی ،توصیه میکنند که کودکان  5تا  17سال
میبایست بهطور میانگین در طول هر روز ،حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید انجام دهند.
آخرین سوال موجود در پرسشنامه  ،CAPL-2برای کودکان این سوال را مطرح میکند که آنها هر چند وقت
یکبار ،حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی روزانه انجام میدهند .این چنین گزارش خوداظهاری فردی فعالیت روزانه
میتواند با دادههای حاصل از گام شمار فرد مقایسه شود تا بتواند درک ما را از فهم کودک در مورد سطح فعالیت
بدنی خود افزایش دهد.

43

محاسبه امتیاز خود اظهاری فعالیت بدنی متوسط تا شدید

بررسی و تشریح امتیاز خوداظهاری فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید خودآگاه

** بر مبنای دادههای بدست آمده از بیشتر از  10000کودک کانادایی
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پیام امتیاز خوداظهاری فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید
طبقه مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر انجام حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید روزانه آغاز
کردهاید .لذت بیشتری ببرید و با تالش برای انجام  60دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید به صورت یک روز در
میان ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت انجام  60دقیقه فعالیت بدنی روزانه میباشید .امتیاز شما
مشابه با امتیاز کودکان همسن دیگر میباشد .لذت بیشتری ببرید و با تالش برای افزایش میزان فعالیت بدنی
هفتگی در طی  1یا  2بار در هفته ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید.
مطلوب :به سطح مطلوبی از انجام فعالیت بدنی در بیشترین روزهای هفته دست یافتهاید .این مساله به این
معنی است که شما دستورالعملهای پیشنهادی برای انجام فعالیتهای بدنی مرتبط با سالمت در بین هم ساالن
خود را رعایت میکنید .توانایی و کار عالی خود را برای افزایش فعالیت خود در طی روز ادامه دهید بهطوریکه
بتوانید به حداقل  60دقیقه فعالیت روزانه دست یابید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما با انجام حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی روزانه ،در حال انجام یک کار عالی و
فوقالعاده میباشید! این مساله به این معنی است که شما مزایای سالمتی بسیاری را از سبک زندگی بدنی فعال
خود کسب کردهاید .این کار عالی را ادامه دهید!

دستورالعملهای فعالیت بدنی فعلی ،توصیه میکنند که کودکان  5تا  17سال میبایست بهطور
میانگین در طول هر روز  60 ،دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید انجام دهند.
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حوزه
توانمندی بدنی

حوزه توانمندی بدنی
حوزه توانمندی بدنی ،توانمندی بدنی کودک را برای شرکت در فعالیتهای بدنی ارزیابی میکند .حوزه توانمندی
بدنی شامل اندازهگیریهای آمادگی بدنی و عملکرد حرکتی میباشد .آمادگی بدنی از طریق اندازهگیری آمادگی
هوازی و سطح استقامت اسکلتی -عضالنی ارزیابی میشود .عملکرد حرکتی نیز از طریق مهارتهای اجرا شده،
زمان تکمیل مهارت و دوره مهارت حرکتی ارزیابی میشود.
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محاسبه امتیاز حوزه توانمندی بدنی
امتیاز کل حوزه توانمندی بدنی به صورت زیر محاسبه میشود :

برگه امتیازدهی فردی توانمندی بدنی
نام کودک:
تاریخ آزمون:
مکان آزمون:
سن کودک

جنسیت کودک

(.....................................سال)

دختر /پسر (دایره بکشید)

مسافت دو رفت و برگشت در آزمون
PACER
 15متر یا  20متر

تعداد دور ،دو رفت و برگشت در
آزمون PACER
(.....................................دور)

زمان پالنک
(.....................................ثانیه)
CAMSA
زمان 1

CAMSA
امتیاز 1

CAMSA
زمان2

CAMSA
امتیاز 2

(.....................................ثانیه)

.....................................

(.....................................ثانیه)

.....................................
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تفسیر امتیاز حوزه توانمندی بدنی

** بر اساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی

پیام امتیاز حوزه توانمندی بدنی
مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر توانمندی بدنی مورد نیاز برای یک سبک زندگی فعال بدنی آغاز کردهاید.
لذت بیشتری ببرید و با تمرین مهارتهای مربوط به آزمونهای بدنی ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید .نمونهای
از این تمرینها عبارت است از :دویدن ،پریدن ،گرفتن توپ ،پرتاب کردن ،شنا سوئدی رفتن و تمرین نگهداشتن
خود در حالت پالنک.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت داشتن توانمندی بدنی مرتبط با مزایای سالمتی میباشید.
امتیازهای توانمندی بدنی شما ،مشابه با امتیاز کودکان همسن دیگر میباشد .لذت بیشتری ببرید و با تمرین
مهارتهایی همچون دویدن در حین پریدن ،گرفتن ،پرتاب کردن و شوت کردن ،سالمت خود را بیشتر حفظ
کنید ،همچنین مدت زمان بیشتری بدوید و زمان کمی طوالنیتری را در حالت پالنک قرار بگیرید.
مطلوب :شما به سطح مطلوب پیشنهادی برای توانمندی بدنی دست یافتهاید .این مساله به این معنا است که
امتیازات شما در سطحی است که مرتبط بامزایای سالمتی میباشد .توانایی و کار عالی خود را با بهبود
موقعیتهای چالش برانگیز ادامه دهید .به عنوان مثال اگر فکر میکنید با انجام پالنک میتوانید توانمندی بدنی
خود را بیشتر ترغیب به افزایش نمایید ،پس سعی کنید امتیاز پالنک خود را بهبود ببخشید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما با انجام مهارتهای مربوط به توانمندی بدنی ،در حال انجام یک کار عالی و
فوقالعاده میباشید .این مساله به این معنا است که امتیاز شما در سطحی مرتبط با حصول مزایای سالمتی برای
شما میباشد .کار عالیتان را ادامه دهید!
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توانمندی حرکتی
هدف:
برای ارزیابی مهارت های
حرکتی بنیادی مورد نیاز برای
مشارکت در بازی فعالیت بدنی
همساالن  ،در فرمتی که
حرکات معمولی و تنوع مهارت
را شبیه سازی می کند.

پایه و اساس:
ارزیابی
بنیادی
توانایی
شرکت
یابد.

مهارت های حرکتی
باعث می شود تا
بدنی کودک برای
در بازی فعال افزایش

نحوه آماده شدن برای آزمون
تجهیزات /فضا مورد نیاز:


فضایی باز ( 15در  5متر) ،با زمین صاف که برای دویدن و تغییر جهت ایمن باشد.



نوار زمین سالن ورزشی



 6حلقه ورزشی (با پهنای  63سانتی متر)
* چنانچه حلقه در دسترس نباشد ،شما میتوانید با استفاده از نوار ،حلقههایی را بر روی زمین درست
کنید که قطر آنها  63سانتی متر باشد.



 6مخروط ( با ارتفاع  20-30سانتی متر)



 1توپ فوتبال



 1توپ اسکولت ( 70میلی متر)



 1نشان هدف مقوایی (طول 61سانتی متر و عرض  46سانتی متر یا طول  24اینچ در عرض  18اینچ)

1

1

 : Squelletتوپ پالستیکی شفاف با گلولههای پالستیکی ریز در داخلش به ابعاد  7سانتی متر -این توپ معموال برای شعبده بازی و
غیره کاربرد دارد.
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نحوه اجرا آزمون
بررسی اجمالی اجرای آزمون
 پیش از تالش برای ارزیابی کانادایی مهارت حرکتی و چابکی ( ،)CAMSAکودکان باید دو بار فیلم
آموزشی را مشاهده نمایند .در اولین فیلم آموزشی  ،CAMSAآزمونگر به آرامی در مسیر تمام مراحل،
حرکت میکند و هر مهارت را بهطوری کامل به نمایش میگذارد تا تمامی معیارهای آن مهارت نشان داده
شود .در طول نمایش فیلم ،توضیحات کالمی نیز ارائه میشود تا بر کلمات کلیدی و اختصاری مهارت تاکید
گردد (به صفحات بعدی مراجعه کنید) .برای دومین بار ،آزمونگر ،آزمون  CAMSAرا با سرعت طبیعی و
با حفظ میزان دقت مهارت به نمایش میگذارد.
 این نکته را توضیح دهید که هر کودک میتواند  2بار تمرین آزمایشی و به دنبال آن برای هر مرحله از
ارزیابی دو بار تالش نماید .عالوه براین ،تاکید کنید بهترین امتیاز درصورت اتمام مراحل با باالترین میزان
سرعت و انجام بهترین مهارت ثبت خواهد شد.
 از هر کودک بخواهید تا  2تمرین آزمایشی را انجام دهد .توضیحات کالمی مطابق با پروتکل آزمون را
ارائه دهید و عالوه براین ،اصالحات کالمی سریعی را در صورت انجام هر گونه اشتباه به صورت درجا ارایه
کنید.
 از هر کودک بخواهید تا  2مرحله آزمایشی امتیاز /زمان را انجام دهد .توضیحات کالمی باید براساس
توصیفات موجود در پروتکل آزمون ارا ئه شود.

بررسی اجمالی اجرا آزمون
شرح پروتکل
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

آزمونگر  ،1برای کودک زمان میگیرد و در انتهای خط پرتاب مخروط  2میایستد.
توپ اسکولت و توپ فوتبال ،در دست (آزمونگر ،مترجم) قراردارد .آزمونگر  ،1هر وهله از آزمون را با
گفتن "آماده ،به خط (یا ثابت یا حاضر) ،حرکت (یا رو)" آغاز میکند.
گرفتن زمان ،هنگامی شروع میشود که آزمونگر اعالم "حرکت" میکند و زمانی متوقف میشود که
(در انتهای ایستگاه ،مترجم) پای کودک به توپ فوتبال ضربه میزند.
آزمونگر  ،1زمانی توپ را پرتاب میکند که کودک بعد از رسیدن به مخروط  ،1آماده گرفتن توپ
میباشد و بعد از اینکه کودک به دور مخروط 3چرخید ،آزمونگر توپ فوتبال را بر روی خط قرار
میدهد.
آزمونگر  ،2عملکرد هر یک از مهارتهای کودک را امتیازدهی و ثبت میکند.
برای هر مهارتی که بهطور صحیح اجرا شود ،یک امتیاز داده میشود.
این مساله بسیار مهم است که آزمونگر  ،1توضیحات کالمی صریح و واضحی را برای هر مهارت در
طول اجرای آزمون  CAMSAارائه دهد.
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 .8ارائه توضیحات دقیق و موثر ،این اطمینان را حاصل میکند که امتیاز و زمان ثبت شده بیشتر منعکس
کننده مهارت حرکتی کودک در مقابل مهارت حافظه وی میباشد.
آماده سازی
با توجه به مراحل زیر ،آزمون  CAMSAرا اندازهگیری و موقعیتگذاری کنید:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

.8
.9

هدف را طوری روی دیوار نصب کنید که باالی صفحه هدف 1/5 ،متر باالتر از سطح زمین باشد (به
نمودار صفحه بعد مراجعه کنید).
مرکز هدف را پیدا کنید .فاصله  1متر از سمت راست و سمت چپ مرکز هدف را اندازهگیری کنید و
این موقعیتها را بر روی زمین عالمتگذاری کنید .مخروط  5و  6را در باالی این عالئم قرار دهید.
خط عمودی را تا دیوار هدف ،با فاصله  5متر از مخروط  6اندازهگیری کنید .این موقعیت را
عالمتگذاری کنید و مخروط  2را بر روی این عالمت قرار دهید .خط پرتاب و خط شوت کردن را (2
متر طول) بهطوری بر روی سطح زمین عالمتگذاری کنید که موازی با هدف بر روی دیوار باشد
(فاصله آن باید به اندازه فاصله بین مخروط  5و  6باشد).
اندازهگیری خط عمود را از مخروط  2تا دیوار هدف ،برای فاصله اضافی  3متر ادامه دهید .این موقعیت
را بر روی سطح زمین عالمتگذاری کنید و مخروط  1را بر روی این عالمت قرار دهید.
فاصله  1متر از مخروط ( 1خطی که ادامه خط عمود به دیوار هدف باشد) را اندازهگیری و این نقطه را
بر روی زمین عالمتگذاری کنید.
لبه سمت چپ حلقه آبی رنگ را در کنار خط دیوار هدف قرار دهید (در امتداد با مخروط  ،1مخروط 2
و مخروط  ،)6اطمینان حاصل نمایید که جلوی حلقه ،هم سطح با نشانگر میباشد (یک خط عمودی
فرضی را ترسیم کنید که موازی با هدف دیوار باشد).
حلقههای باقیمانده را در سه ردیف  2تایی قرار دهید .برای کاهش احتمال جابهجایی موقعیت حلقه و
خطرات در حین رفت و آمد ،تمام حلقهها را به یکدیگر متصل کنید و سپس حلقهها را با ایمنی کامل
بر روی سطح زمین محکم کنید.
 1متر از مرکز حلقه زرد رنگ سمت چپ را در جهت بیرون از سمت چپ حلقه و موازی با دیوار هدف
اندازهگیری کنید .این نقطه را عالمتگذاری کنید و مخروط  4را بر روی این عالمت قرار دهید.
فاصله  5متر را از مخروط  4به سمت عقب و عمود بر دیوار هدف اندازهگیری کنید .این نقطه را
عالمتگذاری کنید و مخروط  3را بر روی این عالمت قرار دهید.

همه حلقه ها را با ایمنی به سطح زمین محکم کنید تا موقعیت شان را در هنگام ضربه خوردن حفظ
کنند و خطرات حاصل از رفت و آمد کاهش یابد.

51

CAMSA نقشه
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دستورالعملهای شرکتکنندگان
نحوه انجام آزمون و توضیحات مربوط به اجرا
توضیحات

حرکات

 .1با ایستادن در مقابل سمت راست

 ،آزمون را شروع

کنید.
 .2سه پرش جفت پا انجام دهید (مطابق تصویر ،پرشها از

" زمانی که آماده حرکت بودید ،من میگویم آماده ،ثابت ،حرکت"
" وقتی من گفتم "حرکت" شما جفت پا از میان حلقه ها می پرید"

به سمت
و سپس

خواهد بود) .به سمت

مخروط  #1بدوید و سپس به مست چپ بچرخید تا در مقابل
آزمونگر  #1قرار گیرید.
 .3به حالت سرخوردن به پهلو به سمت مخروط  #2حرکت

"قسمت بعدی سرخوردن به پهلو است .شما باید به جهتی حرکت

کنید و مخروط را لمس کنید .سپس جهت خود را تغییر دهید

کنید که آزمونگر را ببینید"

(به سمت آزمونگر بمانید) و به سمت مخروط شماره  #1حرکت

"شما باید با حرکت سرخوردن خود را به

کرده و آن را لمس کنید.

آن را لمس کنید و سپس در حالی که هنوز هم آزمونگر را میبینید با

رسانده و
دیگر را لمس کنید"

حرکت سرخوردن بر گردید و
 .4شروع به حرکت به سمت خط پرتاب کنید ،توپی را که

"پس از اینکه حرکت سرخوردن تمام شد ،من توپ را به سمت شما

توسط آزمونگر پرتاب میشود ،بگیرید و در هر نقطه قبل از

پرتاب میکنم ،توپ را بگیرید و به سمت خط بدوید و پیش از اینکه

خط ،آن را به سمت هدف پرتاب کنید.

از خط عبور کنید ،آن را به سمت هدف پرتاب کنید"

 .5از روی خط و به دور مخروط  #2بدوید تا به سمت بیرون

"پس از پرتاب توپ ،دور

حرکت میکنید و سپس

مخروط  #3برسید .با حرکت سکسکه مسیر بین مخروط #3

به سمت قسمت بیرون

بدوید .وقتی به مخروط

تا مخروط  #4را حرکت کنید و سپس به سمت حلقه ها باز

قرمز رسیدید تمام مسیر به سمت

گردید.

حرکت سکسکه طی کنید .شما باید بهترین حرکت سکسکه خود را
انجام دهید.

دیگر را با

را نیز با حرکت سکسکه دور بزنید و

سپس به سمت حلقه ها بازگردید"
 .6پس از رسیدن به مخروط  #4و اطمینان از چرخیدن به دور

"این بار شما باید با لیلی روی یک پا در همه حلقه ها فرود بیایید.

آن ،به سمت حلقه ها بیایید و حرکت خود را به صورت یک پا

شما میتوانید حلقهها را به هر ترتیبی انجام دهید ،اما باید در هر

و لیلی در هر حلقه شروع کنید.

حلقه با پای یکسان به زمین بنشینید"

 .7پس از پایین آمدن در آخرین حلقه ،به سمت خط ضربه

پس از اینکه با یک پا در آخرین حلقه فرود آمدید ،به سرعت به

بدوید و به سمت هدف ،به توپ با پا ضربه بزنید (توپ را شوت

سمت توپ فوتبال بدوید و طوری با پا به آن ضربه بزنید (شوت کنید)

کنید ،مترجم).

که از بین دو

عبور کند .نیازی نیست که حتما توپ

را به سمت هدف روی دیوار شوت کنید ،چرا که آن مربوط به مرحله
پرتاب کردن میباشد .به محض ضربه به توپ فوتبال ،آزمون تمام
شده است.
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دستورالعملها و کلیدها
دستورالعمل ارائه شده توسط آزمونگر  1در طی ارزیابی کودک

 .1زمانی که کودک در مقابل حلقه زرد راست ایستاده است ،آماده رفتن است

"آماده ،حاضر ،حرکت"

 .2بالفاصله بعد از گفتن "حرکت"

"پرش جفت پا"

 .3به محض شروع پرش سوم

"حرکت سرخوردن به پهلو انجام داده و مخروط را لمس کن"

 .4به محض نزدیک شدن به مخروط #2

"حرکت سرخوردن به پهلو انجام داده و مخروط را لمس کن"

 .5به محض نزدیک شدن به مخروط #1

"توپ را بگیر"

 .6پس از پرتاب توپ

"بدو باال به سمت خط و توپ را به سمت هدف پرتاب کن"

 .7زمانی که کودک آماده پرتاب میشود

"مخروط را دور بزن"

 .8زمانی که کودک از خط پرتاب عبور میکند و به سمت مخروط  #2حرکت
میکند

" حرکت سکسکه"

 .9زمانی که کودک بین مسیر مخروط  #3و مخروط  #4میباشد

"مخروط را دور بزن"

 .10زمانی که کودک دور مخروط  #4حرکت میکند

"با یک پا در حلقه ها بپر"

 .11زمانی که در حال انجام پرش آخر است

"بدو و شوت کن به سمت وسط مخروطها"
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فرم مناسب
.1
.2
.3

.4

از این مساله اطمینان حاصل کنید که کودکان کفش مناسبی پوشیده باشند و بند کفششان را نیز محکم
بسته باشند.
مراقب باشید که کودکان منتظر برای اجرای آزمون  ،CAMSAهیچگونه مزاحمتی برای کودکانی که در
حال ارزیابی شدن هستند نداشته باشند (برای مثال ،کامال از محیط آنها دور باشند و غیره).
تحقیقات نشان میدهد که حداقل  2تمرین آزمایشی و به دنبال آن  2زمان آزمایشی ضرورت دارد تا
مطمئن شوید که امتیاز دقیق و قابل اعتماد کودک ،انعکاسی از توانمندی حرکتی کودک در طی هر دو
مرحله زمانی و امتیازی میباشد .اگر انجام  4مرحله آزمون برای هر کودک ( 2تمرین 2 ،مرحله آزمون
زمانی /امتیازی) امکانپذیر نباشد ،امتیاز عملکرد حرکتی را میتوان براساس دومین بخش امتیازی /زمانی
تخمین زد ( 1تمرین 2 ،مرحله زمانی /امتیازی).
رکورد اولین مرحله آزمون زمانی /امتیازی را پس از اولین مرحله تمرین آزمایشی استفاده نکنید ،زیرا زمانی
که کودک آزمون را بیشتر از  3بار کامل کرده باشد ،تاثیرات یادگیری مهمی در امتیاز آزمون CAMSA
وجود دارد.

نحوه ثبت امتیاز CAMSA
.1
.2
.3
.4
.5

زمان آزمون ،با نزدیکترین دهم ثانیه توسط آزمونگر  1ثبت میشود.
امتیاز عملکرد مهارت حرکتی ،با استفاده از چک لیست و توسط آزمونگر  2ثبت میشود.
 1امتیاز ،به هر یک از معیارهای عملکرد مهارتی داده میشود (امتیاز کل مهارت ،از  14نمره میباشد).
در آنجایی که یکی از مهارتها و یا مراحل آزمون به درستی انجام نشد ،عالمت " "Xرا در جدول مربوطه
برگه امتیازدهی بگذارید.
اگر عملکرد کودک از آزمون  ،CAMSAتحت تاثیر محیط خارجی قرار بگیرد (به عنوان مثال ،اگر شخصی
بهطور ناگهانی در محیط اجرای آزمون وارد شد ،و یا پرتاب آزمونگر به سوی هدف نبود) امتیاز آن بخش
آزمون محاسبه نمیشود و تمرین جدیدی انجام میشود.

معیارهای کلیدی ارزیابی امتیاز CAMSA
هر مهارت انجام شده در طول آزمون  ،CAMSAبا درنظرگیری یک یا چند معیار ارزیابی میشود .هر معیار
مهارتی ،بهعنوان یک حرکت صحیح انجام شده ( 1امتیاز) و یا یک حرکت صحیح انجام نشده ( 0امتیاز)
امتیازدهی میشود .هیچگونه نمره بینابینی در این میان وجود ندارد.
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پرش با  2پا ( 2امتیاز)
 3 .1پرش پی در پی ،با  2پا ( 1امتیاز):
به سمت باال بپرید و همزمان با دو پا بر روی زمین بیایید.
 .2هر دو پا با یکدیگر در یک حلقه به سمت پایین میآیند و حلقه را لمس نمیکنند ( 1امتیاز):
تنها یک پرش در هر حلقه (بدون هیچ پرش کوتاه اضافی در زمان پایین آمدن) ،پرش صحیح از داخل
یک حلقه به داخل حلقه دیگر ،بدون لمس حلقه ها.
حرکت سرخوردن به پهلو ( 3امتیاز)
 .1در زمان حرکت سرخوردن به یک سمت ،پاها و بدن هماهنگ با هم هستند (1امتیاز):
مهم نیست که در ابتدا حرکت کودک به کدام سمت باشد ،پاها به یک سمت هدایت میشوند ،پای
دوم جای پای اول قرار میگیرد (قدم برداشتن به کنار) ،شانهها ،مفاصل ران و پاها همگی در راستای
یکدیگر و هماهنگ باهم هستند ،صورت در زاویه  90درجه با مسیر حرکت قرار دارد ،در صورتی که
کودک هر دو بار به یک جهت برود ،تنها  1امتیاز داده میشود( .به عنوان مثال ،در زمان برعکس
کردن جهت  180درجه میچرخد و رو به سمت مخالف خود میایستد).
 .2در زمان برعکس کردن جهت به سمت مخالف ،پاها و بدن در یک راستا قرار دارند ( 1امتیاز):
اگر کودک بهجای برگشت مسیر و رفتن به سمت مخالف به ابتدای مسیر برگردد و سرخوردن را در
همان مسیر و همان جهت انجام دهد نحوه امتیاز دهی مثل مورد  1میباشد.
 .3لمس مخروط با مرکز ثقل پایین و موقعیت ورزشکارانه ( 1امتیاز):
زانوها خم میشوند،
پا از هم جدا میشوند،
نه تنها دستها ،بلکه تمام بدن (به عنوان مثال ،مرکز ثقل) برای لمس مخروط به سمت پایین خم
میشوند ،بهطوریکه با ایستادن و موقعیت راه رفتن به کنارهها ،زمانی از دست نمیرود،
اگر کودک در حین حرکت ،مرکز ثقلش پایین باشد و به صورت ورزشکارانهای بایستد منتها موفق به
لمسکردن مخروطها نگردد باز هم به کودک یک امتیاز داده میشود،
اگر شرایط مهارت حرکتی کودک یکبار احراز شود ،در این شرایط امتیاز به کودک تعلق میگیرد (به
عنوان مثال ،الزم نیست برای کسب امتیاز ،لمس هر دو مخروط را با موقعیت ورزشکارانهای انجام
دهد).
در این شرایط امتیازی تعلق نمیگیرد :اگر کودک بدون احراز حالت متعادل ورزشکارانهای ،مخروط
را لمس کند (به عنوان مثال ،برای لمس مخروط ،از کمر خم شود اما پاهای کودک صاف بماند).
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گرفتن توپ ( 1امتیاز)
گرفتن توپ بدون استفاده از بدن به عنوان حایل (1امتیاز):
توپ بهطور صحیح با یک یا دو دست گرفته میشود ،بدون استفاده از بدن برای جلوگیری از افتادن
توپ بر روی زمین ،اگر توپ تحت هر شرایطی رها شود و به زمین بیفتد ،امتیاز از دست میرود (به
عنوان مثال ،حتی اگر کودک توپ را به دلیل عدم پیش بینی پرتاب بیندازد).
استثناء :اگر پرتاب آزمونگر بهطور صحیح نباشد ،این حرکت پذیرفته نیست و کودک باید آزمون
 CAMSAرا مجددا از ابتدا آغاز کند.
پرتاب ( 2امتیاز)
 .1استفاده از پرتاب آبشاری برای ضربه به هدف ( 1امتیاز):
توپ به هدف اصابت میکند،
بازو از پشت به سمت جلو میآید و دست به باالی شانهها میرود.
استفاده از پرتاب توپ از پهلو ،کماکان موجب کسب امتیاز میگردد (به عنوان مثال ،پرتاب به سبک
بازی بیسبال و یا کریکت).
 .2برای کمک به پرتاب ،وزن خود را به توپ منتقل میکند و بدنش را میچرخاند (1امتیاز):
بازوها و شانهها مسیر توپ را دنبال میکنند ،بدن در ناحیه لگنی کمی میچرخد و پاها کمی از هم
جدا میشوند ،و برای کمک به پرتاب ،وزن از پای عقب به پای جلو منتقل میشود ،تمام بدن تحت
کنترل و به صورت متعادل باقی میماند.
سکسکه رفتن ( 2امتیاز)
 .1الگوی صحیح پا به صورت لی– گام– لی– گام ( 1امتیاز):
پای جلویی به نوبت جابهجا میشود.
 .2استفاده صحیح از بازوها ( 1امتیاز):
بازوها و پاها به نوبت جابهجا میشود،
موقعیت بازوها به حفظ تعادل کمک میکند.
حرکت لیلی با یک پا ( 2امتیاز)
 .1پریدن تنها با یک پا در هر حلقه ( 1امتیاز):
پریدن با همان پای یکسان در هر حلقه.
 .2در هر حلقه با یک لیلی و بدون برخورد با حلقهها از آنها عبور میکند ( 1امتیاز):
عدم برخورد با هیچ یک از حلقهها،
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بدون هیچ پرش کوتاهی برای حفظ تعادل بین حلقهها.
ضربه با پا به توپ ( 2امتیاز)
 .1با روش صحیح ضربه زدن به توپ بین مخروطها ( 1امتیاز):
در بین مخروطها به توپ ضربه میزند و یا توپ به یکی از مخروطها برخورد میکند،
الگوی دویدن مالیم ،زمانبندی مناسب ضربهزدن به توپ،
نباید به منظور ایجاد برخورد با توپ ،روش انجام سریع و صحیح متوقف شود.
 .2برداشتن یک گام بلند در حین برداشتن آخرین گام قبل از ضربه (1امتیاز):
پایی که به توپ ضربهای نمیزند (پای تکیه گاه) به صورت آزادانهای مستقر میشود تا به دقت
ضربهزدن به توپ با پای دیگر کمک کند،
طول گام آخر قبل از اینکه این پا مستقر گردد بلندتر از گامهای قبلی در مسیر رسیدن به توپ
میباشد.
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برگه امتیاز آزمون CAMSA
مکان برگزاری آزمون:
تاریخ برگزاری آزمون:
آزمونگر : 1
آزمونگر: 2

شماره شناسایی:
زمان (ثانیه)
پرش دو پایی

سه پرش دو پایی به داخل و بیرون از حلقه های زرد /بنفش/
آبی
بدون هیچ پرش اضافی و بدون برخورد با حلقهها

سرخوردن

قرارگیری بدن و پاها در هنگام سرخوردن در یک طرف
قرارگیری بدن و پاها هنگام سرخوردن در جهت مخالف ،در یک
طرف
لمس مخروط با مرکز ثقل پایین و موقعیت ورزشکارانه

دریافت

گرفتن توپ بدون افتادن و استفاده نکردن از بدن به عنوان
حایل

پرتاب

استفاده از پرتاب آبشاری برای ضربه به هدف
انتقال وزن و چرخش بدن

سکسکه رفتن

الگوی صحیح پرش با یک پا
استفاده صحیح از دستها (حرکت متناوب دستها و پاها،
چرخش بازوها برای حفظ تعادل)

پرش یک پایی

پریدن تنها با یک پا در هر حلقه
عبور در هر حلقه با یک لیلی و عبور بدون برخورد با حلقهها

ضربه با پا

حرکت صحیح ضربه به توپ و برخورد با هدف
افزایش طول گام در آخرین گام قبل از ضربه

جمع کل
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امتیازدهی آزمون CAMSA
توانمندی حرکتی از طریق نحوه عملکرد افراد در آزمون  CAMSAارزیابی میشود .هر دو امتیاز زمانی مورد
نیاز برای انجام آزمون ( CAMSAاز  1تا  ،)14و معیار ارزیابی عملکرد مهارتی (از  0تا  )14در این آزمون مورد
سنجش قرار میگیرد .از آنجایی که کودکان دارای سواد بدنی بیشتر ،قادر به کسب تعادل مطلوب بین سرعت و
دقت در مهارت میباشند ،زمان و امتیاز مهارتی با وزن مساوی امتیازگذاری میشود .امتیاز آزمون ،CAMSA
به یک روش یکسان برای همه کودکان و بدون توجه به سن کودک محاسبه میشود .با این حال ،تفسیر و
دستهبندی امتیاز کودکان با توجه به سن کودک متفاوت است .از کودکان بزرگتر انتظار میرود تا نسبت به
کودکان کوچکتر عملکرد بهتری داشته باشند ،بنابراین ،اینگونه نیز انتظار میرود تا نمره خام کودک با توجه به
سن او افزایش یابد .در نتیجه ،کودکان برای ماندن در همان طبقه تفسیری قبلی ،باید امتیاز باالتری را کسب
کنند.
 CAMSAامتیاز مهارتی آزمون
توزیع امتیازات بین مهارتهای انجام شده به شرح زیر میباشد:
(حدود  0تا )2
 .1پرش با  2پا
 .2سرخوردن به پهلو (حدود  0تا )3
(حدود  0تا )1
 .3گرفتن توپ
(حدود  0تا )2
 .4پرتاب توپ
(حدود  0تا )2
 .5جهش
(حدود  0تا )2
 .6لیلی با یک پا
(حدود  0تا )2
 .7ضربه با پا
امتیاز مهارت به سادگی نشان دهنده تعداد کل مهارتهایی است که بهطور صحیح انجام شدهاند ،بنابراین ،امتیاز
مهارتی در حوزهای بین  0تا  14میباشد.
امتیاز زمانی آزمون CAMSA
با استفاده از دادههای جمعآوری شده حاصل از آزمون  ،ACPL-2هنجارهای زمانی برای زمان عملکرد
 CAMSAمحاسبه شده است و سپس به  14دسته تقسیم شده است ،و برای هرکدام از آنها یک ارزش عددی
تعیین شد .زمانهای سریعتر موجب کسب نمره باالتر میشود.
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** بر اساس اطالعات جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی
در زمان محاسبه نمره کل آزمون  ،CAMSAامتیاز مهارتی و امتیاز زمانی حاصل از یک اجرای مشابه باید
مورد استفاده قرارگیرد .امتیاز کل آزمون  CAMSAبه صورت زیر محاسبه میشود:

محاسبه امتیاز کل آزمون CAMSA

** باالترین امتیاز کل بدستآمده از اجرای  1و یا  ،2باید برای تفسیر توانمندی حرکتی و یا برای محاسبه
امتیاز توانایی بدنی کودک مورد استفاده قرار گیرد.
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تفسیر امتیاز CAMSA

** بر اساس اطالعات جمعآوری شده از بیشتر از  10000کودک کانادایی
پیام امتیاز CAMSA
طبقه مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر مهارتهای حرکتی مورد نیاز برای یک سبک زندگی فعال بدنی
آغاز کردهاید .لذت بیشتری ببرید و با تمرین مهارتهای مربوط به آزمونهای بدنی ،سالمت خود را بیشتر حفظ
کنید .نمونهای از این تمرینها عبارت است از :دویدن ،پریدن ،به پهلو راه رفتن ،گرفتن ،پرتاب کردن ،جهیدن،
لیلی کردن و ضربه زدن به توپ.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت کسب تمام مهارتهای حرکتی مورد نیاز برای یک سبک
زندگی فعال میباشید .امتیازات مهارت حرکتی شما ،مشابه با امتیاز کودکان همسن دیگر میباشد .لذت بیشتری
ببرید و با تمرین مهارتهای ذیل در حین دویدن سعی کنید سالمت خود را بیشتر حفظ کنید .مهارتهایی که
در حین دویدن میبایست انجام دهید شامل پریدن ،به پهلو دویدن ،گرفتن ،پرتاب کردن و شوت کردن ،لیلی
کردن و اسکیپی دویدن میباشد.
مطلوب :شما به سطح مطلوب پیشنهادی مهارتهای حرکتی دست یافتهاید .این مساله به این معنی است که
امتیازات که در این رابطه کسب میکنید همراه با مزایای سالمتی برای شما میباشد .توانایی و کار عالی خود را
با انجام هرکدام از مهارتهای ذیل یکی پس از دیگری در حین دویدن بهبود ببخشید .مهارتهایی نظیر پریدن،
به پهلو دویدن ،گرفتن ،پرتاب کردن و شوت کردن ،لیلی کردن و اسکیپی دویدن.
عالی :تبریک میگوییم ،شما با انجام مهارتهای حرکتی ،در حال انجام یک کار عالی و فوقالعاده میباشید .این
مساله به این معنی است که امتیاز شما در این رابطه همراه با مزایای بسیاری در ارتباط با سالمتی شما میباشد.
کار عالیتان را ادامه دهید!
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آمادگی هوازی :آزمون آمادگی 15متر 20 /متر ( PACERدویدن استقامت هوازی قلبی-
تنفسی) (مردیت و ویلک)2010 ،
هدف:
به منظور ارزیابی استقامت قلبی
تنفسی
پایه و اساس:
آمادگی قلبی تنفسی ،این مساله
را مشخص میکند که آیا کودک
استقامت الزم برای شرکت در
بازیهای فعال را دارد یا خیر

نحوه آمادگی برای آزمون
تجهیزات /فضا مورد نیاز:

• متر نواری
• نوار چسب کف سالن
• فضای سالن (فضای دویدن عالمتگذاری شده  15یا  20متری به عالوه فضایی ( 1/5متر) برای دور زدن در دو
انتها)
• باند با دستگاه پخش سیدی
• سیدی فیتنس گرام PACER
•  20مخروط
نحوه اجرا آزمون
مراحل آزمون را برای کودک به شرح زیر توضیح دهید:
"لطفا ابتدا مطمئن شوید که بندهای کفش شما محکم بسته شده است .در این مرحله از شما میخواهیم که تا
حد امکان بدوید .در این حین ،سیدی در حال پخش میباشد که در زمانهای الزم بوق اخطار به صدا در خواهد
آمد .زمانی که اولین صدای بوق را شنیدید ،باید این قسمت را ترک کنید و سپس قبل از شنیدن صدای بوق
بعدی ،به قسمت دیگر برسید .به محض شنیدن صدای بوق بعدی ،شما مجددا به این قسمت برمیگردید .هر
زمانی که صدای بوق را میشنوید ،باید جهت مسیر دویدن خود را به سمت دیگر تغییر دهید .اگر قبل از صدای
بوق به خط رسیدید ،باید تا شنیدن صدای بوق بعدی صبر کنید و سپس مجددا برگردید .صدای بوق به تدریج
سریعتر به صدا در میآید ،بنابراین در ادامه باید سریعتر بدوید .از شما میخواهیم تا قبل از شنیدن صدای بوق
بعدی ،تا جایی که میتوانید تا انتهای خط بدوید .بنابراین ،شما باید سرعت خود را به نحوی که هم خسته
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نشوید و هم خیلی سریع نباشید تنظیم نمایید .مرحله اول آسان است ،بنابراین در ابتدا خیلی سریع نمیدوید.
اگر در ابتدا خیلی سریع بدوید ،قطعا سریع نیز خسته خواهید شد و نمیتوانید تا مرحله مورد انتظار خود برسید.

رهنمودهایی برای آزمون شوندگان
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

در حالت دو بایستید و مطمئن شوید که شما پشت خط شروع قرار گرفتهاید.
به محض شنیدن صدای اولین بوق ،باید به سرعت گام بردارید تا اطمینان حاصل شود که قبل از
شنیدن صدای بوق بعدی ،از خط انتهای دیگر عبور کردهاید و به قسمت دیگر مسیر رسیدهاید.
هنگامی که شما به انتهای دیگر مسیر رسیدید ،بچرخید و منتظر شنیدن صدای بوق بعدی شوید.
به محض شنیدن صدای بوق بعدی ،شروع به دویدن کنید تا به انتهای دیگر مسیر برسید .صدای بوق
در هر دقیقه سریعتر و سریعتر میشود.
هنگامی که صدای بوق سهتایی را میشنوید ،به شما اعالم میکند که این مرحله را تکمیل کردهاید و
سرعت و صدای بوق در حال سریعتر شدن است.
هنگامی که صدای بوق سهتایی را میشنوید ،توقف نکنید و به دویدنتان ادامه دهید.
مسیر خود را به سمت خطوط همچنان ادامه دهید ،تا زمانی که دیگر نتوانید قبل از شنیدن صدای
بوق به انتهای مسیر برسید.
زمانی که نتوانید در زمان مقرر به انتهای خط برسید ،ما تنها یکبار این امر را به شما گوشزد میکنیم.
هنگامی که اولین هشدار را به شما دادیم که باید سریعتر بدوید ،شما میبایست بالفاصله بچرخید
(مسیرتان را تغییر دهید) و به سمت انتهای خط با سرعت بدوید.
دومین باری که شما نتوانید قبل از شنیدن صدای بوق بعدی به انتهای خط برسید در آن زمان است
که کار شما به پایان میرسد.
به یاد داشته باشید که باید تا جای امکان به مسیر خود ادامه دهید ،بنابراین در مراحل ابتدایی
آهستهتر حرکت کنید .سعی نکنید که در مراحل اول بسیار سریعتر از حد الزم بدوید.

فرم مناسب
مراحل آزمون را با پخش فیلم آموزشی به کودکان آموزش دهید و به آنها اجازه دهید تا  3الی 4بار بهطور
آزمایشی همراه با بوق بدوند.
 .1کودکان با سرعت روبه افزایش ،در یک مسیر  15-20متری میدوند.
 .2در زمان شنیدن صدای بوق 1 ،پا باید از خط پایان عبور کرده باشد.
 .3کودکان باید قبل از دویدن در جهت برگشت ،منتظر شنیدن صدای بوق شوند.
 .4اگر کودک برای اولین بار نتواند قبل از صدای بوق به خط برسد ،باید بالفاصله بایستد ،به سرعت
بچرخد و سپس به دویدن تا انتهای مسیر ادامه دهد.
 .5به محض اینکه کودکی برای دومین بارهم نتواند به خط پایان مورد نظر برسد ،باید کامال متوقف شود.
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 .6هنگامی که کودکان آزمون  PACERرا تکمیل کردند ،اطمینان حاصل کنید که با راه رفتن دور
سالن خود را سرد کنند .اگر آزمونگر دوم نیز در دسترس باشد ،باید بر کودکان نظارتی داشته باشد تا
از سرد شدن صحیح بدن آنها مطمئن شود.
*  PACERبه عنوان یک فعالیت حذفی میباشد .هنگامی که کودک  2بار صدای بوق را از دست میدهد،
حرکات او را ثبت کنید .عالوه براین ،زمانی که گروهی از کودکان را ارزیابی میکنید ،متوقف کردن دونده بعد از
 2بار خطا ،تفاوت عملکردی بین شرکتکنندگان کمتر ملموس میباشد .این مساله میتواند در حین ارزیابی،
موجب پدیدآوردن یک محیط اجتماعی حمایتکننده برای کودکان شود ،بهطوری که در صورت داشتن
رکوردهای پایین کماکان احساس تحقیر نمیکنند و میتوانند با روحیه به شرکت در آزمونهای بعدیشان ادامه
دهند.

نحوه ثبت امتیاز
.1
.2
.3

.4

دویدن از یک طرف به طرف دیگر (فاصله  15یا  20متر) 1 ،مسیر در نظر گرفته میشود.
تعداد مسیرهای کامل شده توسط کودک را ثبت کنید.
اولین مسیری را که کودک نتوانسته است قبل از صدای بوق به اتمام برساند را شمارش کنید ،اما
دومین مسیری که کودک قادر به رسیدن به انتهای خط قبل از صدای بوق نبود را جزو شمارش
محسوب نکنید.
تنها کافیست که پای کودک به خط برسد ،نیازی نیست که بدن وی نیز از خط عبور کند.

برگه امتیاز آزمون  15-20 PACERمتر
مکان برگزاری آزمون:
تاریخ برگزاری آزمون:
طول مسیر آزمون 15 :متر 20 /متر

شماره شناسایی

خط

کارشناس

65

دورهای کامل شده

محاسبه امتیاز استقامت قلبی تنفسی
استقامت قلبی تنفسی ،از طریق آزمون  15-20متر  PACERمحاسبه میشود .اگر آزمون  PACERدر
مسیری به طول  15متر انجام شد ،میتوان امتیازات مربوطه را با استفاده از جدول موجود در پی نوشت  ، Eبه
امتیاز  20متر تغییر داد .در این حالت ،امتیاز کودکان بر اساس جدول زیر محاسبه میشود.

** براساس دادههای جمعآوری شده حاصل از بررسی بیش از  10000کودک کانادایی

تفسیر امتیاز استقامت قلبی تنفسی

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی
66

پیام امتیاز استقامت قلبی تنفسی
طبقه مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر کسب تعداد مسیرهای آزمون  PACERمورد نیاز برای داشتن
سبک زندگی فعال بدنی آغاز کردهاید .لذت بیشتری ببرید و با افزایش مدت زمان پیادهروی و دویدن سالمت
خود را بیشتر حفظ کنید و تا جای امکان بدوید .هرچه بیشتر تحرک داشته باشید ،قطعا بهتر است.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت رسیدن به تعداد مسیرهای توصیه شده آزمون PACER
هستید .امتیاز آزمون  PACERشما مشابه با امتیاز کودکان همسن دیگر میباشد .لذت بیشتری ببرید و با
افزایش مدت زمان دویدنتان سالمت خود را بیشتر حفظ کنید.
مطلوب :شما به سطح مطلوب پیشنهادی تعداد مسیرهای آزمون  PACERدست یافتهاید .این مساله به این
معنی است که امتیازات تعداد مسیر آزمون  PACERشما ،به اندازه کافی برای حصول مزایای سالمت برای
شما میباشد .توانایی و کار عالی خود را با افزایش مدت زمان دویدن ادامه دهید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما در آزمون  PACERخوب عمل کردهاید .امتیاز شما در این آزمون به حدیست که
میتوانید از مزایای زیاد سالمتی آن بهرهمند باشید .کار عالیتان را ادامه دهید!
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ارزیابی پالنک قدرت تنه (قسمت مرکزی بدن) ( بویر و همکاران)2013 ،
هدف:
به منظور ارزیابی استقامت
عضالنی باالتنه

پایه و اساس:
استقامت و قدرت باالتنه مربوط
به سالمت پشت ،توانایی ثبات
بدن و عملکرد اندام باالتنه و
پایین تنه است.

نحوه آمادگی برای آزمون
تجهیزات /فضا مورد نیاز:
•
•

تشکی که طول آن بیشتر از طول بدن کودک باشد.
کرونومتری که قادر به ثبت تناوبهای  1ثانیه میباشد.

آماده سازی:
•
•

تشک را بر روی زمین پهن کنید
کودکان باید لباسی پوشیده باشند که باالتنه و پاهایشان موقعیت مناسبی برای ارزیابی داشته باشد.
توصیه میشود که بهجای پوشیدن شلوارهای گشاد ،از شلوارک یا شلوارهای تنگ به همراه تیشرت
استفاده شود.

نحوه اجرای آزمون
روش انجام آزمون را با ارائه توضیحات زیر آموزش دهید:
"تیشرت خود را جمع کنید تا من در حین انجام آزمون بتوانم موقعیت پشت و پای شما را ببینم .حرکت را با
پایین رفتن بر روی دستها و زانوها آغاز کنید .سپس با دستهاتان به سمت آرنجهایتان پایین بروید ،بهطوریکه
آرنجهای شما زیر شانههایتان در یک موقعیت صاف قرار بگیرند .آرنج خود را با نوک انگشتان دست مخالف لمس
کنید .سپس بازوهایتان را باز کنید و دستان خود را برابر با زمین قرار دهید .زمانی که آرنج و دستان شما در
موقعیت مناسبی قرار گرفت ،زانوهای خود را بلند کنید و پاهای خود را صاف کنید ،بهطوریکه تنها انگشتان پای
شما بر روی زمین باشد .انگشتانتان را زیر پاهایتان بچرخانید و پاهایتان را با یکدیگر در همان حالت نگهدارید .به
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دستان خود نگاه کنید و با بدنتان خط کامال صافی درست کنید .زمانی که بدن شما از انگشتان پا تا آرنجها در
حالت صاف قرارگرفت ،آزمون آغاز خواهد شد .از شما میخواهیم تا حد امکان در همین حالت خود را نگهدارید.
تمام تالش خود را بکنید تا باسن یا شانههای شما به سمت پایین کشیده نشوند و یا باسن شما نیز به سمت باال
حرکت نکند .اطمینان حاصل کنید که آرنجها و انگشتان پاهای شما بر روی زیرانداز قرار گرفته باشد .قبل از
انجام آزمون تمرین کوتاهی به شما داده میشود تا متوجه شوید که در چه موقعیتی باید قرار بگیرید .پس از آن،
زمان شما را محاسبه میکنیم .اگر بدن خم شود ،در این زمان به شما تذکری میدهیم تا بتوانید مجددا بدنتان
را به سمت باال صاف کنید ،اما اگر برای دومین بار بدن شما خم شود ،زمان را متوقف خواهیم کرد".

رهنمودهایی برای شرکتکنندگان
 .1کار را با قراردادن وزنتان بر روی دستان و زانوهای خود آغاز کنید.
 .2روی آرنجهای خود قرار بگیرید و دستهایتان را طوری خم کنید که بتوانید با نوک انگشتانتان،
آرنجهای دست دیگرتان را لمس کند.
•

وقتی آرنجها در فاصله صحیحی قرار گرفتند ،شانهها باید بهطور صاف باالی آرنجها قرار
بگیرند.

 .3دستهای خود را بر روی زمین قرار دهید و انگشت پاهایتان را به سمت عقب تا جایی حرکت دهید
که بتوانید پاهایتان را از زانو صاف کنید.
 .4به دستهای خود نگاه کنید و خط کامال صافی را از سر ،و از میان شانهها و باسن تا مچ پا درست
کنید.
•

در صورت نیاز ،موقعیت بدن خود را اصالح کنید.

 .5آیا میتوانید احساس کنید که چگونه بدن شما از مچ پا تا سرتان در خط مستقیمی قرار گرفته است؟
 .6در این زمان میتوانید استراحت کنید ،اما حسی که از صاف بودن بدنتان در این حالت دارید را به
خاطر بسپارید.
•

تمرین آزمایشی قرارگرفتن بدن در موقعیت مناسب ،نباید بیشتر از  30ثانیه طول
بکشد .ارزیابی واقعی باید تنها پس از یک دوره استراحت انجام شود که حداقل  4برابر
زمانی میباشد که صرف مرحله آزمایشی یادگیری قرار گرفتن در وضعیت مناسب این
آزمون صرف شد.

 .7این بار قصد دارم مدت زمانی را محاسبه کنم که شما میتوانید بدنتان را در حالت صاف و مستقیم
مانند حالتی که آموزش دیدید حفظ کنید .بر روی آرنجهای خود قرار بگیرید و دستهایتان را طوری
خم کنید که نوک انگشتانتان بتواند آرنجهای دست مقابلتان را لمس کند.
 .8هر دو دست خود را با هم بر روی زمین خم کنید و پاهایتان را در موقعیت صاف قرار دهید.
 .9به دستهای خود نگاه کنید و با بدنتان خط کامال صاف و مستقیمی را درست کنید.
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•

توضیحاتی را در مورد هرگونه تغییرات بدن بیان کنید و شرکتکننده را برای ادامه آزمون
تشویق کنید.

فرم نامناسب
در طول انجام آزمون ،باید به چه چیزهایی دقت کرد:
مفصل ران در حالت بسیار پایینی قرار دارد

مفصل ران در حالت بسیار باالیی قرار دارد

لباس کودک به بدنش چسبیده نیست

پاها از هم جدا شده است
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نحوه ثبت امتیاز آزمون
.1
.2
.3

.4
.5
.6

به محض اینکه کودک در موقعیت صحیح قرار گرفت ،ثبت زمان را آغاز کنید.
مدت زمان قرار گرفتن کودک در موقعیت مناسب را در نظر بگیرید.
اگر هرگونه تغییری در موقعیت ستون فقرات از حالت صاف بودن وجود داشته باشد (یا اینکه باسن
خیلی باال یا پایین بود) ،یا سر در موقعیت نادرستی حرکت کند ،یا شانهها در روبهرو و یا پشت آرنجها
قرار گیرند و یا اگر زانوها خم شوند ،در این حالتها باید به کودک اخطار دهید.
زمانی که کودک در حال اصالح موقعیت بدنی خود میباشد ،گرفتن زمان متوقف میشود.
دومین خطا برای اصالح موقعیت بدن ،آزمون را به پایان میرساند .عالوه براین ،اگر کودک نتواند در
مدت زمان  10ثانیه مجددا به حالت صحیح بازگردد ،ارزیابی آزمون پایان داده میشود.
کودک تا جای ممکن خود را در موقعیت نگه میدارد (بدون محدودیت زمانی).

برگه امتیازدهی قدرت مرکزی بدن در حرکت پالنک
مکان برگزاری آزمون:
تاریخ برگزاری آزمون:

شماره شناسایی

امتیاز ( 0.1ثانیه)

کارشناس

71

محاسبه امتیاز قدرت مرکزی تنه در حرکت پالنک
کل زمان حفظ موقعیت پالنک برای محاسبه امتیاز اجزاء این آزمون مورد استفاده قرار میگیرد.

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی

تفسیر امتیاز قدرت مرکز بدن در حرکت پالنک

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی

پیام امتیاز قدرت مرکزی بدن در حرکت پالنک
طبقه مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر برخورداری از قدرت مرکزی تنه مورد نیاز برای سبک زندگی فعال
بدنی آغاز کردهاید .لذت بیشتری ببرید و با تمرین حرکت پالنک بر روی زانوهایتان چندین بار در هفته ،سالمت
خود را بیشتر حفظ کنید.
در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت برخورداری ازقدرت بدنی هستید که مرتبط با مزایای سالمت
برای شما میباشد .امتیاز حرکت پالنک شما ،مشابه با امتیاز کودکان همسن دیگر میباشد .لذت بیشتری ببرید و
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با تمرین حرکت پالنک بر روی انگشتان پا برای  1دقیقه در طی چندین بار در هفته ،سالمت خود را بیشتر
حفظ کنید.
مطلوب :شما به سطح مطلوب پیشنهادی برای قدرت بدنی دست یافتهاید .این مساله به این معنی است که
امتیاز شما مرتبط با مزایای سالمت برای شما میباشد .توانایی و کار عالی خود را با انجام و تمرین چندین بار
حرکت پالنک در طی هفته و نگهداشتن هر چه بیشتر خود در حالت پالنک ادامه دهید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما در آزمون پالنک خوب عمل کردهاید .این بدین معنی است که امتیاز شما در رابطه
با مزایای سالمت بسیاری برای شما میباشد .کار عالیتان را ادامه دهید!

حوزه توانمندی بدنی ،توانایی بدنی کودک را در راستای شرکت در فعالیتهای بدنی ارزیابی و بررسی میکند.
در واقع حوزه توانمندی بدنی ،اندازهگیریهای مربوط به آمادگی بدنی و عملکرد حرکتی را شامل میشود.
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پرسشنامه آزمون CAPL- 2

پرسشنامه آزمون CAPL-2
حوزه دانش و درک ،به ارزیابی دانش سواد بدنی کودک میپردازد .حوزه انگیزه و اعتماد به نفس ،میزان اطمینان
کودک به توانایی خود برای فعال بودن از نظر بدنی و همچنین میزان انگیزه وی برای شرکت در فعالیت بدنی را
ارزیابی میکند .پرسشنامه آزمون  ،CAPL-2هر دوی این ارزیابیها را در بر میگیرد .این پرسشنامه را میتوان
با استفاده از فرمت کاغذ و مداد و یا به صورت آنالین تکمیل کرد .با توجه به تجربههای به دست آمده ما تا به
امروز ،کودکان تمایل بیشتری نسبت به پرکردن پرسشنامهها با فرمت آنالین دارند ،بنابراین ،توصیه میشود هر
زمان که موقعیت برای پرکردن آنالین فراهم بود از این روش استفاده شود .نسخه آنالین ،مدت زمان پرکردن
فرم و میزان خطا را به هنگام ورود دادهها به کامپیوتر کاهش میدهد و همچنین تضمین میکند که برای هر
سوال پاسخی ارائه شود .عالوه براین ،ابزارهای آنالین این امکان را فراهم میکند که کودکان بتوانند از طریق
کاهش زمان نوشتن و نیز اخطار در زمان پرنکردن بخشی از ،به سرعت و با دقت باال سواالت را تکمیل کنند.
بهتر است پیش از بازبینی مواد آموزشی مرتبط ،با پرسشنامه آزمون  CAPL-2آشنا شوید( .برای مشاهده مواد
آموزشی ،به وب سایت  www. Capl-eclp.caمراجعه کنید).
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توضیح سواالت
اغلب کودکان سواالتی در مورد مفهوم بعضی از کلمات میپرسند و از راهنما این توضیح را میخواهند که سوال
چه چیزی را میپرسد .جدول زیر ،لیست سواالت رایج کودکان و نیز راهنمای نحوه پاسخ به سواالت را بدون
ارائه پاسخ نشان میدهد.
راهنمای کلی
 .1برای سواالت چندگزینهای ،به کودکان بگویید که ابتدا گزینههای نادرست را مشخص کنند و سپس
ببینند که چه گزینهای باقی مانده است و سپس بهترین گزینه را حدس بزنند.
 .2اگر سوالی درباره تمام فعالیتهای مختلف کودکان ،در طول یک سال از شما پرسیده شد (از جمله
سواالت فصلی ،خانههای مختلف) ،به آنها بگویید که به کارهای انجام شده خود در طی هفته گذشته
فکرکنند.
 .3اگر مطمئن نیستید که چگونه باید پاسخ دهید ،به کودکان یادآوری کنید که ما فقط میخواهیم بدانیم
که آنها به چه چیزی فکر میکنند و بهترین پاسخ ،همان چیزی است که آنها به آن فکر میکنند.
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* =CSAPPAخود ادراکی کودکان در مورد میزان انگیزه و عالقهشان برای انجام فعالیت بدنی (هی.)1992 ،
این پرسش که "چه چیزی بیشتر شبیه به من است" توسط دکتر جان هی مطرح شده است و با اجازه وی ،در
ارزیابی سواد بدنی کانادا مورد استفاده قرار گرفته است .شایان ذکر است که هیچ تغییر ،جایگزینی و یا انتشار
این پرسشنامه ،بدون اجازه کتبی دکتر جان هی ،دانشگاه بروک ،خیابان کاترینز ،انتاریو ،کانادا مجاز نمیباشد.

پرسشنامه کاغذی
هدف:
به منظور ارزیابی دانش و انگیزه
کودک برای انجام فعالیت بدنی

پایه و اساس:
کودکان از دانش خود در مورد فعالیت
بدنی استفاده میکنند تا در مورد
چگونگی دستیابی به یک سبک
زندگی سالم و فعال ،تصمیم گیری
کنند .کودکان همچنین باید برای
انجام دانش و مهارتهای بدنی خود
انگیزه الزم را داشته باشند

نحوه آمادگی برای آزمون
تجهیزات /فضا مورد نیاز:
•
•
•

میز بزرگ و یا میز تحریر برای هر کودک
کپی پرسشنامه برای هر کودک
مداد یا خودکار برای پاسخنامه پرسشنامه هر کودک

آماده سازی:
•
•

کپی از پرسشنامهها فراهم کنید
اطمینان حاصل کنید که تمام کودکان ،دارای یک کد شناسایی منحصر به فرد مطابق با نامشان
هستند.

نحوه مدیریت و اجرای آزمون
پرسشنامه ،توسط آزمونگر  CAPL-2اجرا میشود .برگزاری این آزمون ،در قالب نشستن سر کالس و یا در
زمانی که کودکان برای انجام آزمون بدنی در سالن ورزشی منتظرند امکانپذیر میباشد .به هر کودک،
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پرسشنامهها داده میشود و کودکان ،پرسشنامهها را بهطور مستقل و با سرعت مناسب خود تکمیل میکنند.
تاکید این نکته برای کودکان اهمیت بسیاری دارد که آنها باید تنها نظرات خود را برای هر پاسخ ارائه دهند،
پاسخ درست یا اشتباهی برای این سواالت وجود ندارد و اینکه بعضی از سواالت برای کودکان بزرگتر طراحی
شده است ،بنابراین اگر نمیدانند که چگونه باید پاسخ دهند ،تنها باید بهترین گزینه از نظر خود را انتخاب کنند.
آزمونگران میتوانند در صورت لزوم ،سواالت را طوری توضیح دهند که کودکان را به سمت پاسخ خاصی هدایت
نکند.
عالوه براین ،این مساله بسیار مهم است که در زمان استفاده از پرسشنامه کاغذی ،راهنما و کودکان ،دو صفحه
اول را با یکدیگر مرور کنند .راهنما باید کودکان را طوری راهنمایی کند که بتوانند به سواالت نمونه صفحه دوم
پاسخ دهند .این موضوع نیز حائز اهمیت است که کودکان متوجه شوند برای هر یک از مربعهای پاسخ ،به دو
مرحله نیاز دارد )1 .دور عبارتی خط بکشند که بیشتر به آنها شباهت دارد؛  )2تنها یک گزینه را انتخاب کنند.
به نحوی که تنها همین گزینه هست که واقعا درست است و یا اینکه تنها همین گزینه است که تا حدی در مورد
آنها صدق میکند .در فرمت آنالین پرسشنامه ،نحوه تکمیل این پرسشنامه دقیقا به همین فرمت دو مرحلهای
میباشد ،اما کودکانی که از فرمت پرسشنامه کاغذی استفاده میکنند باید بهطور روشن در مورد این روش
آموزش ببینند .در آخرین صفحه پرسشنامه ،سوالی در مورد پایه تحصیلی کودک پرسیده میشود و اگر کودک
در آن زمان به مدرسه نمیرود (برای مثال ،تعطیالت تابستان) ،در صورتی که این مساله پیش بیاید ،باید به
کودکان آموزش داده شود که پایهای را مشخص کنند که آنها به هنگام بازگشت به مدرسه بعد از تعطیالت وارد
آن پایه میشوند.
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پرسشنامه آنالین

نحوه آمادگی برای آزمون
تجهیزات /فضا مورد نیاز:
•

کامپیوتر ،تبلت و یا هر وسیله دیگر که قادر به پشتیبانی این ابزار آنالین باشد.

آماده سازی:
•
•

مطمئن شوید که سیستم کامپیوتر روشن میباشد و به درستی عمل میکند.
اطمینان حاصل کنید که سیستم به اینترنت متصل باشد و وب سایت پرسشنامه آنالین توسط سازمان
میزبان مسدود نباشد.

نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه ،توسط یک آزمونگر  CAPL-2اجرا میشود .پرسشنامه آنالین میتواند در قالب یک کالس جداگانه
و یا همچنین در حین انتظار کودکان برای انجام فعالیت در سالن ورزشی انجام پذیرد .به هر کدام از کودکان،
پرسشنامه فردی خودشان ارائه میشود و کودکان ،پرسشنامهها را بهطور مستقل و با سرعت دلخواه خود تکمیل
میکنند .تاکید این نکته برای کودکان اهمیت بسیاری دارد که آنها باید تنها نظرات خود را برای هر پاسخ ارائه
دهند ،پاسخ "درست" یا "اشتباهی" نیز وجود ندارد و اینکه بعضی از سواالت برای کودکان بزرگتر مناسب
میباشد ،بنابراین اگر نمیدانند که چگونه باید پاسخ دهند ،تنها باید بهترین گزینه را از نظر خود حدس بزنند.
آزمونگران میتوانند در صورت لزوم ،سواالت را تنها به نحوی برای کودکان توضیح دهند که مطمئن باشند آنها
را به سمت پاسخ خاصی هدایت نکند.
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رهنمودهایی برای شرکتکننده
 .1با بهترین تواناییهای خود به سواالت پاسخ دهید .ما تنها میخواهیم بدانیم که از نظر شما ،بهترین
پاسخ کدام است و لزوما پاسخ "صحیح" و یا "نادرست" در مورد سواالت وجود ندارد.
 .2اگر سوالی را متوجه نشدید ،از آزمونگران بپرسید.
 .3هر میزان زمان دلخواه مورد نیاز را میتوانید برای تکمیل پرسشنامه صرف کنید.
اطمینان حاصل کنید که شماره شناسایی کودک بر روی فرم پرسشنامه وجود دارد .عالوه براین ،اطمینان حاصل
کنید که همه سواالت کامل باشند .همچنین مطمئن شوید که کودکان جنسیت مربوط به خود را نیز ثبت کنند.
بدون دانستن جنسیت کودک ،امتیازدهی مناسب امکانپذیر نخواهد بود ،زیرا سیستم امتیازدهی برای هر
کودک ،براساس استانداردهای عملکرد خاص جنسیتی میباشد.
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امتیازدهی دانش و درک
هر سوال دارای معیارهای امتیازدهی خاصی میباشد که به شرح زیر است:
سوال  :1در طول یک روز ،شما و سایر کودکان چند دقیقه باید به انجام فعالیتهای بدنی ،همچون راه
رفتن سریع و یا دویدن بپردازید تا ضربان قلب شما باال برود و نیز موجب نفس کشیدن سریع شما
شود؟ مدت زمان فعالیت در مدرسه و همچنین زمانی را که در منزل و یا در محله خود سپری میکنید
را محاسبه کنید.
پاسخ صحیح =  :Cحداقل  60دقیقه یا  1ساعت
 =1پاسخ صحیح،

صفر = پاسخ نادرست

سوال  :2انواع مختلف تناسب اندام وجود دارد .یکی از آن انواع ،تناسب اندام هوازی و یا استقامتی و
یا قلبی -تنفسی نام دارد .واژه قلبی -تنفسی به معنای:
پاسخ صحیح =  :bچگونگی عملکرد خوب قلب در پمپاژ خون و نحوه تولید اکسیژن توسط ریهها
 =1پاسخ صحیح،

صفر = پاسخ نادرست

سوال  :3قدرت عضالنی یا استقامت عضالنی یعنی ....
پاسخ صحیح = : aنحوه کشیده شدن ،انقباض و انبساط ماهیچهها
 = 1پاسخ صحیح،

صفر = پاسخ نادرست

سوال  :4اگر تصمیم داشتید در مهارتهای ورزشی ،مانند ضربه زدن با پا یا گرفتن توپ بهتر عمل
کنید ،بهترین اقدام چیست؟
پاسخ صحیح =  :dویدئو تماشا کنید ،به کالس بروید و یا مربی داشته باشید که نحوه ضربه زدن و گرفتن توپ را
به شما آموزش دهد
 = 1پاسخ صحیح،

صفر = پاسخ نادرست

سوال  :5جاهای خالی را پر کنید
 1امتیاز به ازای انتخاب هر کلمه صحیح (حداکثر )6
•

جاخالی اول = 'لذت بخش'

•

جاخالی دوم = 'خوب'

•

جاخالی سوم = 'استقامت'

•

جاخالی چهارم = 'قدرت'

•

جاخالی پنجم = 'کششها'

•

جاخالی ششم = 'گرفتن نبض'
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محاسبه امتیاز حوزه درک و دانش
امتیاز هر یک از این  5سوال ،با یکدیگر جمع بسته میشود و حداکثر امتیاز کل ممکن از  ،10برای حوزه درک و
دانش مشخص میشود.

تفسیر و بررسی دقیق امتیاز حوزه درک و دانش

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی

پیامرسانی امتیاز حوزه درک و دانش
مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر کسب درک و دانش فعالیت بدنی مورد نیاز برای سبک زندگی فعال بدنی
آغاز کردهاید .لذت بیشتری ببرید و با تالش برای یادگیری کمی بیشتر در زمینه فعالیت بدنی ،سالمت خود را
بیشتر حفظ کنید .صحبت بیشتر با مربی /معلم خود ،با یک عضو خانواده و یا با یک دوست ،ممکن است به شما
در یادگیری بیشتر فعالیت بدنی کمک کند .خواندن یک کتاب در زمینه فعالیت بدنی نیز ممکن است به شما
کمک کند.
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در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت کسب دانش مورد نیاز برای فعالیت بدنی هستید .امتیاز شما
مشابه با امتیاز کودکان همسن دیگر میباشد .لذت بیشتری ببرید و تا جای ممکن ،با افزایش میزان دانش و
درک خود از فعالیت بدنی ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید .صحبت کردن با مربی /معلم ،با یک عضو خانواده و
یا با یک دوست ،میتواند به عنوان راه کارهای افزایش دانش مورد نیاز در زمینه فعالیت بدنی شما باشد .عالوه
براین ،شما همچنین میتوانید کتابهایی در این زمینه مطالعه کنید تا در درک بیشتر به شما کمک کند.
مطلوب :شما به سطح پیشنهادی دانش فعالیت بدنی دست یافتهاید .این مساله به این معنی است که امتیاز شما
در رابطه با مزایای سالمت میباشد .توانایی و کار عالی خود را با افزایش میزان دانش فعالیت بدنی ،از طریق
پرسیدن سوال از مربی /معلم ،اعضای خانواده و یا دوستان افزایش دهید .همچنین شما میتوانید در زمینه
فعالیت بدنی مطالعه بیشتری داشته باشید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما در آزمون دانش فعالیت بدنی ،خوب عمل کردهاید .این مساله به این معناست که
امتیاز شما ،مربوط به مزایای سالمت اساسی میباشد .کار عالی را ادامه دهید!
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امتیازدهی انگیزه و اعتماد به نفس
حوزه انگیزه و اعتماد به نفس 7/5 ،امتیاز را برای هر  3جزء آیتم ارزیابی تعیین میکند ( 2/5امتیاز /آیتم).
حداکثر امتیاز ممکن  30امتیاز است.
انگیزه ذاتی (چرا شما فعال هستید؟)
برای همه آیتمها ،نمرهدهی به صورت زیر است:
• اصالً برای من درست نیست =  0/5امتیاز
• برای من درست نیست =  1امتیاز
• گاهی اوقات برای من درست است =  1/5امتیاز
• اغلب برای من درست است =  2امتیاز
• بسیار برای من درست است =  2/5امتیاز

توانمندی فعالیت بدنی (مانند ،از فعال بودن چه احساسی دارید؟)
برای همه آیتمها ،نمرهدهی به صورت زیر است:
• اصال به من شباهت ندارد =  0/5امتیاز
• واقعاً شبیه من نیست =  1امتیاز
• تا حدودی شبیه من است =  1/5امتیاز
• خیلی شبیه من است =  2امتیاز
• کامال به من شباهت ندارد =  2/5امتیاز
موارد امتیازدهی "پیشبینی" و "کفایت" از "چه چیزی بیشتر شبیه من است؟":
• امتیاز پیش بینی :نمره دلخواه برای فعالیت بدنی بر اساس پاسخ به  3سوال زیر تعیین میشود:

نمره پیشبینی (حدود  1/8تا  = )7/5مجموع امتیازات برای سواالت فوق
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نمره صالحیت :امتیاز خوداظهاری صالحیت برای انجام فعالیت بدنی با پاسخ به  3سوال زیر تعیین میشود:

امتیاز صالحیت (حدود  1/8تا  = )7/5مجموع امتیازات برای سواالت فوق

محاسبه امتیاز حوزه انگیزه و اعتماد

تفسیر و بررسی دقیق امتیاز حوزه انگیزه و اعتماد

** براساس دادههای جمعآوری شده از بیش از  10000کودک کانادایی
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پیامرسانی امتیاز حوزه اعتماد و انگیزه
خود را بیشتر حفظ کنید .با مربی /معلم ،با یکی از
اعضای خانواده و یا با یکی از دوستان خود صحبت
کنید و از آنها بپرسید که شما چگونه میتوانید با
فعالیتهای بدنی ،کارهای لذت بخش بیشتری
انجام دهید.

مبتدی :شما حرکت خود را در مسیر کسب اعتماد
و انگیزه الزم برای انجام فعالیت بدنی آغاز کردهاید
که برای سبک زندگی فعال بدنی مورد نیاز
میباشد .لذت بیشتری ببرید و با تالش برای
جستجوی فعالیتهای بدنی مورد عالقه خود و نیز
با یافتن فعالیتهای بدنی که عالقهایی به آنها
ندارید ،سالمت خود را بیشتر حفظ کنید .با مربی
یا معلم خود ،با یکی از اعضای خانواده و یا با یکی
از دوستان خود درباره چگونگی انجام بیشتر
فعالیتهای بدنی مورد عالقه خود و یا درباره نحوه
تغییر فعالیتهایی که عالقهایی به انجام آنها
ندارید ،صحبت کنید.

مطلوب :شما به سطح پیشنهادی اعتماد و انگیزه
دست یافتهاید .این مساله به این معنا است که
امتیاز شما ،در رابطه با مزایای سالمت میباشد.
توانایی و کار عالی خود را با جستجوی راههای
ممکن در مسیر لذت بخش کردن فعالیتهای بدنی
ادامه دهید.
عالی :تبریک میگوییم ،شما در برخورداری اعتماد

در حال پیشرفت :شما در حال پیشرفت در جهت

و انگیزه برای فعالیت بدنی ،خوب عمل کردهاید.
این مساله به این معناست که امتیاز شما ،مربوط
به مزایای سالمت بسیاری میباشد .کار عالی را
ادامه دهید!

کسب انگیزه و اعتماد مورد نیاز برای فعالیت بدنی
هستید .امتیاز شما مشابه با امتیاز کودکان همسن
دیگر میباشد .لذت بیشتری ببرید و با تالش برای
انجام فعالیتهای بدنی مورد عالقه خود ،سالمت

حوزه درک و دانش ،دانش کودک را درباره تناسب اندام،
مهارتها و فعالیتهای بدنی ارزیابی میکند.
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پینوشت  :Aرضایت نامه آزمون  CAPL-2مخصوص والدین /سرپرست
من _____________________________________________ (نام شما)،
والدین /سرپرست __________________________________ (نام فرزند شما)
□ برای مشارکت فرزندم در پژوهش فوق رضایت میدهم.
□ برای مشارکت فرزندم در پژوهش فوق رضایت نمیدهم.

(در صورت ابراز رضایت و یا عدم رضایت ،یکی از گزینههای فوق را عالمت بزنید)
اطالعات را مطالعه کردم و اطالعات ضمیمه شده در پژوهش را نیز متوجه شدم و یا اطالعات ضمیمه شده ،به
صورت شفاهی به من توضیح داده شد .درک میکنم که از کودکم خواسته میشود تا با شوق و پشتکار تمرین و
ورزش کند و تمام تالشش را برای انجام هر یک از تمرینها انجام دهد .عالوه بر این ،کامال از جزئیات پژوهش
آگاه شدم و فرصتی برای بحث در مورد نگرانیهایم داشتم .متوجه میشوم که میتوانم در هر زمانی فرزندم را از
ادامه کار منصرف کنم و یا به سواالتی که باعث ناراحتی ما میشود پاسخ ندهم ،و اگر این عمل را انجام دادم،
هیچ تاثیری در نتایج عملکرد فرزندم نخواهد داشت .رونوشت پژوهش و فرم رضایت نامه را دریافت کردهام.
__________________________________________________
تاریخ
امضا والدین
نام والدین /سرپرست
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پینوشت  :Bفرم موافقت کودک برای آزمون CAPL-2
من( _______________________ ،نام فرزند) ،برای شرکت در این مطالعه پژوهشی موافق هستم.
اطالعات ،به صورت شفاهی به کودک توضیح داده شده است .عالوه براین ،همه موارد مطالعه به کودک گفته
شده است و کودک فرصتی برای صحبت در مورد آنها داشته است .کودک متوجه میشود که در هرزمانی
میتواند مراحل پژوهش را متوقف کند و نظرش را تغییر دهد .همچنین کودک میداند که مجبور نیست به
سواالت و فعالیتهایی که با آنها احساس راحتی نمیکنند پاسخ دهند .کودک میداند که رفتارش در این برنامه
تحت تاثیر قرار نمیگیرد ،چرا که آنها تنها این تحقیق را انجام میدهند .کودک یک کپی از فرم رضایت و
اطالعات پژوهش را دریافت کرده است.
____________________________________________________________
تاریخ
امضا
نام دریافتکننده رضایت نامه
برای دریافت اطالعات بیشتر میتوانید به سایت  www.haloresearch.caمراجعه کنید.
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پینوشت  :Cسواالت در خصوص توانایی کودک برای انجام فعالیت بدنی
نام والدین /سرپرست________________________________________ :
نام کودک________________________________________________ :
برای اکثر کودکان ،آزمون فعالیت بدنی و آمادگی بدنی ایمن است .با این حال ،گاهی اوقات کودکان باید در زمان
انجام انواع خاصی از فعالیتها مراقب باشند.
با پاسخ دادن به سؤاالت زیر ،به ما کمک کنید تا بتوانیم فعالیتهای کودک شما را به درستی نظارت
کنیم.
 .1آیا تا به حال ،متخصصی به شما گفته است که کودک شما نباید برخی از ورزشها و فعالیتهای بدنی
را انجام دهد؟ لطفا دور گزینه صحیح خط بکشید.
خی ر
بله
 .2آیا مالحظات خاصی وجود دارد که ما باید در حین ورزش کردن و یا در زمانی که کودک شما در حال
فعالیت است از آن مطلع باشیم؟ لطفا دور گزینه صحیح خط بکشید.
خی ر
بله
 .3اگر شما به هر یک از سواالت فوق پاسخ مثبت دادهاید ،لطفا مالحظات و موارد خاص ،و یا انواع
تمرینها و فعالیت بدنی را که کودک شما در این زمان قادر به انجام آن نمیباشد را شرح دهید.
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پینوشت  :Dفرم گزارش حادثه

** این فرم را به گروه تحقیقاتی چاقی و زندگی سالم در سایت  capl@haloresearch.caباز گردانید.
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پینوشت  :Eنمودار تبدیل  20 PACERمتر 15 /متر
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پینوشت  :Fپرسشنامه آزمون CAPL-2
شما در چه پایهایی مشغول به تحصیل هستید( :لطفا دور یک گزینه خط بکشید)
2

1

4

3

5

6

8

7

شما کدام یک هستید( :لطفا دور یک گزینه خط بکشید)

دختر

پسر

ماه تولد شما کدام یک است( :لطفا دور یک گزینه خط بکشید)
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
چند سال سن دارید( :لطفا دور یک گزینه خط بکشید)
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

در این پروژه ،زمانی که ما در مورد فعالیت بدنی صحبت میکنیم ،منظور زمانی است که در حال
حرکت هستید ،بازی میکنید و یا تمرین و ورزش میکنید .فعالیت بدنی به هر نوع فعالیتی گفته
میشود که باعث باال رفتن ضربان قلب شما شده و گاهی موجب میشود شما به نفس نفس بیفتید.
چرا این نوع سؤاالت را از شما میپرسیم؟ میخواهیم بدانیم که کدام دسته از کودکان ،همانند شما به
فعالیت بدنی ،ورزش و تمرین فکر میکنند.
لطفا به یاد داشته باشید:


هیچ پاسخ صحیح یا نادرستی وجود ندارد .ما فقط میخواهیم از فکر و نظر شما مطلع شویم.



اگر پاسخی را نمیدانید ،لطفا بهترین حدس خود را بنویسید.



هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد ،بنابراین از تمام زمان مورد نیاز خود استفاده کنید.
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سوال  :1در طول یک روز ،شما و سایر کودکان چند دقیقه باید به انجام فعالیت بدنی ،همچون راه
رفتن سریع و یا دویدن بپردازید تا ضربان قلب شما باال برود و نیز موجب شود شما به نفس نفس
بیفتید؟ مدت زمان فعالیت در مدرسه و همچنین زمانی را که در منزل و یا در محله خود سپری
میکنید را محاسبه کنید.
الف)  20دقیقه
ب)  30دقیقه
ج)  60دقیقه یا  1ساعت
د) 120دقیقه یا  2ساعت
سوال  :2انواع مختلف آمادگی وجود دارد .یکی از آن انواع ،آمادگی هوازی و یا آمادگی استقامتی و یا
آمادگی قلبی -تنفسی نام دارد .واژه آمادگی قلبی -تنفسی به معنای( ...................دور گزینه صحیح
خط بکشید)
الف) شرایطی که عضالت تحت کشش و فشار قرار گیرند.
ب) شرایطی که قلب خون را به خوبی پمپاژ کرده و یا ریهها اکسیژن مورد نیاز را فراهم سازند.
ج) داشتن وزن مناسب برای قد شما
د) توانایی ما برای انجام ورزشهایی که دوست داریم
سوال  :3قدرت عضالنی یا استقامت عضالنی یعنی ( ..............دور گزینه صحیح را خط بکشید)
الف) شرایطی که ماهیچهها میتوانند کشیده ،منقبض و منبسط شوند.
ب) شرایطی که قلب میتواند خون را به خوبی پمپاژ کرده و یا ریهها اکسیژن مورد نیاز را فراهم
سازند.
ج) داشتن وزن مناسب برای قد شما
د) توانایی ما برای انجام ورزشهای که دوست داریم
سوال  :4اگر تصمیم داشتید در مهارتهای ورزشی ،مانند شوت کردن یا گرفتن توپ بهتر عمل کنید،
بهترین کاری که میشود کرد ،چیست؟
الف) خواندن یک کتاب در مورد شوت کردن و گرفتن توپ
ب) صبر کنید تا بزرگتر شوید
ج) سعی کنید تمرینهایی را انجام دهید و در منزل خیلی بیشتر فعال باشید
د) فیلم ببینید ،آموزش ببینید و یا مربی داشته باشید که به شما نحوه شوت کردن و گرفتن توپ را
آموزش دهد
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سوال  :5این داستان درمورد سعید میباشد و جای بعضی از کلمات آن خالی میباشد .جاهای خالی
زیر را کامل کنید .هر کلمه فقط میتواند در یکی از جاهای خالی داستان استفاده شود.
لذت بخش

استقامت

کشش

خوب

گرفتن نبض

قدرت

سعید تالش میکند که هر روز فعال باشد .دویدن در طی هر روز ،برای قلب و ریههای او خوب است .سعید فکر
میکند که فعالیت بدنی ________ میباشد و همچنین برای او _________ است .در تمرینات تیم ،او
تمرین دویدن بیشتری انجام میدهد تا _________ او بهبود یابد .عالوه بر این در تمرینات تیم ،تمرین شنای
روی زمین و دراز و نشست را انجام میدهد تا _________ او افزایش یابد.
در هنگام سرد کردن ،او بدن خود را _________ میدهد تا انعطاف بدن خود را بهبود ببخشد و ضربان قلبش
را پایین بیاورد .پس از تمرین ،او ضربان قلب خود را چک میکند ،که این عمل _________ نیز نامیده
میشود.
سوال :6بهطور کلی در طول هفته گذشته ( 7روز) ،چند روز به مدت  60دقیقه از نظر بدنی فعال بوده
اید؟ (تمام زمان اختصاص یافته به فعالیتهایی که ضربان قلب شما را افزایش داده و موجب شده شما
به نفس نفس بیفتید)
الف) صفر روز
ب) یک روز
ج) دو روز
د) سه روز
ه) چهار روز
و) پنج روز
ز) شش روز
ح) هفت روز

100

چه عملی بیشتر به من شباهت دارد؟
برای چند سوال اول شما باید  2جمله را بخوانید و سپس دور جملهای را که فکر میکنید بیشتر به شما شباهت
دارد ،خط بکشید.
سوال نمونه زیر را بررسی کنید:
بچههای دیگر ،سه بینی بر روی صورتشان

اما
بعضی از بچهها ،یک بینی روی صورت خود دارند!
دارند!
تصمیمگیری درباره این موضوع نباید برای شما خیلی سخت باشد! هنگامی که دور گزینهای که بیشتر به شما
شباهت دارد خط کشیدید ،سپس باید تصمیم بگیرید که آیا این موضوع کامال در مورد شما درست است و یا
تا حدودی برای شما درست است.
در اینجا ،سوالی به عنوان نمونه برای شما ارائه شده است که میتوانید به آن پاسخ دهید .به یاد داشته باشید که
برای پاسخ به این سوال ،باید این دو مورد را انجام دهید:
 )1ابتدا دور جملهای خط بکشید که بیشتر به شما شباهت دارد
 )2سپس اگر کامال در مورد شما صدق میکرد و یا اگر تا حدودی شبیه به شما بود ،گزینه مناسب را
عالمت بزنید
نمونه سوال :2 #
بعضی از بچهها دوست دارند با کامپیوتر بازی کنند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

اما

بچههای دیگر ،دوست ندارند با کامپیوتر بازی کنند

□ تا حدودی شبیه به من است

□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

اکنون برای تکمیل این فرم ،آمادگی دارید .به یاد داشته باشید ،در هر مستطیل الزم است دور گزینهای خط
بکشید که بیشتر به شما شباهت دارد و سپس گزینه کامال یا تا حدودی را عالمت بزنید .از زمان خود استفاده
کنید و تمام بخشهای فرم را با دقت کامل کنید .اگر در ذهن شما سوالی مطرح شد ،بپرسید! اگر فکر میکنید
که آماده هستید ،میتوانید اکنون شروع کنید.
اطمینان حاصل کنید که همه صفحه را پر کرده باشید!
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چه چیزی بیشتر به من شباهت دارد؟
بعضی از بچهها عالقه به انجام بازیهای فعال ندارند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

بعضی از بچهها در بازیهای فعال خوب هستند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

بعضی از بچهها ورزشهای تفریحی زیادی ندارند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

بعضی از بچهها بیشتر ورزشها را خوب انجام میدهند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

بعضی از بچهها دوست ندارند ورزش کنند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

بعضی از بچهها انجام بازیهای فعال را به راحتی یاد میگیرند
□ اصال به من شباهت ندارد

□ واقعا شبیه به من نست

اما

بچههای دیگر ،عالقه به انجام بازی فعال دارند

□ تا حدودی شبیه به من است

□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

بچههای دیگر ،انجام بازیهای فعال را سخت میدانند

اما

□ تا حدودی شبیه به من است

اما

بچههای دیگر ،وقت خوبی برای ورزش دارند

□ تا حدودی شبیه به من است

اما

□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

بچههای دیگر ،واقعاً از ورزش کردن لذت میبرند

□ تا حدودی شبیه به من است

اما

□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

بچههای دیگر ،احساس میکنند در ورزش خوب نیستند

□ تا حدودی شبیه به من است

اما

□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

بچههای دیگر ،یادگرفتن بازیهای فعال را سخت میدانند

□ تا حدودی شبیه به من است
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□ خیلی شبیه من است

□ کامال به من شباهت دارد

دلیل فعال بودن شما چیست؟
پسران و دختران میتوانند با انجام انواع کارها فعال باشند:
• ورزش و تمرین کردن (پیاده روی ،حفظ آمادگی بدن ،و یا رفتن به کالسهای باشگاه)
• بازی کردن در بیرون از خانه یا انجام کارهای فعال (مانند بازی در پارک)
• ورزش (مانند فوتبال ،تنیس ،هاکی ،رقص یا شنا)
در موارد زیر ممکن است برخی از دالیل فعال بودن شما عنوان شده باشد.
لطفا هر جمله را بخوانید و به ما بگویید که تا چه حدی در مورد شما درست است.
من فعال هستم ،زیرا...
در مورد من درست

واقعا در مورد من

گاهی اوقات در مورد

اغلب در مورد من

کامال در مورد من

نیست

درست نیست

من درست است

درست است

درست است

فعال بودن سرگرم کننده است

□

□

□

□

□

از فعال بودن لذت میبرم

□

□

□

□

□

به فعال بودن عالقه دارم

□

□

□

□

□

نظر و احساس شما در مورد فعال بودن چیست؟
بخش بعدی ،جمالتی را ارائه میدهد که احساس دختران و پسران را در مورد فعال بودن و انجام کارهای فعال
نشان میدهد (مانند بازیهای فعال ،بازی در خارج از خانه و انجام ورزش).
لطفا هر جمله را بخوانید و به ما بگویید که تا چقدر هر جمله به شما شباهت دارد.
در مورد من

واقعا در مورد من

گاهی اوقات در مورد

اغلب در مورد من

کامال در مورد من

درست نیست

درست نیست

من درست است

درست است

درست است

وقتی صحبت از بازیهای فعال
میشود فکر میکنم خیلی خوب

□

□

□

□

□

هستم
فکر میکنم در مقایسه با سایر
کودکان در فعالیتها بسیار خوب

□

□

□

□

□

عمل میکنم
وقتی صحبت از فعال بودن میشود
از مهارتهای خوبی برخوردارم

□

□

□

از کمک شما سپاسگزاریم!
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□

□

