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پرسشنامه سيستم طبقه 
 بندی عملکردحرکات درشت

نسخه -  ساله4-2آودآان
 والدين

 

 

 .مسعود غريب،کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران ،ايران

 گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی اب اطفال ،صمهدی رصافيانی، دکترای کاردرمانی، مرکز تحقيقات توانبخشی اع
 .تهران ،ايران

 .ايران ،ه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران رباب تيموری، دانشجوی دکتری زبانشناسی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگا

 ايران ،نبخشی تهرانه علوم بهزيستی و توادانشگا نادر فالحيان،دانشجوی دکتری ارتز و پروتز،

Masoud Gharib, MSc of occupational therapy, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University 
Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 

Mehdi Rassafiani, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy,  
The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,Tehran,Iran. 
 
Robab Teymouri  PH.D Student of Linguistics, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University 
Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 

Nader Fallahian Ph.D Student of O&P, Department of Orthotics and Prosthetics University Of  Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 
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 سال4تا2 برای کودکان خانوادهبخش گزارش 

خانه راکه نشان دهنده /تنها يک مربع لطفا موارد ذيل را خبوانيد و
 . های حرکتی کودک مشا است، عالمت بزنيد هبرتين توصيف از توانايی

 :کودکم
 . کند  میبه سختی کنرتلها  دربيشرتحالت وضعيت سروتنه را 

 . کند  میمحايتی استفاده  واز وسايل کمکی، نشسنت راحتو برای 

 . جاجبايی بايد توسط فرد ديگری بلند شود حرکت وو برای 

 
  به تنهايی بنشيند وتواند می گيرد  میزمانی که روی زمين قرار 

 . درداخل اتاق حرکت کند

 . گيرد  میهايش کمک ازدست، حفظ تعادل درحالت نشسنت و برای 

 سايل کمکی مناسب استفادهو ايستادن از برای نشسنت و  معموًال و
 . کند می

 رفنت روی شکم جاجبا خيز سينه، رفنت پا دست و چهار، غلت زدن با و
 . شود می

 

 با استفاده از کوتاه راهای  فاصله  بنشيند وتواند می به تنهايی 
های  چوب، دار چرخ واکر، معمولی واکر مانند(يک وسيله کمکی راه برود

 )غيره عصا و، زيربغل

 ممکن است برای ادامه مسير، رود  مینی که با يک وسيله کمکی راهزما و
 . داشته باشد زدن به کمک يک بزرگسال نياز دور و

ممکن است نيازمند کمک يک  نشيند و  میبر روی زمينW به شکل  معموًال و
 . بزرگسال باشد تا در وضعيت نشسنت قرارگيرد

 . کوتاه را راه برودی ا فاصله ممکن است با گرفنت وسايل بايستد و و

 . سينه خيزجاجبا شود پا و ترجيح دهد با چهاردست و و

 

 . رود  می با يک وسيله کمکی راه معموًال بنشيند وتواند می به تنهايی 

ممکن است ، کند  میهردو دست برای بازی استفاده زمانی که از و
 . درتعادل نشسنت مشکل داشته باشد

آن وضعيت خارج  از يت نشسنت قرارگيرد ووضع می تواند به تنهايی در و
 . شود

  به حالت ايستاده بياورد و خودش را،  با گرفنت وسايلتواند می و
 . فاصله کوتاه را راه برود

جاجبا ، رفنت  راهدهد با  میاما ترجيح، رودب چهار دست و پا تواند می و
 . شود
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مکی راه  بنشيند و بدون استفاده از وسايل کتواند می به تنهايی 
 . برود

  درتواند می، کند  میدست برای بازی استفاده دو هر درحالی که از و
 . هنگام نشسنت تعادل داشته باشد

ايستاده  نشسته وهای   بدون کمک يک بزرگسال به وضعيتتواند می و
 . ها خارج شود وضعيتاين  از بيايد و

 . دهد راه برود  میجاجبايی ترجيحو برای 
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پرسشنامه سيستم طبقه 
بندی عملکردحرکات درشت 

نسخه -  ساله6-4آودآان
 والدين

مهدی رصافيانی، دکترای کاردرمانی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب اطفال ، گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 
 .تهران ،ايران

 .توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران ،ايرانمسعود غريب،کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز تحقيقات 

 .رباب تيموری، دانشجوی دکتری زبانشناسی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران ، ايران

 .بخشی تهران، ايراننادر فالحيان،دانشجوی دکتری ارتز و پروتز، دانشگاه علوم بهزيستی و توان
Mehdi Rassafiani, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy,  
The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,Tehran,Iran. 
 
Masoud Gharib, MSc of occupational therapy, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University 
Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 

Robab Teymouri  PH.D Student of Linguistics, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University 
Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 

Nader Fallahian Ph.D Student of O&P, Department of Orthotics and Prosthetics University Of  Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 
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سال فلج مغزي 6 تا 4 کودکان  

های حرکتی کودک شما است، عالمت  خانه راکه نشان دهنده بهترين توصيف از توانايی/لطفا موارد ذيل را بخوانيد و تنها يک مربع
 .بزنيد

 :کودکم
 بدنش را و سر، نشسنت به تنهايی مشکل دارد ودربيشرت وضعيت ها در 

 . کند  میبه سختی کنرتل
 . آورد  میبدست حرکت ارادی را  گونه هربه سختی کنرتل و

 . نيازمند يک صندلی حفاظتی خاص است، نشسنت راحتو برای 

جاجبايی بايد توسط فرد ديگری بلند شود و باال نگه  حرکت وو برای 
 . داشته شود

 
نظارت   بدون محايت وتواند ی مناما،  به تنهايی بنشيندتواند می 

 . رودراه ب بزرگسال بايستد يا چشمگير
بيرونی  و به محايت بيشرتممکن است ، دست افزايش عملکرد بازو وو برای 

 . تنه نيازداشته باشد/بدن

به ياری ، بيرون آمدن ازآن روی صندلی و برای قرارگرفنت بر  معموًالو
 . بزرگسال نيازمند است

برقی بتواند خودش حرکت  دار چرخ ازيک صندلی با استفادهممکن است  و
 . جامعه توسط ديگران جاجبا شود کند يا در

 
 با استفاده ازيک وسيله کمکی به تنهايی راه تواند می و 

 . )عصاوغيره، زيربغلهای  چوب، دار چرخواکر، مانند واکرمعمولی(برود

 بزرگسال روی صندلی قرارگيرد و بدون کمک گرفنت از تواند می معموًالو 
 . آن بريون بيايد از

بيرون ازخانه ممکن است ازصندلی  طوالنی ياای ه کردن مسافت طیبرای و 
 . استفاده کند دار چرخ

 و يا تنها با کمک زياد می تواند به سختی از پله ها باال رود و 
 . برروی سطح ناصاف راه برود

 
،  بدون استفاده از يک وسيله کمکی به تنهايی راه برودتواند می 

 . رود  میبه سختی راهطوالنی يا برروی سطوح ناصاف های  اما درمسافت
 دو هر از روی يک صندلی برزگسال معمولی بنشيند و  برتواند  میو

 . دستش به راحتی استفاده کند

روی زمين به وضعيت ايستاده جاجبا   بدون کمک بزرگسال ازتواند  میو
 . شود

ها  نياز به گرفنت نرده، رود  میباال وپايينها  زمانی که از پله و
 . دارد

 . پريدن نيست قادر به دويدن و هنوز  و
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پياده ،  بدون استفاده از وسايل کمکی به تنهايی راه برودتواند می 

 . بيرون خانه و بر روی سطوح ناصاف، نسبتا طوالنیهای  روی درمسافت
کف اتاق يا از  از، هايش برای محايت  دست بدون استفاده ازتواند  می و

 . روی صندلی برای ايستادن حرکت کند

ها  پايين پله و به باال، ها نردهبه گرفنت   بدون نيازتواند می  و
 . برود

 . شروع کرده است پريدن را دويدن و  و
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پرسشنامه سيستم طبقه 
بندی عملکردحرکات درشت 

نسخه - ساله 12-6 آودآان
 والدين

 .رباب تيموری، دانشجوی دکتری زبانشناسی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران ، ايران

طفال ، گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی مهدی رصافيانی، دکترای کاردرمانی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب ا 
 .تهران ،ايران

 .مسعود غريب،کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران ،ايران

 .وانبخشی تهران، ايراننادر فالحيان،دانشجوی دکتری ارتز و پروتز، دانشگاه علوم بهزيستی و ت
Robab Teymouri  PH.D Student of Linguistics, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University 
Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 

Mehdi Rassafiani, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy,  
The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,Tehran,Iran. 
 
Masoud Gharib, MSc of occupational therapy, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University 
Of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 

Nader Fallahian Ph.D Student of O&P, Department of Orthotics and Prosthetics University Of  Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 
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 ساله6-12کودکان فلج مغزی 
های حرکتی کودک شما است، عالمت  خانه راکه نشان دهنده بهترين توصيف از توانايی/لطفا موارد ذيل را بخوانيد و تنها يک مربع

 .بزنيد

 :کودکم

 بدنش را و سر، ها وضعيتبيشرت  در نشسنت به تنهايی مشکل دارد و در 
 . کند  میبه سختی کنرتل

 . آورد  میبدست حرکت ارادی را  هربه سختی کنرتل و

 . يک صندلی حفاظتی خاص است راحت نشسنت نيازمندو برای 

نگه  باال يا شود ديگری بلند توسط فرد جاجبايی بايد حرکت وو برای 
 . داشته شود

 

قابل  و بدون محايت چشمگير تواند  اما منیبه تنهايی بنشيندتواند  می 
 . راه برود يا مالحظه بايستد

دراجتماع به صندلی  مدرسه و، خانه در موارد اکثر بنابراين در و
 . متکی استدار  چرخ

 و به محايت بيشرت، دست و بازو برای افزايش عملکرد ها  وقتبيشرت و
 . دارد تنه نياز/بدنبيرونی 

 جاجبا خود برقی بتوانددار  چرخ ازيک صندلی با استفادهممکن است  و
 . شود

 

يک وسيله کمکی   ازبا استفاده تنها و بايستدبه تنهايی تواند  می 
، زيربغلهای  چوب، دار  چرخواکر، معمولی واکر مانند(راه برود
 . )عصاوغيره

روی سطوح ناصاف برای کودکم  راه رفنت بر يا پله ها رفنت از باال و
 . مشکل است

يک  ممکن است از، شلوغی مجعيت در طوالنی ياهای  طی کردن مسافتو برای 
 . استفاده کند دار چرخی صندل

 

 اما، وسايل کمکی به تنهايی راه برود بدون استفاده از تواند می 
 . دارد ها نردهبه گرفنت  نياز ها  پلهپايين رفنت از و هنگام باال

شلوغی  يا در دار شيب، روی سطوح ناصاف راه رفنت برها  وقت بيشرت و
 . مجعيت برای کودکم مشکل است
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، وسايل کمکی به تنهايی راه برود ستفاده ازبدون ا تواند می 
 . پايين برود و هاباال  پلهاز به گرفنت نرده ها بدون نياز تواند می

 يا دار شيب، جاهايی مثل سطوح ناصاف(رود  می به هرجايی که خبواهد و
 . )شلوغهای  حمل

اش ممکن است   مهاهنگیتعادل و، اگرچه سرعت بپرد و بدود تواند  میو
 . باشد  حمدودتاحدودی
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 پرسطٌاهِ سیستن طبقِ بٌذی عولکرد حرکتی درضت

  گسارش خاًَادُ ًسخۀسالِ:  21تا  21برای ًَجَاًاى 
 

 

 قذسیِ جَیٌی، کارضٌاس ارضذ کاردرهاًی، داًطگاُ علَم پسضکی تْراى، تْراى، ایراى.

 

 .ایراى ، تْراى تَاًبخطی ٍ بْسیستی علَم ،داًطگاُ اطفال اعصاب تَاًبخطی تحقیقات هرکس زباًطٌاسی، دکترای تیوَری، رباب 

 

 هًَا ادریسی کرهاًطاّی، کارضٌاس ارضذ کاردرهاًی، داًطگاُ علَم پسضکی تْراى، تْراى، ایراى.

 

 ٍ بْسیستی علَم داًطگاُ کاردرهاًی، آهَزضی گرٍُ ، اطفال اعصاب تَاًبخطی تحقیقات هرکس کاردرهاًی، دکترای رصافیاًی، هْذی

 .ایراى تْراى، تَاًبخطی،

 

 

 
 
Ghodsiyeh Joveini, MSc of occupational therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
Email: Joveiniot@yahoo.com 
 
Robab Teymouri, PhD in Linguistics, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University Of Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. Email:  robab.teymouri@yahoo.com 
 
Mona Edrisy Kermanshahi, MSc of occupational therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran. 
 
Mehdi Rassafiani, Assistant Professor, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, Department of 
Occupational Therapy, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. 
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 پرسطٌاهِ سیستن طبقِ بٌذی عولکرد حرکتی درضت

 خاًَادُ گسارش ًسخۀسالِ:  21تا  21برای ًَجَاًاى 

 

َای حرکتی فرزوذ ضما را تًغیف  ای را کٍ تٍ تُتریه وحً تًاوایی گسیىٍتٌْا یک هربع،لطفاً مًارد ریل را تخًاویذ ي تا عالمت زدن 

 کىذ، وطان دَیذ.  می

 فرزوذم ...

 

 کٌذ. سختی کٌترل هی ّا سر ٍ بذًص را بِ در ًطستي بِ تٌْایی هطکل دارد ٍ در بیطتر ٍضعیت

 آيرد . تٍ سختی کىترل َر حرکت ارادی را تٍ دست می ٍ

 تاضذ. یافتٍ می ، ویازمىذ تٍ یک غىذلی مخػًظ تطاتق در َرجا ترای راحت وطسته ي جاتجایی ٍ

 داضت. ای مخػًظ تلىذ ضًد یا اي را تاال وگٍ ترای حرکت کردن تایذ تًسط ضخع دیگری یا تا يسیلٍ ٍ

 

 ای بایستذ یا راُ برٍد. بذٍى حوایت قابل هالحظِ تَاًذ  تٌِ ٍ لگي بٌطیٌذ، اها ًویتَاًذ با حوایت قسوتی از  هی

 دار متکی است.  تىاترایه َىگامی کٍ تیرين از خاوٍ است، َمیطٍ تٍ غىذلی چرخٍ 

 جا ضًد. دار الکتریکی تٍ تىُایی جاتٍ تًاوذ تا استفادٌ از یک غىذلی چرخ می ٍ

 تًاوذ در داخل خاوٍ تا حذيدی تا خسیذن یا غلت خًردن تٍ اطراف تريد.  می ٍ

 

 راُ برٍد....( دار، چَب زیر بغل، عصا ٍ هاًٌذ ٍاکر هعوَلی، ٍاکرچرخ)تَاًذ بِ تٌْایی بایستذ ٍ با کوک ٍسایل کوکی  هی

 ترایص مطکل است.َا ي یا راٌ رفته ريی سطًح واَمًار تذين کمک دیگران  تاال رفته از پلٍ ٍ

 کىذ. جایی استفادٌ می تستٍ تٍ ضرایط محیط، از اوًاع مختلف يسایل  ترای جاتٍ ٍ

 دار استفادٌ کىذ. جایی سریعتر ي یا  طی مسیرَای طًالوی از غىذلی چرخ دَذ ترای جاتٍ ترجیح می ٍ

 

 ّا بایذ  کٌاری را بگیرد. تي از پلِتَاًذ بذٍى استفادُ از ٍسایل کوکی راُ برٍد، اها ٌّگام باال ٍ پاییي رف هی

 تًاوذ راٌ تريد. تىاترایه در تیطتر جاَا می ٍ

 َای پرجمعیت  ترایص دضًار است. َا ي یا در محل اغلة راٌ رفته ريی سطًح واَمًار، سراضیثی ٍ

جایی سریعتر ي یا  دار ترای جاتٍ ممکه است گاَی ترجیح دَذ از یک يسیلۀ کمکی )ماوىذ عػا، چًب زیر تغل( ي یا یک غىذلی چرخ ٍ

 طی مسیرَای طًالوی استفادٌ کىذ.

 

 ّا باال ٍ پاییي برٍد. تَاًذ بذٍى گرفتي ًردُ از پلِ تَاًذ بذٍى استفادُ از ٍسایل کوکی بِ تٌْایی راُ برٍد ٍ هی هی 

 َا ي یا داخل جمعیت(. ريد ) ضامل سطًح واَمًار، سراضیثی َرجا کٍ ديست دارد راٌ می ٍ

 ًاوذ تذيد ي تپرد.ت میاما اش ممکه است محذيد تاضذ،  اگرچٍ سرعت، تعادل ي َماَىگی  ٍ
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 بٌذی عولکرد حرکتی درشت سیستن طبقِپرسشٌاهِ 

 گسارش از خَدسالِ: ًسخۀ  21تا  21ای ًَجَاًاى بر

 

کٌذ،  ّای حرکتی شوا را تَطیف هی ای را کِ تِ تْتریي ًحَ تَاًایی ، گسیٌِتٌْا يک هربعلطفا هَارد ریل را تخَاًیذ ٍ تا عالهت زدى 

 ًشاى دّیذ. 

 هي... 

 

 کٌن. ا سر ٍ بذًن را بِ سختی کٌترل هیّ ٍ در بیشتر ٍضعیت دارم در ًشستي بِ تٌْايی هشکل 

 آٍرم. ٌترل ّر حرکت ارادی را تِ دست هیتِ سختی ک ٍ

 تِ یک طٌذلی تطاتقی هخظَص ًیاز دارم. در ّرجا ٍ جاتجاییترای راحت ًشستي ٍ  ٍ

 دارًذ.  تاال ًگِهرا یا  شَمای هخظَص تلٌذ  تا ٍسیلِترای حرکت کردى تایذ تَسط شخض دیگری یا  ٍ

 

 ای بايستن يا راُ برٍم. تَاًن بذٍى حوايت قابل هالحظِ تَاًن بِ تٌْايی بٌشیٌن، اها ًوی هی

 دار هتکی ّستن. ام، ّویشِ تِ طٌذلی چرخ تٌاترایي ٌّگاهی کِ تیرٍى از خاًِ ٍ

 جا شَم. دار الکتریکی تِ تٌْایی جاتِ تَاًن تا استفادُ از طٌذلی چرخ هی ٍ

  تَاًن در داخل خاًِ تا حذٍدی تا خسیذى یا غلت خَردى تِ اطراف  ترٍم. هی ٍ

 

 راُ دار، چَب زير بغل، عصا ٍ...(  )هاًٌذ ٍاکرهعوَلی، ٍاکر چرخٍسايل کوکی  تَاًن بِ تٌْايی بايستن ٍ با استفادُ از هی

 برٍم.

 تراین هشکل است.ّا ٍ یا راُ رفتي رٍی سطَح ًاّوَار تذٍى کوک  تاال رفتي از پلِ ٍ

 کٌن. جایی استفادُ هی تستِ تِ شرایط هحیط،  از اًَاع هختلف ٍسایل  ترای جاتِ ٍ

 دار استفادُ کٌن. ّای طَالًی از طٌذلی چرخ جایی سریعتر یا در هسافت دّن ترای جاتِ ترجیح هی ٍ

 

 ّای کٌاری را بگیرم. ّا بايذ  ًردُ ٌّگام باال ٍ پايیي رفتي از پلِ تَاًن بذٍى استفادُ از ٍسايل کوکی راُ برٍم، اها هی

 م.ٍتَاًن راُ تر تٌاترایي در تیشتر جاّا هی ٍ

 .ّای پرجوعیت  تراین دشَار است هحل ّا ٍ یا در رفتي رٍی سطَح ًاّوَار، سراشیثی راُاغلة  ٍ

 یا ٍ جایی سریعتر دار ترای جاتِ چَب زیر تغل( ٍ یا یک طٌذلی چرخ عظا، است گاّی ترجیح دّن از یک ٍسیلۀ کوکی )هاًٌذهوکي  ٍ

 طَالًی استفادُ کٌن. هسیرّای طی

 

پايیي ّا باال ٍ  ّا از پلِ تَاًن بذٍى ًگِ داشتي ًردُ تَاًن بِ تٌْايی ٍ بذٍى استفادُ از ٍسايل کوکی راُ برٍم، ٍ يا هی هی

 .برٍم

 ّا ٍ یا داخل جوعیت(. ح ًاّوَار، سراشیثیشاهل سطرٍم ) ّرجا کِ دٍست دارم هی ٍ

 تَاًن تذٍم ٍ تپرم. هیاها ام هوکي است هحذٍد تاشذ،  اگرچِ سرعت، تعادل ٍ ّواٌّگی  ٍ

 


