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ردهج بندی حرکتی
دکتر اهیي خاقاًی
ضرکت بهبَد دام اصفهاى ،اصفهاى ،ایراى
Email: dr_aminkha@yahoo.com

طثك ٔطاِعات ا٘جاْ ضذ ٜتطخیع تٛٔ ٝلع ٍِٙص ٔی تٛا٘ذ ت ٝطٛر چطٍٕیزی اس ضزرٞای التػادی ٍِٙص جٌّٛیزی وٙذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝاٌز واٞص تِٛیذ ضیز در اثز ٍِٙص  20درغذ تاضذ ،تطخیع  ٚدرٔاٖ تٛٔ ٝلع ٔی تٛا٘ذ ایٗ واٞص تِٛیذ را ت ٝیه تا د ٚدرغذ
تزسا٘ذ.
اس سٛی دیٍز عذْ تعاریف استا٘ذارد تزای ٍِٙص در تیٗ ٌّٞ ٝا ٔٙجز ت ٝتطخیع ٘ادرست ِتٍٙص ٔتی ضتٛد .تت ٝایتٗ ٔ ٙتٛر استىٛر
حزوتی ت ٝعٛٙاٖ یه رٚش در ٌز ٜٚتٙذی وزدٖ ٌاْ تزداضتٗ ٌاٞٚا تٛسع ٝیافت ٝاس  .در ٚالع اسىٛر حزوتی ضاخع ویفی اس تٛا٘تایی
ٌا ٚدر ٌاْ تزداضتٗ طثیعی ٔی تاضذ .رٚش اسىٛر حزو ٍِٙ ٚص تایذ لاتُ اعتٕاد  ٚلاتُ تىزار تاضذ .وّیذ ا٘تخاب یه سیستٓ درجتٝ
تٙذی ٔٙاسة ایٗ اس و ٝاستفاد ٜاس آٖ راح تاضذ  ٚاطالعات وافی ِٚی ٘ ٝتیص اس حذ را جٕع آٚری وٙذ .تا استفاد ٜاس ایٗ سیستتٓ
ٞای درج ٝتٙذی حزو در ٌّٞ ٝای ضیزی ٔی تٛاٖ ت ٝیىسزی اس اٞذاف دس یاف و ٝضأُ ٔٛارد سیز ٔی تاضٙذ:
ٌ .1اٞٚای ٔٙفزد ِ ًٙرا ٔی تٛاٖ ضٙاسایی وزد چ ٖٛآٖ ٞا ٘یاس ت ٝدرٔاٖ دار٘ذ.
 .2اطالعاتی در ٔٛرد سطح ٍِٙص تٕاْ ٌّٔ ٝی تٛاٖ وسة وزد  ٚاس ایٗ اطالعات تزای اٞذافی ٘ یز واٞص ٍِٙص ٌّٚ ٝ
ضٙاسایی سٔاٖ ٞای ریسه فػّی استفادٕٛ٘ ٜدٍٙٞ .أی و ٝحیٛا٘ات ِ ًٙضٙاسایی  ٚدرٔاٖ ضذ٘ذ ،استزاتژی ٞای
پیطٍیز٘ذٔ ٜی تٛا٘ٙذ تزای ا٘ٛاع ٍِٙطی و ٝدر یه فارْ خاظ عٕٔٛی ٞستٙذ تىار ر٘ٚذ
تا تطخیع تٛٔ ٝلع ٍِٙص تٛسیّ ٝاسىٛر حزوتی عال ٜٚتز ایٗ ؤ ٝی تٛاٖ اس ٔشٔٗ ضذٖ جزاحات سٓ جٌّٛیزی وزدٔ ،ی تٛاٖ سزع
تٟثٛد جزاحات را افشایص داد .تٙاتزایٗ تا ا٘جاْ اسىٛر حزوتی ٔٔ ٓ ٙی تٛاٖ ضیٛع ٍِٙص را تا حذٚدی در ٌّٞ ٝا واٞص داد.
رٍش هاي هختلف اسکَر حرکتی:
 -1سیستن ً 9قطه اي : Leaver ٍ Manson
اسکَر هطاهذات
1/ 0

حذالُ تاسضذٖ یا تست ٝضذٖ ( )Abduction/Adductionپاٞاٌ .اْ تزداضتٗ ٘اجٛر ٘یس  ٚسٓ ٞا خطه ٘یستٙذ.

1/ 5

وٕی تاس ضذٖ یا تست ٝضذٖ ( )Abduction/Adductionپاٞاٌ .اْ تزداضتٗ ٘اجٛر ٘یس  ٚسٓ ٞا خطه ٘یستٙذ.

2/ 0

تاس ضذٖ یا تست ٝضذٖ ( )Abduction/Adductionپاٞا ٚجٛد داردٌ .اْ تزداضتٗ ٘اجٛر اس  ٚضایذ سٓ ٞا خطه تاضٙذ.

2/ 5

تاس ضذٖ یا تست ٝضذٖ ( )Abduction/Adductionپاٞا ٚجٛد داردٌ .اْ تزداضتٗ ٘اجٛر اس  ٚسٓ ٞا خطه ٞستٙذ.

3/ 0

وٕی ٍِٙص دارد ،ت ٝطٛری وٍِٙ ٝص رفتار ٌا ٚرا تح تاثیز لزار ٘ذاد ٜاس .

3/ 5

ٍِٙص آضىار اس  ،حیٛاٖ در دٚر سدٖ ٔطىُ دِزد ،رفتار حیٛاٖ تح تاثیز لزار ٍ٘زفت ٝاس .

4/ 0

ٍِٙص آضىار اس  ،حیٛاٖ در دٚر سدٖ ٔطىُ دِزد ،اٍِٛی رفتاری حیٛاٖ تح تاثیز لزار ٌزفت ٝاس .

4/ 5

حیٛاٖ در تّٙذ ضذٖ  ٚرا ٜرفتٗ وٕی ٔطىُ دارد ،اٍِٛی رفتاری حیٛاٖ تح تاثیز لزار ٌزفت ٝاس .

5/ 0

حیٛاٖ در تّٙذ ضذٖ  ٚرا ٜرفتٗ ٔطىُ سیادی داردٍِٙ ،ص تاثیز سیاٖ آٚری تز اٍِٛی رفتاری حیٛاٖ ٌذاضت ٝاس .
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 -2سیستن اسکَریٌگ Wells
اسکَر

ًاهٌجاري گام

تفسیر

0

غیز ًِٙ

در حیٗ را ٜرفتٗ ٘اٙٞجاری ٌاْ لاتُ ٔطاٞذ٘ ٜیس  ،تی ٔیّی در را ٜرفتٗ ٚجٛد ٘ذارد.

1

وٕی ًِٙ

ا٘حزاف وٕی اس حاِ طثیعی در حیٗ را ٜرفتٗ ،و ٝضأُ عذْ تٙاسة خفیف در را ٜرفتٗ
ت ٝغٛرت ٔتٙاٚب یا ٔحذٚدی خفیف دٚطزف ٝیا چٟارطزف ٝدر حزو آساد ٔی ضٛد.

2

ٍِٙص ٔتٛسط

عذْ تٙاسة ٔتٛسط  ٚثات در ٌاْ تزداضتِٗٚ ،ی تذ ٖٚتحزیه ٔتذا ْٚلتادر تت ٝرا ٜرفتتٗ
اس .

3

ٍِٙص ضذیذ

عذْ تٙاسة ٚاضح یا ٘اٙٞجاری ضذیذ در ٌاْ تزداضتٗ.

4

تی حزو

سٔیٗ ٌیز

 -3سیستن اسکَریٌگ : Sprecher
تَصييييييييیف هعیارهاي ارزیابی

اسکَر

درهاًگاهی
پط ٌا ٚدر حاِ ایستاد ٚ ٜحزو ٕٛٞار اس ٌ ٚاْ تزداضتٗ آٖ طثیعی اس .

1

سآِ

2

وٕی ًِٙ

در حاِ ایستاد ٜپط ٌإٛٞ ٚار اس ِٚی در حیٗ حزو پط آٖ لٛس تزٔتی داردٌ .تاْ
تزداضتٗ طثیعی اس .

3

ٔتٛسط ًِٙ

لٛس پط در حاِ ایستاد ٚ ٜحزو دیذٔ ٜی ضٛدٌ .اْ تزداضتٗ دچتار اضتىاَ ضتذ ٚ ٜدر
یه یا چٙذ ا٘ذاْ ط َٛلذْ ٞا وٛتاٞتز ضذ ٜاس .

4

ًِٙ

لٛس پط در ٞز حاِتی ٚجٛد داردٌ .اْ تزداضتٗ ٌأ ٚزحّت ٝتتٔ ٝزحّت ٝضتذ ٚ ٜپیٛستتٍی
٘ذاردٌ .ا ٚت ٝیه یا چٙذ ا٘ذاْ خٛد تٛج ٝتیطتزی دارد.

5

ضذیذا ًِٙ

ٌا ٚلادر تٚ ٝسٖ ٌیزی تز رٚی یه یا چٙذ ا٘ذاْ خٛد ٘یس یا ضذیذا در ایٗ ٔتٛرد تتی ٔیتُ
اس .

 -4سیستن اسکَریٌگ :Cook
درجه لٌگص

تفسیر

تعریف

سزیع  ٚتا اطٕیٙاٖ رأ ٜی رٚدٌ .اْ ٞای تّٙذ تا پط غاف تزٔی دارد.

1

سآِ

2

ٍِٙص ٔالیٓ

آٞست ٝتز رأ ٜی رٚدٌ .اْ ٞای وٛتاٞتز تا پط خٕیذ ٜتز ٔی دارد .در حاِت ایستتادٜ
پط غاف دارد  ٚت ٝیه ا٘ذاْ خٛد تٛج ٝوٕتزی دارد.

3

ٍِٙص ٔتٛسط

الغز اس  .آٞستٔ ،ٝحتاطا٘٘ ،ٝاپیٛست ،ٝتا لٛس پط  ٚتا ایستادٖ ٞای ٔتٛاِی رأ ٜتی
رٚد .در چزخیذٖ ٔطىُ دارد .لٛس پط در حاِ ایستاد٘ ٜیش آضىار اس  ٚسٓ ٔتاثز
خٛد را ٔزتثا رٚی سٔیٗ ٔی وطذ.

4

ٍِٙص ضذیذ

ٔعٕٛال خیّی الغز اس  .خیّی آٞست ٝرأ ٜی رٚدٔ .زتثا ٔی ایستذ تا ا٘تذاْ ٔتتاثز را تتا
ٚسٖ ٌیزی وٕتز استزاح دٞذ .تزضح تشاق دارد  ٚتسیار ستخ ٔتی چزختذ .لتٛس
ضذیذی در پط در حاِ ایستاد ٚ ٜحزو دیذٔ ٜی ضٛد.
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 -5سیستن اسکَریٌگ تغییر ضکل یافته اسپریچر:
ایٗ سیستٓ اسىٛر حزوتی در ٚالع ٕٞاٖ سیستٓ ٘ 5مط ٝای اسپیزچز ٔی تاضذ و ٘ ٝز ت ٝعذْ أىاٖ دستزستی تتٌ ٝتا ٚدر
حاِ ایستاد ٜدر ٌّٞ ٝای تشري تٛسط دوتز ٔحٕذ٘یا تا حذف ضزایط ایستادٌ ٜا ٚدر ٘ ز ٌزفت ٝضذ .ایٗ سیستٓ در ضتزایط
و٘ٛٙی ایزاٖ ت ٝفزاٚا٘ی استفادٔ ٜی ضٛد  ٚاطالعات تحّیّی ٌ٘ٛاٌ٘ٛی حاغُ اس ایٗ سیستٓ تا و ٖٛٙدر ٘طس ٞتا ٔ ٚجتالت
عّٕی ت ٝچاج رسیذ ٜاس .

اسکَر تَصييييیف هعیارهاي ارزیابی
درهاًگاهی
1

سآِ

پط ٌا ٚدر حاِ حزو ٕٛٞار اس ٌ ٚاْ تزداضتٗ آٖ طثیعی اس .

2

سآِ

در حیٗ حزو ٌا ، ٚپط آٖ لٛس تزٔی داردٌ .اْ تزداضتٗ طثیعی اس .

3

ٔتٛسط ًِٙ

لٛس پط در حاِ حزو دیذٔ ٜی ضٛدٌ .اْ تزداضتٗ دچار اضىاَ ضذ ٚ ٜدر یه یا چٙذ ا٘ذاْ طت َٛلتذْ
ٞا وٛتاٞتز ضذ ٜاس .

4

ًِٙ

لٛس پط در ٞز حاِتی ٚجٛد داردٌ .اْ تزداضتٗ ٌأ ٚزحّ ٝتٔ ٝزحّ ٝضذ ٚ ٜپیٛستٍی ٘ذاردٌ .ا ٚت ٝیه یتا
چٙذ ا٘ذاْ خٛد تٛج ٝتیطتزی دارد.

5

ضذیذا ًِٙ

ٌا ٚلادر تٚ ٝسٖ ٌیزی تز رٚی یه یا چٙذ ا٘ذاْ خٛد ٘یس یا ضذیذا در ایٗ ٔٛرد تی ٔیُ اس .

 -3-4کلیذ هاي دستیابی به آهارهاي قابل اعتواد ٍ قابل تکرار
.1

.2

.3
.4

.5

تىارٌیزی سیستٓ درج ٝتٙذی ٔطات ٝدر ٞز سٔاٖ :و ٝتاعث ٔی ضٛد و ٝاطالعاتٕاٖ لاتتُ تىتزار  ٚلاتتُ ٔمایست ٝتاضتذ .ایتٗ
سیستٓ تایذ ت ٝراحتی ت ٝخاطز سپزد ٜضٛد  ٚسزیعا لاتُ استفاد ٜتاضذ ،اطالعات جٕع آٚری ضذ ٜتایذ وافی تاضذ ِٚتی ٘ثایتذ
تیص اس ٘یاس تاضذ
درج ٝتٙذی تایذ در ٞز سٔاٖ تز رٚی سطٛح ٔطات ٝتزای را ٜرفتٗ ٌاٞٚا ا٘جاْ ضٛد .سطٛح ٔٙاسة سطٛحی ٞستٙذ و ٝغاف،
وأال رٚضٗ  ٚتذِ ٖٚغشش تاضٙذ .سطٛحی و ٝدارای سزاسیزی ٞستٙذ  ٚس ًٙوٕی دار٘ذ ت ٝآضىار ضذٖ  ٚاغزاق آٔیش ضتذٖ
حزو ضعیف وٕه ٔی وٙٙذ.
اٌز ٕٔىٗ اس ٌّ ٝتایذ تٛسط دٔ ٚطاٞذ ٜوٙٙذ ٜارسیاتی ضٛد تا ٞزٌ ٝ٘ٛخٛدرایی در درج ٝتٙذی اس تیٗ تزٚد.
استفاد ٜاس ٔطاٞذٌ ٜز ٞای ٔطات ٝدر ٞز سٔاٖ :اسىٛر حزوتی یه ٔٛضٛع ضخػی اس  ٚافتزادی وت ٝتتا ایتٗ درجت ٝتٙتذی
٘اآضٙا ٞستٙذ درن ٔتفاٚتی اس عٛأُ  ٚعالئٓ ٍِٙص دار٘ذ .استفاد ٜاس افزاد ٔطات ٝدر ٞز جّس ٝدرج ٝتٙذی ایٗ اختالفتات را
واٞص ٔی دٞذ ٔ ٚمایس ٝتیٗ اطالعات أىاٖ پذیز ٔی ضٛد.
تٕاْ ٌاٞٚای ٌّ ٝتایذ درج ٝتٙذی ض٘ٛذ .درج ٝتٙذی ٌاٞٚای ٘اخٛش (جایٍا ٜتیٕاراٖ) ٘یش ضزٚری اس .
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آًالیس اسکَر حرکتی:
آ٘اِیش اسىٛر حزوتی ٔی تٛا٘ذ یه تاسٚی ٔذیزیتی ج ٟارسیاتی تز٘أٞ ٝای ٔزالث اس سٓ در سطح ٌّ ٝتاضذ.
ا٘ٛاع آ٘اِیش اسىٛر حزوتی:
 -1تزرسی ر٘ٚذ ٔیاٍ٘یٗ اسىٛر حزوتی
 -2تزرسی ر٘ٚذ درغذ اسىٛر ٞای  1تا 5
 -3تزرسی ٔیاٍ٘یٗ اسىٛر حزوتی ٞز تٟارتٙذ
 -4تزرسی ٔیاٍ٘یٗ رٚس ضیزدٞی در ٞز اسىٛر
 -5تزرسی ٔیاٍ٘یٗ اسىٛر حزوتی در تاسٞ ٜای سٔا٘ی رٚس ضیزدٞی
 -6تزرسی ٔیاٍ٘یٗ ضىٓ در اسىٛرٞای ٔختّف
 -7تزرسی ٔیاٍ٘یٗ اسىٛر در ضىٓ ٞای ٔختّف
 -8تزرسی ر٘ٚذ تزٚس  ٚتٟثٛد اسىٛرٞای 5 ٚ 4

4

