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به طبقه بندي اينكه چطور كودكان فلج مغزي از دستانشان براي كنترل اشيا ) MACS( سيستم طبقه بندي توانايي دستي
  .در زندگي روزمره استفاده مي كنند، مي پردازد

 MACS توصيف اينكه چگونه كودكان فلج مغزي از دستانشان براي كنترل اشيا در خانه، مدرسه و جلسات  به
آنچه كه به عنوان بهترين قابليت  تا، )آنچه آنها انجام مي دهند(مي كنند، مي پردازد  اجتماعي استفاده
 . شناخته مي شود

 به منظور دستيابي به اطالعاتي در خصوص چگونگي كنترل اشياي مختلف روزمره توسط كودك، ضروريست 
 .مي شناسد،انجام گيردسي كه كودك را به خوبي پرسش از كيك آزمون خاص، با  به جاي انجام تعيين سطح

 .شودبر اساس سن كودك انجام اشيايي كه كودك كنترل مي كند بايد  
 MACS توانايي كلي كودك براي كنترل اشيا را طبقه بندي مي كند، نه هر دست به طور جداگانه. 
مره لطفا موقع انتخاب سطحي كه متناسب با توانايي دستي كودكتان است، به كارهايي كه كودك در طول روز 

 :به عنوان مثال . با دست هاي خود انجام مي دهد فكر كنيد
باز / شستن صورت/ ميوه و خوردن يدنپوست كندن، بر/ وان آب نوشيدن لي/  استفاده از قاشق حين غذا خوردن

برداشتن و جاگذاري قطعات پازل، (استفاده از وسايل بازي / نوشتن/ ورق زدن كتاب/ و بسته كردن در بطري
 )ي رنگي و حلقه ها مكعب ها

  مقدمه و اطالعاتي براي كاربر
چگونگي استفاده از دستان براي كنترل اشيا در زندگي روزمره در  به توصيف )MACS(سيستم طبقه بندي توانايي دستي 

 ي وانايي دستي خود برانگيختهسطوح بر اساس ت. پنج سطح تعريف شده است MACSدر  .، مي پردازدكودكان فلج مغزي
ور دستي در زندگي روزمره در اجراي ام) يا ساده سازي(ان و  نياز آن ها به كمك گرفتن از ديگران و يا تطبيق كودك

عيين سطحي كه بيشترين مطابقت كه ت مي دهد همچنين تمايزات بين سطوح مجاور را توضيح MACS جزوه ي. باشدمي
  .ا توانايي كودك براي كنترل اشيا دارد، آسان مي سازدرا ب
شياء مورد پرسش در اين سيستم، اشياء مربوط و متناسب با سن كودك هستند، مثل اشيايي كه براي خوردن، پوشيدن، ا

دسترس بازي كردن و نوشتن استفاده مي شوند و اين اشياء در فضاي شخصي فرد قرار دارند، در مقابل اشيايي كه خارج از 
  .، را شامل نمي شودفته مثل نواختن آالت موسيقي استفاده مي گردندهستند و اشيايي كه در فعاليت هاي ماهرانه و پيشر

معمولي كودك را در خانه، مدرسه و جلسات  عملكرديك كودك، سطحي را كه به بهترين شكل  MACS موقع تعيين سطح
كودك و  ، تحت تاثير سطح انگيزهMACSتوانايي كنترل اشياء و در نتيجه سطح . د، انتخاب كنيداجتماعي نشان مي ده

به منظور دستيابي به اطالعاتي در خصوص چگونگي كنترل اشياي مختلف روزمره توسط . توانايي شناختي او قرار مي گيرد
در نظر دارد آنچه  MACS. انجام گيردتعيين سطح با پرسش از كسي كه كودك را به خوبي مي شناسد،  كودك، ضروريست

  . ه بندي نمايد و به دنبال بهترين اجراي كودك در قالب آزموني خاص نيستكودكان به طور معمول انجام مي دهند را طبق
MACS ع آن باشد، مورد استفاده تشخيص فلج مغزي و انوا كامل كننده توصيفي عملكردي است كه مي تواند به طريقي كه

ه طور لكرد هر دست بتوانايي كلي كودكان را براي كنترل اشياي روزمره ارزيابي مي كند و نه عم MACS. قرار گيرد
تفاوتهاي موجود در عملكرد بين دو دست را در نظر نمي گيرد  MACS. كودك) گريپ(گرفتن جداگانه، يا كيفيت كار مثل 

قصد توضيح داليل اصلي  MACS.  بيشتر بيانگر اين است كه چگونه كودكان اشياي متناسب با سن را كنترل مي كنندو 
  . اردتوانايي دستي را نددر محدوديت 
MACS در آن در نظر گرفت را مفاهيم خاص مرتبط با سن كودك، اما بايد  استفاده مي شود سال 4- 18 براي كودكان .

همين مورد در ميزان استقالل آنها . با نوجوانان، اداره مي كنندمقايسه بديهي است كودكان چهار ساله اشياء متفاوتي را در 
مراقبت و كمك بيشتري نسبت به كودك بزرگتر به به اين معنا كه كودك، . ي گيردنسبت به بزرگتر ها مورد توجه قرار م

  . استنيازمند 
MACS   طيف كامل محدوديت هاي عملكردي كه در ميان كودكان فلج مغزي يافت مي شود، را در بر ميگيرد و تمام زير

د، از قبيل فلج مغزي وانند يافت شونمي ت MACSزير تشخيص هاي معيني در تمام سطوح  . تشخيص ها را شامل مي شود
سطح يك . در سطوح كمتري يافت مي شوند، بدن از قبيل فلج مغزي يك طرفهديگر موارد حالي كه ، در بدن دو طرفه

ي است در حالي كه كودكان با محدوديت هاي عملكردي شديد معموال در سطوح ترشامل كودكاني با محدوديتهاي كم
طبقه بندي شوند، يك سطح   MACSهر چند كه اگر كودكان با سير رشد طبيعي بر طبق  . چهار و پنج يافت مي شوند

  .مورد نياز است "صفر"
حساس به تغييرات بعد از يك مداخله  MACSو اينكه . به عالوه، هر سطح شامل كودكاني با عملكرد نسبتا مختلفي است

 .در تمامي احتماالت؛ در طول زمان ثابت هستند MACS سطوحباشد، غير محتمل است؛                                             
، كه بدين معني است كه سطوح مرتب هستند اما دهندتشكيل مي  را يك مقياس ترتيبيبه شكل يكجا MACS  پنج سطح
 .توزيع نشده اند، سطحپنج اين به طور مساوي در  نيز و كودكان فلج مغزي ندنيستبين سطوح  يكسان  وت هايالزاما تفا

                             



                                
  نيازمنديم؟ MACSبه چه اطالعاتي براي استفاده از              

مره، براي مثال در طي بازي فعاليت هاي روز اشياء در كنترل ميزان توانايي كودك براي 
  و اوقات فراغت لباس پوشيدن، غذاخوردنكردن، 

كمك گرفتن از ديگران و تطبيق كودك در چه موقعيتي مستقل است و تا چه حدي به  
  نياز دارد؟) يا ساده سازي فعاليت(

 MACSسطوح 

اجراي تكاليف  درشتر بي . مي كندكنترل  كودك اشياء را به راحتي و با موفقيت -1
ا اين حال، استقالل ب. دچار مشكل است د،ننيازمند به دقت و سرعت مي باش كه دستي

 .حفظ مي شود در فعاليت هاي روزمره
تكميل  مي كند، اما تا اندازه اي كيفيت و سرعت كنترلكودك بيشتر اشياء را  -2

ا با ممكن است از برخي فعاليت ها اجتناب گردد، ي .كاهش يافته است فعاليت
هنوز استقالل در فعاليت اما . استفاده گردد ديگريشوند، و يا از راههاي  انجاممشكل 

  .هاي روزمره حفظ مي شود
و يا  كردنمي كند و نيازمند كمك براي آماده  كنترل كودك اشياء را با مشكل -3

به لحاظ كيفيت و كميت كند  عملكرد كودك. در انجام فعاليت ها استاصالح 
ساده تر شده در صورتي كه كودك فعاليتها را  .انجام مي گرددقيت كمي است و با موف

 . باشند يا از وسايل كمكي استفاده شده باشد، به طور مستقل انجام مي دهد

، كه يا موقعيت از قبل فقط مي تواند كارهاي خيلي ساده را انجام دهد كودك -4
بخش  .فاده گرددآماده شده باشد و يا از وسايل كمكي جهت انجام فعاليت است

كودك به حمايت هاي . و موفقيت كم، اجرا مي شوند زياد هايي از فعاليت ها با تالش
 .بخشي از فعاليت نيازمند است تكميلبراي  وسايل ساده مداوم و كمك و يا 

انجام كارهاي بسيار در  كميو توانايي  قادر به كنترل اشيا نمي باشد كودك -5
 .يگران احتياج داردبه كمك زيادي از د .ساده دارد

  

  

 
 
  

  

  5و  4تمايز بين سطوح 
به كمك مداوم در طي فعاليت نياز دارند، ولي قادرند  كودكان در سطح چهاراگرچه 

ممكن است حداكثر قادر به  كودكان در سطح پنج. جرا نمايندبخشي از يك فعاليت را ا
و گاهي اوقات نگه  انجام حركات ساده در موقعيت هاي خاص مثل فشردن يك دكمه بزرگ

 .باشند داشتن اشياي غير ضروري

  3و  2تمايز بين سطوح 
شياء را با دست كنترل كرده و فعاليت هاي مربوطه را كندتر از قادرند بيشتر ا كودكان در سطح دو

كودكان با عموما . رسانندبه انجام ) مثال ريخت و پاش بيشتر( حالت معمول و با كيفيتي پايين تر
به علت انجام تغييراتي در محيط براي آماده سازي فعاليت و  ، نيازمند كمكسطح عملكردي سه

قادر به اجراي فعاليت هاي  اين كودكان. مي باشندحركات اندام فوقاني مثل شانه، محدوديت در 
جانب حمايت هايي از  بهدر اجراي فعاليت هاي دستي، و درجه استقالل آن ها نمي باشند  خاص

  .مربوط مي گرددوالدين و يا تغييراتي در محيط اجراي فعاليت، 

  4و  3تمايز بين سطوح 
يت ها قادرند فعاليت هايي را با دست انجام دهند كه اين فعال كودكان با سطح عملكردي سه

از قبل توسط والدين يا مراقبين آماده شده باشند، ضمنا نيازمند زمان بيشتر براي كامل كردن 
كودكان در . فعاليت و آن هم در حضور والدين هستند، ولي فعاليت را خود كامل مي كنند

 بخش هايياز جانب والدين جهت انجام فعاليت هستند و تنها كمك مداوم  ، نيازمندسطح چهار
  .فعاليت را به صورت مستقل انجام مي دهند و ساير بخش ها توسط والدين تكميل مي گردداز

  2و  1تمايز بين سطوح 
كه اشياء بسيار ريز، سنگين يا شكننده كنترل در، كودكان در سطح عملكردي يكممكن است 

. محدوديت هايي داشته باشند ،است بين دو دست زياد هماهنگي و نيازمند كنترل حركات ظريف
دچار مشكل كودك را در موقعيت هاي ناآشنا و جديد  عملكرد محدوديت ها اين چنين ممكن استهم

اما با سرعت كمتر و  مشابه با كودكان در سطح يك دارند،، عملكردي كودكان در سطح دو. سازد
تفاوت هاي عملكردي بين دو دست مي تواند كارايي ). مثال ريخت و پاش بيشتر(كيفيت انجام پايين تر 

. اشياء تالش مي كنند كردن كنترل ان در سطح دو عموما براي سادهكودك. كاركردي را محدود نمايد
  .اشياء با هر دو دست، از يك سطح حمايتي استفاده مي كنندكنترلبراي مثال به جاي


