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Clinical testig of sensory interaction 

and balace (CTSIB) 

 

 

 

 

 

 

  توسط  1986ساخت در سالhorak  وshumway cook 

 : سنجش تعادل برای تمامی سنین وبیماری هایی چون سکته   کاربرد

 محیطی های نوروپاتی –مغزی 

 و روایی باال  99/0 دارای پایایی 

 : رد در شش حالت مختلف )گاهی سنجش حفظ تعادل ف  روش انجام

 تغییر وستیبوالر و بینایی –چهار حالت ( که در انها حس سوماتیک 

 .میکند

 .در ان به جای صفحه نیرو از فوم استفاه می شود 

  ثانیه حفظ شود . 30و هر موقعیت باید 

  : دقیقه 7-5زمان انجام 

 

 



 

20 

 

Functional reach test (FRT) 

 

 

 

 

 

 

 Duncanتوسط  1990ساخت در سال 

ای ارزیابی خطر افتادن در افراد سالمند وبیماری ابزار غربالگری بر کاربرد :

 پارکینسون –های برهم زننده تعادل چون سکته مغزی 

 92/0دارای روایی باال وپایایی 

در این ازمون بیمار کناردیوار می ایستد و دست خود را به جلو  روش انجام :

 .وداز میکند روی موقعیت ثبت می شدراز میکند . فاصله ای که دستش را در

 این فاصله احتمال خطر افتادن را طبقه بندی میکند .

 اینچ دست را به جلو برساند احتمال افتادن زیاد است . 6اگر فرد کمتر از 
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Box and Block Test 

 

 

 یابیارزو  یسنجش زبر دست : دکاربر

 یماریب در  کطرفهیحرکات درشت 

از قبیل    یو ارتوپد کینورولوژ یها

Stroke   -TBI- MS -SCI  

 0/ 93باال و پایایی  ییرواارای د

جعبه که از وسط به دو  کی شامل

 بالک یشده و تعداد میقسمت تقس

 کیبا  یدو بخش یتخته چوب کی -

 بالک چوبی 150 و در وسط غهیت

سمت  کیبالک ها در    نحوه انجام :

با انگشتان  دیو فرد با ردیگ یقرار م

 -منتقل کند  گریان را به بخش د

 ریبا دست غالب سپس دست غ ابتدا

هر دست جداگامه  ازیامت- غالب

 .شود یحساب م

 .و ارزان است ع،سادهیتست سر کی

اندام  دیشد بیافراد با آس یابر

شناخت قابل  دیشد بیو آس  یفوقان

 .ستیاستفاده ن

که در  ییبالک ها تعداد  :یده نمره

 شود. یمنتقل م هیثان 60مدت 

 هیثان 60زمان انجام 
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Action Research Arm Test (ARAT) 
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Katz ADL 

 

 

ارکنان توسط ک 1950رسال دساخت 

 بیمارستان بنجامین رز

ارزیابی فعایت های روزمره  : دکاربر

چار بیماری دان وبیماران دگی سالمندزن

 های مزمن

94/0ارای روایی خوب وپایایی د  

ر بیمارستان ها و مراکز دقابل انجام 

اریدنگه  

ابزاری برای سنجش فعالیت های روزمره 

ر سطح پایهدگی دزن  

شاخص  ساساهی بردارای مقیاس نمره د

Guttmann تمهایآ یبند )نمره 

 (شدت ای یمراتب سخت براساس سلسله

تکمیل پرسش نامه ونمره  شیوه انجام :

 ه بیماردهی از طریق مصاحبه ومشاهد

6 – 0ارای بازه نمره د  

        قیقهد 5اکثر دح :  زمان اجرا

ر دمتخصص  دتوسط افرا داین ازمون بای

رمان به خصوص دحیطه سالمت و 

انجام این  . درمانگران انجام شودارک

ازمون نیاز به سطح شناختی متوسط به 

 . داردباال بیماران 
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Barthel Index 
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Verbal Fluency Test ( VFT ) 

 

 

 ف : ده

 یو پردازش هاکالم  یسنجش روان

 مغز  یکالم

 نحوه انجام :

 یکـه ط شـودیشخص درخواسـت م از

س، »که با حرفهای  یکلمات ه،یثان 30

. اسم خاص و دیرا بگو شوندیشروع م« ل

کـه مشـابه هم باشند )مثل  یکلمات ای

و  یو دو، سـ یسـ ایسبز، سبزه و... و 

 .ستیسه و...( قابل قبول ن

د موارد فرد بـر اسـاس تعـدا نمره

 .گرددیم نییذکر شده تع
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Obsessive Beliefs Questionnaire 

OBQ44 
 یوسواس یپرسشنامه باورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است.   OBQ-87 یباشد که برگرفته از فرم اصل یپرسش م  44شامل  یپرسشنامه افکار وسواس

وسواس  یشناختارها یگروه متخصصان کار رو» لهیآن بوس نیتعداد پرسش ها و تدو زانیم رییتغ

 .صورت گرفته است دهستنOBQ-87ع دکه همان مب  OCCWGیعمل-یفکر

 OCDر بیماران در حیطه شناخت دبیماری زایی  د: بررسی ابعادکاربر

 باال وپایایی باالارای روایی د

44عداد سوال: ت  

 ،خطرو  تهدید ابیــیارز ،سیبو آ صدمه یابر مسئولیت سحسااتا شامل  5(: اسیتعداد بعد )خرده مق

اول  دمور 2که  – رفکاا لکنترو  رفکاا بهدادن  تـهمیا ن،اـطمیناز ا یرداروـبرخ هــب زنیاوطلبی لکما

 .دگویه می باشن 16شامل 

 نهیمخالفت خود را با هرکدام از گز ایموافقت  زانیشود، م یپاسخ دهنده درخواست ماز  شیوه انجام :

 .باشد را انتخاب کند یم 1-7 اسیمق یشده رو یها که بصورت رتبه بند
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Child Behavior Checklist of Achenbach 

)CBCL ) 

 

 


