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Objec ve The aim of this study was to determine the cumula ve validity of experimental form in com-
parison with the Canadian Occupa onal Performance Measure (COPM) independently to iden fy oc-
cupa onal performance problems in the mothers of children with Cerebral Palsy (CP). 
Materials and Methods This study is an item refinement for experimental form, performed in two stages: 
firstly designing experimental form and tes ng reliability; secondly its item refinement. Par cipants 
were 30 mothers of children with CP in first stage and 21 mothers of children with CP in second stage 
from different occupa onal therapy clinics in Tehran. The data were analyzed by paired T-test, Spearman 
correla on and Choronbach,s Alpha coefficient using SPSS18 so ware.
Results In first stage, Spearman correla on coefficients showed that all the subscales had good test-
retest reliability (r>0.7). There were observed significant difference in household management, quiet 
recrea on, ac ve recrea on and socializa on subscales of experimental form along COPM form com-
pared with COPM form alone in item refinement stage.
Conclusion It seems that experimental form helps to detect more important occupa onal performance 
problems of mothers. Therefore, we recommend the use of experimental form for knowing changes of 
mothers of children with CP.
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 (Canadian Occupa onal هدف هدف این مطالعه، تعیین روایى افزایشى فرم تجربى در مقایسه با فرم مقیاس عملکرد کارى کانادایى  هدف این مطالعه، تعیین روایى افزایشى فرم تجربى در مقایسه با فرم مقیاس عملکرد کارى کانادایى
(Performance Measure (COPM) به تنهایى، در تعیین مشکالت عملکرد کارى مادران داراى کودك فلج مغزى است. به تنهایى، در تعیین مشکالت عملکرد کارى مادران داراى کودك فلج مغزى است.

روش بررسى پژوهش حاضر، مطالعه دومرحله اى پاالیش آیتم، براى فرم تجربى مکمل مقیاس  پژوهش حاضر، مطالعه دومرحله اى پاالیش آیتم، براى فرم تجربى مکمل مقیاس COPM است. در مرحله اول، طراحى فرم  است. در مرحله اول، طراحى فرم 
تجربى و انجام امکان تکرارپذیرى آن و در مرحله دوم پاالیش آیتم ها صورت گرفت. براى بررسى امکان تکرارپذیرى، فرم تجربى در اختیار تجربى و انجام امکان تکرارپذیرى آن و در مرحله دوم پاالیش آیتم ها صورت گرفت. براى بررسى امکان تکرارپذیرى، فرم تجربى در اختیار 
3030 نفر از مادران کودکان فلج مغزى و براى پاالیش آیتم هاى فرم تجربى، درابتدا نسخه فارسى  نفر از مادران کودکان فلج مغزى و براى پاالیش آیتم هاى فرم تجربى، درابتدا نسخه فارسى COPM و درادامه، فرم تجربى در اختیار  و درادامه، فرم تجربى در اختیار 
 SPSS 2121 نفر از مادران مراجعه کننده به کلینیک هاى کاردرمانى شهر تهران قرار گرفت.سپس داده هاى بدست آمده با استفاده از نرم افزار  نفر از مادران مراجعه کننده به کلینیک هاى کاردرمانى شهر تهران قرار گرفت.سپس داده هاى بدست آمده با استفاده از نرم افزار

نسخه نسخه 1818 و با آزمون هاى آمارى  و با آزمون هاى آمارى T زوجى، ضریب اسپیرمن- براون و ضریب آلفاى کرونباخ آنالیز گردیدند. زوجى، ضریب اسپیرمن- براون و ضریب آلفاى کرونباخ آنالیز گردیدند.
یافته ها در مرحله اول، ضریب تکرارپذیرى  نسبى براى همه خرده مقیاس هاى فرم تجربى، باالى  در مرحله اول، ضریب تکرارپذیرى  نسبى براى همه خرده مقیاس هاى فرم تجربى، باالى 0/7 بود. در مرحله پاالیش آیتم، در  بود. در مرحله پاالیش آیتم، در 
زیربخش هاى مدیریت امور خانه، تفریح بى سروصدا، تفریح پُرجنب وجوش و معاشرت در فرم زیربخش هاى مدیریت امور خانه، تفریح بى سروصدا، تفریح پُرجنب وجوش و معاشرت در فرم COPM به تنهایى با فرم  به تنهایى با فرم COPM به همراه  به همراه 

.(.(P<0/0101) فرم تجربى تفاوت معنا دارى دیده شد) فرم تجربى تفاوت معنا دارى دیده شد
نتیجه گیرى فرم تجربى کمک مى کند تا مشکالت عمکرد کارى مهم تر و بیشترى از مادران کودکان فلج مغزى مشخص گردد. فرم تجربى کمک مى کند تا مشکالت عمکرد کارى مهم تر و بیشترى از مادران کودکان فلج مغزى مشخص گردد.
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مقدمهمقدمه
امروزه همگام با افزایش آگاهى از رویکرد مراجع محورامروزه همگام با افزایش آگاهى از رویکرد مراجع محور1، استفاده از ، استفاده از 
ابزارهاى مراجع محور به طور محسوسى افزایش یافته است. رویکرد ابزارهاى مراجع محور به طور محسوسى افزایش یافته است. رویکرد 
مراجع محور، طبق تعریف انجمن کاردرمانى کانادا، عبارت  است  از مراجع محور، طبق تعریف انجمن کاردرمانى کانادا، عبارت  است  از 
رویکرد فراهم سازى و ارائه خدمات کاردرمانى بر پایه فلسفه احترام رویکرد فراهم سازى و ارائه خدمات کاردرمانى بر پایه فلسفه احترام 
به افراد دریافت کننده خدمات و حضور و مشارکت فعال آنان در به افراد دریافت کننده خدمات و حضور و مشارکت فعال آنان در 
دریافت خدمات (دریافت خدمات (1). از جمله مزایاى این رویکرد مى توان به نقش ). از جمله مزایاى این رویکرد مى توان به نقش 
فعال بیمار در تعیین مشکالت و مشخص کردن اهداف درمانى اشاره فعال بیمار در تعیین مشکالت و مشخص کردن اهداف درمانى اشاره 
کرد، درصورتى که در روش سنتى، بیمار نقشى در مشخص کردن کرد، درصورتى که در روش سنتى، بیمار نقشى در مشخص کردن 
اهداف ندارد و درمانگر با توجه به ارزیابى هایش، اهداف و برنامه اهداف ندارد و درمانگر با توجه به ارزیابى هایش، اهداف و برنامه 
درمانى را اولویت بندى و طرح ریزى مى کند. یکى از این ابزارهاى درمانى را اولویت بندى و طرح ریزى مى کند. یکى از این ابزارهاى 
 CMOP2 مراجع محور که براساس مدل کانادایى عملکرد کارى یا مراجع محور که براساس مدل کانادایى عملکرد کارى یا

 Client CenteredClient Centered .1
Canadian Model of Occupa onal Performance (CMOP)Canadian Model of Occupa onal Performance (CMOP) .2

طراحى گردیده، مقیاس عملکرد کارى کانادایى یا طراحى گردیده، مقیاس عملکرد کارى کانادایى یا COMP3 است  است 
که در سال که در سال 19901990 به وسیله خانم ال و همکاران معرفى شد ( به وسیله خانم ال و همکاران معرفى شد (2). این ). این 
مقیاس، ابزار منحصربه فردى است که براى استفاده کاردرمانگران مقیاس، ابزار منحصربه فردى است که براى استفاده کاردرمانگران 
طراحى شده است تا با گذشت زمان، تغییرات درك از خود مراجع طراحى شده است تا با گذشت زمان، تغییرات درك از خود مراجع 
در عملکرد کارى شان را مشخص نمایند. درحال   حاضر، در عملکرد کارى شان را مشخص نمایند. درحال   حاضر، 2323 سال از  سال از 
معرفى این مقیاس مى گذرد و در این زمان مقبولیت قابل  توجهى معرفى این مقیاس مى گذرد و در این زمان مقبولیت قابل  توجهى 
کسب کرده است. این مقیاس به بیش از کسب کرده است. این مقیاس به بیش از 2020 زبان زنده دنیا ترجمه  زبان زنده دنیا ترجمه 
شده است و به وسیله کاردرمانگران در بیش از شده است و به وسیله کاردرمانگران در بیش از 3535 کشور جهان  کشور جهان 
همکاران  و  دهقان  به وسیله  ایران  در  ابزار  این  مى شود.  همکاران استفاده  و  دهقان  به وسیله  ایران  در  ابزار  این  مى شود.  استفاده 
به فارسى ترجمه شده است و روایى محتوایى نسخه فارسى آن به فارسى ترجمه شده است و روایى محتوایى نسخه فارسى آن 
0/222222 ± 8080/9595 و ضریب همبستگى در نمرات عملکرد و رضایت  و ضریب همبستگى در نمرات عملکرد و رضایت 
مندى بیش از مندى بیش از 0/8080 گزارش گردید. کاردرمانگران عموماً گزارش  گزارش گردید. کاردرمانگران عموماً گزارش 
کرده اند که کرده اند که COPM در مشغول بودن در مشغول بودن4 مراجعان در فرایند درمانى،  مراجعان در فرایند درمانى، 

Canadian Occupa onal Performance Measure (COMP)Canadian Occupa onal Performance Measure (COMP) .3
EngagementEngagement    .4
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اهداف درمانى مناسب، ایجاد بازخورد مؤثر براى اعضاى گروه و اهداف درمانى مناسب، ایجاد بازخورد مؤثر براى اعضاى گروه و 
ارزیابى دامنه گسترده اى از مشکالت مراجع مؤثر است (ارزیابى دامنه گسترده اى از مشکالت مراجع مؤثر است (3-4). ). 

 مقیاس  مقیاس COPM عالوه بر مزایایى که در تعیین مشکالت عملکرد  عالوه بر مزایایى که در تعیین مشکالت عملکرد 
است.  داده  نشان  نیز  کاستى هایى  دیگر  مطالعات  در  دارد  است. کارى  داده  نشان  نیز  کاستى هایى  دیگر  مطالعات  در  دارد  کارى 
هستند  معتقد  هستند )  معتقد   (20042004) مرورى  مقاله  در  همکاران  و   ) مرورى  مقاله  در  همکاران  و  کارسولکارسول5 
ازآنجایى که نمره دهى مشکالت، اهمیت و اولویت عملکرد کارى ازآنجایى که نمره دهى مشکالت، اهمیت و اولویت عملکرد کارى 
به وسیله مراجع انجام مى شود (مراجع آزمونگر است) پایایى بین به وسیله مراجع انجام مى شود (مراجع آزمونگر است) پایایى بین 
دو آزمونگر قابل  بررسى نیست و فقط ثبات پاسخ ها به وسیله پایایى دو آزمونگر قابل  بررسى نیست و فقط ثبات پاسخ ها به وسیله پایایى 
آزمون-آزمون مجدد سنجیده مى شود و تحقیقات بیشترى را براى آزمون-آزمون مجدد سنجیده مى شود و تحقیقات بیشترى را براى 
بررسى پایایى بین دو آزمونگر توصیه کرده اند (بررسى پایایى بین دو آزمونگر توصیه کرده اند (5). همچنین گزارش ). همچنین گزارش 
شده است براى همه مراجعان یا همه کاردرمانگران استفاده از این شده است براى همه مراجعان یا همه کاردرمانگران استفاده از این 

ابزار مناسب نیست (ابزار مناسب نیست (6-7). ). 
ازآنجایى که مادران کودکان فلج مغزى مسئولیت سنگینى در ازآنجایى که مادران کودکان فلج مغزى مسئولیت سنگینى در 
قبال کودکانشان به عهده دارند، این مسئله موجب مى شود مادران قبال کودکانشان به عهده دارند، این مسئله موجب مى شود مادران 
تغییرات کارىتغییرات کارى6 را در فعالیتهاى روزمره زندگى خود تجربه کنند  را در فعالیتهاى روزمره زندگى خود تجربه کنند 
(1010-8). رصافیانى و همکاران در سال ). رصافیانى و همکاران در سال 20122012 گزارش دادند مادران  گزارش دادند مادران 
کودکان فلج مغزى به دلیل آنکه زمان بسیار بیشترى را در مقایسه کودکان فلج مغزى به دلیل آنکه زمان بسیار بیشترى را در مقایسه 
با مادران کودکان سالم، براى فرزندان خود صرف مى کنند از توازن با مادران کودکان سالم، براى فرزندان خود صرف مى کنند از توازن 
نسبى در حیطه هاى کارى بى بهره هستند و این افراد زمان کمترى نسبى در حیطه هاى کارى بى بهره هستند و این افراد زمان کمترى 
را براى اوقات  فراغت، امور منزل، شغل و خواب/استراحت اختصاص را براى اوقات  فراغت، امور منزل، شغل و خواب/استراحت اختصاص 
 ، ،WFOT7 مى دهند (مى دهند (1111). به عالوه، فدراسیون جهانى کاردرمانگران یا ). به عالوه، فدراسیون جهانى کاردرمانگران یا
کاردرمانى را به عنوان حرفه اى تعریف مى کند که سطح سالمت و کاردرمانى را به عنوان حرفه اى تعریف مى کند که سطح سالمت و 
بهبودى را از طریق کاره هاىبهبودى را از طریق کاره هاى8 هدفمند ارتقا مى دهد ( هدفمند ارتقا مى دهد (1212). عدم  ). عدم  
مشغول بودن در کاره هاى معنى دار، مى تواند کسب تجربیاتى که فرد مشغول بودن در کاره هاى معنى دار، مى تواند کسب تجربیاتى که فرد 
را در ارتقاى شایستگى و تسلط بر کارهِ توانمند مى سازد محدود کند را در ارتقاى شایستگى و تسلط بر کارهِ توانمند مى سازد محدود کند 
(1313) و به طور معنا دارى از کیفیت زندگى بکاهد. به همین  منظور، ) و به طور معنا دارى از کیفیت زندگى بکاهد. به همین  منظور، 
تعیین مشکالت عملکرد کارى مادران از اهمیت باالیى برخوردار تعیین مشکالت عملکرد کارى مادران از اهمیت باالیى برخوردار 
در  مهارت هایشان  و  دانش  به دلیل  کاردرمانگران  به عالوه،  در است.  مهارت هایشان  و  دانش  به دلیل  کاردرمانگران  به عالوه،  است. 
پرداختن به مشارکت و مشغول بودن در فعالیت هاى روزمره زندگى، پرداختن به مشارکت و مشغول بودن در فعالیت هاى روزمره زندگى، 
تالش  و  مى کنند  مطرح  مراقبان  سالمت  زمینه  در  تالش نگرانى هایى  و  مى کنند  مطرح  مراقبان  سالمت  زمینه  در  نگرانى هایى 
مى کنند مراقبت کردن از فرد بیمار یا ناتوان را تسهیل و سالمت مى کنند مراقبت کردن از فرد بیمار یا ناتوان را تسهیل و سالمت 

مراقبان را ارتقا دهند (مراقبان را ارتقا دهند (1414).).
درهمین  راستا، با توجه به اهمیت شناسایى مشکالت عملکردى درهمین  راستا، با توجه به اهمیت شناسایى مشکالت عملکردى 
کارى مادران کودکان فلج مغزى و همچنین قادرنبودن بعضى از کارى مادران کودکان فلج مغزى و همچنین قادرنبودن بعضى از 
مراجعان به بیان مشکالت عملکرد کارى و آگاه نبودن از اهمیت مراجعان به بیان مشکالت عملکرد کارى و آگاه نبودن از اهمیت 
پرسشنامه  یک  به عنوان  پرسشنامه   یک  به عنوان   COPM آیا  اینکه  از  اطمینان  و  آیا آن  اینکه  از  اطمینان  و  آن 
نیمه ساختاریافته توانایى مشخص کردن مشکالت عملکرد کارى را نیمه ساختاریافته توانایى مشخص کردن مشکالت عملکرد کارى را 

در ایران دارد، یک فرم ساختاریافته (فرم تجربى) طراحى گردید.در ایران دارد، یک فرم ساختاریافته (فرم تجربى) طراحى گردید.
در این مطالعه مى خواهیم به این سؤاالت پاسخ دهیم که آیا در این مطالعه مى خواهیم به این سؤاالت پاسخ دهیم که آیا 

CarswellCarswell    .5
 Occupa onalOccupa onal    .6

World Federa on of Occupa onal Therapy (WFOT)World Federa on of Occupa onal Therapy (WFOT)    .7
 Occupa onOccupa on    .8

کودك  داراى  مادران  کارى  عملکرد  مشکالت  تعیین  در  کودك تفاوتى  داراى  مادران  کارى  عملکرد  مشکالت  تعیین  در  تفاوتى 
فلج مغزى در زمانى که فرم فلج مغزى در زمانى که فرم COPM و یا فرم تجربى به همراه فرم  و یا فرم تجربى به همراه فرم 
COPM استفاده مى شود وجود دارد؟ اگر فرم تجربى به همراه فرم  استفاده مى شود وجود دارد؟ اگر فرم تجربى به همراه فرم 
COPM استفاده شود افزایش میزان روایى آن چقدر است؟ به همین  استفاده شود افزایش میزان روایى آن چقدر است؟ به همین 
 منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین روایى افزایشى فرم تجربى  منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین روایى افزایشى فرم تجربى 
به همراه فرم به همراه فرم COPM در مقایسه با فرم  در مقایسه با فرم COPM به تنهایى در تعیین  به تنهایى در تعیین 
مشکالت عملکرد کارى مادران داراى کودك فلج مغزى با سطح مشکالت عملکرد کارى مادران داراى کودك فلج مغزى با سطح 

عملکرد حرکتى ُدُرشت عملکرد حرکتى ُدُرشت 4  و    و  5 اجرا گردید. اجرا گردید.

روش بررسىروش بررسى
پژوهش حاضر، یک مطالعه پاالیش آیتمپژوهش حاضر، یک مطالعه پاالیش آیتم9 براى فرم تجربى مکمل  براى فرم تجربى مکمل 
مقیاس مقیاس COPM است که در دو مرحله صورت گرفت. مرحله اول،  است که در دو مرحله صورت گرفت. مرحله اول، 
طراحى فرم تجربى مقیاس و انجام امکان تکرارپذیرى آن و مرحله طراحى فرم تجربى مقیاس و انجام امکان تکرارپذیرى آن و مرحله 
دوم، پاالیش آیتم ها بود. در هر دو مرحله از روش نمونه گیرى دوم، پاالیش آیتم ها بود. در هر دو مرحله از روش نمونه گیرى 
 COPM در دسترس استفاده شد.فرم تجربى از همان بخش هاى در دسترس استفاده شد.فرم تجربى از همان بخش هاى
برگرفته شد، با این تفاوت که مراجع با یک پرسشنامه ساختاریافته برگرفته شد، با این تفاوت که مراجع با یک پرسشنامه ساختاریافته 
روبرو بود و تنها باید در مواردى که عملکرد کارى اش مشکل داشت روبرو بود و تنها باید در مواردى که عملکرد کارى اش مشکل داشت 
آن را مشخص کند. درواقع، ساختار ارزیابى از حالت نیمه ساختاریافته آن را مشخص کند. درواقع، ساختار ارزیابى از حالت نیمه ساختاریافته 
به ساختاریافته کامل تبدیل شد و روش جمع آورى اطالعات نیز از به ساختاریافته کامل تبدیل شد و روش جمع آورى اطالعات نیز از 

حالت مصاحبه به خودگزارشى تغییر یافت.حالت مصاحبه به خودگزارشى تغییر یافت.
این فرم تجربى همانند مقیاس عملکرد کارى کانادایى، از سه  بخش این فرم تجربى همانند مقیاس عملکرد کارى کانادایى، از سه  بخش 
مراقبت  ازخود، مولدبودن و اوقات فراغت تشکیل و هرکدام از این مراقبت  ازخود، مولدبودن و اوقات فراغت تشکیل و هرکدام از این 
بخش ها، به زیربخش هایى تقسیم شد. بخش مراقبت  ازخود شامل بخش ها، به زیربخش هایى تقسیم شد. بخش مراقبت  ازخود شامل 
مراقبت شخصى، تحرك ضرورى و مدیریت فعالیت ها در جامعه، مراقبت شخصى، تحرك ضرورى و مدیریت فعالیت ها در جامعه، 
بخش مولدبودن شامل شغل بادرآمد و بى درآمد، مدیریت امور خانه، بخش مولدبودن شامل شغل بادرآمد و بى درآمد، مدیریت امور خانه، 
مدرسه/بازى و بخش اوقات فراغت شامل تفریح بى سروصدا، تفریح مدرسه/بازى و بخش اوقات فراغت شامل تفریح بى سروصدا، تفریح 
تجربى  فرم  اجراى  دستورالعمل  شد.  معاشرت  و  تجربى پُرجنب وجوش  فرم  اجراى  دستورالعمل  شد.  معاشرت  و  پُرجنب وجوش 

تغییرى نکرده و مشابه دستورالعمل اجرایى تغییرى نکرده و مشابه دستورالعمل اجرایى COPM بود. بود.
درابتدا، نسخه فرم تجربى با توجه به آیتم هاى درابتدا، نسخه فرم تجربى با توجه به آیتم هاى COPM طراحى  طراحى 
گردید و براى بررسى امکان تکرار پذیرى آن، در اختیار گردید و براى بررسى امکان تکرار پذیرى آن، در اختیار 3030 نفر از  نفر از 
مادران کودکان فلج مغزى مراجعه کننده به کلینیک هاى کاردرمانى مادران کودکان فلج مغزى مراجعه کننده به کلینیک هاى کاردرمانى 
شهر تهراِن وابسته به دانشگاه هاى علوم بهزیستى و توانبخشى قرار شهر تهراِن وابسته به دانشگاه هاى علوم بهزیستى و توانبخشى قرار 
گرفت تا مشکالت عملکرد کارى خویش را مشخص کنند و از آنها گرفت تا مشکالت عملکرد کارى خویش را مشخص کنند و از آنها 
خواسته شد تا فرم تجربى را در دو نوبت، با فاصله خواسته شد تا فرم تجربى را در دو نوبت، با فاصله 3 روز تا حداکثر  روز تا حداکثر 
یک هفته تکمیل کنند. معیارهاى ورود به مطالعه عبارت بودند از: یک هفته تکمیل کنند. معیارهاى ورود به مطالعه عبارت بودند از: 
1- مادرانى که بیش از سه  سال تجربه نگهدارى از کودك فلج مغزى - مادرانى که بیش از سه  سال تجربه نگهدارى از کودك فلج مغزى 
را داشته باشند؛ را داشته باشند؛ 2- مادرانى که داراى کودك فلج مغزى در سطوح - مادرانى که داراى کودك فلج مغزى در سطوح 4 
 GMFCS E&R1010 و و 5 سامانه طبقه بندى عملکرد حرکتى ُدُرشت یا  سامانه طبقه بندى عملکرد حرکتى ُدُرشت یا
باشند. در صورت عدم  همکارى، مادر از مطالعه کنار گذاشته مى شد. باشند. در صورت عدم  همکارى، مادر از مطالعه کنار گذاشته مى شد. 

تمامى مادران انتخاب شده داراى شرایط ورود به مطالعه بودند.تمامى مادران انتخاب شده داراى شرایط ورود به مطالعه بودند.

ItemItem RefinementRefinement    .9
(Gross Motor Func on Classifica on System )GMFCS  E&RGross Motor Func on Classifica on System )GMFCS  E&R    .1010
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به منظور  مادران،  از  آگاهانه  نامه  رضایت  اخذ  از  پس  به منظور درادامه،  مادران،  از  آگاهانه  نامه  رضایت  اخذ  از  پس  درادامه، 
و  و    COPM فارسى  نسخه  درابتدا  تجربى،  فرم  آیتم هاى  فارسى پاالیش  نسخه  درابتدا  تجربى،  فرم  آیتم هاى  پاالیش 
درادامه فرم تجربى در اختیار درادامه فرم تجربى در اختیار 2121 مادر داراى کودك فلج مغزى  مادر داراى کودك فلج مغزى 
در سطوح در سطوح 4 و  و 5 سامانه طبقه بندى عملکرد حرکتى ُدُرشت قرار  سامانه طبقه بندى عملکرد حرکتى ُدُرشت قرار 
داده شد تا مشخص شود آیا آیتم هایى وجود دارد که در فرم تجربى داده شد تا مشخص شود آیا آیتم هایى وجود دارد که در فرم تجربى 

شناسایى اما در فرم شناسایى اما در فرم COPM بیان نمى شوند. بیان نمى شوند.
سامانه طبقه بندى عملکرد حرکتى ُدُرشت، یک سامانه طبقه بندى سامانه طبقه بندى عملکرد حرکتى ُدُرشت، یک سامانه طبقه بندى 
براساس  را  مغزى  فلج  کودکان  که  است  مشاهده اى  براساس استاندارد  را  مغزى  فلج  کودکان  که  است  مشاهده اى  استاندارد 
توانایى هاى حرکتى ُدُرشت کنونى، محدودیت در عملکرد حرکتى توانایى هاى حرکتى ُدُرشت کنونى، محدودیت در عملکرد حرکتى 
ُدُرشت و نیاز به تکنولوژى و وسایل کمکى در ُدُرشت و نیاز به تکنولوژى و وسایل کمکى در 5 طبقه تقسیم بندى  طبقه تقسیم بندى 
مى کند، به طورى که طبقه مى کند، به طورى که طبقه 1 حداکثر استقالل در عملکرد حرکتى  حداکثر استقالل در عملکرد حرکتى 
و طبقه و طبقه 5 حداقل استقالل در عملکرد حرکتى را نشان مى دهد.  حداقل استقالل در عملکرد حرکتى را نشان مى دهد. 
آزمون آزمون 4 گروه سنى را شامل مى شود: زیر  گروه سنى را شامل مى شود: زیر 2 سال، بین  سال، بین 2 تا  تا 4 
سال، بین سال، بین 4 تا  تا 6 سال، بین  سال، بین 6 تا  تا 1212 سال و بین  سال و بین 1212 تا  تا 1818 سال. این  سال. این 
آزمون، یکى از آزمون هاى معتبر است و استفاده آسانى دارد و به طور آزمون، یکى از آزمون هاى معتبر است و استفاده آسانى دارد و به طور 
وسیع در سطح بین الملل به کار برده مى شود (وسیع در سطح بین الملل به کار برده مى شود (1515) و به  وسیله لیال ) و به  وسیله لیال 
دهقان و همکارانش در سال دهقان و همکارانش در سال 13881388 در دانشگاه علوم پزشکى تهران  در دانشگاه علوم پزشکى تهران 
با روش ترجمه-بازترجمه به فارسى ترجمه گردیده و میزان تکرار با روش ترجمه-بازترجمه به فارسى ترجمه گردیده و میزان تکرار 
پذیرى آن در دفعات آزمون با استفاده از آزمون کوکران معنى دار پذیرى آن در دفعات آزمون با استفاده از آزمون کوکران معنى دار 
گزارش نگردید، که نشاندهنده عدم وجود تفاوت بین آزمونگران و گزارش نگردید، که نشاندهنده عدم وجود تفاوت بین آزمونگران و 

تکرارپذیرى باالى نسخه فارسى تکرارپذیرى باالى نسخه فارسى GMFCS E&R بود ( بود (1616). ). 
ارشد  کارشناس  که  پژوهشگرى  نظارت  با  مراحل  این  ارشد همه  کارشناس  که  پژوهشگرى  نظارت  با  مراحل  این  همه 
کاردرمانى بود و آشنایى کاملى به کاردرمانى بود و آشنایى کاملى به COPM و فرم تجربى داشت  و فرم تجربى داشت 
صورت گرفت. انتخاب نمونه مطالعه به صورت  ساده و غیراحتمالى صورت گرفت. انتخاب نمونه مطالعه به صورت  ساده و غیراحتمالى 
و پُرکردن پرسشنامه به طور انفرادى انجام شد تا آموزشى از دیگر و پُرکردن پرسشنامه به طور انفرادى انجام شد تا آموزشى از دیگر 
محل  ممکن  جاى  تا  شد  سعى  ضمن  در  نکند.  دریافت  محل مادران  ممکن  جاى  تا  شد  سعى  ضمن  در  نکند.  دریافت  مادران 
پُرکردن پرسشنامه به دور از سروصدا باشد تا مادر با آرامش بتواند پُرکردن پرسشنامه به دور از سروصدا باشد تا مادر با آرامش بتواند 
پرسشنامه را تکمیل نماید. درصورتى که مادر بى سواد بود پژوهشگر پرسشنامه را تکمیل نماید. درصورتى که مادر بى سواد بود پژوهشگر 
به شکل  پرسشنامه  تکمیل  و  مى کرد  کمک  او  به  زمینه  این  به شکل در  پرسشنامه  تکمیل  و  مى کرد  کمک  او  به  زمینه  این  در 
مصاحبه انجام مى شد؛ یعنى سؤاالت براى مادر خوانده یا توضیح مصاحبه انجام مى شد؛ یعنى سؤاالت براى مادر خوانده یا توضیح 
داده و پاسخ هاى وى یادداشت مى شد. در این پژوهش داده و پاسخ هاى وى یادداشت مى شد. در این پژوهش 3 مورد از  مورد از 

اجراها به این  صورت انجام گرفت. اجراها به این  صورت انجام گرفت. 

کلیه اطالعات توسط نرم افزار کلیه اطالعات توسط نرم افزار SPSS نسخه  نسخه 1818 با سطح معنى  با سطح معنى 
دارى کمتر از دارى کمتر از 0/0505 آنالیز گردید. براى بیان خصوصیت توصیفى  آنالیز گردید. براى بیان خصوصیت توصیفى 
میزان  برآورد  براى  پراکندگى،  و  مرکزى  شاخصهاى  از  میزان نمونه ها  برآورد  براى  پراکندگى،  و  مرکزى  شاخصهاى  از  نمونه ها 
همبستگى بین دو اجراى فرم تجربى از ضریب اسپیرمن-براون، همبستگى بین دو اجراى فرم تجربى از ضریب اسپیرمن-براون، 
براى پاالیش آیتم هاى فرم تجربى از ضریب عمومیت و ضریب براى پاالیش آیتم هاى فرم تجربى از ضریب عمومیت و ضریب 
تشخیص و براى بررسى همخوانى درونى آیتم ها در زیربخش هاى تشخیص و براى بررسى همخوانى درونى آیتم ها در زیربخش هاى 

فرم تجربى از ضریب آلفاى کرونباخ استفاده شد. فرم تجربى از ضریب آلفاى کرونباخ استفاده شد. 

یافته هایافته ها
در مرحله اول، در مرحله اول، 3030 مادر با میانگین سنى  مادر با میانگین سنى 3434/4646 سال و انحراف معیار  سال و انحراف معیار 
5/5656 شرکت داشتند. از این تعداد  شرکت داشتند. از این تعداد 9090 درصد آنان خانه دار بودند و  درصد آنان خانه دار بودند و 
دیگر اطالعات جمعیت شناختى این گروه از شرکت کنندگان در دیگر اطالعات جمعیت شناختى این گروه از شرکت کنندگان در 
جدول شماره  جدول شماره  1 ذکر شده است. براى بررسى تکرارپذیرى نسبى در  ذکر شده است. براى بررسى تکرارپذیرى نسبى در 
دفعات استفاده از فرم تجربى، از ضریب اسپیرمن-براون استفاده شد. دفعات استفاده از فرم تجربى، از ضریب اسپیرمن-براون استفاده شد. 
ضریب همبستگى اسپیرمن-براون براى همه خرده مقیاس هاى فرم ضریب همبستگى اسپیرمن-براون براى همه خرده مقیاس هاى فرم 
تجربى، باالى تجربى، باالى 0/7 بود (جدول شماره    بود (جدول شماره   2) و بین نتایج ارزیابى مجدد ) و بین نتایج ارزیابى مجدد 

همه خرده  مقیاس ها پایایى را نشان داد.همه خرده  مقیاس ها پایایى را نشان داد.
مادر  مادر   تجربى، 2121  فرم  آیتم هاى  دوم براى پاالیش  مرحله  تجربى، در  فرم  آیتم هاى  پاالیش  براى  مرحله دوم  در 
داراى کودك فلج مغزى با میانگین سنىداراى کودك فلج مغزى با میانگین سنى3232٫2424 سال و انحراف  سال و انحراف 
معیار معیار 6،446،44 شرکت داشتند که ویژگى هاى جمعیت شناختى و  شرکت داشتند که ویژگى هاى جمعیت شناختى و 
بخش  در  است.  شده  آورده  بخش   در  است.  شده  آورده  شماره  3  جدول  در  آنان  شماره  اجتماعى  جدول  در  آنان  اجتماعى 
مراقبت  ازخود، فقط در زیربخش مراقبت شخصى، آیتم فعالیت مراقبت  ازخود، فقط در زیربخش مراقبت شخصى، آیتم فعالیت 
جنسى در فرم تجربى مشخص شد و ضریب عمومیت آن جنسى در فرم تجربى مشخص شد و ضریب عمومیت آن 0/2828 
محاسبه گردید و در فرم محاسبه گردید و در فرم COPM هیچ آیتمى در بخش مراقبت  هیچ آیتمى در بخش مراقبت 
 COPM فرم  در  پس  نگردید.  مشخص  مادران  به وسیله  فرم  از خود  در  پس  نگردید.  مشخص  مادران  به وسیله   از خود 
در  گرفت.  قرار  جنسى  فعالیت  آیتم  فقط  تجربى  فرم  در به همراه  گرفت.  قرار  جنسى  فعالیت  آیتم  فقط  تجربى  فرم  به همراه 
خانه،  امور  مدیریت  زیربخش  آیتم هاى  در  بودن،  مولد  خانه، بخش  امور  مدیریت  زیربخش  آیتم هاى  در  بودن،  مولد  بخش 
تفاوتى در آیتم هاى مشخص  شده در فرم تفاوتى در آیتم هاى مشخص  شده در فرم COPM با فرم تجربى  با فرم تجربى 
تفریح  زیربخش هاى  در  فراغت  اوقات  بخش  در  نشد.  تفریح دیده  زیربخش هاى  در  فراغت  اوقات  بخش  در  نشد.  دیده 
در  مشخص شده  آیتم هاى  پُرجنب وجوش،  تفریح  و  در بى سروصدا  مشخص شده  آیتم هاى  پُرجنب وجوش،  تفریح  و  بى سروصدا 
فرم فرم COPM و فرم تجربى متفاوت بود، ولى در زیربخش معاشرت  و فرم تجربى متفاوت بود، ولى در زیربخش معاشرت 
تفاوتى بین فرم تفاوتى بین فرم COPM با فرم تجربى دیده نشد (جدول شماره    با فرم تجربى دیده نشد (جدول شماره   

جدول جدول 1. ویژگى هاى جمعیت شناختى نمونه هاى شرکت کننده در امکان تکرارپذیرى فرم تجربى ( ویژگى هاى جمعیت شناختى نمونه هاى شرکت کننده در امکان تکرارپذیرى فرم تجربى (3030= تعداد)= تعداد)

تعداد (درصد)تعداد (درصد)ویژگى هاى دموگرافیک مادرانویژگى هاى دموگرافیک مادران

سطح تحصیالتسطح تحصیالت

0بیسوادبیسواد
(٪3030)9زیردیپلمزیردیپلم

(5656٫7676٪)1717دیپلم و فوق دیپلمدیپلم و فوق دیپلم
(1313٫3٪)4کارشناسى و باالترکارشناسى و باالتر

شغلشغل

(٪9090)2727خانه دارخانه دار
----------------نیمه وقتنیمه وقت
(٪1010)3تمام وقتتمام وقت

 

طراحى فرم مکمل مقیاس عملکرد کارى کانادایى: تجزیه و تحلیل آیتم و پیشنهاداتى براى پاالیشطراحى فرم مکمل مقیاس عملکرد کارى کانادایى: تجزیه و تحلیل آیتم و پیشنهاداتى براى پاالیش
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4). با توجه به اینکه هیچ آیتمى در زیربخش هاى تحرك ضرورى، ). با توجه به اینکه هیچ آیتمى در زیربخش هاى تحرك ضرورى، 
مدیریت فعالیت ها در جامعه مربوط به بخش مراقبت  ازخود، کار مدیریت فعالیت ها در جامعه مربوط به بخش مراقبت  ازخود، کار 
بادرآمد و بى درآمد و بازى/مدرسه مربوط به بخش مولدبودن در بادرآمد و بى درآمد و بازى/مدرسه مربوط به بخش مولدبودن در 
فرم فرم COPM و فرم تجربى به وسیله شرکت کنندگان انتخاب نشد،  و فرم تجربى به وسیله شرکت کنندگان انتخاب نشد، 
درادامه،  این زیربخش ها از روند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شد.درادامه،  این زیربخش ها از روند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شد.

در مرحله بعدى، با استفاده از آزمون در مرحله بعدى، با استفاده از آزمون T زوجى مشخص شد  زوجى مشخص شد 
در زیربخش هاى مدیریت امور خانه، تفریح بى سروصدا، تفریح در زیربخش هاى مدیریت امور خانه، تفریح بى سروصدا، تفریح 
فرم  با  به تنهایى  فرم   با  به تنهایى   COPM فرم  در  معاشرت  و  فرم پُرجنب وجوش  در  معاشرت  و  پُرجنب وجوش 
مى شود  دیده  معنى دارى  تفاوت  تجربى  فرم  به همراه  مى شود   دیده  معنى دارى  تفاوت  تجربى  فرم  به همراه   COPM

. (. (P<0/0101)
ضریب  از  تجربى  فرم  سؤاالت  قدرت  مشخص شدن  ضریب براى  از  تجربى  فرم  سؤاالت  قدرت  مشخص شدن  براى 
تشخیصتشخیص1111 استفاده گردید. در ضریب تشخیص هرچه مقدار آلفا  استفاده گردید. در ضریب تشخیص هرچه مقدار آلفا 
به یک نزدیک تر باشد نشان از پایایى بیشتر فرم تجربى دارد. در به یک نزدیک تر باشد نشان از پایایى بیشتر فرم تجربى دارد. در 
تفریح  زیربخش هاى  در  کرونباخ  آلفاى  مقدار  تفریح   زیربخش هاى  در  کرونباخ  آلفاى  مقدار  شماره   5  شماره   جدول  جدول 
بى سروصدا و معاشرت نشان مى دهد که میزان پایایى فرم تجربى بى سروصدا و معاشرت نشان مى دهد که میزان پایایى فرم تجربى 
خوب است، اما در تفریح پُرجنب وجوش پایایى وجود ندارد. در خوب است، اما در تفریح پُرجنب وجوش پایایى وجود ندارد. در 
جدول شماره   جدول شماره   5، ستون ششم مقدار آلفاى کرونباخ با توجه به ، ستون ششم مقدار آلفاى کرونباخ با توجه به 
حذف متغیر مورد نظر آورده شده است. در زیربخش معاشرت حذف متغیر مورد نظر آورده شده است. در زیربخش معاشرت 
در  میابد.  افزایش  آلفا  ضریب  جشن ها،  میزبانى  آیتم  حذف  در با  میابد.  افزایش  آلفا  ضریب  جشن ها،  میزبانى  آیتم  حذف  با 
این زمینه با توجه به کسب آلفاى کرونباخ باالتر از این زمینه با توجه به کسب آلفاى کرونباخ باالتر از 0/7 نیازى  نیازى 
به حذف آیتم نیست. در زیربخش تفریح پُرجنب وجوش میزان به حذف آیتم نیست. در زیربخش تفریح پُرجنب وجوش میزان 

Item Discrimina onItem Discrimina on    .1111

آلفاى کرونباخ بسیار پایین و آلفاى کرونباخ بسیار پایین و 0/078078 است که با ترسیم ماتریکس،  است که با ترسیم ماتریکس، 
مشخص مى شود بین آیتم هاى این زیربخش همبستگى وجود مشخص مى شود بین آیتم هاى این زیربخش همبستگى وجود 

ندارد.ندارد.

بحثبحث
مادران کودکان فلج مغزى، زمان طوالنى را براى مراقبت کردن از مادران کودکان فلج مغزى، زمان طوالنى را براى مراقبت کردن از 
کودکان فلج مغزى اختصاص مى دهند. کاره هاى مادران که نقش کودکان فلج مغزى اختصاص مى دهند. کاره هاى مادران که نقش 
مهمى در سالمتشان دارد در حضور کودك فلج مغزى، دستخوش مهمى در سالمتشان دارد در حضور کودك فلج مغزى، دستخوش 
تغییرات و محدودیت هایى مى شود؛ درنتیجه، مشخص کردن این تغییرات و محدودیت هایى مى شود؛ درنتیجه، مشخص کردن این 
تغییرات و محدودیت هاى اکوپیشن، ارزش بسیارى براى سالمت تغییرات و محدودیت هاى اکوپیشن، ارزش بسیارى براى سالمت 
تجربى  فرم  اگر  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  دارد.  تجربى آنان  فرم  اگر  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  دارد.  آنان 
طراحى شده در این مطالعه در کنار مقیاس طراحى شده در این مطالعه در کنار مقیاس COPM به کار گرفته  به کار گرفته 
شود، مادران مى توانند تغییرات کاره هاى خود را کامل تر مشخص شود، مادران مى توانند تغییرات کاره هاى خود را کامل تر مشخص 
نماید. همچنین با توجه به یافته هاى حاصل از تحلیل، با استفاده از نماید. همچنین با توجه به یافته هاى حاصل از تحلیل، با استفاده از 
آزمون آزمون T زوجى مشخص شد تفاوت معنا دارى در تعیین تغییرات  زوجى مشخص شد تفاوت معنا دارى در تعیین تغییرات 
کاره هاى مادران با استفاده از کاره هاى مادران با استفاده از COPM و فرم  و فرم COPM به همراه فرم  به همراه فرم 
تجربى وجود دارد و توصیه مى شود براى مشخص کردن تغییرات تجربى وجود دارد و توصیه مى شود براى مشخص کردن تغییرات 
کاره هاى مادران کودکان فلج مغزى در کنار فرم کاره هاى مادران کودکان فلج مغزى در کنار فرم COPM از فرم  از فرم 

تجربى استفاده شود.تجربى استفاده شود.
با توجه به آیتم هایى که در فرم با توجه به آیتم هایى که در فرم COPM و فرم تجربى مشخص  و فرم تجربى مشخص 
شده  است و نتیجه گیرى از یافته هاى حاصل از ضریب عمومیت در شده  است و نتیجه گیرى از یافته هاى حاصل از ضریب عمومیت در 
فرم فرم COPM و فرم  و فرم COPM به همراه فرم تجربى، فرم تجربى اى که  به همراه فرم تجربى، فرم تجربى اى که 
در این مطالعه براى تعیین تغییرات کارهِ مادران کودکان فلج مغزى در این مطالعه براى تعیین تغییرات کارهِ مادران کودکان فلج مغزى 
طراحى گردید از چهار بخش مراقبت شخصى، تفریح بى سروصدا، طراحى گردید از چهار بخش مراقبت شخصى، تفریح بى سروصدا، 

تفریح پُرجنب وجوش و معاشرت تشکیل شد.تفریح پُرجنب وجوش و معاشرت تشکیل شد.
فعالیت  شخصى  مراقبت  زیربخش  در  مادران  تجربى،  فرم  فعالیت در  شخصى  مراقبت  زیربخش  در  مادران  تجربى،  فرم  در 
بدان  بدان    COPM فرم  در  درحالى که  کردند،  مشخص  را  فرم جنسى  در  درحالى که  کردند،  مشخص  را  جنسى 
اشاره اى نکردند. در ایران، همواره این مسئله مطرح بوده است که اشاره اى نکردند. در ایران، همواره این مسئله مطرح بوده است که 
زنان به علت شرم و حیا، در زمینه مشکالت جنسى خود صحبت زنان به علت شرم و حیا، در زمینه مشکالت جنسى خود صحبت 
نمى کنند. همان گونه که فروتن و میالنى در مطالعه بررسى شیوع نمى کنند. همان گونه که فروتن و میالنى در مطالعه بررسى شیوع 
اختالالت جنسى در متقاضیان طالق گزارش کردند، از بین اختالالت جنسى در متقاضیان طالق گزارش کردند، از بین 292292 
زن مراجعه کننده به مجتمع هاى قضایى، زن مراجعه کننده به مجتمع هاى قضایى، 6868/4 درصد آنان از زندگى  درصد آنان از زندگى 

.+.+COPMCOPM جدولجدول2. . میزان همبستگى بین دو اجراى فرم تجربى براى بخش ها و زیربخش هاى فرم تجربى میزان همبستگى بین دو اجراى فرم تجربى براى بخش ها و زیربخش هاى فرم تجربى

سطح معنى دارىسطح معنى دارىضریب همبستگى (ضریب همبستگى (r)تعداد آیتم هاتعداد آیتم هازیربخشزیربخشبخشبخش

مراقبت  ازخودمراقبت  ازخود
0/74740/00140014                                                                                                              1313مراقبت شخصىمراقبت شخصى

10100/72720/00140014مدیریت فعالیت ها در جامعهمدیریت فعالیت ها در جامعه

مولدبودنمولدبودن
12120/73730/00140014کار بادرآمد و بى درآمدکار بادرآمد و بى درآمد

16160/84840/00180018مدیریت امور خانهمدیریت امور خانه

اوقات فراغتاوقات فراغت
70/84840/00180018تفریح بى سروصداتفریح بى سروصدا

12120/87870/00050005تفریح ُپرجنب وجوشتفریح ُپرجنب وجوش
70/74740/00140014معاشرتمعاشرت

 

جدولجدول3. . جدول ویژگى هاى دموگرافیک نمونه هاى شرکت کننده در پاالیش جدول ویژگى هاى دموگرافیک نمونه هاى شرکت کننده در پاالیش 
آیتم هاى فرم تجربى آیتم هاى فرم تجربى COPMCOPM ( (2121= تعداد).= تعداد).

تعداد (درصد)تعداد (درصد)ویژگى هاى دموگرافیک مادران ویژگى هاى دموگرافیک مادران 

سطح تحصیالتسطح تحصیالت

(1414/3٪)3بى سوادبى سواد
(4747/6٪)1010زیردیپلمزیردیپلم

(2828/6٪)6دیپلم و فوق دیپلمدیپلم و فوق دیپلم
(9/5٪)2کارشناسى و باالترکارشناسى و باالتر

شغلشغل
(9595/2٪)خانه دارخانه دار

نیمه وقتنیمه وقت
(4/8٪) ) 1تمام وقتتمام وقت
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COPMCOPM+ و فرم تجربى + و فرم تجربى COPMCOPM جدول جدول 4. محاسبه ضریب عمومیت در بین مؤلفه هاى فرم  محاسبه ضریب عمومیت در بین مؤلفه هاى فرم

ضریب عمومیت (فرم ضریب عمومیت (فرم ضریب عمومیت (فرم ضریب عمومیت (فرم COPMCOPM)ضریب عمومیت (فرم تجربى)ضریب عمومیت (فرم تجربى)
 ( (COPMCOPM+ تجربى +تجربى

------------------------SexualSexual activityactivity0/2828مراقبت شخصىمراقبت شخصى
0/2828

مدیریت امور خانهمدیریت امور خانه

0/28280/2828------------------------خرید کردن از مغازهخرید کردن از مغازه
0/04040/0404----------------------برنامه ریزى وعده غذایىبرنامه ریزى وعده غذایى

0/23230/2323----------------------آماده کردن غذاآماده کردن غذا
0/23230/2323------------------------تمیزکردن آشپزخانهتمیزکردن آشپزخانه

0/33330/3333------------------------گردگیرى خانهگردگیرى خانه
0/23230/2323------------------------جاروزدن کف اتاقجاروزدن کف اتاق
0/09090/0909--------------------------جاروبرقى کشیدنجاروبرقى کشیدن
0/04040/0404----------------------تمیزکردن حمامتمیزکردن حمام

0/09090/0909--------------------لباس شستنلباس شستن
0/23230/2323----------------------مراقبت از بچه هامراقبت از بچه ها

تفریح بى سروصداتفریح بى سروصدا

0/09090/09090/1818گوش دادن به موسیقىگوش دادن به موسیقى
0/0140140/04040/1818نگاه کردن به تلوبزیوننگاه کردن به تلوبزیون

0/28280/09090٫3737خواندن کتاب، روزنامه، مجلهخواندن کتاب، روزنامه، مجله
0/33330/3333--------------------بافندگى، خیاطى، قالب بافى کردنبافندگى، خیاطى، قالب بافى کردن
0/014014------------------0/014014ورق بازى، بازى هاى روى تختهورق بازى، بازى هاى روى تخته

تفریح پُرجنب وجوشتفریح پُرجنب وجوش

0/0140140/33330/4747شرکت در ورزش هاشرکت در ورزش ها
----------------------------------------------مراقبت از حیوانات خانگىمراقبت از حیوانات خانگى

0/28280/04040/3232رفتن به سینما و تئاتررفتن به سینما و تئاتر
0/19190/42420/6161ناهار را بیرون از خانه خوردنناهار را بیرون از خانه خوردن
--------------------------------------------رفتن به کافى شاپ و کلوپ هارفتن به کافى شاپ و کلوپ ها
----------------------------------------------رانندگى کردن، گردش کردنرانندگى کردن، گردش کردن

0/09090/57570/6666پارك رفتن، ساحل رفتن، باشگاه پارك رفتن، ساحل رفتن، باشگاه 
0/47470/09090/5656شرکت در مراسم مذهبىشرکت در مراسم مذهبى

--------------------------------------شرکت در کارگاهشرکت در کارگاهٰ ها ها
----------------------------------------------موزه و کتابخانه رفتنموزه و کتابخانه رفتن

0/71710/7171----------------------مسافرت کردنمسافرت کردن
----------------------------------------------شرکت در رویدادهاى ورزشىشرکت در رویدادهاى ورزشى

معاشرتمعاشرت

0/80800/8080----------------------مالقات با دوستان/خانوادهمالقات با دوستان/خانواده
----------------------------------------------------مکالمه تلفنىمکالمه تلفنى

0/80800/8080--------------------------شرکت در جشن هاشرکت در جشن ها
0/95950/9595----------------------میزبانى جشن هامیزبانى جشن ها

----------------------------------------نامه نوشتننامه نوشتن
--------------------------------------برنامه ریزى مشغولیت اجتماعىبرنامه ریزى مشغولیت اجتماعى

----------------------------------------شرکت در فعالیت هاى گروهشرکت در فعالیت هاى گروه
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جنسى با همسرانشان راضى نبودند (جنسى با همسرانشان راضى نبودند (1717). ابعاد فرهنگى و حساسیت ). ابعاد فرهنگى و حساسیت 
موجود در جامعه ایرانى در مورد این آیتم باید در نظر گرفته شود و موجود در جامعه ایرانى در مورد این آیتم باید در نظر گرفته شود و 
به نظر مى رسد انتخاب ارزیاب و یا محقق هم جنس مى تواند پیشنهاد به نظر مى رسد انتخاب ارزیاب و یا محقق هم جنس مى تواند پیشنهاد 

مناسبى باشد.مناسبى باشد.
در فرم تجربى، مادران در زیربخش تفریح بى سر وصدا، گوش دادن در فرم تجربى، مادران در زیربخش تفریح بى سر وصدا، گوش دادن 
به  موسیقى، نگاه کردن به  تلویزیون، خواندن کتاب، روزنامه، مجله به  موسیقى، نگاه کردن به  تلویزیون، خواندن کتاب، روزنامه، مجله 
و ورق بازى را مشخص کردند. همچنین مادران در فرم تجربى در و ورق بازى را مشخص کردند. همچنین مادران در فرم تجربى در 
زیربخش تفریح پُرجنب وجوش آیتم هاى رفتن به سینما و تئاتر و زیربخش تفریح پُرجنب وجوش آیتم هاى رفتن به سینما و تئاتر و 

شرکت در مراسم مذهبى را مشخص کردند.شرکت در مراسم مذهبى را مشخص کردند.
آیتم هاى  است که بین  آن  زیربخش  این  در  توجه  قابل   آیتم هاى نکته  است که بین  آن  زیربخش  این  توجه در  قابل   نکته 

زیربخش تفریح پُرجنب وجوش   همبستگى وجود ندارد و به  نظر زیربخش تفریح پُرجنب وجوش   همبستگى وجود ندارد و به  نظر 
مى رسد نحوه طرح این سؤاالت باید تغییر کند یا شرایط خاصى مى رسد نحوه طرح این سؤاالت باید تغییر کند یا شرایط خاصى 
براى این مؤلفه مورد نیاز است. اوقات فراغت مى تواند به دو دسته براى این مؤلفه مورد نیاز است. اوقات فراغت مى تواند به دو دسته 
سنتى و مدرن تقسیم شود. اوقات فراغت سنتى، شکلى از گذران  سنتى و مدرن تقسیم شود. اوقات فراغت سنتى، شکلى از گذران  
فراغت است که بیشتر مبتنى  بر الگوهاى ساده و قدیمى زندگى بوده فراغت است که بیشتر مبتنى  بر الگوهاى ساده و قدیمى زندگى بوده 
و بر رویکردها و قالب هاى مذهبى افراد استوار است؛ نظیر حضور و بر رویکردها و قالب هاى مذهبى افراد استوار است؛ نظیر حضور 
در مساجد و مراسم دعا. ازسوى  دیگر، اوقات فراغت مدرن گونه اى در مساجد و مراسم دعا. ازسوى  دیگر، اوقات فراغت مدرن گونه اى 
از گذران فراغت است که بیشتر مبتنى بر الگوهاى جدید زندگى از گذران فراغت است که بیشتر مبتنى بر الگوهاى جدید زندگى 
است. این شکل از فراغت با صنعت و فناورى امروزه پیوند بیشترى است. این شکل از فراغت با صنعت و فناورى امروزه پیوند بیشترى 
یافته و کمتر رویکردهاى مذهبى-سنتى در آن لحاظ شده است؛ یافته و کمتر رویکردهاى مذهبى-سنتى در آن لحاظ شده است؛ 
نظیر رفتن به کافى شاپ و انجام ورزش هایى مثل اسکیت . شاید نظیر رفتن به کافى شاپ و انجام ورزش هایى مثل اسکیت . شاید 

جدولجدول5. . محاسبه ضریب تشخیص در مؤلفه هاى فرم تجربى.محاسبه ضریب تشخیص در مؤلفه هاى فرم تجربى.

همبستگى کلى حاصل همبستگى کلى حاصل آیتم هاآیتم هاآلفاى کرونباخآلفاى کرونباختعداد آیتمتعداد آیتم
از تصحیح آیتماز تصحیح آیتم

میزان الفاى کرونباخ در میزان الفاى کرونباخ در 
صورت حذف آیتمصورت حذف آیتم

1SexualitySexualityمراقبت شخصىمراقبت شخصى

10100/755755مدیریت امور خانهمدیریت امور خانه

0/1881880/831831-خریدکردن از مغازهخریدکردن از مغازه
0/4624620/737737برنامه ریزى وعده غذایىبرنامه ریزى وعده غذایى

0/6606600/694694آماده کردن غذاآماده کردن غذا
0/5895890/707707تمیزکردن آشپزخانهتمیزکردن آشپزخانه

0/8298290/657657گردگیرى خانهگردگیرى خانه
0/6606600/694694جاروزدن کف اتاقجاروزدن کف اتاق
0/2722720/757757جاروبرقى کشیدنجاروبرقى کشیدن
0/1231230/763763تمیزکردن حمامتمیزکردن حمام

0/3573570/743743لباس شستنلباس شستن
0/5895890/707707مراقبت از بچه هامراقبت از بچه ها

50/738738تفریح بى سروصداتفریح بى سروصدا

0/4414410/714714گوش دادن موسیقىگوش دادن موسیقى
0/5545540/675675نگاه کردن به تلوبزیوننگاه کردن به تلوبزیون

0/6876870/610610خواندن کتاب، روزنامه، مجلهخواندن کتاب، روزنامه، مجله
0/4744740/707707بافندگى، خیاطى، قالب بافى کردنبافندگى، خیاطى، قالب بافى کردن
0/3683680/736736ورق بازى، بازى هاى روى تختهورق بازى، بازى هاى روى تخته

60/078078تفریح پُرجنب وجوشتفریح پُرجنب وجوش

0/0850850/005005شرکت در ورزش هاشرکت در ورزش ها
0/0620620/033033رفتن به سینما و تئاتررفتن به سینما و تئاتر

0/1011010/010010ناهار را بیرون از خانه خوردنناهار را بیرون از خانه خوردن
0/0870870/177177پارك رفتن، ساحل رفتن، باشگاهپارك رفتن، ساحل رفتن، باشگاه

0/0600600/157157شرکت در مراسم مذهبىشرکت در مراسم مذهبى
0/097097مسافرت کردنمسافرت کردن

30/764764معاشرتمعاشرت
0/7037030/557557مالقات با دوستان/خانوادهمالقات با دوستان/خانواده

0/7037030/557557شرکت در جشن هاشرکت در جشن ها
0/5015010/817817میزبانى جشن هامیزبانى جشن ها
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بتوان گفت وجود عدم  همبستگى بین آیتم ها در زیربخش تفریح بتوان گفت وجود عدم  همبستگى بین آیتم ها در زیربخش تفریح 
در  سنتى (شرکت  فراغت  اوقات  اختالط  به  دلیل  در پُرجنب وجوش  سنتى (شرکت  فراغت  اوقات  اختالط  به  دلیل  پُرجنب وجوش 
مراسم مذهبى) و اوقات فراغت مدرن (رفتن به سینما و تئاتر) باشد؛ مراسم مذهبى) و اوقات فراغت مدرن (رفتن به سینما و تئاتر) باشد؛ 
لذا تحقیق بیشتر به منظور جداسازى اوقات فراغت سنتى و مدرن لذا تحقیق بیشتر به منظور جداسازى اوقات فراغت سنتى و مدرن 

در زیربخش تفریح پُرجنب وجوش توصیه مى شود.در زیربخش تفریح پُرجنب وجوش توصیه مى شود.
نسبتاً  نمونه  حجم  به  مى توان  تحقیق  این  محدودیت هاى  نسبتاً از  نمونه  حجم  به  مى توان  تحقیق  این  محدودیت هاى  از 
کِم مورد بررسى اشاره کرد که سبب کاهش قابلیت تعمیم پذیرى کِم مورد بررسى اشاره کرد که سبب کاهش قابلیت تعمیم پذیرى 
یافته ها مى شود. براى بهبود قابلیت تعمیم پذیرى پژوهش بهتر است یافته ها مى شود. براى بهبود قابلیت تعمیم پذیرى پژوهش بهتر است 
فرم فرم COPM به همراه فرم تجربى با تعداد نمونه بیشتر مورد بررسى  به همراه فرم تجربى با تعداد نمونه بیشتر مورد بررسى 
قرار گیرد. به عالوه، فرم تجربى در جامعه مادران کودکان فلج مغزى قرار گیرد. به عالوه، فرم تجربى در جامعه مادران کودکان فلج مغزى 
بررسى شد و پیشنهاد مى گردد در دیگر جامعه هاى آمارى مورد بررسى شد و پیشنهاد مى گردد در دیگر جامعه هاى آمارى مورد 

بررسى قرار گیرد.بررسى قرار گیرد.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده فرم تجربى در کنار فرم نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده فرم تجربى در کنار فرم 
COPM مى تواند آیتم هاى مهم دیگرى را مشخص نماید که در  مى تواند آیتم هاى مهم دیگرى را مشخص نماید که در 
روند درمان مراجع تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه امروزه مقیاس روند درمان مراجع تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه امروزه مقیاس 
COPM به طور گسترده در تحقیقات کاردرمانى استفاده مى شود،  به طور گسترده در تحقیقات کاردرمانى استفاده مى شود، 
مادران  کارى  عملکرد  مشکالت  تعیین  براى  مى گردد  مادران پیشنهاد  کارى  عملکرد  مشکالت  تعیین  براى  مى گردد  پیشنهاد 
کودکان فلج مغزى از فرم تجربى در کنار فرم کودکان فلج مغزى از فرم تجربى در کنار فرم COPM استفاده  استفاده 

گردد.گردد.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

درپایان، نویسندگان مقاله از مراکز توانبخشى و مادران کودکان درپایان، نویسندگان مقاله از مراکز توانبخشى و مادران کودکان 
فلج مغزى به دلیل همکارى در زمینه انجام این تحقیق کمال تشکر فلج مغزى به دلیل همکارى در زمینه انجام این تحقیق کمال تشکر 

و قدردانى را دارند.و قدردانى را دارند.
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