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چکیده
هدف
کاره به فعالیتهای مربوط به مراقبت از خود ،مشارکت در منزل ،بازی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،مشارکت اجتماعی و محیطهای
آموزشی گفته میشود .مشارکت کودکان در کاره ها با سالمت و رفاه آنها ارتباط دارد .هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه مشارکت
کودکان فلج مغزی  4تا  6سال در مقایسه با کودکان همسال در هریک از کاره ها طبیعی بوده است.
روش بررسی
در این مطالعه مورد  -شاهد 50 ،کودک مبتال به فلج مغزی با دامنه سنی  4تا  6سال از کلینکهای خصوصی جسمی حرکتی
و  50کودک سالم دامنه سنی  4تا  6سال از پیش دبستانیها و مهدکودکهای سطح شهر تهران در سال  1394در مطالعه
شرکت کردند .نمونههای نامبرده به روش غیراحتمالی آسان و دردسترس انتخاب شدند .مشارکت این کودکان از طریق نسخه
فارسی پرسشنامه مشارکت کودکان (  ) CPQارزیابی شد .پ ساز ارائه توضیحات الزم والد کودک پرس شنامه مذکور را تکمیل
کرد .برای تجزیه داد هها از نسخه
18نر مافزار  SPSSو ب همنظور مقایسه مشارکت کودکان فلج مغزی و سالم در کار هها از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافتهها
میانگین سنی کودکان مبتال به فلج مغزی و سالم در این مطالعه به ترتیب  5و  5سال و یک ماه بود .از نظر تنوع ،شدت ،میزان
کمک ،میزان لذت و رضایت والدین ،مشارکت در حیطه های مراقبت از خود ،مشارکت در منزل ،بازی ،اوقات فراغت و محیطهای
آموزشی تفاوت معناداری بین کودکان فلج مغزی و کودکان سالم همسال مشاهد (  ) P<0 / 000در حیطه مشارکت اجتماعی
تفاوت معناداری بین دو گروه نبود ( .) p >0/05
نتیجهگیری
نتایج نشان داد میزان مشارکت کودکان مبتال به فلج مغزی در کاره ها پایی نتر از کودکان سالم است؛ بنابراین آگاهی از مشارکت
این کودکان به متخصصان سیستم بهداشتی برای طراحی درمانهای متناسب با نیازهای کودکان و ارتقای مشارکت و سالمت
آنها کمک میکند .احتماال یکی از دالیل پایی نبودن میزان مشارکت کودکان فلج مغزی در کارهها هدفمند نبودن بسیاری از
مداخالت و استفاده نکردن از کارهها در مداخالت است.
کلیدواژه ها:
مشارکت ،فلج مغزی ،کاره،کودک
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مقدمه
فلج مغزی به گروه پیچیده و چندبعُدی اختالالت غیر پیشرونده و ایستا در حرکت و وضعیت اطالق میشود که به دنبال ضایعه
عصبی روی میدهد .این اختالل اغلب با تشنج و ناهنجار ی هایی در گفتار ،بینایی ،هوش ،شناخت و رفتار همراه است .فلج
مغزی اختالل رایجی است و شیوع آن در دو دهه اخیر  0/4تا  2/4در هزار تولد زنده (با شیوع برابر در دو جنس) گزارش شده
است .به دلیل مشکالت و نقایص حرکتی و غیرحرکتی ،توانایی این کودکان برای حرکت ،ارتباط،حل مسئله و اجتماعی شدن
تحت تأثیر قرار می گیرد و ممکن است در معرض خطر کاهش مشارکت  2در فعالیتهای اوقات فراغت نیز قرار بگیرد.
مشارکت در کاره های روزمره دوران کودکی برای رشد و تکامل همه کودکان بدو نتوجه به توانایی یا ناتوانی امری اساسی است.
نقشهای کار های  3دوران کودکی مستلزم این است که کودکان در استقالل شخصی و مقیدبودن و مشارکت در بازی یا
فعالیتهای اوقات فراغت رشد کنند  .مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت و بازی برای رشد مهار تها ،صالحیتها ،اجتماعیشدن،
کشف عالیق شخصی و زندگیِ لذ تبخش الزم است .نقص در مشارکت در انجام کارهای روزمره میتواند منجر به انزوا و گوشه
گیری شود و تأثیر منفی عمیقی روی کودکان بگذارد .کاردرمانی برای رشد و ایجاد مشارکت در افراد ناتوان و سالم و ارتقای
سالمت و رفاه آنان ،نقش منحصر به فردی دارد .تأکید کاردرمانی بر تواناکردن افراد و گرو هها به منظور مشارکت در فعالیتهای
روزمره ای است که برای آنها معنادار محسوب می شود .کاردرمانی حس مفیدبودن را در افراد ایجاد و آ نها را برای زندگی
روزانه با دیگران آماده می کند.
طبقهبندی بین المللی عملکرد و ناتوانی و سالمت(  )ICFمشارکت را نتیجه تعامل بین فرد با محیط اجتماعی و فیزیکی می داند
که در آن زندگی م یکند .به مشارکت ب هعنوان پیامد کلیدی برنامههای توا نبخشی به منظور کمک به کودکان و خانواده ها
برای تطابق با مسائلی که با آن روبه رو هستند ،توجه بسیاری شده است  .محدودیتهای عملکردی و عوامل شخصی و محیطی
ممکن است سطوح مشارکت در نق شهای زندگی را تغییر دهد .افزایش تأکید سازمان جهانی بهداشت و سیستمهای سالمت رفاه
اجتماعی بر مشارکت ،اهمیت این مسئله را افزایش می دهد و برنام هریز یهای مختلفی را درصدد پی بردن به مفهوم و نحوه
اندازه گیری و تسهیل کننده های آن ایجاب میکند.
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (  ، ) WHOمشارکت پرداختن به موقعی تهای زندگی و درگیری در فعالیتهای روزانه
زندگی است که برای توسعه و تجربه زندگی و رفاه ضروری است .براساس مطالعات انجا مشده عوامل شخصی) سن و جنس و
مهارتهای اجرایی ( و محیطی) توانایی دسترسی و محیطهای اجتماع یاقتصادی ،فرهنگی و حمایتی (بر الگوی مشارکت کودکان
تأثیر میگذارد  .بنابراین ممکن است الگوی مشارکت و نوع فعالی تهایی که کودکان انجام م یدهند ،از کشوری به کشور دیگر
متفاوت باشد.
د رحال حاضر مشارکت به عنوان محصول نهایی توا نبخشی ،به ویژه کاردرمانی ،درنظرگرفته می شود .ارزیابی مشارکت برای
تنظیم اهداف ،اجرای برنامههای درمانی و ارزیابی اثربخشی مداخله ضروری است .از طریق مشارکت ،مهارتها ،صالحیت و ارتباط
با دیگران ،هدف و معنای زندگی شکل میگیرد .مشارکت مداوم در کار ههای معنادار ،بر سالمتی و رفاه تأثیر مثبتی داشته
است .در طبق هبندی بی نالمللی عملکرد و ناتوانی و سالمت ،مشارکت به حوزههایی از این دست تقسیم شده است :یادگیری
و کاربرد دانش ،وظایف کلی و خواستهها ،ارتباطات ،تحرک ،مراقبت از خود ،زندگی خانوادگی ،تعامالت بین فردی و روابط،
حوزههای اصلی زندگی مانند کار یا مدرسه و جامعه ،اجتماعی و زندگی مدنی (.)WHO
اِنگل یِگر و همکارانش(  ) 2007با هدف تأثیر فرهنگ بر مشارکت کودکان ،اورلین و همکارانش (  ) 2008با هدف تأثیر عوامل جمعیت
شناختی و فیزیکی بر مشارکت کودکان فلج مغزی و الو و همکارانش (  ) 2006با هدف تأثیر وضعیت فیزیکی کودکان فلج مغزی بر الگوی
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مشارکت مطالعاتی انجام دادند .آنان نشان دادند فرهنگ و سن و عملکرد حرکتی دُرُشت می تواند بر سطح مشارکت کودکان در جامعه تأثیر
داشته باشد.
در ایران نیز مطالعاتی درزمینه مشارکت کودکان فلج مغزی انجام شده است .حسنی و همکارانش ( ) 2002در مطالعه شان به این نتیجه
رسیدند که مشکالت فیزیکی میتواند در مشارکت کودکان در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت تأثیر بگذارد .نوبخت و همکارانش ()2002
در پژوهششان نشان دادند که برطر فکردن موانع محیطی و افزایش تسهیل کنندهها ممکن است مشارکت در آموزش کودکان فلج مغزی
را افزایش دهد.
باوجوداین براساس جستجوی انجا مشده تاکنون مطالعه ای دربانکهای اطالعاتی ایران ثبت نشده است که به بررسی مشارکت کودکان فلج
مغزی در سن  4تا  6سال پرداخته باشد .محققان پژوهش حاضر میکوشند به این سؤال پاسخ دهند  { :مشارکت کودکان مبتال به فلج
مغزی در کارههای روزانه چه تفاوتی با کودکان عادی دارد؟} باتوج هبه اینکه مشارکت در طبقهبندی بینالمللی عملکرد و ناتوانی و سالمت،
بخش خاصی را به خود اختصاص داده و هدف نهایی توا نبخشی ارتقای مشارکت است؛ بنابراین بررسی مشارکت کودکان برای طراحی اهداف
و مداخالت مناسب و شناسایی نیازهای واقعی کودکان و جلوگیری از مداخالت نامناسب ضروری است .ازای نرو هدف این مطالعه ،مقایسه
مشارکت کودکان فلج مغزی  4تا  6سال درمقایسه با کودکان همسال طبیعی است.
روش بررسی
این مطالعه از نوع مورد-شاهد بود که در آن مشارکت در کار ههای کودکان سالم و فلج مغزی  4تا  6سال بررسی شد .محیط نمونه گیری
شامل کلینیکهای جسم یحرکتی و مهدکودک ها و پیش دبستانیهای سطح شهر تهران بود .معیا رهای ورود کودکان فلج مغزی عبارت
بود از :داشتن سن  4تا  6سال ،تشخیص فلج مغزی براساس نظر پزشک مغز و اعصاب ،توانایی را هرفتن ،تسلط والدین کودک به زبان فارسی
و درک موارد پرسشنامه براساس گزارش مندرج در پرونده پزشکی بهره هوشی طبیعی یا مرزی .برای کودکان سالم نیز معیارها شامل این
نکات بود :داشتن سن  4تا  6سال و تسلط والدین کودک به زبان فارسی و درک موارد پرسشنامه.
داد ه ها از طریق نسخه فارسی پرس شنامه مشارکت کودکان (  ) CPQ-Pجمعآوری شد .بدی نصورت که پرس شنامه پس از بررسی
معیارهای ورود و خروج ،در اختیار والدین  50کودک سالم و  50کودک فلج مغزی قرار م یگرفت .سپس توضیحات کامل درباره نحوه تکمیل
پرس شنامه به آ نها داده م یشد و والد کودک آن را تکمیل میکرد.
پرس شنامه مشارکت کودکان نخستی نبار توسط روزنبرگ و همکارانش ( ) 2000طراحی و نمره پایایی آزمو ن بازآزمون آن  0/10تا 0/00
گزارش شد .در ایران نیز امینی و همکارانش ( ) 2006این پرس شنامه را به فارسی ترجمه و متخصصان ،روایی صوری و محتوایی و انطباق
فرهنگی آن را در جلسات متعدد در دانشگاه علوم پزشکی ایران تأیید کردند.
این پرس شنامه براساس چهارچوب عملکردی کاردرمانی آمریکا (  ) OTPFساخته شده و مشارکت را در کار ههای مطرح شده در آن
طبقهبندی کرده است .این حیطهها عبارت است از :مراقبت از خود ،مشارکت در منزل ،بازی ،اوقات فراغت ،مشارکت اجتماعی و محیطهای
آموزشی .تعداد کل موارد پرس شنامه مذکور  44مورد است .والدین به فعالیتهای کودکشان براساس این چهار منظر نمره میدهند :
 .0تعداد دفعات مشارکت (نمره باال  5و نمره پایین ) 0؛  .2میزان کمک والدین در مشارکت (نمره باال  6و نمره پایین ) 0؛  .2لذت
کودک از مشارکت (نمره باال  6و نمره پایین  )0؛  .4میزان رضایت والدین از مشارکت (نمره باال  6و نمره پایین  .) 0اگر کودکی
هرکدام از فعالی تهای مربوط به کار هها را انجام نمیداد ،نمره صفر را م یگرفت و والدین برای ادامه پرکردن پرس شنامه باید
سراغ فعالیت بعدی می رفتند.
در این مطالعه برای تجزیه داد هها از نسخه  01نر مافزار  SPSSو به منظور بررسی طبیع یبودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف
اسمیرنف و به دنبال آن برای مقایسه مشارکت کودکان فلج مغزی و سالم در کار هها از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافتهها
نتایج سنجش طبیع یبودن داد هها نشان داد که توزیع داده ها در این مطالعه عادی است ( .) p <0/ 00عالوه براین جدول ذکرشده نشان
میدهد تفاوت میزان مشارکت کودکان سالم و فلج مغزی در ابعاد کاره مشارکت اجتماعی معنیدار نبوده است.) p <0/ 00( .
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بحث
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که مشارکت کودکان سالم در تمام کاره ها بیشتر از کودکان فلج مغزی بود .همچنین در حیطه
مشارکت اجتماعی تفاوت چشمگیری بین دو گروه مشاهده نشد .مشارکت در فعالی تهای روزمره دوران کودکی برای رشد سالم همه کودکان
بدو نتوجه به توانایی یا ناتوانی امری اساسی است .نق شهای کار های دوران کودکی مستلزم این است که کودکان در استقالل شخصی و
مقیدبودن و مشارکت در بازی یا فعالیت های اوقات فراغت رشد کنند .مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت برای رشد مهار تها ،صالحیتها،
اجتماعی شدن ،کشف عالیق شخصی و زندگیِ لذت بخش الزم است.
در مطالعه حاضر تنوع در مشارکت کودکان سالم همسال درمقایس هبا کودکان فلج مغزی در بیشتر کاره ها بیشتر بود .این موضوع نشاندهنده
این است که کودکانِ سالمِ همسال درمقایس هبا کودکان فلج مغزی در فعالیت های بیشتری شرکت میکنند .این یافته با نتایج مطالعه
اِنگل ِیگر و همکارانش ( ) 2002در کودکان فلج مغزی  12تا  16سال و همساالنش ،براون و گوردون ( ،) 0211اورلین و همکارانش(2001
) و حسنی مهربان و همکارانش ( ) 2006مطابقت دارد .شاید دلیل مشارکت کمتر کودکان مبتال به فلج مغزی در فعالیتها این باشدکه
مشارکت در بسیاری از این فعالی تها ،ب هویژه فعالیت های فیزیکی و تفریحی و مهارتی ،به حضور در محیطهای خارج از منزل و توانایی
فیزیکی نیاز دارد .عالو هبراین کودکان فلج مغزی به دلیل مشکالت فیزیکی و مشکالتی که درزمینه حمل و نقل و نبود مطابقت های
ساختاری وجود دارد ،به نظر م یرسد امکان مشارکت کمتری در این فعالیت ها داشتهاند.
شایان ذکر است همه مطالعات اشار هشده ،مشارکت کودکان را در سن باالی  6سال بررسی کرده است و تاکنون در ایران پژوهشی درباره
مشارکت کودکان فلج مغزی  4تا  6سال انجام نشده است .در این مطالعه فراوانی مشارکت در کاره های کودکان سالم نیز بیشتر از کودکان
فلج مغزی بود و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت؛ یعنی کودکان فلج مغزی در تعداد دفعات کمتری درمقایس هبا کودکان سالم
همسال در فعالیت ها شرکت میکردند .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه های اِنگل لیِگر و همکارانش و مطالعه ایمز و همکارانش () 2001
در کودکان فلج مغزی استرالیایی و ماجنِمِر و همکارانش ( ) 2001مطابقت دارد .دلیل این نتیجه میتواند زود خسته شدن کودکان فلج
مغزی ،بهاندادن اطرافیان و جامعه به فعالیت های این کودکان ،نبودن انگیزه در خود کودکان و دریافت نکردن بازخورد مناسب دربرابر انجام
فعالیت باشد.
میزان کمک به هنگام مشارکت در فعالی تها در بیشتر کار ههای کودکان سالم نسبت به کودکان فلج مغزی کمتر بود و تفاوت معناداری بین
دو گروه وجود داشت و نتایج مشابهی یافت نشد .این موضوع به مطالعه و بررسی های آتی نیاز دارد .البته این نتیجه تا حدودی باتوجه به
محدودیتهای فیزیکی و حرکتی کودکان فلج مغزی پی شبین یکننده بود؛ ولی ازآنجاکه هدف کاردرمانی و توا نبخشی به حداکثررساندن
استقالل است؛ بنابراین توصیه میشود کاردرمانگران براساس دیدگاه مبتن یبر کاره با این کودکان کارکنند تا میزان کمک در انجام
فعالیتهایشان به حداقل برسد.
میزان لذت از انجام فعالیتها در تمام کار ههای کودکان سالم نسبت به کودکان فلج مغزی بیشتر بود) به جز حیطه مشارکت در منزل و
مشارکت اجتماعی (و تفاوت معناداری بین دو گروه دیده شد .این نتیجه با یافته های پژوه شهای اِنگ لیِگر و همکارانش ( ،)2002حسنی
و همکارانش ( ) 2000و الو و همکارانش ( ) 2006همسو است .این دو مطالعه در کودکان باالی  6سال و فرهنگهای غربی انجام شده است؛
بنابراین احتماال این نتایج نشان میدهد که ذوق و شوق کودکان فلج مغزی برای مشارکت در فعالیتها پایین باشد .پس کاردرمانگرانی که
با کودکان فلج مغزی کار م یکنند ،باید به مسئله ایجاد انگیزه و تسهیل کارهها بپردازند تا کودکان فلج مغزی نیز بتوانند خواستهها ،عالیق و
انگیزههایی مشابه کودکان سالم داشته باشند.
نتیجهگیری
نتایج نشان داد میزان مشارکت کودکان فلج مغزی در کار هها پایین تر از کودکان سالم است .باتوج هبه اهمیت فراوان مشارکت در فعالیتهای
هدفمند دوران کودکی و تأثیر آن روی سالمتی و رفاه و تکامل ،شناسایی الگوی مشارکت کودکان مبتال به فلج مغزی و همساالن طبیعی
میتواند برای کاردرمانگران و خانوادهها برای طراحی فعالی تها و مداخالت درمانی کودکان فلج مغزی راهگشا باشد و متناسب با نیازهای
کودکان ،به ارتقای مشارکت و سالمت آ نها کمک کند .احتماالً یکی از دالیل پایی نبودن میزان مشارکت کودکان فلج مغزی در کارهها
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همچنین به نظر میرسد استفاده از کاره ها به عنوان. هدفمندنبودن بسیاری از مداخالت و استفاده نکردن از کار هها در مداخالت است
.هدف و وسیله یا پاداش در درمان کودکان بتواند در ارتقای مشارکت کودکان فلج مغزی تأثیرگذار باشد
محدودیت ها
محدودیتهای موجود در مطالعه شامل محدود بودن نمونههای مبتال به فلج مغزی براساس معیارهای ورود و نامفهو م بودن نحوه نمره دهی
 محدویت نامفهو م بودن نحوه.محدودیت تعداد نمونهها باعث طوالن یترشدن مدت زمان انجام مطالعه شد. پرسشنامه برای برخی والدین بود
.نمره دهی پرس شنامه با نظارت و توضیحات بیشتر رفع شد
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