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 با سهيمقا در تهران و اصفهان گران كاردرمان مداخالت در »كار« از استفاده زانيم يبررس
  كايآمر گران كاردرمان

 
  2يسورتج نيحس، *يانيرصاف يمهد ،1يخزاعل جهيخد

  
  چكيده
ارزش  ايو  يمعن يو يو برا دكن يها مشاركت م فرد در آن هراست كه  يهدفمند يها تيروزمره و فعال فيشامل تكال )Occupation( كار: مقدمه
 يفرصت  كار در مشاركت ليتسه لهيوس به گران كاردرمان. دهد يم ليتشك را يكاردرمان يمركز هسته »كار« مفهوم. دارد يخاص يذهن اي يشخص

 در تاكنون كه نيا به توجه با و يكاردرمان در كار از استفاده تياهم به توجه با. دهند يم شيافزا را يو استقالل و كنند يم جاديا فرد تكامل يبرا
 خود مداخالت در كار از استفاده به زين رانيا در گران كاردرمان ايآ كه شود يم مطرح سؤال نيا است، نگرفته صورت كار نهيزم در يپژوهش رانيا

  .است شده پرداخته كايآمر گران اردرمانك با سهيمقا در رانيا گران كاردرمان توسط كار از استفاده زانيم يبررس به پژوهش نيا در دارند؟ التزام
 Inpatient rehabilitation-scale of( يدرمان ركا اسيمق استفاده مورد ابزار. شد انجام يشيمايپ يكم روش به پژوهش نيا :ها مواد و روش

therapeutic occupation (توسط كه بود Sass و Nelson جامعه. گرفت قرار استفاده مورد يراتييتغ اعمال از پس ابزار نيا. است شده يطراح 
 نيا در. بود شده ثبت يپزشك نظام سازمان اي رانيا يكاردرمان انجمن در ها آن نام كه بودند اصفهان و تهران شهر از گران كاردرمان يبررس مورد

 نيا در يدار يمعن سطح. گرفت قرار دهاستفا مورد 17SPSS ابزار ها، داده ليتحل و هيتجز يبرا. شد استفاده دسترس در يريگ نمونه از پژوهش
  .شد گرفته نظر در 01/0 پژوهش
 پژوهش با پژوهش نيا جينتا. بودند سال 29 حدود يسن نيانگيم با) زن 39 و مرد 31( نفر 70 شامل پژوهش نيا در كنندگان شركت :ها يافته

 رانيا گران كاردرمان از شيب كايآمر گران كاردرمان كه داد نشان شده محاسبه t زانيم. شد سهيمقا كايآمر در Nelson و Sass توسط گرفته صورت
    ).P > 001/0( كردند يم استفاده مداخالتشان در كار از

 كايآمر و رانيا در درمان در كار از گران كاردرمان استفاده زانيم انيم ياديز تفاوت كه شود يم مالحظه پژوهش، نيا جينتا به توجه با: گيري نتيجه
 در توان يم كه يليدال از. كنند يم استفاده درمان در كار از رانيا در گران كاردرمان از شيب كايآمر در گران كاردرمان كه يطور به ارد؛د وجود

 جهت رسد يم نظر به. است كايآمر و رانيا در يآموزش يها برنامه و ينيبال كار طيشرا ،يكاردرمان حرفه سابقه در تفاوت برد نام تفاوت نيا نييتب
  .باشد يضرور يامر مناسبتر يكار طيشرا جاديا و كار نهيزم در تر ينيبال و شتريب آموزش ران،يا در يكاردرمان حرفه شتريب شرفتيپ

  يدرمان ركا اسيمق كا،يآمر و رانيا گران كاردرمان كار، ،يكاردرمان مداخالت :ها كليد واژه
    

  10/11/90: تاريخ دريافت
  30/1/91: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
 قيطر از رفاه و سالمت يارتقا با كه است يا حرفه يكاردرمان

 ساختن قادر ،يكاردرمان هياول هدف. است ارتباط در »كار«
 باشد يم يزندگ روزمره يها تيفعال در مشاركت جهت افراد

 ييكارها انجام به افراد يتوانمندساز با گران كاردرمان. )1، 2(
 با اي شود، يم مشاركت يبرا ها آن ييتوانا شيافزا موجب كه
 امديپ نيا به مشاركت، از بهتر تيحما جهت طيمح ليتعد
  .)3( شوند يم لينا

 يها ارزش كه است يا روزمره يها تيفعال شامل »كار«
 يبرا و ساختار يزندگ يبرا و كند مي منعكس را يفرهنگ
 به ها تيفعال نيا انجام با فرد. دينما يم جاديا معنا افراد

 لذت خود، از مراقبت به مربوط يانسان يازهاين
)Enjoyment( مشاركت و )Participation( پردازد يم )4(.  

 از ،يكاردرمان يمركز هسته عنوان به ،»كار« مفهوم
 ،يكاردرمان شيدايپ علت. باشد يم برخوردار يخاص تياهم

 يزندگ سطح يارتقا يبرا يروش عنوان به »كار« از استفاده
 نيا و است يدرمان روش كي عنوان به آن بر تمركز و انسان

 و فرد به منحصر جامعه در را يكاردرمان كه است يزيچ
 مشاركت ليتسه لهيوسه ب گران كاردرمان. دينما يم ارزشمند

 يفرصت دارند، يشخص يمعنا فرد يبرا كه ييها»كار« در
 شيافزا را يو استقالل زين  و كنند يم جاديا يو تكامل يبرا
  .)5( دهند يم

 در را يمتعدد مراحل تاكنون، شيدايپ آغاز از يكاردرمان
 داريپا مدت نيا در آنچه اما است، كرده يسپر فتشريپ جهت

. )6( باشد يم يبهداشت خدمات با آن ارتباط ،است مانده يباق
 و يناتوان عملكرد، يلالمل نيب يبند طبقه ديكأت انيم نيا در

 International classification of( سالمت

functioning, disability and health( )7( يها دگاهيد و 
 Client-centre( محور مراجع يكردهايرو همچون ينينو

approach( محور خانواده و )Family-centre approach( 
   نييپا به باال يكردهايرو از مشاركت، و تيفعال بر
)Top-down approach( كار بر يمبتن مداخالت جهت 
)Occupation-based intervention( يكاردرمان در 

 كه رسد يم نظر به ،موضوع نيا به توجه با .)8( كنند يم يبانيپشت
 از گران كاردرمان تيتبع زانيم و ينيبال كار تيوضع به پرداختن

 و Sass. است يضرور و مهم يامر ،كار بر يمبتن يكردهايرو
Nelson ي درمان كارِ اسيمق ي،كم يپژوهش يط)Inpatient 

rehabilitation-scale of therapeutic occupation( به را 
 مراكز تيتبع يابيارز جهت گران، كاردرمان يبرا يابزار عنوان
  ي كار كرديرو كي از يبستر يبخش توان

)Occupational approach (در و ندكرد يطراح درمان در 
 .)9( بردند كار به كايآمر وياوها شهر گران كاردرمان نيب

Price فرايندهاي و كار بررسي جهت در را كيفي پژوهشي 
. )10( داد انجام تجربه با گران كاردرمان ديدگاه از محور كار

Brooks مركز يك گران كاردرمان استفاده چگونگي 
 طي را كاردرماني مداخالت در آن تركيب و كار از بخشي توان
 و Wilding. )11( داد قرار بررسي مورد كيفي پژوهش يك

Whiteford، از گروهي استفاده و تجربه كيفي پژوهشي طي 
 مورد را باليني كار در شواهد و تئوري كار، از گران كاردرمان
 به يپژوهش يط همكاران و Lee. )12( دادند قرار بررسي
  ي انسان كار مدل كه يگران كاردرمان استفاده يچگونگ يبررس

)Model of human occupation( به مداخالتشان در را 
 و موانع زين و مدل نيا يابزارها و ميمفاه از بردند، يم كار
 Hanson. )13( پرداختند آن از استفاده يها كننده ليتسه

 اي حرفه هويت تصويب و ايجاد بررسي براي را پژوهشي
  .)14( داد انجام زشكيپ هاي محيط در شاغل گران كاردرمان

 نگرفته صورت نهيزم نيا در يپژوهش رانيا در تاكنون
 يريكارگه ب يچگونگ و زانيم خصوص در اطالعاتي و است
 در. باشد نمي موجود كشورمان در گران كاردرمان توسط كار
 توسط كار از استفاده زانيم يبررس به ،پژوهش نيا

 كايآمر گران كاردرمان با سهيمقا در رانيا گران كاردرمان
  .شد هپرداخت

  
  ها روشمواد و 

 نيا به. شد استفاده يشيمايپ -يكم روش از پژوهش نيا در
 از استفاده نحوه و زانيم ي،كم يبررس كي يط كه صورت
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. گرفت قرار يابيارز مورد گران كاردرمان مداخالت در »كار«
 و Sass كه بود ياسيمق پژوهش، نيا در استفاده مورد ابزار

Nelson، اسيمق - يبستر يبخش توان{ن با عنوا يپژوهش يط 
 Inpatient rehabilitation-scale of(ي درمان كارِ

therapeutic occupation({ يابيارز جهت يابزار عنوان به 
 درمان در يكار يكردهايرو از يبستر يبخش توان مراكز تيتبع

 در يده پاسخ امكان با پرسش 62 شامل ابزار نيا. كردند يطراح
 ،ينگر كل درمان، يساز يشخص بر و بود كرتيل اسيمق
 ،)Naturalistic occupations( انهيگرا عتيطب »يكارها«

 يكاردرمان اصول مكاتبه و كار )Documentation(ي مستندساز
  .)9( شتدا تمركز
 ريز شرح به يروند پژوهش، در ابزار نيا از استفاده يبرا

  :شد يط
 با ابزار نيا از استفاده جهت اجازه كسب يبرا ابتدا در

 جاديا زين و بود، دارا را آن نشر حق كه ،Nelson پروفسور
  گران كاردرمان تمام يبرا آناز  استفاده منظور به راتييتغ

 يبخش توان مراكز در كه يگران كاردرمان يبرا فقط نه و(
 كسب از پس. شد مكاتبه يو با) كارند به مشغول يبستر
 ،يسيانگل زبان به مسلط گر كاردرمان دو توسط ابزار اجازه،
 تن دو توسط نيمترجم حضور با گروه كي در و ديگرد ترجمه

 و گرفت قرار ينيبازب مورد يكاردرمان نامتخصص و تاداناس از
 به دوباره سپس. شد جاديا آن در يمختصر راتييتغ جهينت در

 يبرا ترجمه، دأييت كسب منظور به و ترجمه يسيانگل زبان
 اشكال چند پاسخ در شانيا. ديگرد ارسال Nelson پروفسور

 در يمشكالت« كه داشتند اظهار و كردند يادآوري را ييجز
به طور  مفهوم ، امااست موجود نوسأنام جمالت و گرامر
 آن با يفارس نسخه كه رسد يم نظر به و باشد مي واضح كامل
  .»دارد تطابق ،است بوده من نظر مورد چه

 گران مانكاردر يبرا يكاربر جهت الزم راتييتغ پسس
 آزمون كي در يينها نسخه يظاهر ييروا و شد اعمال
. گرفت قرار يابيارز مورد گر كاردرمان 22 توسط يمقدمات

 سالست، و يروان بودن، فهم قابل طبقه سه در ازاتيامت
 قابل ريغ و قبول قابل مطلوب، رتبه سه در و فرهنگ با تطابق

 در رييتغ لزوم دادن نشان يبرا آخر نهيگز دو. شد نييتع قبول
  .گرفت قرار نظر مد الؤس

 در ،)9( مربوط مقاله در اسيمق طراح شنهاديپ به توجه با
 سؤاالت تمام در كار بر يمبتن مداخالت و كار عبارات كنار

 يبرخ و ديگرد وارد يسيانگل عبارت پرسش، بهتر درك جهت
 و شدند داده رييتغ يروان و سالست در مشكل ليدل به موارد از

. گرفتند قرار يكاردرمان تاداناس از تن 5 دأييت مورد آن از پس
 ميمفاه با رابطه در كه ليدل نيا به ابزار، نيا از استفاده يبرا
  .نبود ييايپا يبررس به ازين بود، يكاردرمان ياصل

 تهران هايشهر گران كاردرمان شامل يبررس مورد جامعه
 اي رانيا يكاردرمان انجمن در ها آن نام كهبود  اصفهان و

 داشتن ورود يارهايمع. بود شده ثبت يپزشك نظام سازمان
 ينيبال حوزه در اشتغال و يكاردرمان يكارشناس مدرك حداقل
 به يابيدست در مشكالت ليدل به. بود ماه 6 مدت به حداقل

 دسترس در يريگ نمونه روش از گران، كاردرمان اطالعات
  . شد استفاده

 ساختار پژوهش، اهداف اب رابطه در ابتدا در پژوهشگر
 را الزم توضيحات گران كاردرمان به آن تكميل نحوه و اسيمق
 قرار آنان ارياخت در نامه پرسش سپس و نمود مي هيارا
 نيا از. شد عيتوز گر كاردرمان 120 نيب نامه پرسش. گرفت يم

  .ديگرد يآور جمع ها داده و دادند پاسخ آن به نفر 70 تعداد
 توسط هم تحقيق اهداف ،يالقاخ نكات تيرعا جهت

 برگه طريق از هم و شفاهي صورت به پژوهشگر خود
 والنؤمس براي ،بود شده الصاق نامه پرسش به كه اطالعاتي

 و شد داده توضيح پژوهش در كننده شركت افراد و مراكز
 داده شركت پژوهش در افراد تمايل، صورت در سپس
 در كننده شركت دافرا خانوادگي نام و نام نيهمچن. شدند مي
 آمده دسته ب اطالعات و نشد ثبت نامه پرسش از بخشي هيچ
  . ماند باقي محرمانه صورت به افراد مورد در

 زارفا نرم ،پژوهش نيا يها داده تحليل و تجزيه منظور به
17SPSS آمار يها روش از و گرفت قرار استفاده مورد 

 ن،يانگيم ،يفراوان درصد ،يفراوان محاسبه مانند يفيتوص
 و ها داده يهندس شينما جهت نمودار و استاندارد انحراف
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 رهيمتغ كي انسيوار ليتحل آزمون مانند ياستنباط آمار فنون
 با يريمتغ دو انسيوار ليتحل و مكرر يها يريگ اندازه با

 دو يبرا t آزمون و عامل كي يرو مكرر يها يريگ اندازه
 در ها داده يدار يمعن نييتع جهت. شد استفاده مستقل گروه

  .شد گرفته نظر در P > 01/0 پژوهش نيا
 

  ها يافته
 را كنندگان شركت يشناخت تيجمع اطالعات 1 جدول در

  .ديينما يم مالحظه
  

 ركا اسيمق به دهندگان پاسخ درصد يفراوان عيتوز .1 جدول
  يشناخت تيجمع اطالعات يمبنا بر يدرمان

 يآمار يها شاخص
  رهايمتغ

درصد يفراوان
  يفراوان

 4/71 50  اصفهان  شهر
 6/28 20  تهران

 3/44 31 مرد  تيجنس
 7/55 39 زن

 تيوضع
  هلأت

 1/57 40 مجرد
 9/42 30 هلأمت

سطح
  التيتحص

 4/71 50 يكارشناس

 6/28 20 ارشد يكارشناس

 كار سابقه
  ينيبال

 6/58 41  سال 5-1
 6/38 27 باالتر و سال 6

 8/2 2  پاسخ نبدو

 كار نهيزم
  ينيبال

 4/61 43 يحركت - يجسم
 7/35 25 يذهن - يروان

 9/2 2  پاسخ بدون
  

 كنگره نار،يسم در) درصد 77 حدود( گران كاردرمان شتريب
 نيتر مهم و اند نكرده شركت كار با رابطه در يكارگاه اي و
 شده ذكر مرتبط يآموزش يها دوره يبرگزار عدم آن ليدل

  .)2دول ج( است
 و Sass توسط گرفته صورت پژوهش با پژوهش نيا جينتا

Nelson )9 (چون ،3 جدول جينتا طبق. شد سهيمقا كايآمر در 
t 001/0ي دار يمعن سطح با) 177/6( شده محاسبه < P در 

 و گردد يم رد صفر فرض نيبنابرا است، دار يمعن 01/0 سطح
 گران درمانكار نمرات نيانگيم نيب كه شود يم يريگ جهينت
 وجود يدار يمعن تفاوت يدرمان كارِ اسيمق در كايآمر و رانيا

 از شيب ياديز زانيم به كايآمر گران كاردرمان كه معنا نيبد. دارد
 نيانگيم. كنند يم استفاده درمان در كار از رانيا گران كاردرمان
 نيانگيم و 7/4ي درمان كارِ اسيمق در رانيا گران كاردرمان نمرات
  .)1نمودار ( است كرتيل يبند رتبه در 6/5 كايآمر تنمرا

  
 كارِ اسيمق به دهندگان پاسخ درصد يفراوان عيتوز. 2 جدول
 در...  و يعلم كارگاه كنگره، نار،يسم در شركت يمبنا بر يدرمان

  كار با رابطه
 يآمار يها شاخص

  رهايمتغ
 درصد يفراوان

 يفراوان

 و ارنيسم در شركت
  كار با رابطه در... 

  1/77  54  ريخ
  4/21  15  يبل

  4/1  1  پاسخ بدون

 در شركت عدم ليدال
 رابطه در...  و ناريسم
  كار با

 يبرگزار عدم
 يآموزش يها دوره

  مرتبط
24  4/44  

  2/9  5  يشخص عالقه عدم
  5/5  3  يزمانتيمحدود

  9/1  1  يمال نهيهز
  9/1  1  آموزش به ازين عدم

  3/9  5  ليدل كي زا شيب
  7/27  15  پاسخ بدون

  

47

56

4

45

5

55

6

ايرانكاردرمانگران آمريكاكاردرمانگران

ين
نگ
ميا

گروه
  

   كايآمر و رانيا گران كاردرمان نمرات نيانگيم شينما. 1 دارنمو
  يكارِ درمان اسيمق در
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 گران كاردرمان نمرات سهيمقا به مربوط t آزمون جينتا .3 جدول
  يدرمان كارِ اسيمق در كايآمر و رانيا

 نيانگيم گروه
انحراف

 اريمع
t 

سطح
يدار يمعن

 گرانكاردرمان
 رانيا

7/4  
 

762/0  
 گرانكاردرمان > 001/0 177/6 

  3/81  6/5  كايآمر

P  01/0 <  

  بحث
 تفاوت كه شود يم مالحظه پژوهش، نيا جينتا به توجه با
 در درمان در كار از گران كاردرمان استفاده زانيم انيم ياديز
 در گران كاردرمان كه يطور به ؛دارد وجود كايآمر و رانيا

 درمان در كار از رانيا در گران كاردرمان از شيب كايآمر
  . كنند يم استفاده
 كار از استفاده زانيم در رود مي احتمال كه يليدال از يكي
 به ،شداب بوده رگذاريثأت رانيا گران كاردرمان مداخالت در

 از يكاردرمان. است مرتبط كايآمر و نرايا در رشته نيا سابقه
 در ،)15( ديگرد سيسأت رانيا در) يالديم 1971( 1350 سال
 كايآمر در ،1917 سال در يعني آن، از قبل سال 54 كهي صورت
 و George Barton همچون يكاردرمان گامان شيپ توسط

William Danton گريد عبارت به. )16( بود شده نهاده انيبن 
 شدن نهينهاد بر كايآمر در يكاردرمان رشته قدمت گفت توان يم
  .است داشته يشتريب ريثأت كشور آن در حرفه نيا

 كار طيشرا در تفاوت كرد، ذكر توان يم كه يليدال گريد از
 رانيا در يكاردرمان خدمات. است كايآمر و رانيا در ينيبال

 عهده بر درمان جلسه هر نهيهز و يستن مهيب پوشش تحت
 اكيآمر در يكاردرمان خدمات مقابل، در. باشد يم خانواده خود
 كه نيا ضمن. دارد قرار مهيب پوشش تحت ياديز اندازه تا

 يبرا و ظاهر در يكاردرمان مداخالت و يابيارز يها روش
 يبرا يسخت به يگاه و باشد يم ساده اغلب ناآگاه افراد
 ،گريد عبارت به. )12( است توجه قابل ها آن كنندگان افتيدر

 و يناتوان كاركرد، يالملل نيب يبند طبقه در تر نييپا سطوح
 International classification ofيا  ICF(ي سالمت

function, disability, and health(، كاركرد يعني   
)Body function( ي بدن ساختار و)Body structure(، 
 ضرورت ها آن با هنگام زود شدن مواجه و هستند تر ينيع

 و مارانيب كه گفت توان يم ،موارد نيا به توجه با. دارد
 ليتما نه،يهز و زمان در ييجو صرفه يبرا ران،يا در ها خانواده

 به ،دارند »باال به نييپا« يكردهايرو از استفاده هب يشتريب
 عنوان به را يپزشك تيوضع كي كردهايرو نيا كه ليدل نيا

 قرار يكار اشتباهات هيپا را آن و دانند مي يا نهيزم مشكل
 يشتريب يدگيچيپ با ها آن مداخالت جهينت در و دهند، يم
 در شهير ليمسا نيا كه نماند ناگفته البته. )12( كنند يم لوهج

  . شوند رفع و يابي شهير ديبا كه دارند زين فرهنگ
 رانيا در يميت كار تيوضع ديگر موارد تأثيرگذار، از

 قرار يمطلوب سطح در مهم نيا رسد يم نظر به كه باشد يم
 و يميت طور به يبخش توان خدمات كه معنا نيا به ندارد،

 اغلب و شود ينم هيارا مارانيب به گريكدي با هماهنگ
 گريد با ارتباط بدون و يانفراد طور به نيمتخصص
 يگذار هدف و يزير برنامه ماريب با رابطه در نيمتخصص

 باعث يكاردرمان مداخالت مورد در لهأمس نيا. ندينما يم
 حرفه به مربوط خدمات هيارا بر عالوه گر كاردرمان كه شود يم

...  و يگفتاردرمان ي،وتراپيزيف همچون يخدمات هيارا به ،خود
 هيپا يمبان از يو شدن دور باعث نيا و گردد ناچار زين

  . شود يم كار بر يمبتن مداخالت و يكاردرمان
 يبرا ييابزارها ،رانيا در يدرمان مراكز در نيهمچن
 كار بر يمبتن مداخالت با رابطه در يريگ اندازه و سنجش
 در گران كاردرمان كه شود يم موجب امر نيا و ندارد وجود
 مورد در مختصر مصاحبه به تينها در ،خود يها يابيارز
 مداخالت از يبرخ جهينت در و كنند بسنده يكار خچهيتار
  .نهند بنا آن هيپا بر تنها را خود

 يآموزش برنامه كرد ذكر توان يم كه يليدال گريد از
 يآموزش برنامه يبررس در. است كايآمر يها دانشگاه
 يدرمان كارِ اسيمق كه( وياوها يپزشك دانشگاه در يكاردرمان
 مشاهده) است شده يطراح آن انيدانشجو از يكي توسط

 دوره طول در يكاردرمان يكارشناس انيدانشجو كه شود يم
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 واحد 35( گذرانند يم را »كار« به مربوط واحد 38 خود
 كارِ يمفهوم چارچوب واحد 3 و يكاردرمان ينيتمر يها مدل
 يكارشناس مقطع در يكاردرمان يآموزش برنامه در اما). يدرمان
 واحد 1( شود يم سيتدر كار به مربوط واحد 9 ،رانيا در

 واحد 4 ،يزندگ روزمره يها تيفعال واحد 2 ت،يفعال يتئور
 اغلب كه) يكاردرمان يمبان واحد 2 ها، تيفعال ليتحل و هيتجز

 از استفاده قهيطر به و ندارد كار با ميمستق ارتباط ها سرفصل
  .)17( پردازد ينم يكاردرمان مداخالت در كار

 در گران كاردرمان شركت زانيم به مربوط جينتا به توجه با
 پژوهش در كار با مرتبط يها كارگاه و ها كنگره نارها،يسم

 در كنون تا گران كاردرمان اكثر كه شود يم مشاهده حاضر،
 يبرا شده ذكر علت نيشتريب و اند نكرده شركت ها دوره نيا
 با. است بوده مرتبط يها دوره يبرگزار عدم موضوع، نيا

 التزام در حرفه هر با رابطه در يآگاه و نگرش نكهيا به توجه
 ذكر لهأمس به عنايت با و دارد، ياساس نقش آن اصول به

 مربوط ،برد نام توان يم كه احتمالي ليدال از گريد يكي شده،
 اصول با يدرست به ديشا كه است گران كاردرمان نگرش به
 نيا از يكامل يآگاه اي و است نگرفته شكل يكاردرمان هيپا

  .ندارد وجود ميمفاه
 انجام پژوهش جينتا كه موضوع نيا به توجه با، ضمندر 

 تا دارد احتمال باشد، يم 1995 سال به مربوط كايآمر در شده
 يبند طبقه« انتشار جمله از مختلف عوامل ريثأت تحت كنون

 ديكأت و 2001 سال در »يسالمت و يناتوان كاركرد، يالملل نيب
 مرجع چارچوب« انتشار نيهمچن و مشاركت بر آن

 ،»كار« بر آن ديكأت و 2008 و 2002 سال در »يكاردرمان
 روند درمان در كار از كايآمر گران كاردرمان استفاده زانيم

  .باشد داشته يصعود
  

  يريگ جهينت
 رانيا در گران كاردرمان كه دهد يم نشان مطالعه نيا جينتا

 از 1998 سال در كايآمر در گران كاردرمان از كمتر

 لهأمس نيا كه نيا به توجه با. دارند تيتبع يكار يكردهايرو
 رسد يم نظر به دارد، ارتباط حرفه شرفتيپ به ميمستقبه طور 

 مقطع دو هر در كار نهيزم در تر ينيبال و شتريب آموزش كه
 رييتغ. است يضرور يامر ارشد يكارشناس و يكارشناس
 ها، تيفعال زيآنال همچون كار با مرتبط دروس يها سرفصل

 بر كه يدرس يواحدها شيافزا زين و...  و يكاردرمان يمبان
 نهيزم نيا در تواند يم تأكيد دارند، درمان در كار از استفاده

 و مناسب يكار طيشرا جاديا نيهمچن. باشد داشته مثبت ريثأت
 عوامل ريثأت كه يا گونه به نگرا كاردرمان يبرا سودمند
 سلطه تحت زين و نباشد ريگ چشم آن بر ياقتصاد و يفرهنگ
 شتريب چه هر استفاده به تواند يم نشود، واقع يپزشك مدل
  . كند كمك درمان در كار از آنان

  
  پيشنهادها

 يابيارز يها فرم به گران درمان يدسترس عدم به توجه با
 ،يآور جمع ها فرم نيا كه شود يم شنهاديپ ران،يا در يكار

 مراكز ارياخت در و دوش يابيهنجار ازين صورت در و ترجمه
 به يآموزش مراكز زيتجه نيهمچن. رديگ قرار يدرمان
 مثال يبرا( كار از استفاده يتخصص يها شگاهيآزما
 زيتجه نيهمچن و) يزندگ روزمره يها تيفعال يها شگاهيآزما

 مرتبط شده يساز هيشب يهاابزار و ها طيمح به يدرمان مراكز
 از استفاده شيافزا در ييبسزا نقش تواند يم ،كار يها حوزه با

  .باشد داشته يكاردرمان خدمات در كار
 قيدق يبررس رسد يم نظر به ،شده ذكر موارد وجود با
 از استفاده در كننده ليتسه عوامل نيهمچن و موجود موانع
 گاهيجا يريگ شكل به و است يضرور يامر درمان در كار
  .دينما يم يانيشا كمك كشورمان در يكاردرمان حرفه يواقع

  
  يقدردان و تشكر

اجراي اين  در كه يدوستان و كنندگان شركت يتمام از
  .گردد همكاري نمودند، تشكر و قدرداني مي پژوهش
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Abstract 
 

Introduction: Occupation includes daily tasks and purposeful activities in which people engage to fulfill 
their individual or subjective values. Occupation comprises the core concept of occupational therapy. 
Through facilitating participation in occupation, occupational therapists provide an opportunity for an 
individual to develop and increase his/her independency. Given the importance of occupation in 
occupational therapy and the lack of research on occupation in Iran, this question then arise that how much 
are occupational therapists committed to use occupation in their interventions in Iran? This study 
compared the application of occupation in interventions used by American and Iranian occupational 
therapists. 

Materials and Methods: The instrument used in this Quantitative survey study was a modified version of 
“Scale of Therapeutic Occupation” developed by Sass and Nelson in 1998. A sample of occupational 
therapists, who were registered in Iranian Occupational Therapy Association or the Medical Council of the 
Islamic Republic of Iran and working in of Isfahan and Tehran cities, were recruited through accessible 
sampling. Data were statistically analyzed using SPSS software-version 17 at the significance level of P < 0.01. 

Results: 70 occupational therapists (31 male and 39 female) with an average age of 29 years participated 
in this study. The results compared with those obtained in Sass & Nelson’s study. T values measured in 
this study showed that American occupational therapists applied occupation in their interventions more 
than did the Iranian occupational therapists studied (P < 0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, there is a difference between the rate of use of 
occupation by American and Iranian occupational therapists; so that American occupational therapists 
apply occupation in their interventions more than do Iranian occupational therapists. Differences in 
occupational therapy history, clinical practice situation and educational context and curriculums between 
Iran and America are the possible reasons of the observed difference. More clinical education about 
occupation and providing better conditions for clinical practice seems to be essential for achieving a better 
status for occupational therapy in Iran. 

Keywords: Occupational therapy interventions, Occupation, Iranian occupational therapists, Scale of 
therapeutic occupation 
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  كيدموگراف اطالعات نامه پرسش
  □مذكر                     □مؤنث  : تيجنس. 2                                 سال.. : ......سن
 □شده جدا                         □متأهل                      □مجرد:   تأهل تيوضع

 :التيتحص زانيم

  ........................................................................................................................................................... ليتحص محل دانشگاه: □يكارشناس
  ................................................................................................................................. ليدانشگاه محل تحص: □ارشد يكارشناس يانشجود

  ...................................................................................................................... ليدانشگاه محل تحص: □جسم     □روان: ارشد يكارشناس
  ............................................................................................................................................... ليتحص محل دانشگاه: □يدكتر يدانشجو
 ................................................................................................................................................................ ليتحص محل دانشگاه: □يدكتر

  
  .)ديينما انتخاب را نهيگز كي از شيب ديتوان يم( است؟ يا نهيزم چه در و مدت چه شما ينيبال كار سابقه
  ....................................... ماه .......سال  ....... □كودكان يذهن  ........... ماه ....... سال ...... □كودكان يحركت - يجسم
 ........................................... ماه .......سال  ...... □روان مارانيب  .......... ماه ....سال  ... □ساالن بزرگ يحركت - يجسم
 ..................................... ماه ......سال  ...... □زودهنگام مداخله  ..................... ماه ...... سال ..... □يا حرفه يبخش توان

   ........................ماه  ......سال  ..... □ارتوپدي اختالالت
  ................................................................................................ماه ...........سال  ........................... .......... □.) دينام ببر لطفاً(وارد م ريسا

  
 د؟يا كرده شركت »كار« با رابطه در...  اي و يعلم كارگاه كنگره، نار،يسم در تاكنون ايآ

  .....................................................................) .................................................ديببرناملطفاً(بله  □ريخ
  

 كي از شيب ديتوان يم( است؟ بوده ريز موارد از كي كدام شما شركت عدم ليدال باشد، يم ريخ باال پرسش به شما پاسخ كه يصورت در
 .)ديينما انتخاب يبند تياولو با را نهيگز

  □يمال نهيهز  □آموزش به ازين عدم  □يشخص عالقه عدم  □يزمان تيمحدود
  ...................................... □.) ديينما ذكر لطفاً( موارد ريسا  □مرتبط يآموزش يها دوره يبرگزار عدم
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  پيوست
  :يندرما كارِ اسيمق

  ميهوالحك
 اي درست پاسخ گونه چيه ريز موارد از كي چيه مورد در. ديينما يابيارز ينيبال كار در شيخو اتيتجرب طبق بر را ريز موارد لطفاً

 ينزما تا لطفاً. دهد يم قرار يابيارز مورد ژهيو يكرديرو با را يكاردرمان خدمات تطابق زانيم تنها نامه پرسش نيا. ندارد وجود ينادرست
 اسيمق نيا طبق ،گزينه هر به. دينكن صحبت ها گزينه نيا خصوص در گران كاردرمان گريد با د،يا نداده هيارا ما به را تانيها پاسخ كه

  .ديده ازيامت ،يا نمره هفت
  طرف يب=  4         مخالف نسبتاً=  3         مخالف=  2           مخالف كامالً=  1:                ديبكش خط حيصح عدد دور
  موافق كامالً=  7          موافق=  6             موافق اًنسبت=  5 .                دينكش خط اعداد نيب لطفاً

  
  
فراغتاوقاتوضعيت،يشغلحالشرحاتييجزثبتشامل شما ينيبال يها يابيارز 1

  7  6  5  4  3  2  1  .است ماريب يزندگ روزمره يها تيفعال انجام چگونگي و

ازمراجعيحركت-يحسيهاييتوانابهبوديبراخودينيبال مداخالت در شما 2
 An occupation-based( كار بر مبتني يروش اي[ Occupation اي »كار«

method([ ديكن يم استفاده.  
1  2  3  4  5  6  7  

شمابهكهاستياگونهبهكارتانمحلدرمراجعانتوزيع و تعداد و يكار فشار 3
 را) Individualized approach( فرد به منحصر يا انفرادي يكرديرو اتخاذ اجازه

  .دهد يم ماريب هر يبرا
1  2  3  4  5  6  7  

تجهيزاتووسايلنييتعدرخود،يشناختييتواناحددرمارانيب شما مداخالت در 4
  7  6  5  4  3  2  1  .هستند ثيرگذارأت درمان طيمح يطراح و) Therapeutic media( يدرمان

  7  6  5  4  3  2  1  .رديگينمصورتمنظمطوربهكارتانمحلدرشما، توسط خانواده آموزش 5
يكاردرمانمداخالتازيمهمبخشبيمار،فرهنگازيآگاه باليني، خدمات در 6

  7  6  5  4  3  2  1  .دهد ينم ليتشك را شما

نقشفيتوصيبرارا)Occupation(»كار«اصطالحاغلب خود كار محل در 7
 اهداف به دنيرس يبرا »كار« از استفاده يعني( يبخش توان در خود فرد به منحصر
  .ديبر يم كار به) يدرمان

1  2  3  4  5  6  7  

ستادنياورفتنراهبهنيازكهياعمالانجامبهراماريبخود، ينيبال مداخالت در 8
  7  6  5  4  3  2  1   .ديكن يم قيتشو دارند،

در...)ونيمعلولحقوقمانند(خودحقوقازكهديكنينم كمك مارانيب به شما 9
  7  6  5  4  3  2  1  .كنند دفاع يدرمان مركز

  7  6  5  4  3  2  1 .ندارندنقشي)كينيكلايمنزل(درمانمحلانتخابدرمارانيب شما، ينيبال خدمات در 10
يهاوهيشهياراجهتيدرمانزاتيتجهووسايلانواعشما، ينيبال مداخالت در 11

  7  6  5  4  3  2  1  .است دسترس در سهولت به هدف، هر يبرا يدرمان گوناگون

ايخانوادهبه)Occupation(»كار«كلمهيمعنادربارهخود كار محل در شما 12
  7  6  5  4  3  2  1  .ديده يم آموزش مارانيب نيمراقب

ديدارنظرريزراماريب)Interest(يمندهعالقسطح،يدرمان جلسه طول در شما 13
  7  6  5  4  3  2  1  .ديده رييتغ را يدرمان يها وهيش ديبتوان عالقه كاهش صورت در تا
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اونديآيبراماريبيهابرنامهبهشود،ميارايهشماتوسطكه يكاردرمان مداخالت 14
  7  6  5  4  3  2  1  .دارد يبستگ

مار،يبشرفتيپ)Documentation(ثبتيبراتانينيبال مداخالت در شما 15
  7  6  5  4  3  2  1  .ديده مي قرار توجه مورد را يو) Functional( كاركردي و روزمره »يكارها«

به،يكاردرمانچرادانندينمندارند،يشناختمشكلكهيزمان يحت شما مراجعان 16
  7  6  5  4  3  2  1  .شود يم دهينام اسم نيا

كارهاازيشناختويادراكيهاييواناتيارتقايبراتانينيبال مداخالت در شما 17
)Occupations (ي كار يروش يا)An occupational method( استفاده 
  .ديكن ينم

1  2  3  4  5  6  7  

شود،يماستفادهيكاردرماندركهطورهمانرا)Occupation( كار ديتوان يم شما 18
  7  6  5  4  3  2  1  .ديكن فيتعر

  7  6  5  4  3  2  1 .بياينديكاردرمانطيمحبهكهدارند تمايل شما مارانيب 19
كهديپرسيم)نيمراقبايخانوادهياعضاازنباشدممكناگر اي( ماريب هر از شما 20

 صدا( گيرد قرار خطاب مورد مستعار نام اي يخانوادگ نام نام، با كه دارد ليتما ماريب
  ).شود زده

1  2  3  4  5  6  7  

خانوادهاينيمراقبصيترخازبعدبلندمدتيهابرنامهبه شما ينيبال مداخالت 21
  7  6  5  4  3  2  1  .ندارد يبستگ ماريب ندهيآ يبرا

كارازياجتماع-يروانيهاييتوانابهبوديبراخود مداخالت در شما 22
)Occupation ()7  6  5  4  3  2  1  .ديكن يم استفاده) كار بر مبتني يروش يا  

وزهايموضعيتومحلومبلماندمانيچكهدينيستقادر كارتان محل در شما 23
  7  6  5  4  3  2  1  .ديده تغيير ماريب يازهاين و قيعال اساس بر را تجهيزات

كردن،حماممانند(رايزندگروزمرهيهاتيفعالخودينيبال مداخالت در شما 24
 انجام ماريب توسط معمول طور به كه يساعت همان در...)  و رفتن ييدستشو

  .ديكن يم تمرين و اجرا ند،شو يم
1  2  3  4  5  6  7  

ازينمورديهامهارتتوسعهجهتيفرصتعنوانبهيكاردرمان به شما مارانيب 25
  7  6  5  4  3  2  1  .كنند يم نگاه عمرشان هيبق يبرا

معمولوروزمره)Occupations(يكارهابريدرمانيهاروش نييتع هنگام شما 26
  7  6  5  4  3  2  1   .ديكن ينم ديتأك

يكپارچگييهامهارتنيتمرمنظوربهرامارانيبباشد، ريپذ امكان چه چنان 27
  7  6  5  4  3  2  1   .ديده يم سوق اجتماع در موجود تسهيالت و خدمات سمت به ياجتماع

درهمگيماريبياجتماع-يروانويشناخت-يادراك،يحركت - يحس يها ييتوانا 28
  7  6  5  4  3  2  1   .رديگ يم قرار شما جهتو مورد يدرمان روش انتخاب

طيمحهيشبمحيطيآناجرايجهتكهدرمانازهاييحيطه شما كار محل در 29
  7  6  5  4  3  2  1  .ستين دسترس در يسادگ به باشد، فراهم برايش ماريب منزل

ارايهاجازهمركز،مراجعانتعدادباآنتناسبوشماكار محل پرسنل تعداد 30
  7  6  5  4  3  2  1  .دهد يم يكاردرمان در را فرد به منحصر و انفرادي كردييرو صورت به خدمات

دركرايكاردرمانفردهبمنحصركرديروخود،يشناختييتوانا حد در مارانيب 31
  7  6  5  4  3  2  1   .كنند يم
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ارتباط،دهدانجامروزمرهيزندگدراستليماماريبچهآن با شما يدرمان اهداف 32
  7  6  5  4  3  2  1   .ندارد

رايكاردرمان)انفرادي(فردبهمنحصركرديرومار،يبنيمراقب اي خانواده اعضاي 33
  7  6  5  4  3  2  1   .كنند ينم درك

احاطهخودزندگيبرتاكنديمكمكهاآنبهيكاردرمانكه معتقدند شما مارانيب 34
  7  6  5  4  3  2  1  .باشند داشته

يبرارا)Occupation-based(كاربرمبتنييكرديرواتخاذ ماش مراجعان تعداد 35
  7  6  5  4  3  2  1   .دهد ينم اجازه ماريب هر

  7  6  5  4  3  2  1  .ديكنينمثبترامراجعقيعال)Documentation(يسينو پرونده نديافر در شما 36
دريهمگبيمارياجتماع-يروانويشناخت-يادراك،يحركت - يحس يها ييتوانا 37

  7  6  5  4  3  2  1   .رديگ يم قرار شما توجه مورد يگذار هدف و يابيارز نديافر

،يكاردرمانچرادانندينمشماكارمحلدريبخشتواننيمتخصص گريد و همكاران 38
  7  6  5  4  3  2  1   .شود يم خوانده نام نيا به

فردبهمنحصرومؤثركرديروباماريبيبراشمازمانيريزي برنامه يها وهيش 39
  7  6  5  4  3  2  1   .هستند هماهنگ يكاردرمان

وهفتهآخردرتواننديمرايكاردرمانمطلوبخدماتشمامارانيب از،ين صورت در 40
  7  6  5  4  3  2  1   .كنند افتيدر التيتعط

يبراافتهيسازمان)Peer support group(انيهمتايتيحما يها گروه در شما 41
  7  6  5  4  3  2  1   .ديدار مشاركت ماران،يب

  7  6  5  4  3  2  1  .استخالقيتازسرشاروبخشانرژيمكاني ،يكاردرمان طيمح 42
خواندهنامنيابهيكاردرمانچراداننديمشمامارانيبنيمراقب اي خانواده ياعضا 43

  7  6  5  4  3  2  1   .شود يم

ماريببراييانفرادكردييروازحمايتيبرازاتيتجهوامكانات شما كار محل در 44
  7  6  5  4  3  2  1   .هستند دسترس در يراحت به

آموزشمراجعانبه)Occupation(كارمفهومدربارهكارتان محل در شما 45
  7  6  5  4  3  2  1   .ديده يم

يابيارزراماريب)Feeding(هيتغذيهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 46
  7  6  5  4  3  2  1   .ديكن ينم

نظافتو)Dressing(دنيپوشلباسيهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 47
  7  6  5  4  3  2  1   .ديكن يم يابيارز را ماريب

يابيارزراماريب)Bathing(كردنحماميهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 48
  7  6  5  4  3  2  1   .ديكن ينم

راماريب(Toileting)رفتندستشويييهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 49
  7  6  5  4  3  2  1   .ديكن يم يابيارز

  7  6  5  4  3  2  1  .ديكنينميابيارزراماريبفراغتاوقاتيهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 50
يابيارزراماريب)Vocational(ياحرفهيهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 51

  7  6  5  4  3  2  1   ).باشد اجرا قابل كه يمارانيب از دسته آن يبرا( ديكن يم
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)Home management(خانهتيريمديهاييتواناخودينيبال مداخالت در شما 52
  7  6  5  4  3  2  1  ).باشد اجرا قابل كه يمارانيب از دسته آن يبرا( ديكن يم يابيارزرا 

برايرا)Child care(كودكازيدارنگهييتواناخودينيبال مداخالت در شما 53
  7  6  5  4  3  2  1  ). باشد اجرا قابل كه يمارانيب از دسته آن يبرا( ديكن يم يابيارز بيمار

  7  6  5  4  3  2  1  .ديكنيمتوجهيجنسمسايلبهخود يها يابيارز در شما 54
  7  6  5  4  3  2  1  .دارند)Occupational(يكارتيماه شما يدرمان هاي روش 55
  

 كامالً موافق مخالف كامالً


