
 مطالبفهرست 

 1 1فصل 

 1 یدر جامعه امروز شانیهاتیها و فعالنقش ط،یکودکان، مح

 2 یکودکان درجامعه امروز 
 2 ط اجتمایعیمح
 4 یکیی   ط فیمح
 یمح

 
 4 ط فرهنیک

 5 کالیط تکنولوژ یمح

 6 چهارچوب عملکرد الملیلی   ب یبنددسته
 𝑰𝑪𝑭 7ساختار
 𝐈𝐂𝐅 10ها بهواکنش

 11 کودکان  یشنهایوپیها وآکنقش

 12 انواع نقشها

 14 در زمان کودیک یکار   یهانقش

 15 ت نقشیاهم

 16 یی  ادگیشدن و  ها، اجتمایعنقش

 ینقش وشا ی  ناکارا
 

 18 نقش   ستیک

 20 دهیچک

 21 منابع

 26 2فصل 

 26 کودکان یها و عملکرد کارخانواده

 27 یها در جامعه امروز خانواده

 27 و کارکرد خانواده لیدر تشک اتیی  تغ

 28 انواع خانواده و تنوع آنها

 29 کودکان درون خانواده

 32 هااز خانواده بای  ینقش جامعه در پشت



 کاردرمانی با کودکان   و

 35 کودکان  یهاشنیوپیها و آکها بر نقشخانوادهی  تأث

 37 خانواده محور کرد یرو 

 39 خدمات همکارانه یو ارائه نیوالد یهامشارکت

 40 خانواده یهاشنیوپیآک

 42 هااز حقوق کودک و خانواده ینقش متخصصان کودک در طرفدار 

 43 مراجعان یبرا تیحما

 45 از طبقات اجتمایع تیحما

 45 ت  یحما یهامهارت

 46 دهیچک

 46 منابع

 52 3فصل 

 52 ط بر مشارکت کودکانیات محی  تأث

 53 کودکان  یهاطیمح تیماه

 56 خانه یهاطیمح

 56 محله یهاطیمح

 60 اجتمایع یهاطیمح

 62 یمجاز  یهاطیمح

 65 کودکان  یهاطیمح اب  یارز 

 65 ی  ایاطالعات جغراف یهاستمیس

 67 خاص یهاطیمح ای  یارز 

 69 همکارانه یطیمح تیو حما طرایح

 69 عنوان همکارکودکان به

 70 کودکان  یباز  یهای   زم

 74 دهیچک

 75 منابع

 83 4فصل 

 83 مشارکت کودکان در مدرسه و جامعه



 84 مشارکت

 85 مشارکت یبندطبقه

 89 ، سالمت و رشدمشارکت: ارتباط با تندرست  

 91 یشن و عملکرد کار یوپیمشارکت: ارتباط با آک

 92 ایسیموارد س

 93 یکیی   ط فیمح

 95 ط اجتمایعیمح

 95 مشارکت در جامعه

 95 یکیی   ط فیمح

  ط اجتمایعیمح
 

 97 و فرهنیک

 99 یط اقتصادیمح

 101 مشارکتکاردرمانگران و 

 101 ل مشارکت کودکانیجهت تسه شنایسکرد بومیک رو ی

 104 ، چند سطیحکرد چند روش  یک رو یمشارکت:  یی  کارگبه

 104 بر نقاط قوت مبتت   یکردیاتخاذ رو 

 105 یو جامعه ساز ت یحما

 106 ک مراجع: متئوی برریس

 108 قیتحق

 111 دهیچک

 113 منابع

 120 5فصل 

 120 کودیک  یها ی   وپشیاده از زمان در آکاستف

 121 تقسيم زمان

  یهاتیفعال
 

 123 هروزمر  زندیک

 124 کار

 125 ر استفاده از زمانمؤثر ب یانهیو زم عوامل شخیص

 125 عوامل شخیص

 126 یانهیعوامل زم



 کاردرمانی با کودکان   ح

 127 زمان بر سالمت  اثر استفاده از 

 134 وجود دارد؟ یتعادل کار  کی ا یآ

 137 رد؟یپذ یم ی  تأث انی   چه م خانواده و اجتمایع یی  از جانب تغ یتوازن کار 

 138 ؟د ی  گقرار یم یفناور  یی  تغ ی  تحت تأث انی   چه م ت  یتعادل فعال

 142 به توازن دنینقش کاردرمانگران در رس

 142 مداخله در سطح شخیص

 143 مداخله در سطح خانواده

 144 است  یو س مداخله در سطح اجتمایع

 144 دهیچک

 145 منابع

 156 6فصل 

DOING ،BEING  وBECOMING : 156 

 156 کودکان  یها براآن  تیاهم

 becoming 158و   doing ،being تیاهم

 160 یمشارکت کار  جینتا

 164 در انجام کارها ناتوای   یامدهایپ

 Doing 166 یقادرساز  یبرا ب  کردهایرو 

 167 حرکت   یی  ادگی یکردهایرو 

 168 بر شواهد مبتت   نیتمر 

 168 محور-مراجع نیتمر 

 169 (ICFو سالمت ) عملکرد، ناتوای   ِالملیلی   ب یبندطبقه

Being 173 دیرا فراموش نکن 

 176 تیکودکان و معنو 

 being 180و  ت  یمراقبت تسک

 182 یتعادل کار 

 183 دهیچک



 184 منابع

 189 7فصل 

 189 کودکان  یتکامل کار 

 191 یتکامل کار  فیتعر 

 192 هااز آن زشیو تما تکامل انسای   یهاشکل ر یسا ی   آن ب ی: جاگذار یتکامل کار 

 194 یکار   تیدر سطح خرد: تکامل صالح یتکامل کار 

  کی جاد ی: ااب  یسطح م ،یتکامل کار 
 

 198 یکار   دوره زندگ

 198 (IMOD) یتکامل کار  مدل تعامیل

 200 کنش متقابل  اصول

 201 چندگانه یگرها  یی   تع

 211 چندگانه ی  الگوگرا

 211 چندگانه یهای  متغ -1

 213 انسان یشکل کارها یی  سطح کالن: تغ یتکامل کار 

 215 مداخالت یبرا ب  کاربردها

 217 دهیچک

 217 منابع: 

 224 8فصل 

 224 یمشارکت کار  یبرا و اجتمایع ارتبایط یهامهارت

 225 ارتبایط یهااکتساب مهارت

 226 فیتعار  برخ  

 228 تعامل اجتمایع دگاهید

 229 مراحل ارتباط

 234 ش  ینما -اجتمایع یتکامل باز 



 کاردرمانی با کودکان   ی

 235 کودک دبستاب    ارتبایط یهامهارت

 یشا
 

 236 یادرون حرفه تیر ی: مداجتمایع یهاو مهارت اجتمایع ستگ

 یشا فیتعر 
 

 237 اجتمایع یهاو مهارت اجتمایع ستیک

 238 دوست  

 239 اجتمایع یهامهارت صیکودکان ِبا نقا

 241 اجتمایع یهامهارت ای  یارز 

 245 اجتمایع یهات مهارتمداخال 

 252 دهیچک

 252 منابع: 

 258 9فصل 

 258 کنندهیباز  کیعنوان رشد و پرورش به

 259 یباز  فیتعر 

 262 ی: کارکرد باز یارزش باز 

 263 کنندهیباز  ینقش کار 

 265 مشارکت یساز نهی: بهطیو مح یکودک، باز   انیآل م دهیتناسب ا لیتسه

 266 مداخله تیهدا یبرا اب  یاستفاده از ارز 

SUIZIE 267 یباز  قیرشد از طر  اب  ی: ارز 

 270 گویس  یباز  لیو تسه ای  ی: ارز سا یکا

 275 هاکنندهتیموانع و حما اب  ی: ارز یباز  یمناسب برا تیاز وضع نانیاطم

 276 یو باز  طیکودک، مح  انیتناسب مناسب م لیتسه

 284 دهیچک

 284 منابع

 291 10فصل 



مراقبت از  یازهاین تیر یکار را انجام دهم: پرورش دادن، توسعه دادن و مد  نیا توانممن یم
 291 خود کودک

 293 مراقبت از خود کودکان یهامهارت

 294 مشارکت کودکان در مراقبت از خود یساز نهی، بهADL یهاچالش تیر یمد

 319 در مشکالت مراقبت از خود کودکان ICFمدل  یاستفاده

 330 مراقبت از خود یهامهارت تیاهم

 331 دهیچک

 332 منابع

 337 مدرسه یو آماده کردن کودکان برا کاردرماب  

 338 دوران کودگ یدرک گذارها

 339 گذار به دبستان

 341 گذار  یهامدل

 341 مدل گذار مهاری  

 347 مناسب یانجام گذارها یکمک به کودکان برا

 348 آل دهیتناسب ا

 350 مداخالت کاردرمای  

 351 دهیچک

 352 منابع

 360 12فصل 

 360 آموزان در کالس درسمشارکت دانش

 361 آموزاندانش ینقش کار 

 364 آموزدانش

 366 یی  ادگی طیمح

 366 یکیی   حوزه ف



 کاردرمانی با کودکان   ل

 373 از آموزش کودکان تیدر حما کاردرماب  

 373 در مدارس کاردرمای    ای  یارز 

 376 در مدارس ت کاردرمای  مداخال 

 379 دهیچک

 381 منابع: 

 388 13فصل

 388 مدرسه یکیی   ف یهاتیمشارکت کودکان در فعال

 389 کنندهیی   و عوامل تع ا یمزا ف،ی: تعار گیی   ف تیفعال

 389 فیتعار 

 389 ایمزا

 390 کنندهیی   عوامل تع

 391 گیی   ف تیکودکان و فعال  امونی  پ معضالت فعیل

 393 مدرسه در برنامه درش گیی   ف تیفعال

 394 مکان و ساختار ورزش مدارس

 395 در برنامه درش و دشمت   دوست   جاد ی: اگیی   ف تیفعال

 397 مدرسه فراتر از برنامه درش گیی   ف تیفعال

 397 حی    زنگ تفر 

 399 انتقال به مدرسه و از مدرسه

ای   تیفعال  401 و کاردرمای   جی 

 403 دهیچک

 405 منابع

 416 مدرسه طیمشارکت فراتر از مح فیتعر 

 421 و اوقات فراغت اجتمایع هیرسما

 422 تعادل

 422 اوقات فراغت

 SCOPE-IT 426استفاده از زمان: مدل  یمدل چندبعد



 427 اوقات فراغت سالم

 427 اجتمایع روای   یایمزا

ه حفاظت    428 هاتیفعال گسی 

ش شا  یگسی 
 

 429 ستیک

 430 اوقات فراغت در معرض خطر

 430 منف   جینتا

 431 از حد شیب افتهیساختار  تیفعال

 432 ونیز یتلو  یتماشا

 433 وتریاستفاده از کامپ

 434 دهیچک

 435 منابع


