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 داشته باشد نقش مولدی -

 شرکت کند. هاسرگرمیو  هابازیدر  -

جدید را یاد گرفته و بر  هایمهارتهای روزمره، کودکان کار، یا مشارکت در doingاز طریق 

 نفسعزتتا  کندمیرا قادر  انو تجارب جدید، کودک هاکار. درگیری در شوندمیمسلط  هاآن

د. از طریق نعضوی فعال در جامعه حضور داشته باش عنوان بهمثبت را در خود ایجاد کرده و 

doing  که هر  شودمیکودک ایجاد اجتماعی در تعلق و مشارکت با دوستان و خانواده، حس

مشارکت کاردرمانگران این است تا  در سالمت و تندرستی او نقش دارند. هدف هاایندوی 

 باعث ،ی روزمره را تسهیل و تقویت کنند. عدم مشارکت در اعمال روزمرههافعالیتکودک در 

)ماندیش و  باشد د داشتهتوانمیقی روی او یمنفی عم تأثیرو کودک شده  ه شدنبه حاشیه راند

( 1998ی ویلکوک )هافعالیتاین فصل در اثر  .(2002؛ سگال و همکاران، 2003همکاران، 

است. ویلکوک  شده ایجاد برای کودکان، کارهابرای روشن کردن نقش مهم مشارکت در 

 doing ،beingاز  ترکیبی’عنوانبهرا ( کار) آکیوپیشن (، مفهوم1998)

استدالل نموده است که درگیری در  گونهاینو  عنوان کرده(، 249)صفحه becoming‘و

 هایبرنامهاز  ،. او تالش نمود تا شاغلین حوزه سالمتشودمیتندرستی سالمت و  سببها کار

های کاردر مشارکت یا  doingمداخالت سالمت فراتر بروند و روی فهم اهمیت  معمول

 هدفمند تمرکز کنند.

 قرار دهیم: توجه مورددر این فصل می خواهیم موارد زیر را  .1

 بررسی کنیم.جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی تکامل را در  doingاهمیت  .2

و  نفسعزتها منجر به رشد کارموفق در  مشارکتنشان دهیم که چگونه  .3

، doing در و یا هافعالیتدر  مشارکت عدمو اینکه چگونه  شودمیخودکارآمدی 

 .گذاردمیمنفی روی کودکان  تأثیر

از  ایدامنهاکتساب برای کودک را که  را بررسی می کنیم، کاردرمانی درویکریک  .4

 کارهایها یا doingدر  مشارکتبرای  اوتوانایی  رواینو از  توانمند کرده هامهارت

 .دهدمیارتقا روزمره را 

کودکانی در خصوص ، بآرام سازیو بازسازی  را برای همه کودکان در beingاهمیت  .5

 .دهیممیقرار  موردبحثدارند، عالج ال هایبیماریو  شدیدی هاتواناییکه نا
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  becoming و  doing، being اهمیت

را ، مفهوم کار رینی( و سا1978فیدلر و فیدلر ) یهافعالیتبا استفاده از  (1998ویلکوک )

( 1978. فیدلر و فیدلر )شرح دادbecoming و  doing، beingترکیبی از  عنوانبه

‘doing’  ظرفیت در مورد  یتحقیق، آزمایش و به دست آوردن شواهد فرآیند’عنوانبهرا

ویلکوک  تعریف نمودند. (306صفحه)‘نظارتتجربه، پاسخ، اداره، ایجاد و  منظور به ،شخص

. عالوه بر آوردمی، روشی برای تعامل اجتماعی و ارتباط با جامعه فراهم doingمعتقد است که

 ،جسمی، شناختی، عاطفی و هیجانی هایارتمه توسعهاکتساب و فرد را برای ، doingاین 

تعمق و لذت از  ’که  شودمیbeing منجر به doing . او مدعی است که سازدمیقادر 

که فرد حس درونی آرامش را تجربه است جایی و (214، صفحه 1968)مازلو،  است‘درون

 .کندمی
 :کندمیتعریف  گونهاینرا becoming ( 1998عالوه بر این، ویلکوک )

 که باشد کندمیتالش فرد که  آن چه 

  در تناسب استبه بهترین شکل با او آن چه که 

 کندمیبه آن را آرزو  شدنتبدیل آن چه که فرد. 

و برای رسیدن  کنندمیرا تعریف  هاآن being ، کنندمیمشارکت  هاآندر  افرادکه  کارهایی

یا تغییرات  becomingبه آن چه که آرزویش را در سر می پروراند ضروری هستند.  هاآن

که از  کندمی تأکیدو تغییر  تکامل( بر مفهوم 2005وبستر، -غیرقابل اجتناب )مریام تکاملی

درباره  فکرتبا ( 1990. ویلسون )یابدمیی روزمره بروز هافعالیتو مشارکت در  doingطریق 

ما را شکل  becomingکه هر آن چه که برای ما اتفاق می افتد ان نمود ، بیزندگی فرآیند

 بر سه بعد نشان دادند: تأکیدرا با becoming ( پیچیدگی 1978فیدلر و فیدلر ) .دهدمی

 becoming من 

  شایستگیbecoming 

 becoming یک وجود اجتماعی 

 becoming و  نفساعتمادبهو تجربه اتفاق می افتد و منجر به ایجاد حس تکامل از طریق

(، ریلی 1963(، اریکسون )1972یک کار تئوریکی از پیاژه ) ارتباط اجتماعی می گردد.

مشخص کاری  کاملرا در ت doing نقش، ذکرشده 7که در فصل  افراد دیگری( و 1960)

که باعث  شدهو شایستگی  نفسعزترشد منجر به مثبت،  کاریو مشارکت  Doing. کندمی
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 آن راو تسلط بر  محیطشانانگیزه ای درونی برای کشف  هاانسان. شوندمی becoming ارتقا

(. 1978)فیدلر و فیدلر،  تبدیل شوندبه افرادی شایسته  تا دهدمیانگیزه  هاآنبه  دارندکه

هسته زندگی  ”being“ و ”doing“ تعادلی پویا بین ’( پیشنهاد نمود که1998ویلکوک )

 هاآنبه هردوی  ،داردبا فرد  بهترین تناسب راکه هر آن چه یعنی ”becoming“و سالم است

 (.251)صفحه  ‘بستگی دارد

او  گیرکردندرحوزه سالمت، رشد جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک را با  شاغلین

 ایحرفه کاردرمانی’که ( اظهار نمود1998ویلکوک ). کنندمی تسهیل doingی هافعالیتدر 

یشان هاتوانمندیتا زندگی شان را با تسهیل استعدادها و  کندمیاست که به افراد کمک 

بخشی از پروسه  هاآندرواقع ... کنندمین هاآنهمه کار را  حالدرعین،اما دگرگون کنند

becoming که  بیان نمود که گونهاین(. عالوه بر این، او 251)صفحه  ‘ندهست افراد

از طریق تسهیل افراد becoming و doing ،beingکمک به  منظور بهکاردرمانگران 

. دیده اند آموزشدر کارهای هدفمند،  هاآن گیرکردنبا در ،یشانهاتوانمندیاستعدادها و 

ی روان و مستمر نه ترتیبی است و نه خطی، بلکه حرکتbecoming و doing،beingپروسه  

 و به ترتیب های متنوعی اتفاق می افتد. بوده 

ی هاتوانمندیساله با  16تا  10با کودکان در مصاحبه خود ( 2001ویرگین و ماندیش )

و  ندقراردادمورد کاوش را  مشارکت در کارهادر خصوص را  هاآنمختلف جسمی، تجارب 

 (occupationکار )ویلکوک در خصوص  توسط شده ارائهشواهد بیشتری در خصوص مفهوم 

که  نشان داد هاآنمطالعه  نمودند.فراهم  becoming و  doing ،beingآمیزشی از  عنوانبه

کودکان دیدگاه خود را در این مطالعه . می گردد هاآنتکامل کودکان منجر به  مشارکت کاری

خودکارآمدی و ارزش نهادن بر دستاوردهای خود عنوان  کاملت نظر ازdoing در خصوص 

 ساله توضیح داد که چقدر ازبازی سوکر لذت می برد: 10نمودند. یک کودک 

و به  دهن میوبه شما احساس خوبی در مورد خودته چون برای من مهم )بازی سوکر( این  ’

به آدم  نفسعزت حسبشناسید.  وو دیگران رنید مشغول کونرو تا خودت هشما کمک می کن

در به موفقیت  کنیدمینگاه  ونوو ا می گردیدقتی به عقب برو، دارهاحساس خوبی  ود می ده

 )نسخه چاپ نشده( ‘. کنیدمیافتخار اون 
های دوران کودکی، با خصوصیت سازندگی در کاردر  مشارکت( اظهار نمود که 1993کالرک )

. کودکان در مطالعه باشدمی، مرتبط انسانیک  عنوانبهفرد  ’becoming‘یا  سالیبزرگ

 کهاینکالرک را حمایت کرده و آگاهی شان در خصوص  ات( اظهار2001ویرگین و ماندیش )

 : ندقرارداد موردبحثرا  شودمی’becoming‘ی مدرسه منجر به هافعالیتمشارکت در 
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این مهمه که نمره  ن.مهم م. نمراتهپیدا کردن شغل خوب مهم و می دونید رفتن به دانشگاه’

چون  ؛پیش روم رو باز می زارم هایگزینهشم که می خوامو باون چیزی  تاهای خوبی بگیرم 

 )نسخه چاپ نشده(‘بزرگ می شم چه چیزی می خوام.  کهوقتینمی دونم 

کار را ی جسمی شان، هاتوانایینظر از سطح رشدی یا  این مطالعه نشان داد که کودکان، صرف

 .گیرندمیلی مهم در نظر عام عنوانبه

 کاریمشارکت نتایج 

و  شده ، سالمت افراد حفظمشارکت در کارهاکه از طریق بیان نمودند ( 1998م و الو )اوب

. یابندمی یشان تکاملهافعالیت، کارها و . عالوه بر این، در طی دوره عمر افرادیابدمیتوسعه 

در  هاآنزمانی که . دهندمیو کارهای کمی انجام  هافعالیتنوزادان و کودکان خردسال، 

doing  دهندمیانجام ها را کار، مجموعه ای از شوندمیبا خانواده، دوستان و سایرین درگیر 

، هم بازی و یا دوست، گسترش دهند )داویس آموزدانشیک کودک،  عنوان بهکه نقش شان را 

، تکامل او باشدمیکودک خاص  یهافعالیت(. به همان اندازه که مجموعه 2004و پوالتاجکو، 

دروان کودکی، رشد جسمی،  کارهایو  هافعالیتاست. مشارکت در  فردمنحصربهنیز خاص و 

 مورددر ادامه خود  نوبه به اهاین. همه کندمیرا متاثر شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک 

 قرار خواهند گرفت. بحث

ی حرکتی در طی دوران اولیه کودکی، هافعالیتکودک در عملکرد که  انددادهتحقیقات نشان 

شامل رشد جسمی (. 2003)مکناب،  باشندمیموفقیت تحصیلی او  کننده مهم بینیپیش

ی معمول هافعالیتاز  ختلفیمجموعه م doingحرکتی متنوع، از طریق  هایمهارت کسب

 :واقع در شوندمیی حرکتی هافعالیت. زمانی که کودکان خردسال درگیر باشدمیکودکی 

 قدرت جسمی 

 هماهنگی 

 کنترل حرکتی 

 و همچنین آگاهی از محیط اطراف 

دوران کودکی  doingی هافعالیت. زمانی که کودکان در کنندمیتقویت را در خودشان 

 هاآندر ابتدا کنترل  ؛کنندمیز مراحل متنوع رشد و تکامل جسمی عبور ا ،کنندمیمشارکت 

اما به تدریج حرکات پیچیده و ارادی مانند راه رفتن، پریدن،  باشدمیروی حرکات محدود 

 طور به. رشد حرکتی درشت و ظریف شودمیایجاد  هاآنسلیس در و نوشتن  گرفتن توپ
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ی و یا قموسی هایکالسیی از قبیل هافعالیتو زمانی که کودک در  یابدمیمستمر ادامه 

 . شوندمیپاالیش  هامهارتاین ، کندمیشده مشارکت  دهیسازمان هایورزش

( 1972. پیاژه )کندمیکمک  شناختی هایمهارتبه کودک در رشد  doing، هااینعالوه بر 

را شناسایی کرد.  کندمیپیشرفت  هانآچهار مرحله رشدی و فرایندهایی که کودک از طریق 

که از تولد تا حدود دو سالگی طول می کشد. در  باشدمی1حرکتی -مرحله حسی ،مرحله اول

تا جهان را درک کند. از  کندمیحسی و حرکتی خود استفاده  هایقابلیتاین مرحله کودک از 

م آن مرحله تفکر پیش که نا شودمیدوسالگی تا حدود هفت سالگی کودک وارد مرحله بعدی 

تا در  شودمیو قادر آغاز شده و انمایش های ذهنی کودک ، است. در این مرحله 2عملیاتی

یازده سالگی  تا هفتدر حدود  3خالقانه و نمادین درگیر شود. مرحله عملیات عینی هایبازی

و فرآیند تفکر او  کندمیمنطقی و عینی تفکر  صورت به. در طی این مرحله کودک دهدمیرخ 

. مرحله آخر، مرحله صورت می پذیردdoing  به میزان زیادی از طریق تجارب عملی و یا

. پیاژه پردازدمیمنطقی و انتزاعی به تفکر  طور بهکودک  آنجاکه در  باشدمی4عملیات رسمی

 هایبازی، همچنین نقش کندمی تأکیدتجربی برای رشد شناختی  آموزشبر اهمیت نقش 

 .دهدمیقرار  تأکیدرا مورد جدید در هر کدام از این مراحل  هایمهارتناختی در اکتساب ش

 doing 8که در فصل شودمی اجتماعی هایمهارتاجتماعی شدن و رشد همچنین منجر به 

، کودک همراه بودن با های روزمرهکاربه آن پرداخته شده است. از طریق تمرین و درگیری در 

و گرفتن نوبت، به رشد پارک  . تجربه کودکان خردسال از بازی درآموزددیگران را می 

. تئوری یادگیری اجتماعی بندورا اهمیت رفتارهای مشاهده کندمیکمک  هاآناجتماعی شدن 

 :کندمیرا مشخص doing گرانه و مدل سازی و 

 ؛کنند وجهخودشان ت کارهای تأثیر بهتنها  ،ه باید بکنندچاگر افراد برای آگاه شدن از اینکه  ’

گفت  توانمی ،شدمی یادگیری پروسه ایی خطرناک خواهیم بگوییمحتی اگر ندر این صورت 

از  و مشاهده صورتبه. خوشبختانه بیشتر رفتارهای انسان می بودبسیار پردردسر  فرآیندی

 ،درباره یک ایده شکلی از طریق مشاهده دیگران که به چه، شوندمیآموخته طریق مدل سازی 

                                                
1sensorimotor stage  
2operational thought stage-pre  
3concrete operations stage  
4formal operations stage  
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بعدی این اطالعات رمزگذاری  هایفرصتدر  به این صورت .دهندمیجدید را انجام  یرفتار

 .(22)صفحه  ‘ گیرندمیقرار  استفاده موردراهنمای فرد  عنوان بهشده 

doing  ین مکانیسم های اجتماعی ترقویبا سایر کودکان یکی از  هافعالیتدر مشارکت یا

( انجام گرفت، 2004در مطالعه کیفی اخیر که توسط زیلبربرات و ماندیش ). باشدمیشدن 

های روزمره کاری متفاوت، در مورد هاتوانایی( با سالهدهوالدین و کودکان )سن هشت تا شانز

مورد پرسش قرار گرفتند. مصاحبه جامع و کامل با نه والد و ده کودک در مورد دلیل  انکودک

نگاه غالب در این انجام گرفت.  ،کنندمیمشارکت ی مختلفی هاالیتفعاینکه چرا کودکان در 

نمود:  بیانیکی از کودکان در همین راستا با دوستان بود.  doingی هافعالیتاهمیت  مطالعه،

’... “being” شودمیو باعث سرگرمی و لذت  دقرار دار مهایاولویتبا دوستان، در صدر... .‘ 

 
در دوران که  باشدمیی مهم مراقبت از خود هافعالیتیکی از  هانامسواک زدن دند 1-6شکل 

 .شودمیآموخته  یکودک

بیان نمود:  تعریف هویت شخصیبا  راکار ( اهمیت 1999کریستینسن ) ،رشد عاطفیدرباره 

یکی از نیازهای الزامی که هر انسانی دارد این است که قادر باشد هویت خاص خود را به ’

خاصی  هر کودکی با ظرفیت (.547)صفحه ‘زندگی او معنا ببخشد بیان کندشیوه ای که به 

او بستگی  beingو   doingهمچنین وازندگی  هاینقش که به آیدمیبه دنیا  becomeبرای 

زندگی ما  هاینقشهایی که در ذات کارو  هافعالیتموفق در  مشارکت. هویت ما از طریق دارد

یک خواهر یا  عنوان بهیک کودک هویت خود را ، مثال عنوان به. گیرندمیوجود دارند شکل 
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تکامل مدرسه،  آموزدانش، یک دوست، یک عضو تیم بسکتبال، یا یک 1برادر، یک خودمراقب

، اندشدهمقرر  کاریاجتماعی و  هاینقشاین  وسیلهبهیی که هافعالیت. تسلط بر بخشدمی

یش را مسواک بزند، هانابتواند دند باید. یک خودمراقب، شودمیمثبت  2منجر به خودشناسی

یک  کهدرحالیانجام دهد؛را  هخانمربوط به مستقل بپوشد، کارهای طور بهرا  هایشلباس

را در حین  یا آنو  به داخل حلقه پرتاب کندتوپ را ل بزند، بدری باید بتواندبازیکن بسکتبال 

، اکثر کودکان هافعالیتاین  doingرا ببینید(. از طریق   6-2و  6-1 هایشکلدویدن بگیرد )

فردی موفق می نگرندکه این  عنوانبهو خودشان را  کنندمیپاالیش  و شان را توسعه هایمهارت

و برای موفقیت در کارها، خواهند توانست روی  شدهثبتو خودکارآمدی م نفسعزتمنجر به 

 .ی خود تکیه کنندهاتوانایی

 
تا مشارکت در  کندمیانجام کارهایی مانند شستن ظرف ها به کودکان کمک  2-6شکل 

 کارهای خانه را یاد بگیرند.

 

                                                
1carer-self  
2identity-self  
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 انجام کارهاناتوانی در پیامدهای 

جسمی، شناختی، اجتماعی و یا  مختلفی از قبیل مشکالتبسیاری از کودکان، به دالیلی 

 کهدرحالی. مشارکت کنند را ندارندهای معنادار کارموفق در  طور به کههیجانی، مجال آن 

توسط  ،جسمی/حرکتی، نقص شناختی و آشفتگی هیجانی هایمهارتپیامدهای مشکالت در 

اقتصادی ممکن است کمتر  -عوامل اجتماعی تأثیر، شودمیمکرر دیده  طوربهکاردرمانگران 

مانع که  اجتماعیو بع مالی منایا  فقدان سرمایه ها علتبه  ،از کودکان رخیب واضح باشد.

محرومیت ؛ شودمی را ارتقا دهد هاآن د خودشناسیتوانمیبه تجاربی که  هاآندسترسی 

که فقر، سوء استفاده،  باشندمیکودکانی  ی از این قبیل،هایمثال. کنندمیرا تجربه را  1کاری

ی هافعالیت توانندمین یکودکانچنین . وقتی اندکردهبالیای طبیعی، خشونت و جنگ را تجربه 

 ی که انپیامدهای منفی زیادی در انتظار آنان خواهد بود. کودک ،معمول کودکی را انجام دهند

doingکه این )د ننداشته باش ی هستندچه کس کهایناز  درستید ممکن است حس نندار

 برای انجام هاآنتوانایی شدن محدود  به علتخود،  نوبهبه(. استهمان خودشناسی 

فرد حس  . کار، به زندگیگیردمیمنفی قرار  تأثیرتحت  هاآنbecoming کارهایشان، 

به هم خوردن ، کار (. بدون1999، 2کوک و)ربری بخشدمیو به وجود او معنا  دادههدفمندی 

. شودمیهویت شخصی  از دست رفتنیا  کاریکاهش شایستگی در عملکرد عادت ها منجر به 

، در خصوص کارتحقق نیازهای انسانی شان  را براییم مراجعان توانمیکاردرمانگر، ما  عنوان به

 ی کاری شان دست یابند.هاظرفیتفراهم کنیم تا به  هاآنو این امکان را برای قادر سازیم 

و انزوای  طرد شدند منجر به توانمیهای معمول دوران کودکی، کارناتوانی برای مشارکت در 

ی ساده مانند بستن بند کفش، باز و بسته کردن هافعالیتد. ناتوانی در تسلط بر اجتماعی شو

منفی عمیقی داشته باشد )سگال و  اتتأثیرد توانمیدکمه، راندن دوچرخه یا یادگیری نوشتن 

( با دوازده تن از والدین 2003را ببینید(. ماندیش و همکاران ) 6-3( )شکل 2002همکاران، 

گزارش کردند که شکست در  هاآنمصاحبه کردند.  3هماهنگی تکاملی کودکان با اختالل

در همچنین دوران کودکی، برای کودکانشان ویرانگر بوده است. والدین  هایمهارتتسلط بر 

اتی که تأثیری روزمره به بحث پرداختند. مادر پائول از هافعالیتمورد اهمیت موفقیت در این 

او ایجاد کرده بود  برنامهفوقی هافعالیتناتوانی پسرش از راندن دوچرخه و اسکیت، روی سایر 

 آگاه بود. او گفت: کامالً

                                                
1occupational deprivation  
2Rebeiro& Cook  
3developmental coordination disorder (DCD)  
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داشتن و ما بیرون پیست ایستاده بودیم. هر بچه ای می  سواریدوچرخهنمایش  یک خب اونا’

. ما می برونه تتونست یا دوچرخه رو انتخاب کنه یا اسکیتو اون هیچ کدومو نمی تونس

دونستیم که اون داره به این فکر می کنه که االن بچه های دیگه در حال مانور دادن با 

دوچرخه هاشون هستن و اون داره به این فکر می کنه که یه دوچرخه تو خونه داره که نمی 

)ماندیش و ‘ اون دوچرخه دیگه براش خیلی کوچیک شده. درواقع، از اون استفاده کنهتونه 

 (591، صفحه 2003کاران، هم

 
تقل شدن در سبرای کاوش محیط، مالزم راندن دوچرخه به کودکان آزادی  3-6شکل 

 .کندمیفراهم و ماجراجویی با دوستانرا  جابجایی

کودکان به  به این نتیجه دست یافت که توانمی استناد به شواهد موجود در تحقیقات،با 

 که این: رگیر شده و سرگرم شوند،ها دکاری نیاز دارند تا در هایفرصت

 برای سالمت شخصی شان 

 برای مقبولیت توسط همتایان 

 برای پیدا کردن دوست 

  خاصی خوب عمل کنند هایدرزمینهآن که بتوانند بر ای 

  جدید هایمهارتو برای اکتساب 


