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Objec ve The purpose of the present study was to analyze the concept of occupa onal therapy handling 
in the children with cerebral palsy from the perspec ve of occupa onal therapy instructors and clinicians 
in Iran.
Materials and Methods In this qualita ve study, the hybrid model was used in three phases to analyze the 
concept of handling in the children with cerebral palsy. In the theore cal phase, we conducted a review 
of relevant ar cles published un l the year 2014 in authen c databases. In the fieldwork phase, the sam-
pling was done randomly through deep and semi-structured interviews with six clinical therapists and 
mee ng with the presence of 11 therapists and two observa ons in clinic. Then, the results were writ-
ten and the content was analyzed. In the final phase, the two previous phases were generally analyzed.
Results The results were classified in five main categories as: (1) care of child, (2) management of treat-
ment, (3) manual techniques, (4) educa on of ac vi es of daily living (ADL), and (5) li ing and carrying. 
According to the par cipants, core a ributes of handling include “control, safety, transfer and posi on-
ing”.
Conclusion It seems that the results of this study may help in clarifying the concept of occupa onal ther-
apy handling in children with CP. In addi on, by iden fying the process, barriers and facilita ve factors, 
and the concept of handling, occupa onal therapy instructors and therapists will be able to design and 
run their educa onal ac vi es based on scien fic findings which can provide them with the necessary 
condi ons for educa on, learning and proper execu on of handling in occupa onal therapy.
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هدف هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى، براساس تجربۀ کاردرمانگران بالینى و  هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى، براساس تجربۀ کاردرمانگران بالینى و 
مدرسان کاردرمانى در جامعۀ ایرانى بود.مدرسان کاردرمانى در جامعۀ ایرانى بود.

روش بررسى این مطالعه از نوع کیفى است که تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ در کودکان فلج مغزى به روش هیبرید، در سه مرحله  این مطالعه از نوع کیفى است که تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ در کودکان فلج مغزى به روش هیبرید، در سه مرحله 
انجام شد. در مرحلۀ نظرى، مرورى بر مقاالت مرتبط موجود در پایگاه هاى اطالعاتى معتبر تا سال انجام شد. در مرحلۀ نظرى، مرورى بر مقاالت مرتبط موجود در پایگاه هاى اطالعاتى معتبر تا سال 20142014 صورت گرفت و مقاالت ارزیابى  صورت گرفت و مقاالت ارزیابى 
و تحلیل شد. در مرحلۀ کار در عرصه، نمونه گیرى بصورت هدفمند و از طریق مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختارمند با و تحلیل شد. در مرحلۀ کار در عرصه، نمونه گیرى بصورت هدفمند و از طریق مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختارمند با 6 کاردرمانگر بالینى،  کاردرمانگر بالینى، 
میزگرد بحث و گفتگوي تخصصى با حضور میزگرد بحث و گفتگوي تخصصى با حضور 1111 کاردرمانگر و دو مشاهده در کلینیک صورت گرفت. سپس نتایج دست نویس شد و تحلیل  کاردرمانگر و دو مشاهده در کلینیک صورت گرفت. سپس نتایج دست نویس شد و تحلیل 

محتوا صورت گرفت. در مرحلۀ نهایى، تحلیل کلى از دو مرحلۀ قبل به انجام رسید. محتوا صورت گرفت. در مرحلۀ نهایى، تحلیل کلى از دو مرحلۀ قبل به انجام رسید. 
یافته ها پنج درونمایۀ اصلى براى مفهوم هندلینگ استخراج شد که عبارتند از: «مراقبت از کودك فلج مغزى»، «مدیریت درمان»،  پنج درونمایۀ اصلى براى مفهوم هندلینگ استخراج شد که عبارتند از: «مراقبت از کودك فلج مغزى»، «مدیریت درمان»، 
«درمان هاى دستى»، «آموزش مهارت هاى روزمرة زندگى» و «حمل و جابه جایى». هم چنین درونمایه هاى مربوط به ویژگى هاى هندلینگ «درمان هاى دستى»، «آموزش مهارت هاى روزمرة زندگى» و «حمل و جابه جایى». هم چنین درونمایه هاى مربوط به ویژگى هاى هندلینگ 

براساس نظرات مشارکت کنندگان؛ کنترل، ایمنى، حرکت و وضعیت دهى شناسایى شدند.براساس نظرات مشارکت کنندگان؛ کنترل، ایمنى، حرکت و وضعیت دهى شناسایى شدند.
نتیجه گیرى به نظر مى رسد نتایج این پژوهش مى تواند تا حدودى به واضح ترشدن مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى کمک  به نظر مى رسد نتایج این پژوهش مى تواند تا حدودى به واضح ترشدن مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى کمک 
نماید .همچنین با شناسایى فرایند عوامل تسهیل کننده، بازدارنده و مفهوم هندلینگ، مدرسین و کاردرمانگران بالینى خواهند توانست با نماید .همچنین با شناسایى فرایند عوامل تسهیل کننده، بازدارنده و مفهوم هندلینگ، مدرسین و کاردرمانگران بالینى خواهند توانست با 
تکیه بر دانش مبتنى بر یافته هاى علمى، فعالیت هاى درمانى و آموزشى خود را به گونه اى طراحى و اجرا کنند که شرایط الزم براى آموزش، تکیه بر دانش مبتنى بر یافته هاى علمى، فعالیت هاى درمانى و آموزشى خود را به گونه اى طراحى و اجرا کنند که شرایط الزم براى آموزش، 

یادگیرى و اجراى صحیح هندلینگ در کاردرمانى فراهم آید.یادگیرى و اجراى صحیح هندلینگ در کاردرمانى فراهم آید.
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مقدمهمقدمه
رشدى–حرکتى حرکتى  ثابت  اختالالت  از  گروهى  مغزى،  رشدىفلج  ثابت  اختالالت  از  گروهى  مغزى،  فلج 
غیرپیشرونده است که در جنین درحال رشد یا مغز نوزاد اتفاق غیرپیشرونده است که در جنین درحال رشد یا مغز نوزاد اتفاق 
مى افتد و در تمام طول زندگى ادامه پیدا مى کند [مى افتد و در تمام طول زندگى ادامه پیدا مى کند [1] و یکى ] و یکى 
از شایع ترین دالیل ناتوانى در کودکان به شمار مى آید [از شایع ترین دالیل ناتوانى در کودکان به شمار مى آید [2]. این ]. این 
بیماري در اثر آسیب به مراکز کنترل حرکتی در مغز در حال رشد بیماري در اثر آسیب به مراکز کنترل حرکتی در مغز در حال رشد 
ایجاد مى شود و مى تواند در دوران بارداري، حین تولد نوزاد یا بعد ایجاد مى شود و مى تواند در دوران بارداري، حین تولد نوزاد یا بعد 

از تولد، تا سن از تولد، تا سن 3 سالگی رخ دهد [ سالگی رخ دهد [1]. ]. 
شیوع آن در ایران شیوع آن در ایران 2/0606 در هر هزار تولد زنده [ در هر هزار تولد زنده [3] و در کشورهاى ] و در کشورهاى 
دیگر مانند سوئد، چین و آمریکا حدود دیگر مانند سوئد، چین و آمریکا حدود 2 در هر هزار تولد زنده  در هر هزار تولد زنده 
گزارش شده است که میزان آن در دو دهۀ گذشته در کشورهاى گزارش شده است که میزان آن در دو دهۀ گذشته در کشورهاى 

غربى ثابت بوده است [غربى ثابت بوده است [4]. فلج مغزى باعث محدودیت حرکتى ]. فلج مغزى باعث محدودیت حرکتى 
مى شود و اختالل حرکتى عموماً همراه با اختالالت حسى، درکى، مى شود و اختالل حرکتى عموماً همراه با اختالالت حسى، درکى، 
شناختى، ارتباطى، رفتارى، تشنج و مشکالت اسکلتى-عضالنى شناختى، ارتباطى، رفتارى، تشنج و مشکالت اسکلتى-عضالنى 

است [است [5].].
اخیراً درمان فلج مغزى به طور فزاینده اى بر فعالیت هاى هدفمند اخیراً درمان فلج مغزى به طور فزاینده اى بر فعالیت هاى هدفمند 
بیشتر  و  است  شده  متمرکز  بیشتر   و  است  شده  متمرکز  مراقبت ازخود2  و  مراقبت ازخود  و  تحرك1  تحركمانند:  مانند: 
راهکارهاى ارائه شده در این زمینه، مداخالت تکلیف محورراهکارهاى ارائه شده در این زمینه، مداخالت تکلیف محور3 (هدف  (هدف 
درمان معطوف به موفقیت در اجراي تکلیف مورد نظر است نه درمان معطوف به موفقیت در اجراي تکلیف مورد نظر است نه 

MobilityMobility .1
SelfSelf carecare .2

TaskTask-orientedoriented interven onsinterven ons .3

حمید دالوندحمید دالوند1، مهدى رصافیانى، مهدى رصافیانى2، ، *سیدعلى حسینىسیدعلى حسینى3، سیدعلى صمدى، سیدعلى صمدى4، حمیدرضا خانکه، حمیدرضا خانکه5

1- گروه کاردرمانی، دانشکدة توانبخشى، دانشگاه علوم پزشکى اراك، اراك، ایران.- گروه کاردرمانی، دانشکدة توانبخشى، دانشگاه علوم پزشکى اراك، اراك، ایران.
2-  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعى مؤثر بر سالمت، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.-  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعى مؤثر بر سالمت، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3-  مرکز تحقیقات سالمت اجتماعى، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.-  مرکز تحقیقات سالمت اجتماعى، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
4- گروه آموزشی پرستارى، دانشکدة پرستارى، دانشگاه آلستر، جردن  استون، ایرلند شمالى.- گروه آموزشی پرستارى، دانشکدة پرستارى، دانشگاه آلستر، جردن  استون، ایرلند شمالى.

5- گروه آموزشی پرستارى، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران.- گروه آموزشی پرستارى، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران.
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الگوهاي طبیعی حرکتی) [الگوهاي طبیعی حرکتی) [7-6] و مداخالت محیطى] و مداخالت محیطى4 (تأکید بر  (تأکید بر 
تغییر تکلیف و محیطى که کودك در آن قرار دارد) [تغییر تکلیف و محیطى که کودك در آن قرار دارد) [9-8] است. ] است. 
در حیطۀ توانبخشى هندلینگدر حیطۀ توانبخشى هندلینگ5، یکی از مهم ترین این خدمات ، یکی از مهم ترین این خدمات 
ارائۀ آموزش هاى هندلینگ کاردرمانىارائۀ آموزش هاى هندلینگ کاردرمانى6 توسط کاردرمانگران است. توسط کاردرمانگران است.

آموزش هندلینگ کاردرمانى، نحوة آموزش فعالیت هاى روزمرة آموزش هندلینگ کاردرمانى، نحوة آموزش فعالیت هاى روزمرة 
کاردرمانگران  توسط  زندگى  روزمرة  کارى  عملکرد  و  کاردرمانگران زندگى  توسط  زندگى  روزمرة  کارى  عملکرد  و  زندگى 
حرکتى  مزمن  ناتوانایى هاى  با  کودکان  به  (مراقبان)  والدین  حرکتى و  مزمن  ناتوانایى هاى  با  کودکان  به  (مراقبان)  والدین  و 
آموزشى  برنامه هاى  که  است  داده  نشان  مطالعات  آموزشى ].  برنامه هاى  که  است  داده  نشان  مطالعات   .[1010] [است  است 
هندلینگ کاردرمانى، باعث افزایش سطح آگاهى مراقبان [هندلینگ کاردرمانى، باعث افزایش سطح آگاهى مراقبان [1111] ] 
و کاردرمانگران [و کاردرمانگران [1212] از شیوه هاى صحیح مراقبت از کودك فلج ] از شیوه هاى صحیح مراقبت از کودك فلج 
 ،[ ،[1313] استرس  میزان  کاهش  و  زندگى  کیفیت  ارتقاى  [مغزى،  استرس  میزان  کاهش  و  زندگى  کیفیت  ارتقاى  مغزى، 
کاهش دردهاى عضالنى-اسکلتى مراقبان [کاهش دردهاى عضالنى-اسکلتى مراقبان [1414] و بهبود عملکرد ] و بهبود عملکرد 

حرکتى ُدُرشت و ظریف کودکان فلج مغزى [حرکتى ُدُرشت و ظریف کودکان فلج مغزى [1616-1515] مى شود.] مى شود.
امروزه هندلینگ از دیدگاه متخصصان سالمت، معانى متفاوتى امروزه هندلینگ از دیدگاه متخصصان سالمت، معانى متفاوتى 
دارد و تعاریف و تفسیرهاى متعددى در مورد مفهوم، نحوة اجرا، دارد و تعاریف و تفسیرهاى متعددى در مورد مفهوم، نحوة اجرا، 
درمانگران  و  متخصصان  توسط  هندلینگ  و  روش هاى  درمانگران آموزش  و  متخصصان  توسط  هندلینگ  و  روش هاى  آموزش 
وجود دارد و به دنبال آن تعارضات و تفاوت هایى هم در انتقال وجود دارد و به دنبال آن تعارضات و تفاوت هایى هم در انتقال 
آن توسط درمانگران و متخصصان با ایده هاى مختلف به والدین و آن توسط درمانگران و متخصصان با ایده هاى مختلف به والدین و 
مراقبان ایجاد شده است. این در حالى است که نه تنها متخصصان مراقبان ایجاد شده است. این در حالى است که نه تنها متخصصان 
هندلینگ  مناسب  شیوه هاى  و  مفهوم  مورد  در  درمانگران  هندلینگ و  مناسب  شیوه هاى  و  مفهوم  مورد  در  درمانگران  و 
اتفاق نظر ندارند و اجزاى مختلف پدیدة هندلینگ مشخص و واضح اتفاق نظر ندارند و اجزاى مختلف پدیدة هندلینگ مشخص و واضح 
نیست، بلکه جایگاه هندلینگ در کار هاىنیست، بلکه جایگاه هندلینگ در کار هاى7 مرتبط با کاردرمانى نیز  مرتبط با کاردرمانى نیز 

به طوردقیق مشخص نشده و مورد کنکاش قرار نگرفته است.به طوردقیق مشخص نشده و مورد کنکاش قرار نگرفته است.
هندلینگ جزء حیطه هاى اصلى کاردرمانى کودکان است، که هندلینگ جزء حیطه هاى اصلى کاردرمانى کودکان است، که 
نه تنها در سالمت کودك، بلکه در ارتقاى سطح سالمت والدین، نه تنها در سالمت کودك، بلکه در ارتقاى سطح سالمت والدین، 
مراقبان و درمانگران هم نقش اساسى دارد [مراقبان و درمانگران هم نقش اساسى دارد [1717]. على رغم اهمیت ]. على رغم اهمیت 
هندلینگ، تاکنون جایگاه آن در کاردرمانى به خوبى تبیین نشده هندلینگ، تاکنون جایگاه آن در کاردرمانى به خوبى تبیین نشده 
است و هنوز ناگفته هاى زیادى در مورد آن وجود دارد و مفهوم است و هنوز ناگفته هاى زیادى در مورد آن وجود دارد و مفهوم 
آن در رشتۀ کاردرمانى نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز آن در رشتۀ کاردرمانى نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز 
هنوز  و  است  مانده  باقى  مبهم  و  پیچیده  مفهوم  یک  هنوز به صورت  و  است  مانده  باقى  مبهم  و  پیچیده  مفهوم  یک  به صورت 
تعریف دقیق و جامعى در مورد مفهوم هندلینگ که بتواند تمامى تعریف دقیق و جامعى در مورد مفهوم هندلینگ که بتواند تمامى 

جنبه هاى آن را مورد بررسى قرار دهد، وجود ندارد.جنبه هاى آن را مورد بررسى قرار دهد، وجود ندارد.
با توجه به اینکه هندلینگ نقش بسیارمهمى در زندگى روزمرة با توجه به اینکه هندلینگ نقش بسیارمهمى در زندگى روزمرة 
کودك فلج مغزى و مراقبان آنها دارد و یکى از دغدغه هاى اصلى کودك فلج مغزى و مراقبان آنها دارد و یکى از دغدغه هاى اصلى 
درمانگران و خانواده هاى کودکان فلج مغزى و یکى از حیطه هاى درمانگران و خانواده هاى کودکان فلج مغزى و یکى از حیطه هاى 
اصلى کاردرمانى است و تناقضات و نقایصى در مفهوم و تعریف اصلى کاردرمانى است و تناقضات و نقایصى در مفهوم و تعریف 
آن در کاردرمانى وجود دارد؛ لذا براى رسیدن به درکى صحیح آن در کاردرمانى وجود دارد؛ لذا براى رسیدن به درکى صحیح 
و بینشى عمیق تر از مفهوم هندلینگ و پُرکردن خأل موجود در و بینشى عمیق تر از مفهوم هندلینگ و پُرکردن خأل موجود در 
این زمینه بهتر است که آن را از زوایاى مختلف و متفاوت مورد این زمینه بهتر است که آن را از زوایاى مختلف و متفاوت مورد 

EnvironmentalEnvironmental interven onsinterven ons .4
HandlingHandling rehabilita onrehabilita on .5

Occupa onalOccupa onal TherapyTherapy handlinghandling trainingtraining .6
Occupa onsOccupa ons .7

بررسى قرار دهیم. بنابراین، در این پژوهش مى خواهیم به این بررسى قرار دهیم. بنابراین، در این پژوهش مى خواهیم به این 
از  مغزى  فلج  کودکان  هندلینگ  مفهوم  که  دهیم  پاسخ  از سؤال  مغزى  فلج  کودکان  هندلینگ  مفهوم  که  دهیم  پاسخ  سؤال 
دیدگاه کاردرمانگران چیست؟ به نظر مى رسد بهترین شیوه براى دیدگاه کاردرمانگران چیست؟ به نظر مى رسد بهترین شیوه براى 
مفهوم پردازى، رفع ابهام و تکامل مفهوم هندلینگ استفاده از مدل مفهوم پردازى، رفع ابهام و تکامل مفهوم هندلینگ استفاده از مدل 
هیبرید است؛ لذا هدف اصلى این مطالعه، تجزیه و تحلیل مفهوم هیبرید است؛ لذا هدف اصلى این مطالعه، تجزیه و تحلیل مفهوم 
هندلینگ کودکان فلج مغزى در رشتۀ کاردرمانى براساس تجربۀ هندلینگ کودکان فلج مغزى در رشتۀ کاردرمانى براساس تجربۀ 

کاردرمانگران بالینى و مدرسان کاردرمانى در جامعه ایرانى است.کاردرمانگران بالینى و مدرسان کاردرمانى در جامعه ایرانى است.

روش بررسىروش بررسى
این پژوهش، یک مطالعه کیفى است که با مدل هیبرید انجام این پژوهش، یک مطالعه کیفى است که با مدل هیبرید انجام 
شده است. مدل هیبرید یکى از رو ش هاى مفهوم پردازى، تکامل شده است. مدل هیبرید یکى از رو ش هاى مفهوم پردازى، تکامل 
مفهوم و توسعۀ نظریه به شمار مى رود که براى رفع انتزاعى بودن و مفهوم و توسعۀ نظریه به شمار مى رود که براى رفع انتزاعى بودن و 
ابهام مفاهیم به کار مى رود [ابهام مفاهیم به کار مى رود [1818] و در علوم عملى و بالینى و به طور ] و در علوم عملى و بالینى و به طور 
اختصاصى در مطالعۀ پدیده هاى مهم کاربرد دارد [اختصاصى در مطالعۀ پدیده هاى مهم کاربرد دارد [1919]. این مدل ]. این مدل 
از سه مرحلۀ نظرى، مرحلۀ کار در عرصه و تحلیل نهایى تشکیل از سه مرحلۀ نظرى، مرحلۀ کار در عرصه و تحلیل نهایى تشکیل 

شده است [شده است [1818]. ]. 
در مرحلۀ نظرى، مرورى بر ادبیات پیشین صورت مى گیرد. در مرحلۀ نظرى، مرورى بر ادبیات پیشین صورت مى گیرد. 
از  مفهوم،  کامل تر  تحلیل  به منظور  عرصه،  در  کار  مرحلۀ  از در  مفهوم،  کامل تر  تحلیل  به منظور  عرصه،  در  کار  مرحلۀ  در 
روش جمع آورى کیفى داده ها استفاده مى گردد .مرور همه جانبۀ روش جمع آورى کیفى داده ها استفاده مى گردد .مرور همه جانبۀ 
مقاالت که در مرحلۀ اول شروع شده بود در این مرحله نیز ادامه مقاالت که در مرحلۀ اول شروع شده بود در این مرحله نیز ادامه 
مى یابد و عالوه بر آن مرور به عنوان پایه اى براى مقایسۀ داده هاى مى یابد و عالوه بر آن مرور به عنوان پایه اى براى مقایسۀ داده هاى 
شامل  نهایى،  تحلیل  مى گردد.  حفظ  عرصه  در  شامل جمع آورى شده  نهایى،  تحلیل  مى گردد.  حفظ  عرصه  در  جمع آورى شده 
ترکیب نمودن تحلیل نظرى همراه با بینش کسب شده از مشاهدات ترکیب نمودن تحلیل نظرى همراه با بینش کسب شده از مشاهدات 
تجربى و گزارش یافته هاست. در این مرحله با استفاده از رویکردى تجربى و گزارش یافته هاست. در این مرحله با استفاده از رویکردى 
تحلیلى به جمع بندى تحلیل و ارائۀ پیشنهادات ممکن به منظور تحلیلى به جمع بندى تحلیل و ارائۀ پیشنهادات ممکن به منظور 

تعریف مجدد مفهوم کمک مى شود [تعریف مجدد مفهوم کمک مى شود [1919].].
در این مقاله به ترتیب مراحل مرورى بر ادبیات، کار در عرصه و در این مقاله به ترتیب مراحل مرورى بر ادبیات، کار در عرصه و 
تحلیل کلى ترکیب براى تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کودك تحلیل کلى ترکیب براى تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کودك 

فلج مغزى آورده مى شود.فلج مغزى آورده مى شود.
معتبرى  اطالعاتى  پایگاه هاى  ادبیات،  بر  مرورى  مرحلۀ  معتبرى در  اطالعاتى  پایگاه هاى  ادبیات،  بر  مرورى  مرحلۀ  در 
 Medline, , PubMed, , CINAHL, , OVID Medline, :همچون: همچون
 CINAHL Plus with Full Text, , Cochrane Database of
 Systema c Reviews, , ProQuest, , Up To Date, , Web of
 science, , OT Search, , OT direct, , PEDro, , SID, , Magiran,
 IRAN MEDEX, , MEDLIB, , Iran doc and Google Scholar

مورد جستجو قرار گرفت.مورد جستجو قرار گرفت.
مطالعات هندلینگ کودکان فلج مغزى که چکیده یا متن کامل مطالعات هندلینگ کودکان فلج مغزى که چکیده یا متن کامل 
مقاله دردسترس بود و بین سال هاى مقاله دردسترس بود و بین سال هاى 19901990 تا  تا 20142014 انتشار یافته  انتشار یافته 
بود انتخاب و مطالعات در زمینۀ هندلینگ غیرانسانى و زبان هاى بود انتخاب و مطالعات در زمینۀ هندلینگ غیرانسانى و زبان هاى 
غیر از فارسى و انگلیسى کنار گذاشته شد. نتیجۀ جستجو در غیر از فارسى و انگلیسى کنار گذاشته شد. نتیجۀ جستجو در 
بانک هاى اطالعاتى دردسترس بانک هاى اطالعاتى دردسترس 568568 مقاله بود که تعداد  مقاله بود که تعداد 503503 مقاله  مقاله 
پس از مطالعۀ عنوان، به دلیل اینکه معیارهاى ورود به مطالعه را پس از مطالعۀ عنوان، به دلیل اینکه معیارهاى ورود به مطالعه را 
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نداشت و یا تکرارى بود از مطالعه کنار گذاشته شد. سپس چکیدة نداشت و یا تکرارى بود از مطالعه کنار گذاشته شد. سپس چکیدة 
6565 مقاله مورد بررسى قرار گرفت و درنهایت،  مقاله مورد بررسى قرار گرفت و درنهایت، 3737 مقالۀ کامًال  مقالۀ کامًال 
مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. پس از مطالعۀ متن مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. پس از مطالعۀ متن 
کامل مقاله، تعداد کامل مقاله، تعداد 2222 مقاله که مرتبط با موضوع نبود یا تکرارى  مقاله که مرتبط با موضوع نبود یا تکرارى 
بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند. درنهایت، بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند. درنهایت، 1515 مطالعه، براى  مطالعه، براى 

بررسى ادبیات تحقیق مناسب تشخیص داده شدند.بررسى ادبیات تحقیق مناسب تشخیص داده شدند.
در مرحلۀ کار در عرصه، نمونه گیرى از میان کاردرمانگران عضو در مرحلۀ کار در عرصه، نمونه گیرى از میان کاردرمانگران عضو 
هیئت علمى دانشگاه ها و کاردرمانگران بالینى در کلینیک هاى هیئت علمى دانشگاه ها و کاردرمانگران بالینى در کلینیک هاى 
از  نفر  از   نفر   6 با  مطالعه،  این  در  شد.  انجام  خصوصى  و  با دولتى  مطالعه،  این  در  شد.  انجام  خصوصى  و  دولتى 
چهره به چهره  و  انفرادى  به صورت  عمیق  مصاحبۀ  چهره به چهره کاردرمانگران  و  انفرادى  به صورت  عمیق  مصاحبۀ  کاردرمانگران 
انجام شد و سپس یک پانل تخصصىانجام شد و سپس یک پانل تخصصى8 با حضور  با حضور 7 کاردرمانگر  کاردرمانگر 
باتجربه و باتجربه و 4 عضو هیئت علمى برگزار گردید و دو مشاهدة هدفمند  عضو هیئت علمى برگزار گردید و دو مشاهدة هدفمند 

نیز در دو کلینیک کاردرمانى انجام شد. نیز در دو کلینیک کاردرمانى انجام شد. 
محتواى مصاحبه ها و پانل ضبط شد و بعد از گوش دادن به نوار محتواى مصاحبه ها و پانل ضبط شد و بعد از گوش دادن به نوار 
ضبط شده، کلمه به کلمه نوشته و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار ضبط شده، کلمه به کلمه نوشته و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار 
MAXQDA-1010 به انجام رسید. هر یک از مصاحبه ها، با سؤال  به انجام رسید. هر یک از مصاحبه ها، با سؤال 
باز آغاز شد. مصاحبه ها، داراي سؤال هاي راهنما نیز بودند (لطفا باز آغاز شد. مصاحبه ها، داراي سؤال هاي راهنما نیز بودند (لطفا 
در این مورد مثال بزنید، در صورت مواجهه با مشکل چگونه عمل در این مورد مثال بزنید، در صورت مواجهه با مشکل چگونه عمل 
می کردید). بر اساس بیانات مشارکت کنندگان، اهداف پژوهش می کردید). بر اساس بیانات مشارکت کنندگان، اهداف پژوهش 
تنظیم گردید. سؤال هاي پیگیري کننده بر اساس اطالعاتی که تنظیم گردید. سؤال هاي پیگیري کننده بر اساس اطالعاتی که 
شرکت کننده ارایه می کرد، جهت روشن تر شدن مفهوم مورد شرکت کننده ارایه می کرد، جهت روشن تر شدن مفهوم مورد 

مطالعه مطرح شد.مطالعه مطرح شد.
داده هاى به دست آمده هم زمان به طورمکرر بازخوانى شد تا درك داده هاى به دست آمده هم زمان به طورمکرر بازخوانى شد تا درك 
کلى از آنها به دست آید. سپس با استفاده از شیوه هاى مقایسۀ کلى از آنها به دست آید. سپس با استفاده از شیوه هاى مقایسۀ 
مداوم و به روش تحلیل محتواى استقرایى، مورد تجزیه و تحلیل مداوم و به روش تحلیل محتواى استقرایى، مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. در مرحلۀ نهایى، تحلیل کلى از ترکیب دو مرحلۀ قبل قرار گرفت. در مرحلۀ نهایى، تحلیل کلى از ترکیب دو مرحلۀ قبل 

انجام شد.انجام شد.
با  را  مطالعه  این  در  داده ها  با   را  مطالعه  این  در  داده ها  اعتبار9  تا  کردند  تالش  اعتبارمحققان  تا  کردند  تالش  محققان 
و  مرور  داده ها،  جمع آورى  در  تلفیق  طوالنى مدت،  و درگیرى  مرور  داده ها،  جمع آورى  در  تلفیق  طوالنى مدت،  درگیرى 
بخشند  بهبود  داده ها  مداوم  مقایسه  و  متخصص  ناظر  بخشند بازنگرى  بهبود  داده ها  مداوم  مقایسه  و  متخصص  ناظر  بازنگرى 
[2020]. وابستگى]. وابستگى1010 گویاى ثبات و پایایى داده هاست. براى این امر از  گویاى ثبات و پایایى داده هاست. براى این امر از 
بازنگرى خارجىبازنگرى خارجى1111 به شکل استفاده از نظرات تکمیلى همکاران و  به شکل استفاده از نظرات تکمیلى همکاران و 
مرور متن نوشتارى مصاحبه ها توسط مشارکت کنندگان استفاده مرور متن نوشتارى مصاحبه ها توسط مشارکت کنندگان استفاده 
شد. با ارائۀ گزارش ها، مشاهدات و یادداشت ها به شد. با ارائۀ گزارش ها، مشاهدات و یادداشت ها به 4 نفر از اساتید  نفر از اساتید 
(دو نفر کاردرمانى، روان شناسى و پرستارى) و اخذ نتیجۀ واحد، (دو نفر کاردرمانى، روان شناسى و پرستارى) و اخذ نتیجۀ واحد، 
تأییدپذیرىتأییدپذیرى1212 تحقیق با توصیف غنى از داده ها تأمین شد [ تحقیق با توصیف غنى از داده ها تأمین شد [-21-21

 .[ .[2222
از جمله مالحظات اخالقى در این پژوهش مى  توان به اصول از جمله مالحظات اخالقى در این پژوهش مى  توان به اصول 

PannellPannell ofof expertsexperts .8
TrustworthinessTrustworthiness .9

DependencyDependency .1010
MemberMember checkcheck .1111
ConformabilityConformability .1212

محرمانه بودن اطالعات و کسب رضایت آگاهانه جهت مصاحبه و محرمانه بودن اطالعات و کسب رضایت آگاهانه جهت مصاحبه و 
ضبط گفتگو و مشاهده و برخوردارى از حق خروج از پژوهش در ضبط گفتگو و مشاهده و برخوردارى از حق خروج از پژوهش در 
هر مرحله از تحقیق اشاره کرد. این پژوهش برگرفته از پایان نامۀ هر مرحله از تحقیق اشاره کرد. این پژوهش برگرفته از پایان نامۀ 
و  بهزیستى  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیتۀ  تأیید  مورد  و  و دکترى  بهزیستى  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیتۀ  تأیید  مورد  و  دکترى 

توانبخشى است.توانبخشى است.

یافته هایافته ها
در مطالعه حاضر، در مرحلۀ نظرى در مطالعه حاضر، در مرحلۀ نظرى 1515 مقاله مورد ارزیابى قرار  مقاله مورد ارزیابى قرار 
گرفت و با توجه به سؤاالت، تعاریف مختلفى از مفهوم هندلینگ گرفت و با توجه به سؤاالت، تعاریف مختلفى از مفهوم هندلینگ 

از آنها استخراج گردید (جدول شمارة از آنها استخراج گردید (جدول شمارة 1). ). 
احساس کردن،  لمس کردن،  معنى  به  لغت  در  احساس کردن، هندلینگ  لمس کردن،  معنى  به  لغت  در  هندلینگ 
 .[ .[2323] است  دست  از  استفاده  با  مانیپوالسیون  و  [مراقبت کردن  است  دست  از  استفاده  با  مانیپوالسیون  و  مراقبت کردن 
بوبتبوبت1313 معتقد است که هندلینگ درمان و درمان هندلینگ است  معتقد است که هندلینگ درمان و درمان هندلینگ است 
[2424]. واترز]. واترز1414 عنوان مى کند هندلینگ جابه جایى یا حرکت بیمار  عنوان مى کند هندلینگ جابه جایى یا حرکت بیمار 
از یک نقطه به نقطه دیگر است و براى بیمارانى که توانایى جسمى از یک نقطه به نقطه دیگر است و براى بیمارانى که توانایى جسمى 
و شناختى الزم را براى حرکت مستقل ندارند مورد استفاده قرار و شناختى الزم را براى حرکت مستقل ندارند مورد استفاده قرار 

مى گیرد [مى گیرد [2525]. ]. 
پرایسپرایس1515 هندلینگ را احساسى مى داند که درمانگر به واسطۀ  هندلینگ را احساسى مى داند که درمانگر به واسطۀ 
دامنۀ  و  دامنۀ   و  تانسیون1616  در  تغییرات  میزان  مى تواند  خود  تانسیوندست هاى  در  تغییرات  میزان  مى تواند  دست هاى خود 
پاسچرال1717  الگوهاى  اتخاذ  براى  کودك  تالش  حین  را  پاسچرالحرکتى  الگوهاى  اتخاذ  براى  کودك  تالش  حین  را  حرکتى 
که  مى کند  بیان  که   مى کند  بیان  رادومسکى1818  رادومسکى].   .[2626] نماید  مشخص  [مختلف  نماید  مشخص  مختلف 
وضعیت دهى  یا  حرکت  در  که  است  روش هایى  وضعیت دهى هندلینگ،  یا  حرکت  در  که  است  روش هایى  هندلینگ، 
بیماران نقش دارد و با استفاده از نیروى ارادى بدن خود فرد، بیماران نقش دارد و با استفاده از نیروى ارادى بدن خود فرد، 
بدون استفاده از تجهیزات یا وسایل کمکى انجام مى گیرد [بدون استفاده از تجهیزات یا وسایل کمکى انجام مى گیرد [2727]. ]. 
نلسوننلسون1919 و همکاران معتقدند هندلینگ جابه جایى یا حمایت از  و همکاران معتقدند هندلینگ جابه جایى یا حمایت از 
بیمار با استفاده از دست ها یا نیروى بدن است که شامل ُهل دادن، بیمار با استفاده از دست ها یا نیروى بدن است که شامل ُهل دادن، 
کشیدن، جابه جاکردن، نگه داشتن و حمایت از بدن یا بخشى از کشیدن، جابه جاکردن، نگه داشتن و حمایت از بدن یا بخشى از 

بدن بیمار است [بدن بیمار است [2828]. ]. 
بوئربوئر2020 هندلینگ را وضعیت دهى، نگهدارى، انتقال و جابه جایى  هندلینگ را وضعیت دهى، نگهدارى، انتقال و جابه جایى 
کودك توسط شخص دیگر مى داند که عمدتاً از طریق دست ها کودك توسط شخص دیگر مى داند که عمدتاً از طریق دست ها 
صورت مى گیرد؛ گرچه ممکن است قسمت هاى دیگرى از بدن صورت مى گیرد؛ گرچه ممکن است قسمت هاى دیگرى از بدن 
به منظور وضعیت دهى یا حمایت از کودك مورد استفاده قرار گیرد به منظور وضعیت دهى یا حمایت از کودك مورد استفاده قرار گیرد 
که حتى در برخى موارد وسایل و تجهیزات نیز کمک شایانى که حتى در برخى موارد وسایل و تجهیزات نیز کمک شایانى 
در  هندلینگ  است  معتقد  وى  مى نماید.  کودکان  هندلینگ  در به  هندلینگ  است  معتقد  وى  مى نماید.  کودکان  هندلینگ  به 
جابه جایى،  و  حمل  غذاخوردن،  خواب،  به  مربوط  جابه جایى، فعالیت هاى  و  حمل  غذاخوردن،  خواب،  به  مربوط  فعالیت هاى 
بهداشت  آوردن،  در  و  پوشیدن  لباس  حمام کردن،  بهداشت توالت کردن،  آوردن،  در  و  پوشیدن  لباس  حمام کردن،  توالت کردن، 

BobathBobath .1313
WatersWaters .1414

PricePrice .1515
TensionTension .1616

PosturalPostural .1717
RadomskiRadomski .1818

NelsonNelson .1919
BowerBower .2020

تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى: یک مطالعۀ هیبریدتجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى: یک مطالعۀ هیبرید
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جدول جدول 1. مرورى بر مطالعات انجام شده در مورد هندلینگ. مرورى بر مطالعات انجام شده در مورد هندلینگ.

ابزار اندازه گیرىابزار اندازه گیرىنوع نمونه گیرىنوع نمونه گیرىنمونه هانمونه هانوع مداخلهنوع مداخلهمتدولوژىمتدولوژىسالسالنویسندگاننویسندگانردیفردیف

نلسون و همکاران نلسون و همکاران 1
---هندلینگ ایمن بیمارانهندلینگ ایمن بیمارانمقطعىمقطعى20072007(2828)

میزان شیوع آسیب هاى ناشى از میزان شیوع آسیب هاى ناشى از مقطعىمقطعى20072007واترز و همکاران (واترز و همکاران (2525)2
Nordic pain دردسترسدردسترس245245 پرستار پرستارهندلینگ در پرستارىهندلینگ در پرستارى

ques onnaire

قربان پور و همکاران قربان پور و همکاران 3
4040 کودك فلج مغزى  کودك فلج مغزى 6 آموزش هندلینگ (مراقبت هاى ویژه)آموزش هندلینگ (مراقبت هاى ویژه)کارآزمایى بالینىکارآزمایى بالینى13911391(1515)

PDMS1دردسترسدردسترستا تا 7272 ماه ماه

قربان پور و همکاران قربان پور و همکاران 7
4040 کودك فلج مغزى  کودك فلج مغزى 1515 آموزش هندلینگ (مراقبت هاى ویژه)آموزش هندلینگ (مراقبت هاى ویژه)کارآزمایى بالینىکارآزمایى بالینى13921392(1616)

ASQ2دردسترسدردسترستا تا 6060 ماه ماه

هندلینگ در هندلینگ در 19971997فینى (فینى (19971997)5
کودکان فلج مغزىکودکان فلج مغزى

آموزش هندلینگ براى خانواده ها و آموزش هندلینگ براى خانواده ها و 
---درمانگراندرمانگران

رضوى افضل و رضوى افضل و 6
مقطعى، توصیفى-مقطعى، توصیفى-13921392همکاران (همکاران (1111)

تحلیلىتحلیلى
سنجش میزان آگاهى مراقبان از سنجش میزان آگاهى مراقبان از 

آموزش هندلینگ (مراقبت هاى ویژه)آموزش هندلینگ (مراقبت هاى ویژه)
7070 مراقب کودك فلج  مراقب کودك فلج 
پرسشنامۀ خوداظهارى پرسشنامۀ خوداظهارى دردسترسدردسترسمغزى مغزى 1 تا  تا 5 ساله ساله

(خودساخته)(خودساخته)

رضایى و همکاران رضایى و همکاران 7
مقطعى، توصیفى-مقطعى، توصیفى-20142014(1212)

تحلیلىتحلیلى
سنجش میزان آگاهى کاردرمانگران سنجش میزان آگاهى کاردرمانگران 

پرسشنامۀ خوداظهارى پرسشنامۀ خوداظهارى دردسترسدردسترس7070 کاردرمانگر کاردرمانگراز آموزش هندلینگاز آموزش هندلینگ
(خودساخته)(خودساخته)

کارآزمایى بالینىکارآزمایى بالینى13921392جلیلى و همکاران (جلیلى و همکاران (1313)8
تأثیر برنامه هاى آموزشى هندلینگ تأثیر برنامه هاى آموزشى هندلینگ 
بر استرس و کیفیت زندگى مادران بر استرس و کیفیت زندگى مادران 

کودکان فلج مغزىکودکان فلج مغزى
5454 مادر کودك فلج مغزى  مادر کودك فلج مغزى 

دردسترسدردسترس4 تا  تا 1212 ساله ساله
SF-36 &

 Resource
 and Stress

Ques onnaires

گودرزى و همکاران گودرزى و همکاران 9
مقطعى-توصیفىمقطعى-توصیفى13921392(1414)

تأثیر آموزش مراقبت هاي ویژه تأثیر آموزش مراقبت هاي ویژه 
(هندلینگ) بر دردهاي عضالنی-(هندلینگ) بر دردهاي عضالنی-
سکلتی مادران کودکان فلج مغزيسکلتی مادران کودکان فلج مغزي

7070 مادر کودك فلج مغزى  مادر کودك فلج مغزى 
Nordic pain دردسترسدردسترس4 تا  تا 1212 ساله ساله

ques onnaire

هندلینگ در هندلینگ در 20092009بوئر (بوئر (2424) ) 1010
کودکان فلج مغزىکودکان فلج مغزى

ارائۀ برنامۀ آموزشى هندلینگ براى ارائۀ برنامۀ آموزشى هندلینگ براى 
---کودکان فلج مغزيکودکان فلج مغزي

کارآزمایى بالینىکارآزمایى بالینى13911391افشار و همکارانافشار و همکاران1111
تأثیر برنامۀ کاردرمانى در منزل تأثیر برنامۀ کاردرمانى در منزل 

(هندلینگ کاردرمانى) بر فعالیت هاى (هندلینگ کاردرمانى) بر فعالیت هاى 
روزمرة زندگىروزمرة زندگى

4848 کودك مبتال به فلج  کودك مبتال به فلج 
ASK3دردسترسدردسترسمغزىمغزى

---نقدى بر آموزش هاى هندلینگنقدى بر آموزش هاى هندلینگنقدنقد13911391دالوند و همکاران (دالوند و همکاران (3030)1212

مرورى بر هندلینگ در کودکان مرورى بر هندلینگ در کودکان مرورىمرورى13911391دالوند و همکاران (دالوند و همکاران (1717)1313
---فلج مغزىفلج مغزى

فرایند هندلینگ در کودکان فلج فرایند هندلینگ در کودکان فلج نظریه بسترزادنظریه بسترزاد13931393دالوند و همکاران (دالوند و همکاران (1010)1414
مغزىمغزى

4 مادر،  مادر، 4 کاردرمانگر و  کاردرمانگر و 2 
کودك فلج مغزىکودك فلج مغزى

مبتنى بر هدف و مبتنى بر هدف و 
-نظرىنظرى

هماکارهاى مادران کودکان فلج هماکارهاى مادران کودکان فلج تحلیل محتوىتحلیل محتوى13921392دالوند و همکاران (دالوند و همکاران (3131)1515
مغزىمغزى

1313 مادر،  مادر، 6 کاردرمانگر و  کاردرمانگر و 3 
-مبتنى بر هدفمبتنى بر هدفکودك فلج مغزىکودك فلج مغزى

 
1- Peabody developmental motor scales and ac vity cards (PDMS) 
2- Ages & Stages Ques onnaires (ASQ) 
3- The Ac vi es Scale for Kids (ASK) 
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فردى و استفاده از وسایل کمکى مورد استفاده قرار مى گیرد [فردى و استفاده از وسایل کمکى مورد استفاده قرار مى گیرد [2929]. ]. 
دالوند و همکاران معتقدند هندلینگ نوعى مراقبت ویژه از کودکان دالوند و همکاران معتقدند هندلینگ نوعى مراقبت ویژه از کودکان 
با ناتوانى خاص از جمله کودك فلج مغزى است که در زمینه هاى با ناتوانى خاص از جمله کودك فلج مغزى است که در زمینه هاى 
مراقبت شخصى، تحرك و عملکرد اجتماعى توسط والدین/مراقب مراقبت شخصى، تحرك و عملکرد اجتماعى توسط والدین/مراقب 
و در برخى موارد با استفاده از وسایل کمکى صورت مى گیرد که و در برخى موارد با استفاده از وسایل کمکى صورت مى گیرد که 
طیفى وسیعى از مراقبت، از مراقبت کامل تا حداقل میزان مراقبت طیفى وسیعى از مراقبت، از مراقبت کامل تا حداقل میزان مراقبت 

را دربرمى گیرد [را دربرمى گیرد [1717].].
با مرورى بر ادبیات کلیۀ مقاالت مربوطه به نظر مى رسد که در با مرورى بر ادبیات کلیۀ مقاالت مربوطه به نظر مى رسد که در 
تعاریف و چگونگى انجام هندلینگ، هم تناقض و هم نقایص واضحى تعاریف و چگونگى انجام هندلینگ، هم تناقض و هم نقایص واضحى 
دیده مى شود؛ به نحوى که بوئر استفاده از دست و قسمت هاى دیده مى شود؛ به نحوى که بوئر استفاده از دست و قسمت هاى 
مختلف بدن فرد دیگر و همچنین استفاده از وسایل کمکى را مختلف بدن فرد دیگر و همچنین استفاده از وسایل کمکى را 
هندلینگ مى نامد و رادومسکى فقط استفاده از نیروى ارادى بدن هندلینگ مى نامد و رادومسکى فقط استفاده از نیروى ارادى بدن 
خود فرد و پرایس احساسى که درمانگر به واسطۀ دست هاى خود خود فرد و پرایس احساسى که درمانگر به واسطۀ دست هاى خود 
دارد را هندلینگ مى داند. از طرف دیگر، در این تعاریف بیشتر بر دارد را هندلینگ مى داند. از طرف دیگر، در این تعاریف بیشتر بر 
جنبۀ جسمى هندلینگ تأکید شده است و از میان فعالیت هاى جنبۀ جسمى هندلینگ تأکید شده است و از میان فعالیت هاى 
متعدد هندلینگ بر حمل و جابه جایى تأکید اساسى دارند ضمن متعدد هندلینگ بر حمل و جابه جایى تأکید اساسى دارند ضمن 
اینکه بر اهمیت و نقش مراقب و درگیرى روانى، عاطفى و فکرى او اینکه بر اهمیت و نقش مراقب و درگیرى روانى، عاطفى و فکرى او 
و همچنین بر نقش محیطى که در آن فعالیت هاى هندلینگ ارائه و همچنین بر نقش محیطى که در آن فعالیت هاى هندلینگ ارائه 

مى گردد هیچ تأکیدى نشده است. مى گردد هیچ تأکیدى نشده است. 
به این دلیل و براساس نتایج مطالعۀ نظرى، با درنظرگرفتن به این دلیل و براساس نتایج مطالعۀ نظرى، با درنظرگرفتن 
تمامى تعاریف موجود هندلینگ به عنوان فعالیت هاى مراقبتى، تمامى تعاریف موجود هندلینگ به عنوان فعالیت هاى مراقبتى، 
آموزشى و درمانى ویژه به بیمار توسط والدین/مراقبان در حیطۀ آموزشى و درمانى ویژه به بیمار توسط والدین/مراقبان در حیطۀ 
عملکرد کارى و در زمینه هاى مراقبت شخصى، تحرك و عملکرد عملکرد کارى و در زمینه هاى مراقبت شخصى، تحرك و عملکرد 
ارتقاى  و  حفظ  به  منجر  که  مى شود  تعریف  کودك  ارتقاى اجتماعى  و  حفظ  به  منجر  که  مى شود  تعریف  کودك  اجتماعى 
مى گردد  وى  خانواده  و  مراقب  بیمار،  رضایت  و  رفاه،  مى گردد سالمت،  وى  خانواده  و  مراقب  بیمار،  رضایت  و  رفاه،  سالمت، 
که این مراقبت طیفى وسیعى از مراقبت کامل تا حداقل میزان که این مراقبت طیفى وسیعى از مراقبت کامل تا حداقل میزان 

مراقبت را دربرمى گیرد.مراقبت را دربرمى گیرد.
مصاحبه  طریق  از  تجربى  مرحلۀ کار در عرصه، داده هاى  طریق مصاحبه در  از  تجربى  عرصه، داده هاى  کار در  مرحلۀ  در 
و میزگرد بحث و گفتگوي تخصصیو میزگرد بحث و گفتگوي تخصصی2121 جمع آورى شد. به دلیل  جمع آورى شد. به دلیل 
اهمیت نقش هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى و اینکه اهمیت نقش هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى و اینکه 
مربیان و درمانگران کاردرمانى مهم ترین افراد در آموزش این حرفه مربیان و درمانگران کاردرمانى مهم ترین افراد در آموزش این حرفه 
و مفهوم هندلینگ به دانشجویان و خانواده هستند، مصاحبه با و مفهوم هندلینگ به دانشجویان و خانواده هستند، مصاحبه با 
3 مربى کاردرمانى و  مربى کاردرمانى و 3 کاردرمان با میانگین دامنۀ تجربه  کاردرمان با میانگین دامنۀ تجربه 8-1717 
سال انجام شد و پانل تخصصى با حضور سال انجام شد و پانل تخصصى با حضور 1111 کاردرمانگر با دامنۀ  کاردرمانگر با دامنۀ 
تجربه تجربه 2020-7 سال که  سال که 4 نفر از آنها عضو هیئت علمى بودند برگزار  نفر از آنها عضو هیئت علمى بودند برگزار 
شد. پس از تحلیل محتوا، کدهاى اولیه استخراج شد که با فرایند شد. پس از تحلیل محتوا، کدهاى اولیه استخراج شد که با فرایند 
زیرطبقات  و  زیرطبقات   و  (درونمایه)2222  اصلى  طبقات  طبقه بندى  (درونمایه)کاهشى  اصلى  طبقات  طبقه بندى  کاهشى 
شدند. تحلیل محتواى مصاحبه نشان شدند. تحلیل محتواى مصاحبه نشان  اصلى (زیر درونمایه)اصلى (زیر درونمایه)2323 
داد که مصاحبه شوندگان در تعریف هندلینگ به چند موضوع داد که مصاحبه شوندگان در تعریف هندلینگ به چند موضوع 
اصلى اشاره کردند که در قالب چند درونمایۀ اصلى قرار گرفت. اصلى اشاره کردند که در قالب چند درونمایۀ اصلى قرار گرفت. 
مغزى»،  فلج  کودك  از  نگهدارى  و  «مراقبت  یعنى:  مغزى»، هندلینگ  فلج  کودك  از  نگهدارى  و  «مراقبت  یعنى:  هندلینگ 
مهارت هاى  «آموزش  دستى»،  «درمان هاى  درمان»،  مهارت هاى «مدیریت  «آموزش  دستى»،  «درمان هاى  درمان»،  «مدیریت 
روزمرة زندگى» و«حمل و جابه جایى». مثال هایى از واحدهاى روزمرة زندگى» و«حمل و جابه جایى». مثال هایى از واحدهاى 
معنایى، زیر درونمایه ها و درونمایه ها در جدول شمارة معنایى، زیر درونمایه ها و درونمایه ها در جدول شمارة 2 ارائه شده  ارائه شده 
است. در ضمن در تعریف هندلینگ مشارکت کنندگان به چهار است. در ضمن در تعریف هندلینگ مشارکت کنندگان به چهار 
ویژگى اصلى هندلینگ شامل: «کنترل»، «ایمنى»، «حرکت» و ویژگى اصلى هندلینگ شامل: «کنترل»، «ایمنى»، «حرکت» و 
«وضعیت دهى» که شاکلۀ اصلى هندلینگ را تشکیل مى دهد، «وضعیت دهى» که شاکلۀ اصلى هندلینگ را تشکیل مى دهد، 

اشاره کردند.اشاره کردند.

PanelPanel ofof expertsexperts .2121
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تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى: یک مطالعۀ هیبریدتجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانى در کودکان فلج مغزى: یک مطالعۀ هیبرید

جدول جدول 2. مثال هایى از واحدهاى معنایى، واحدهاى معنایى کوتاه شده، زیر درونمایه ها و درونمایه ها. مثال هایى از واحدهاى معنایى، واحدهاى معنایى کوتاه شده، زیر درونمایه ها و درونمایه ها.

واحدهاى معنایىواحدهاى معنایى واحدهاى معنایى کوتاه شدهواحدهاى معنایى کوتاه شده زیر درونمایهزیر درونمایه درونمایهدرونمایه

معنى که در ذهن من از هندلینگ وجود دارد شیوه هاى جابه جایى (بلندکردن و برداشتن) معنى که در ذهن من از هندلینگ وجود دارد شیوه هاى جابه جایى (بلندکردن و برداشتن) 
کودك فلج مغزى توسط والدین، متکا بلندکردن از روى صندلى و شیوه هاى جابه جایى کودك فلج مغزى توسط والدین، متکا بلندکردن از روى صندلى و شیوه هاى جابه جایى 

کودك حین انجام کارهاى روزمرة زندگى است.کودك حین انجام کارهاى روزمرة زندگى است.

شیوه هاى بلندکردن و برداشتن کودك شیوه هاى بلندکردن و برداشتن کودك 
توسط والدینتوسط والدین

شیوه هاى جابه جایى کودك حین انجام شیوه هاى جابه جایى کودك حین انجام 
کارهاى روزمرهکارهاى روزمره

حمل و جابه جایى در حمل و جابه جایى در 
کارهاى روزمرهکارهاى روزمره

حمل و جابه جایىحمل و جابه جایى

اولین چیزى که به ذهنم مى آد بچه فلج مغزى بغل مادرشه، نحوة مراقبت یا حمل کردن اولین چیزى که به ذهنم مى آد بچه فلج مغزى بغل مادرشه، نحوة مراقبت یا حمل کردن 
بچه است، بیشتر مراقبته توى ذهنم مى آد، همان اصول نگهدارى یا حمل بچهبچه است، بیشتر مراقبته توى ذهنم مى آد، همان اصول نگهدارى یا حمل بچه

نحوة مراقبت از کودكنحوة مراقبت از کودك
حمل کودك توسط مادرحمل کودك توسط مادر

اصول نگهدارى و حمل اصول نگهدارى و حمل 
کودكکودك

هندلینگ هرگونه مدیریت درمانه که توسط تراپیست اعمال مى شه که مى تونه با استفاده هندلینگ هرگونه مدیریت درمانه که توسط تراپیست اعمال مى شه که مى تونه با استفاده 
از دست ها یا بعضى از قسمت هاى بدن باشه تا بتونه تکنیک هاى درمانى را اعمال کنهاز دست ها یا بعضى از قسمت هاى بدن باشه تا بتونه تکنیک هاى درمانى را اعمال کنه

استفاده از دست براى اعمال روش هاى استفاده از دست براى اعمال روش هاى 
درمانىدرمانى

استفاده از قسمت هاى مختلف بدن براى استفاده از قسمت هاى مختلف بدن براى 
اعمال تکنیک هاى درمانىاعمال تکنیک هاى درمانى

مدیریت روش هاى مدیریت روش هاى 
درمانى توسط درمانگردرمانى توسط درمانگر

مدیریت درمانمدیریت درمان

روش هایى که ما در درمان استفاده مى کنیم که همان درمان هاى است که در کنترل روش هایى که ما در درمان استفاده مى کنیم که همان درمان هاى است که در کنترل 
حرکتى و براى یادگیرى حرکتى است. حرکتى و براى یادگیرى حرکتى است. 

درمان مبتنى بر کنترل حرکتىدرمان مبتنى بر کنترل حرکتى
درمان مبتنى بر یادگیرى حرکتىدرمان مبتنى بر یادگیرى حرکتى

استفاده از روش هاى استفاده از روش هاى 
درمانى در درماندرمانى در درمان
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بحثبحث
براساس یافته هاى به دست آمده در مرورى بر ادبیات هندلینگ براساس یافته هاى به دست آمده در مرورى بر ادبیات هندلینگ 
مورد  در  مشخصى  و  جامع  تعریف  هنوز  مغزى،  فلج  مورد کودك  در  مشخصى  و  جامع  تعریف  هنوز  مغزى،  فلج  کودك 
هندلینگ وجود ندارد و تعاریف ذکرشده مبتنى بر نظر افراد خبره هندلینگ وجود ندارد و تعاریف ذکرشده مبتنى بر نظر افراد خبره 
و باتجربه است تا شواهد و مستندات ناشى از تحقیقات تجربى و و باتجربه است تا شواهد و مستندات ناشى از تحقیقات تجربى و 
از طرفى بیشتر این تعاریف توسط کاردرمانگرها و پرستاران ارائه از طرفى بیشتر این تعاریف توسط کاردرمانگرها و پرستاران ارائه 

شده و براساس تئورى ها و نظریه هاى آنهاست.شده و براساس تئورى ها و نظریه هاى آنهاست.
مفهوم  مورد  در  تجربى  پژوهش  اولین  که  مطالعه  این  مفهوم در  مورد  در  تجربى  پژوهش  اولین  که  مطالعه  این  در 
هندلینگ در کودکان فلج مغزى است، پس از تجزیه و تحلیل هندلینگ در کودکان فلج مغزى است، پس از تجزیه و تحلیل 
یافته هاى مصاحبه ها و میزگرد بحث و گفتگوي تخصصى، پنج یافته هاى مصاحبه ها و میزگرد بحث و گفتگوي تخصصى، پنج 
درونمایه براى هندلینگ استخراج شد که عبارتند از: «مراقبت درونمایه براى هندلینگ استخراج شد که عبارتند از: «مراقبت 
از کودك فلج مغزى»، «مدیریت درمان»، «درمان هاى دستى»، از کودك فلج مغزى»، «مدیریت درمان»، «درمان هاى دستى»، 
«آموزش مهارت هاى روزمرة زندگى» و «حمل و جابه جایى» که «آموزش مهارت هاى روزمرة زندگى» و «حمل و جابه جایى» که 
مطالعات قبلى هر کدام به بخشى از درونمایه هاى به دست آمده در مطالعات قبلى هر کدام به بخشى از درونمایه هاى به دست آمده در 
این مطالعه در مورد مفهوم هندلینگ اشاره کرده اند؛ به نحوى که این مطالعه در مورد مفهوم هندلینگ اشاره کرده اند؛ به نحوى که 
بوبت هندلینگ را درمان مى داند، واترز هندلینگ را جابه جایى بوبت هندلینگ را درمان مى داند، واترز هندلینگ را جابه جایى 
بیمار، رادومسکى آن را روش هایى مى داند که درمانگر با دست بیمار، رادومسکى آن را روش هایى مى داند که درمانگر با دست 
و بدن خود انجام مى دهد و دالوند و همکاران، هندلینگ را نوعى و بدن خود انجام مى دهد و دالوند و همکاران، هندلینگ را نوعى 

مراقبت ویژه مى نامند. مراقبت ویژه مى نامند. 
با توجه به اینکه در فعالیت هاى هندلینگ، هم مراقب و هم با توجه به اینکه در فعالیت هاى هندلینگ، هم مراقب و هم 
خود کودك درگیرند، می توان آن را یک هماکارخود کودك درگیرند، می توان آن را یک هماکار2424 نامید [ نامید [3030-3131]. ]. 
َهماکارها، بخش طبیعى از فرایند والدگرىَهماکارها، بخش طبیعى از فرایند والدگرى2525 هستند. مادرى کردن  هستند. مادرى کردن 
براى کودك ناتوان، نوع بى نظیرى از والدگرى است که عالوه بر براى کودك ناتوان، نوع بى نظیرى از والدگرى است که عالوه بر 
انجام مراقبت هاى معمول از کودك، کمک مستقیمى را در انجام انجام مراقبت هاى معمول از کودك، کمک مستقیمى را در انجام 
فعالیت هاى روزمرة زندگى و مدیریت کودك براى زمان طوالنى فعالیت هاى روزمرة زندگى و مدیریت کودك براى زمان طوالنى 

ارائه مى دهند [ارائه مى دهند [3232-3333]. ]. 
َهماکارها، به گونه اى هستند که افراد را از لحاظ جسمى، عاطفى َهماکارها، به گونه اى هستند که افراد را از لحاظ جسمى، عاطفى 
و ذهنى (نیت) در آن َهماکار درگیر مى کنند [و ذهنى (نیت) در آن َهماکار درگیر مى کنند [3434]. شاید بتوان ]. شاید بتوان 
گفت که هریک از فعالیت هاى هندلینگ به عنوان یک َهماکار گفت که هریک از فعالیت هاى هندلینگ به عنوان یک َهماکار 
باشند؛  هم  روانى  و  عاطفى  ابعاد  داراى  جسمى،  بُعد  باشند؛ عالوه بر  هم  روانى  و  عاطفى  ابعاد  داراى  جسمى،  بُعد  عالوه بر 
یعنى نه تنها والدین/مراقب کودك خود را با استفاده از دست ها یعنى نه تنها والدین/مراقب کودك خود را با استفاده از دست ها 
و قسمت هاى مختلف بدن مراقبت مى کنند، بلکه عالقه و محبت و قسمت هاى مختلف بدن مراقبت مى کنند، بلکه عالقه و محبت 
خویش را نیز در حین انجام این فعالیت ها به او ابراز مى دارند خویش را نیز در حین انجام این فعالیت ها به او ابراز مى دارند 

.[.[1717]
در این مطالعه ویژگى هاى هندلینگ کاردرمانى براساس نظرات در این مطالعه ویژگى هاى هندلینگ کاردرمانى براساس نظرات 
مشارکت کنندگان شامل: کنترل، ایمنى، حرکت و وضعیت دهى مشارکت کنندگان شامل: کنترل، ایمنى، حرکت و وضعیت دهى 
بود. در تعریف بوئر چهار ویژگى اصلى هندلینگ وضعیت دهى، بود. در تعریف بوئر چهار ویژگى اصلى هندلینگ وضعیت دهى، 
نگهدارى، انتقال و جابه جایى عنوان شده [نگهدارى، انتقال و جابه جایى عنوان شده [2929] که ممکن است ] که ممکن است 
به تنهایى یا به صورت ترکیبى در فعالیت هاى روزمرة زندگى دیده به تنهایى یا به صورت ترکیبى در فعالیت هاى روزمرة زندگى دیده 
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Paren ngParen ng .2525

شود. مقایسۀ ویژگى هاى هندلینگ در مطالعۀ حاضر با ویژگى هاى شود. مقایسۀ ویژگى هاى هندلینگ در مطالعۀ حاضر با ویژگى هاى 
عنوان شده توسط بوئر نشان مى دهد که بارزترین تفاوت شاید در عنوان شده توسط بوئر نشان مى دهد که بارزترین تفاوت شاید در 

کنترل و ایمنى کودك باشد. کنترل و ایمنى کودك باشد. 
کودکان فلج مغزى مشکالت عمده اى را در کنترل و هماهنگى کودکان فلج مغزى مشکالت عمده اى را در کنترل و هماهنگى 
حرکات ارادى و پاسچر دارند [حرکات ارادى و پاسچر دارند [3535] و براى کنترل کردن آنها نیاز ] و براى کنترل کردن آنها نیاز 
به یادگیرى و رعایت اصول ایمنى است، به نحوى که حین انجام به یادگیرى و رعایت اصول ایمنى است، به نحوى که حین انجام 
هندلینگ کنترل صحیح و حفظ ایمنى کودك توسط مراقب موقع هندلینگ کنترل صحیح و حفظ ایمنى کودك توسط مراقب موقع 
انجام کارهاى روزانه به ویژه موقع انجام مراقبت هاى شخصى مانند: انجام کارهاى روزانه به ویژه موقع انجام مراقبت هاى شخصى مانند: 
دستشویى و حمام کردن ضرورى به نظر مى رسد. این کنترل و دستشویى و حمام کردن ضرورى به نظر مى رسد. این کنترل و 
ایمنى مى تواند طیف وسیعى، از ایمنى و کنترل کامل (کالمى، ایمنى مى تواند طیف وسیعى، از ایمنى و کنترل کامل (کالمى، 
دستى و بدنى) تا حداقل میزان ایمنى و کنترل (کالمى) را در دستى و بدنى) تا حداقل میزان ایمنى و کنترل (کالمى) را در 
کامل ترى  مفهوم  مى رسد  به نظر  کنترل  واژة  طرفى  از  کامل ترى برگیرد.  مفهوم  مى رسد  به نظر  کنترل  واژة  طرفى  از  برگیرد. 
نسبت به نگهدارى باشد که در مفهوم کنترل نگهدارى صحیح نسبت به نگهدارى باشد که در مفهوم کنترل نگهدارى صحیح 

براساس اصول علمى نیز مدنظر است. براساس اصول علمى نیز مدنظر است. 
از طرفى واژة حرکت شاید ابعاد وسیع ترى را نسبت به انتقال از طرفى واژة حرکت شاید ابعاد وسیع ترى را نسبت به انتقال 
مراقب،  توسط  حرکت  این  مى تواند  که  دربرگیرد  جابه جایى  مراقب، و  توسط  حرکت  این  مى تواند  که  دربرگیرد  جابه جایى  و 
درمانگر، وسیلۀ کمکى یا خود کودك صورت گیرد. با توجه به درمانگر، وسیلۀ کمکى یا خود کودك صورت گیرد. با توجه به 
مطالب ذکرشده به نظر مى رسد هنوز ناگفته هاى بسیارى در مورد مطالب ذکرشده به نظر مى رسد هنوز ناگفته هاى بسیارى در مورد 
هندلینگ وجود دارد که با شناسایى فرایند، عوامل تسهیل کننده، هندلینگ وجود دارد که با شناسایى فرایند، عوامل تسهیل کننده، 
بالینى  کاردرمانگران  و  مدرسان  هندلینگ،  مفهوم  و  بالینى بازدارنده  کاردرمانگران  و  مدرسان  هندلینگ،  مفهوم  و  بازدارنده 
علمى،  یافته هاى  بر  مبتنى  دانش  بر  تکیه  با  توانست  علمى، خواهند  یافته هاى  بر  مبتنى  دانش  بر  تکیه  با  توانست  خواهند 
فعالیت هاى درمانى و آموزشى خود را به گونه اى طراحى و اجرا فعالیت هاى درمانى و آموزشى خود را به گونه اى طراحى و اجرا 
صحیح  اجراى  و  یادگیرى  آموزش،  براى  الزم  شرایط  که  صحیح کنند  اجراى  و  یادگیرى  آموزش،  براى  الزم  شرایط  که  کنند 

هندلینگ در کاردرمانى فراهم آید.هندلینگ در کاردرمانى فراهم آید.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
با توجه به یافته هاى پژوهش حاضر، مى توان گفت هندلینگ با توجه به یافته هاى پژوهش حاضر، مى توان گفت هندلینگ 
کاردرمانى، شیوه هاى (درمانى، مراقبتى، آموزشى) است که توسط کاردرمانى، شیوه هاى (درمانى، مراقبتى، آموزشى) است که توسط 
مراقب (درمانگر، مراجع، وسیلۀ کمکى) براساس اصول بیومکانیک مراقب (درمانگر، مراجع، وسیلۀ کمکى) براساس اصول بیومکانیک 
و تکامل عصبى، روان شناختى در محیط هاى مختلف همچون و تکامل عصبى، روان شناختى در محیط هاى مختلف همچون 
منزل، مدرسه، کلینیک و اجتماع در حیطه هاى مختلف کارى منزل، مدرسه، کلینیک و اجتماع در حیطه هاى مختلف کارى 
توجه  با  کودك  وضعیت دهى  و  حرکت  ایمنى،  کنترل،  توجه جهت  با  کودك  وضعیت دهى  و  حرکت  ایمنى،  کنترل،  جهت 
قرار  استفاده  مورد  فرهنگى  و  اجتماعى  فیزیکى،  زمینه هاى  قرار به  استفاده  مورد  فرهنگى  و  اجتماعى  فیزیکى،  زمینه هاى  به 
مى گیرد و هدف از آن حفظ سالمت و رفاه بیشتر کودك، مراقب مى گیرد و هدف از آن حفظ سالمت و رفاه بیشتر کودك، مراقب 

و درمانگر است. و درمانگر است. 
یکى از محدودیت ها این است که این مطالعه در تهران انجام یکى از محدودیت ها این است که این مطالعه در تهران انجام 
به  مربوط  هندلینگ  ویژگى هاى  و  تعاریف  بنابراین  است؛  به شده  مربوط  هندلینگ  ویژگى هاى  و  تعاریف  بنابراین  است؛  شده 
انتخاب شده  نمونۀ  و  است  تهران  شهر  در  کاردرمانگران  انتخاب شده تجارب  نمونۀ  و  است  تهران  شهر  در  کاردرمانگران  تجارب 
در  کاردرمانى  جامعۀ  کلى  نمایندة  به عنوان  نتواند  است  در ممکن  کاردرمانى  جامعۀ  کلى  نمایندة  به عنوان  نتواند  است  ممکن 
نظر گرفته شود. پیشنهاد مى شود پژوهش هاى دیگرى به صورت نظر گرفته شود. پیشنهاد مى شود پژوهش هاى دیگرى به صورت 
پدیدارشناسى براى درك تجارب کاردرمانگران و مراقبان از مفهوم پدیدارشناسى براى درك تجارب کاردرمانگران و مراقبان از مفهوم 
هندلینگ و مطالعاتى به صورت نظریۀ پایه براى تبیین فرایند، هندلینگ و مطالعاتى به صورت نظریۀ پایه براى تبیین فرایند، 

موانع و تسهیل کننده هاى هندلینگ انجام شود.موانع و تسهیل کننده هاى هندلینگ انجام شود.
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تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

از همۀ اساتید و درمانگرانى که در تهیۀ این پژوهش ما را یارى از همۀ اساتید و درمانگرانى که در تهیۀ این پژوهش ما را یارى 
کردند کمال تشکر و قدردانى را داریم.کردند کمال تشکر و قدردانى را داریم.
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