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یافتهها :آنالیز آماری دادهها تفاوت معنیداری را در حیطه مراقبت از کودک نشان داد بهطوری که مادران کودکان با فلج مغزی زمان بیشتری را
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نتيجهگيری :بر اساس اطالعات بهدست آمده از این پژوهش ،مادران کودکان با فلج مغزی زمان بیشتری را صرف امور کودک میکنند درنتیجه
برای کارهای دیگر همچون مراقبت از خود و خواب /استراحت زمان کمتری را اختصاص داده و همین امر منجر به رضایت کمتر از نحوهی استفاده
از زمان در این مادران میگردد.
کليد واژهها :فلج مغزی ،استفاده از زمان ،حیطههای کاری ،مهارت مدیریت زمان

ارجاع :شجاعی مرضیه ،جلیلی نسرین .مقایسه استفاده از زمان ،اوقات فراغت و کيفيت مدیریت زمان در مادران کودکان
مبتال به فلج مغزی با مادران کودکان سالم در شهر اصفهان .پژوهش در علوم توانبخشی 6030؛ 818-857 :)1( 63
تاریخ دریافت6030/4/30 :

تاریخ پذیرش6030/66/37 :

* کارشناس ارشد کاردرمانی ،عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول)
Email: nasrin_jalili@ymail.com

 .6کارشناس کاردرمانی ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

857

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /6بهمن و اسفند 0131

استفاده از زمان در مادران کودکان فلج مغزی

مقدمه
مطالعه دربارهي استفاده از زمان در انسان به قبل از سال
 4291باز ميگردد ( .)4الگوهاي استفاده از زمان آگاهي
مهمي در رابطه با مشاركت در كارها فراهم ميكنند؛ عالوه بر
اين در برخي مطالعات استفاده از زمان بهعنوان يك شاخص
كيفيت زندگي مطرح شده است ( .)9مطالعهي استفاده از زمان
ميتواند اطالعات الزم در رابطه با سالمتي و رفاه را فراهم
كند ( .)3براي دانستن بيشتر درباره ارتباط بين استفاده از زمان
و سالمتي الزم است كه تجربه افراد را در زمان مشاركت در
كارهاي روزمره بدانيم ( .)4گاهي استفاده از زمان در افراد
تحت تأثير شرايطي همانند ناتواني ،شرايط محيطي و
خانوادگي تغيير ميكند و توازن الزم در حيطههاي كاري از
بين ميرود ،يكي از اين ناتوانيها فلج مغزي است .فلج مغزي
شايعترين ناتواني حركتي مزمن و عارضه عصب -شناختي در
كودكان است كه در نتيجه يك ضايعه غير پيشرونده به مغز
در حال رشد حادث ميشود .ميزان آن را در جوامع مختلف
 4/9تا  3/93كودك در هر  4111تولد زنده بيان كردهاند (.)1
اگر چه مشخصه اصلي اين كودكان نقص در عملكرد حركتي
است اما بسياري از كودكان فلج مغزي مشكالت حسي،
ذهني ،شناختي و ارتباطي نيز دارند ( )5كه در نهايت برآيند
اين مشكالت منجر به محدوديت در انجام فعاليتهاي روزمره
و كاهش مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي ميشود .اين
مسأله خود باعث نياز به مراقبتهاي طوالني مدت ،صرف
زمان و انرژي زياد از سوي والدين شده كه فراتر از نياز
كودكان با رشد طبيعي است ( .)6همچنين افزوده شدن بر
مشكالت اين كودكان در سير روند رشدي ( )7موجب ميشود
مادران كودكان با ناتواني در مقايسه با مادران كودكان سالم
زمان بيشتري را صرف امور مراقبتي مربوط به كودك خود
مانند غذا دادن ،حمل و نقل و  ...كرده ( )8و كمتر به كارها و
حيطههاي مورد عالقه خود بپردازد ( )2و توانايي مشاركت آنها
را در ساير حيطههاي كاري تحت تأثير قرار ميدهد (.)41
بنابراين مشكالت مطرح شده ،الگوهاي استفاده از زمان را در
كودكان تحت تأثير قرار داده و چون الگوهاي استفاده از زمان
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در اعضاي يك خانواده به هم پيوند خورده است بر كيفيت
زندگي ساير اعضاي خانواده بهويژه مادران نيز بيتأثير نخواهد
بود (.)44
در بسياري از منابع كاردرماني بر حفظ توازن بين
حيطههاي مختلف  Occupationتآكيد شده است و
پيشگامان رشته تآكيد داشتهاند كه نحوه استفاده مؤثر از زمان
با سالمتي انسان در ارتباط است و موفقيت در توازن مناسب
بين فعاليتهاي كاري  ،تفريحي ،مراقبت از خود و استراحت
براي حفظ سالمتي ضروري است ،بنابراين بديهي است كه
آگاهي از نحوه استفاده از زمان به فرد كمك خواهدكرد تا
بهتر از اوقات خود استفاده نموده و سالمت خويش را ارتقا
بخشد ( .)2از آنجايي كه كودكان در سنين رشد هستند ايجاد
توازن در اين حيطههاي كاري عالوه بر كمك به رسيدن به
بهترين سطح رشدي در كودك براي ارتقا سالمت والدين
بهويژه مادران نيز بسيار حائز اهميت ميباشد (.)2
 Croweو همكاران تحقيقي را با عنوان تأثير ناتواني
كودك بر استفاده از زمان در مادران كودكان با سن مدرسه
انجام دادند .در اين مطالعه مقايسه الگوهاي استفاده از
زمان 31نفر از مادران داراي كودكان با كمتواني (فلج مغزي،
اوتيسم ،سندرم داون و تأخير رشدي) با 31مادر داراي كودكان
عادي مقايسه شد .نتايج نشان داد كه تفاوت قابل توجه و
معنيداري بين دو گروه از مادران در ميزان ساعات مراقبت از كودك
وجود دارد ،همچنين مادران كودكان با كمتواني ،زمان كمتري را
نسبت به مادران داراي كودكان عادي به سرگرميهاي فعاالنه و
فعاليتهاي مشاركتي– اجتماعي اختصاص ميدهند (.)49
مطالعات اندكي در اين زمينه در ايران انجام شده است.
احمدي و همكاران اولين مطالعه را در شهر تهران در زمينه
بررسي و مقايسه الگوهاي استفاده از زمان در مادران با
كودكان فلج مغزي و مادران داراي كودكان عادي انجام دادند.
نتايج مطالعه نشان داد كه مادران كودكان با فلج مغزي
بيشترين وقت خود را صرف امور كودك كرده و اين مسأله
منجر به اختالل در توازن بين حيطههاي مختلف كاري در
فعاليتهاي روزمره زندگي شده است (.)43
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نظر به اينكه يكي از عوامل بسيار مهم در انجام يك كار،
بافتاري است كه كار در آن انجام ميگيرد و مؤثرترين بافتار،
بافتار فرهنگي و اجتماعي ميباشد ( )2پژوهشي كه استفاده از
زمان را در مادران كودكان با فلج مغزي در مناطق مختلف
ايران با توجه به تفاوتهاي فرهنگي ،بررسي كرده باشد در
دسترس نيست .لذا پژوهش حاضر ضروري بهنظر ميرسد و
محقق بر آن شد تا به بررسي و مقايسه الگوهاي استفاده از
زمان در مادران كودكان با فلج مغزي و مادران داراي كودكان
عادي در شهر اصفهان بپردازد.
مواد و روشها
طرح پژوهش حاضر از نوع مورد -شاهد بود و روش
نمونهگيري در دسترس بهكار گرفته شد .جامعه مورد مطالعه
تمامي مادران داراي كودكان عادي و مادران فرزندان مبتال به
فلج مغزي شهر اصفهان بودند .بر اساس حجم نمونه مطالعات
مشابه ( )43و بر اساس واريانس متغير اوقات فراغت ،در
مطالعه حاضر 31نفر از مادران داراي كودكان عادي و  31نفر
مادران كودكان با فلج مغزي شركت داشتند .مالكهاي ورود
براي گروه مادران داراي كودكان با فلج مغزي در مطالعه
حاضر سن  31-51سال براي مادران و  6-44سال براي
كودكان با فلج مغزي ،تشخيص فلج مغزي توسط پزشك
متخصص مغز و اعصاب كودكان ،زندگي با همسر ،داشتن
حداكثر سه فرزند و نداشتن مسؤوليت مراقبت از فرد معلول
ديگر در خانواده بود.
در گروه مادران داراي كودكان عادي نيز مالكهاي ورود
شامل طيف سني  31-51سال ،داشتن يك كودك در طيف
سني  6-44سال ،زندگي با همسر ،داشتن حداكثر سه فرزند و
نداشتن فرزند معلول در خانواده است .معيار خروج از مطالعه نيز
عدم تمايل خانواده جهت همكاري در پژوهش ،در نظرگرفته شد.
جمعآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه استفاده از
زمان و پرسشنامه دموگرافيك انجام شد .پرسشنامه
«استفاده از زمان مادران» توسط احمدي و همكاران در سال
 4321روايي شده است ( .)43پرسشنامه «استفاده از زمان
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مادران» كارهايي را كه افراد از ساعت  5صبح تا 49شب
انجام ميدهند را در يكي از  7حيطهي مراقبت از خود،
استراحت /خواب ،امور مربوط به كودكان ،اوقات فراغت،
كارهاي منزل ،شغل و مشاركت اجتماعي طبقهبندي كرده و
در هر ساعت مشخص ميكند چه فعاليتي انجام ميدهد .در
اين پرسشنامه كيفيت و اهميت انجام كارها و لذت حاصل از
انجام كارها در هر ساعت طبق يك مقياس ليكرت 4-5
نمرهگذاري ميشود و نمره كل حاصل مجموع نمرات است .و
ميزان رضايتي كه شركتكنندگان از مهارت مديريت زمان
خود داشتند در چهار سطح بسيار ناراضي ،ناراضي ،راضي و
بسيار راضي بررسي ميشود (.)41
در مالحظات اخالقي ،ابتدا پس از كسب مجوز از دانشگاه،
پژوهشگر به مراكز توانبخشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان معرفي و مجوز انجام تحقيق از مديريت محترم مراكز
اخذ گرديد .جهت انتخاب مادران داري كودك عادي نيز به
پاركها و مدارس نزديك به مراكز توانبخشي مراجعه و
نمونهگيري در هر دو گروه به شيوه غيرتصادفي ساده
(نمونهگيري در دسترس) انجام شد .كليه شركتكنندگان
آگاهانه و داوطلبانه در نمونهگيري شركت كردند و از نظر
محرمانه بودن اطالعات به آنها اطمينان داده شد و بيان
گرديد در هر زماني قادر به عدم همكاري در پژوهش هستند.
پس از كسب رضايت از آنها ،پرسشنامههاي نامبرده جهت
تكميل در اختيار آنها قرار گرفت.
تجزيه و تحليل دادهها با نرمافزار آماري  SPSSنسخه 46
( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILانجام شد.
بهمنظور توصيف دادهها از شاخص ميانگين و انحراف معيار و از
آزمونهاي آماري  Mann–whitneyو Independent t
استفاده گرديد .اين مطالعه با فرض اطمينان  % 25و توان % 21
انجام شد.
یافتهها
در اين پژوهش تعداد  61نفر شامل  31مادر داراي كودكان
عادي و  31مادر با فرزند با فلج مغزي مورد مطالعه قرار
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گرفتند .آزمون  tمستقل نشان داد دو گروه در متغير سن
همسان بودند (( )P = 1/93نمودار  .)4همچنين آزمون X2
نشان داد كه دو گروه مادران داراي كودكان عادي و مادران با فرزند

فلج مغزي به لحاظ متغيرهاي سطح تحصيالت ( )P = 1/57و
تعداد فرزند همگن ميباشد (( )P = 4/1نمودار  9و .)3

نتايج آزمون آماري  tمستقل نشان داد مادران با فرزند فلج
مغزي بيشترين زمان را صرف امور كودك كرده و در مقايسه
با مادران داراي كودكان عادي اختالف معناداري ديده شد

( .)P = 1/114هم چنين ميانگين زمان اختصاص داده شده
به متغيرهاي استراحت /خواب ،مراقبت از خود ،اوقات فراغت
و شغل در مادران داراي كودكان عادي در مقايسه با گروه
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مادران با كودكان فلج مغزي بيشتر بوده ولي بهجز در خرده
مقياس استراحت و خواب ( ،)P = 1/113در ساير متغيرها
اختالف معناداري رويت نگرديد ( .)P > 1/15ميانگين زمان در

دو متغير كار منزل ( )P = 1/731و مشاركت اجتماعي
()P = 4/111در هر دو گروه تقريباً برابر بود و اختالف
معناداري نشان داده نشد (نمودار .)4

*P < 1/15
P < 1/14

**

نتايج حاصل از جدول  9با استفاده از آزمون  tمستقل
نشان داد كه بين دو گروه به لحاظ كيفيت ( )P = 1/135و
لذت ( )P = 1/112در انجام امور اختالف معنادار وجود دارد.
ولي به لحاظ اهميت انجام فعاليت ( )P = 1/93بين دو گروه

اختالف معناداري رويت نشد .ميانگين متغيرهاي لذت و
كيفيت در گروه مادران داراي كودكان عادي بيشتر از مادران با
فرزند فلج مغزي گزارش شده است.

**

P < 1/14

نتايج بررسي پرسشنامه كيفيت مديريت زمان و پرسشنامه
اوقات فراغت در دو گروه مادران داراي كودكان عادي و فلج
مغزي با استفاده از آزمون آماري  tمستقل در نمودار 3
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گزارش شده است .نتايج نشان داد كه اختالف معناداري بين
دو گروه به لحاظ متغير كيفيت مديريت زمان ))P = 1/114
وجود دارد.
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**

P <1/10

بررسي ميزان رضايت از نحوهي مديريت زمان بين دو گروه
مادران با فرزند سالم و مادران با فرزند فلج مغزي در نمودار 1
گزارش شده است .نتايج حاصل از آزمون Mann–whitney

حاكي از اختالف معنادار بين دو گروه ( )P = 1/116ميباشد.
نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد كه مادران با فرزند سالم ميزان
رضايت بيشتري را از نحوهي مديريت زمان گزارش دادهاند.

بحث
مطالعهي الگوهاي استفاده از زمان نقش مثبتي در سالمت
و رفاه افراد دارد .بهعالوه آگاهي ما را در رابطه با ميزان
مشاركت در كارها افزايش ميدهد .نتايج حاصل از اين مطالعه

نشان داد كه مقايسه الگوهاي استفاده از زمان مادران داراي
كودكان عادي با مادران كودكان با فلج مغزي در شهر
اصفهان متفاوت است .بر اساس دادهها مادران داراي كودكان
عادي بيشترين زمان را صرف كار منزل كردهاند اما اين امر
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موجب از بين رفتن توازن ميان كارهاي ديگر نشده است در
حالي كه مادران كودكان فلج مغزي بيشترين زمان را صرف
امور كودك كردهاند و همين امر باعث شده است اين مادران
نسبت به مادران داراي كودكان عادي زمان كمتري را صرف
ساير حيطههاي كاري كنند كه نتايج اين مطالعه با نتايج
مطالعهي احمدي در تهران كه در آن نيز مادران داراي
كودكان عادي بيشترين زمان را صرف امور منزل با ميانگين
 1/63ساعت و مادران با كودك مبتال به فلج مغزي بيشترين
زمان (ميانگين  7/51ساعت) را صرف امور كودك كردهاند
همخواني دارد ( .)43عليرغم همساني نتايج كلي اين دو
مطالعه ،اما ميزان زمان صرفشده در اين حوزه در مطالعات
مذكور ،اختالف زيادي باهم دارد .بهنظر ميرسد اين مسأله
شايد بتواند تحت تأثير آداب و رسوم خانوادهها و فرهنگ
حاكم بر جوامع باشد .همچنين نتايج مطالعه حاضر با مطالعه
 Johnsonو  Crowe ،Deitzو همكار (Crowe ،)9116
( )4223و  Harrisهمسو ( )46-47 ،49 ،8و با نتايج
 Gevir ،Breslauو  Terryناهمسو ميباشد (،41-45
 .)48از اين رو بايد با احتياط به مقايسه نتايج مطالعات و به
بحث راجع به آنان پرداخت چرا كه استفاده از ابزارهاي
مختلف و تعاريف مختلف در دستهبندي فعاليتهاي كاري
مانند مراقبت از كودك وجود دارد،كه بر نتايج تأثيرگذار است.
همچنين عليرغم توجه به مالكهاي ورود ،مطالعات هميشه
همگن نبوده و اين مسأله مقايسه نتايج را دشوار ميسازد .سن
كودك ،نوع ناتواني كودك و مشكالت رفتاري و  ...از جمله
عواملي هستند كه ميتواند ميزان زمان مورد نياز براي مراقبت
از كودك را تحت تأثير قرار دهد ،همچنين ميزان كمك ساير
افراد خانواده مانند همسر نيز در اين امر بيتأثير نخواهد بود
( .)48-45 ,49همچنين در ساير خرده مقياسها نتايج نشان
داد كه بين دو گروه در هر گروه فعاليتهاي كاري بهجز
استراحت /خواب اختالف معناداري يافت نشد .اختالف قابل
توجهي در زمان صرفشده بين فعاليتهاي كاري در گروه
مادران كودكان با فلج مغزي وجود دارد ،براي مثال بيشترين
زمان صرف شده در كارهاي روزمره مربوط به امور مراقبت از
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كودك ( )5/433و كمترين زمان مربوط به مراقبت از خود
( )1/266بوده است .اين مسأله عدم توازن در زمان اختصاص
داده شده براي فعاليتهاي روزمره در مادران كودكان فلج مغزي
را نشان ميدهد كه با مطالعه  Gevirهمسو ميباشد ( .)41به
همين دليل است كه اين گروه از مادران ميزان رضايت
پايينتري از نحوه مديريت زمان در مقايسه با مادران داراي
كودكان عادي دارند و اين اختالف نيز معنادار گزارش شده
است.
در بررسي جنبههاي كيفي استفاده از زمان شامل اهميت،
كيفيت انجام و لذت حاصل از انجام كار ،اگرچه ميانگين
نمرات مادران داراي كودكان عادي در هر سه بخش بيشتر از
مادران با كودك مبتال به فلج مغزي است ولي در جنبه
اهميت فعاليت اختالف معناداري يافت نشد كه با مطالعه
احمدي و  Gevirهمسو و در دو جنبه لذت و كيفيت مادران
با كودكان سالم تفاوت قابل توجهي با گروه مادران كودكان با
فلج مغزي داشتند كه نتايج اين مطالعه با مطالعه ي احمدي و
 Gevirمتفاوت است ( .)41 -43بهنظر ميرسد كاستن از
فعاليتهاي مورد عالقه ،مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و
صرف زمان بيشتر براي انجام امور مراقبتي از كودك ميتواند
منجر به كاهش لذت و كيفيت در انجام فعاليتها و حيطههاي
كاري شود .هر چند تفاوتهاي فرهنگي -اجتماعي ،ميزان
حمايتهاي رواني و كمك در انجام امور مربوط به كودك
ميتواند بر اين مسأله تأثيرگذار باشد و نتايج متفاوتي در
مطالعات مختلف گزارش شود .پايبندي بيشتر مردم در شهر
اصفهان به اصول مذهبي ،آداب و رسوم و در يك نگاه كلي
سنتي بودن و مذهبي بودن جامعه اصفهان ميتواند در صرف
زمان براي پرداختن به فعاليتهاي مورد عالقه و نوع
فعاليتهاي اجنماعي افراد تأثيرگذار باشد .از سوي ديگر
فرهنگ يك جامعه در پذيرش ناتواني و معلوليت يك كودك
تحت تأثير نهادهاي اجتماعي مانند رسانهها ،مطبوعات،
برنامههاي آموزشي براي والدين و ميزان دسترسي به منابع و
حمايتهاي اجتماعي است و اين مسأله ميتواند منجر به بروز
نتايج متفاوت در شهر اصفهان و تهران شود.
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مادران با كودك مبتال به فلج مغزي رضايت كمتري را در
نحوهي مديريت زمان خود اعالم كردند كه با مطالعهي
احمدي همسو ميباشد ( .)43در حاليكه نتايج مطالعات
 Gevirو  Magneziمتفاوت با مطالعه حاضر است و بين
گروهها اختالف معناداري يافت نشد (.)42 ،41
بدون توجه به مشكل كودك ،حمايتهاي بيروني همانند
كمك ساير اعضاي خانواده و يا پرستار ميتواند بهعنوان يك
عامل تعديلكننده در ايجاد توازن و ميزان رضايت از نحوه
مديريت زمان ايفاي نقش كند .در حاليكه با توجه به بافت
فرهنگي -اجتماعي غالب در كشور ما ،پدران بيشتر ساعات
روز را بيرون از خانه سپري كرده و نقش اصلي مراقبت از
كودك بر عهده مادر ميباشد .اين مسأله خود ميتواند متعاقباً
بر لذت و كيفيت انجام كارها نيز تأثيرگذار است.
همچنين كودكان با فلجمغزي محدوديت عمدهاي در
فعاليتهاي روزمره زندگي دارند و اين محدوديتها منجر به نياز
به مراقبتهاي طوالني مدت ميشود ( .)91همين موضوع باعث
شده است اين مادران زمان كمتري را براي اوقات فراغت و
استراحت/خواب خود اختصاص دهند و اين يكي ديگر از داليل
نارضايتي اين مادران در نحوه ي مديريت زمان شده است.
در زمينه اوقات فراغت نيز اختالف معناداري يافت نشد.
مطالعات اندكي به اين موضوع پرداختهاند ،اگرچه  Gevirنيز
در پژوهش خود به نتايج مشابهي دست يافته است اما مقايسه
نتايج كمي دشوار است زيرا  Gevirمادران كودكان 9-44
ساله را مورد بررسي قرار داده است ،در حاليكه در مطالعه
حاضر مادران كودكان  6-44سال مالك ورود به مطالعه
بودهاند همچنين  Magneziنيز گزارش دادند مادران داراي
كودكان عادي در مقايسه با مادران كودكان با اختالل كمبود
توجه /بيش فعالي ،به صورت معناداري زمان بيشتري را صرف
فعاليتهاي مربوط به اوقات فراغت ميكنند كه با نتايج
پژوهش حاضر متفاوت است .با توجه به كمبود پژوهشها در
اين زمينه ،تحقيقات بيشتر ضروري بهنظر ميرسد (.)94 ،42
مرور مطالعاتي كه در زمينه استفاده از زمان در مادران
كودكان با ناتواني انجام شده ،نشان ميدهد كه بهدليل
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مسؤوليتهاي چندگانه مادران كه زمان و انرژي زيادي را نيز
از آنها ميطلبد ،اغلب آنها در مشاركت در ساير فعاليتهاي
فردي ،فرهنگي و اجتماعي سر باز ميزنند .با اين وجود ،اخيراً
شواهد نشان داده است كه عوامل تعديلگر متعددي همانند
حمايتهاي اجتماعي ،نحوه كاركرد خانواده ،حمايت همسر و
توجه به رويكردهاي خانواده محور ،ميتواند تأثير مثبتي بر
توانايي مقابله مراقبين با اين شرايط دشوار داشته باشد (.)99
لذا با توجه به اينكه زنان نيمي از جامعه را تشكيل
ميدهند توجه به مشكالت آنها براي حفظ سالمت رواني
خانواده و جامعه امري ضروري است .از اين رو در مداخالت
كاردرماني بايد به مادران كودكان با ناتواني آموزش داد كه
چگونه مراقبت از كودك و ساير مسؤوليتهاي خانوادگي را به
ديگران محول كرده تا بهتر بتوانند به نيازهاي شخصي خود
رسيدگي كرده و بهطور مؤثرتري از زمان خود استفاده كنند و از
اين طريق بتوان به حفظ و ارتقاي سالمت آنها كمك كرد.
نتیجهگیری
بر اساس اطالعات بهدست آمده از اين پژوهش ،مادران كودكان
با فلج مغزي زمان بيشتري را صرف امور كودك ميكنند.
درنتيجه براي كارهاي ديگر همچون مراقبت از خود و خواب/
استراحت زمان كمتري را اختصاص داده و همين امر منجر به
رضايت كمتر از نحوهي استفاده از زمان در اين مادران ميگردد.
محدودیتها
محدوديتهاي اين پژوهش همكاري كم والدين و همچنين
عدم حضور برخي از مادران در جلسات درماني بود كه باعث
دشواري در نمونهگيري شد.
پیشنهادها
پيشنهاد ميگردد اين مطالعه را در جوامع مختلف و در ديگر
اختالالت انجام داد و نتايج را باهم مقايسه كرد .مطالعه را در
گروه پدران نيز انجام داد و با گروه مادران مقايسه كرد و
تدابير الزم جهت بهبود مديريت زمان را در نظر گرفت.
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وقت ما را در انجام اين پژوهش ياري رساندند تشكر و
.قدرداني نمايند
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تشکر و قدردانی
در نهايت محققين بر خود الزم ميدانند از مديران مراكز
توانبخشي شهر اصفهان و تمامي شركتكنندگان كه با صرف
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The patterns of time use and quality of time management among mothers
with normal and cerebral palsy children
Marziye Shojaei1, Nasrin Jalili*

Original Article

Abstract
Introduction: It is a little hard caring for children with cerebral palsy and needs spending a significant amount of
time and energy. Mother, as a main caregiver, is usually faced with some problems to manage other daily activities.
So, in this research, the patterns of time use and leisure time and also the quality of time were considered to be
compared in mothers with Normal and cerebral palsy children.
Materials and methods: In this case-control study, thirty mothers with normal children and same number mums
with cerebral palsy children were participated in Isfahan city, Iran. Before any interview, all mothers read and signed
the consent form. Data was gathered using the “Mother Time Use” and demographic questionnaires. Mann-Whitney
and Independent T test were applied to analyze the data using SPSS, version 16.
Results: Our data demonstrated that mothers with cerebral palsy children often spend more time to care for children
therefore their satisfaction in time management is lower than those with normal babies.
Conclusion: Caregiver mums are usually heavily involved in baby-care activities so no time to spend on other tasks
like self-care job, sleeping or resting, and finally lead to dissatisfaction.
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