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با مادران  يزمان در مادران كودكان فلج مغز يريتمد از رضايتمقايسه استفاده از زمان و 
  كودكان سالم

 
  3سورتجي حسين، 2حسيني علي سيد، 1رصافياني مهدي ،*كهجوق احمدي مينا

  
  چكيده
 افزايش كارها در مشاركت ميزان با رابطه در را ما آگاهي عالوه به. دارد افراد رفاه و سالمت در مثبتي نقش زمان از استفاده الگوهاي مطالعه: مقدمه

 نياز مورد زمان كه است دايمي مراقبت به نياز ها آن از يكي كه سازد، مي وارد خانواده بر را فشارهايي همواره مغزي فلج كودك يك داشتن. دهد مي
 گرفته قرار توجه مورد كمتر كند، مي درگير اصلي مراقبين عنوان به را مادران موارد اكثر در كه حيطه اين. است خانواده بندي زمان برنامه از فراتر آن

 فلج كودكان مادران در زمان از استفاده الگوهاي پژوهش اين در آينده، هاي ريزي برنامه همچنين و زمينه اين در آگاهي گسترش جهت لذا. است
  .است گرفته قرار بررسي مورد مغزي

 در. بود دسترس در گيري نمونه روش به گيري نمونه. شد انتخاب شاهد -مورد نوع از حاضر مطالعه اصلي، دفه به رسيدن براي :ها مواد و روش
 با پژوهش براي الزم هاي داده. داشت وجود كننده شركت نفر 37 سالم كودكان مادران گروه در و نفر 30 مغزي فلج كودكان داراي مادران گروه

   و Independent t هاي آزمون از. گرديد آوري جمع دموگرافيك نامه پرسش نيز و "مادران زمان از استفاده" نامه پرسش از استفاده
Mann–Whitney 14 در ها داده تحليل برايSPSS گرديد استفاده.  

 داري معني تفاوت ريكا هاي حيطه ساير در اما ،)P > 05/0( داد نشان كودك از مراقبت كاري حيطه در را داري معني تفاوت آماري آناليز :ها يافته
 سالم كودكان مادران كه طوري به آمد؛ دست به داري معني تفاوت نيز زمان مديريت مهارت از رضايت ميزان در). P < 05/0( نيامد دست به

  ).P > 05/0( داشتند تري بيش رضايت
 از مراقبت صرف روز در را زيادي بسيار زمان كه آن يلدل به مغزي فلج كودكان مادران كه داد نشان مطالعه اين از حاصل هاي يافته: گيري نتيجه
. گردد مي "زمان از استفاده" از كمتر رضايت به منجر امر اين. كنند نمي تجربه خود مختلف كاري هاي حيطه در را الزم توازن كنند، مي خود فرزندان

 مسايل با شدن مواجه احتمال زمان گذر با تا شود، داده قرار افراد اين ختيارا در تري بيش مراقبتي و حمايتي منابع كه است الزم ها يافته اين به توجه با
  .باشد داشته وجود كمتري سالمتي به مربوط مشكالت و رواني

  زمان مديريت مهارت كاري، هاي حيطه زمان، از استفاده مغزي، فلج :ها كليد واژه
  

  1/5/90: تاريخ دريافت
  4/2/91: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
 1924 سال از قبل به انسان در زمان از استفاده درباره پژوهش

 سكه يك روي دو روزمره كارهاي و زمان). 1( گردد مي باز
كنند، الگوها و  يكه چگونه كارها زمان را اشغال م اين .هستند
  ). 2( يدنما را تعيين مي انسان هاي روزمره زندگي فعاليت

 يه فرد بازرا در سالمت و رفا يمشاركت نقش مهم و مثبت
 ميزان ،)Time use(الگوهاي استفاده از زمان  يكند و بررس يم

). 3( برد مي باال كارها در افراد مشاركت چگونگي از را ما آگاهي
 كاربرد متوازن آن و زمان از هدفمند استفاده بين ارتباط

)Balanced( اي را براي  سالمتي و رفاه فرد، پايه در راستاي
نشان داد كه  Wilcockمطالعه . يدنما كاردرماني فراهم مي

از سطح  ،هستند يخود راض » استفاده از زمان «كه از  يافراد
 مدل درچه  گرا). 4(باشند  يبرخوردار م يسالمت باالتر

 گرفته قرار توجه مورد كمتر زمان، نيز جهاني بهداشت سازمان
 زمان از استفاده و توزيع روي بر زيادي مطالعات اما ؛)5( است
 در مطالعات اين نتايج. است شده انجام صنعتي كشورهاي در

 يك ها انسان كارهاي كه دهد مي نشان زمان توزيع خصوص
 كار خود، از مراقبت كارهاي پيرامون و دارد طبيعي زماني ترتيب

)Occupation( دهي شده است  و اوقات فراغت سازمان)4.(  
 با رابطه در مالز اطالعات تواند مي زمان از استفاده مطالعه
 خصوص در بيشتر دانستن براي. كند فراهم را رفاه و سالمتي
كه  استالزم ) Health( سالمتي و زمان از استفاده بين ارتباط

). 1(رب افراد را در زمان مشاركت در كارهاي روزمره بدانيم اتج
تحت تأثير شرايطي همانند  ،گاهي استفاده از زمان در افراد

كند و توازن الزم  يطي و خانوادگي تغيير ميناتواني، شرايط مح
ها فلج  يكي از اين ناتواني. رود هاي كاري از بين مي در حيطه

مغزي است كه الگوهاي استفاده از زمان را در كودكان تحت 
دهد و چون الگوهاي استفاده از زمان در يك  تأثير قرار مي

زندگي له بر كيفيت أاين مس ،خانواده به هم پيوند خورده است
. تأثير نخواهد بود ساير اعضاي خانواده به ويژه مادران نيز بي

 خانواده بر را فشارهايي همواره مغزي فلج كودك يك داشتن
 كه است دايمي مراقبت به نياز ها آن از يكي كه كند مي تحميل
). 6( است خانواده بندي زمان برنامه از فراتر آن نياز مورد زمان

 اصلي مراقبين عنوان به را مادران موارد اكثر در كه حيطه اين
 چنانچه). 7( است گرفته قرار كمي توجه مورد كند، مي درگير

Crowe و Florez و توجه قابل تفاوت خود مطالعه در 
 از مراقبت ساعات ميزان در مادران از گروه دو بين داري معني
 اوقات به مربوط هاي فعاليت براي زمان كردن سپري و كودك
همكاران بر  و Sawyer مطالعه در). 8( آوردند به دست فراغت
 مادران كه گرديد مشخص كننده، شركت نفر 158روي 
 و ساعت 6 حدود هفته عادي روزهاي در مغزي فلج كودكان

 خود كودكان از مراقبت صرف را ساعت 3/8 تعطيل ايام در
 درصد 75 استراليا، در ديگري مشابه بررسي در). 7( كنند مي

 ناتواني با فرزندان براي كه زماني كردند گزارش مادران
 براي بايد كه شود مي كاهش زماني باعث دهند، مي اختصاص

بر ). 9( كنند صرف منزل كارهاي نيز و خانواده اعضاي ساير
 تواند مي محيطي شرايط جهاني، بهداشت سازمان مدل اساس
 در تحقيقي تا كنون عالوه، به. سازد متأثر را افراد عملكرد
 از استفاده چگونگي دهنده نشان كه است نگرفته صورت ايران
 در ترتيب بدين. باشد مغزي فلج كودكان مادران توسط زمان
 در را زمان از استفاده الگوهاي تا شديم آن بر پژوهش اين

 و مقايسه سالم كودكان مادران با مغزي فلج كودكان مادران
 زمان از استفاده بر مغزي فلج كودك يك داشتن كه را تأثيري

  . نماييم مشخص گذارد، مي توسط مادر
  

  ها روشمواد و 
 شاهد -مورد نوع از حاضر مطالعه اصلي، هدف به رسيدن براي

  .كار گرفته شد به دسترسدر  يريگ نمونه روش و شد انتخاب
 با مادران و سالم فرزندان با مادران مطالعه مورد جامعه
 در كنندگان شركت. بودند مدرسه سنين در مغزي فلج فرزندان
از  نفر 37 و مغزي فلج كودكان مادران از نفر 30شامل  مطالعه
 و فرزند تعداد سن، لحاظ از كه بودند سالم كودكان مادران
 ).2 و 1 جداول( شدند سازي همگن و همتا تحصيالت سطح
هر دو گروه بودن مادران در  براي مطالعه به ورود هاي مالك

داشتن حداكثر سه كودك كه  ي،لگسا 25–50 ينب ينسن
سطح  داشتنباشد،  يسالگ 6-11 ينها در سن از آن يكيحداقل 
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كردن با  يزندگ ،نامه پرسش يلتكم يبرا قبولسواد قابل 
 در ديگري معلول فرد از مراقبت مسؤوليت نداشتنهمسر و 

 گروه در. بود مطالعه در شركت جهت رضايت نيز و خويشاوندان
 اعضاي در ناتواني داراي فرد هيچ نبودن المس كودكان مادران،
 حداكثر داشتن مغزي، فلج كودكان مادران گروه در و خانواده

 به ورود هاي مالك از نيز مغزي فلج تشخيص با كودك يك
 شامل نيز حذف از جامعه پژوهش هاي ك مال. بود پژوهش
به مدرسه نرفتن فرزند به دليل  معلول، فرزند چند داشتن

 فرزند سه از بيش داشتن ذهني، و جسمي شديد ياربس مشكالت
   .بود زندگي كردن به تنهايي در زمان انجام پژوهش، نيز و

  
 تعداد، شامل كنندگان شركت دموگرافيك مشخصات .1 جدول

  سن درصد،
 دموگرافيك مشخصات

 ها گروه
 درصد تعداد

 سنميانگين
 )سال(

 78/35 2/55 37 سالم فرزندانمادران

 56/35 8/44 30 مغزي فلج رزندانفمادران

  
 و تحصيالت سطح نظر از كنندگان شركت مشخصات .2 جدول

  فرزند تعداد
 كنندگان شركت

  
 رهامتغي

كودكانمادران
 سالم

فلجكودكانمادران
 مغزي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 سطح
تحصيالت

 66/6 2 7/2 1ديپلم زير

 66/66 20 56/67  25 ديپلم
 66/26 8 72/29  11دانشگاهي

 تعداد
 فرزندان

 33/33 10 32/24 9فرزند يك

 50 15 35/51  19 فرزند دو
 66/16 5 32/24  9فرزند سه

  
 از استفاده« نامه پرسش از استفاده با اطالعات آوري  جمع

. گرديد انجام دموگرافيك نامه پرسش نيز و) 10( »مادران زمان
 ستخوا يت كنندگان ماز شرك "استفاده از زمان"نامه  پرسش
در  ،ندادد يشب انجام م 12صبح تا  5را كه از ساعت  ييكارها
استراحت، امور منزل، امور / خواب يكار يطهح 5از  يكي

 ،عالوهه ب. مربوط به كودك، اوقات فراغت و شغل قرار دهند
كارها و لذت حاصل از انجام كار را  يتانجام كارها، اهم يفيتك
را  يتيرضا يزانم يتدر نها. شد جويا مي از شركت كنندگان يزن

مورد  ،ندشتزمان خود دا يريتكه شركت كنندگان از مهارت مد
چند  ينامه مورد نظر جهت استفاده ط پرسش. داد يسؤال قرار م

 يبه زبان اصل دوبارهو  يبه زبان فارس يسيمرحله از زبان انگل
  :انجام آن به شرح زير بودمراحل  يد كهترجمه گرد

در  يترجمه به زبان فارس يبرا ينامه اصل بتدا پرسشا) 1
داشتند، قرار  يسيكامل به زبان انگل ييدو نفر كه آشنا ياراخت

با حضور  يا دو ترجمه به دست آمده در جلسه) 2. گرفت
به  يينسخه  نها يكبه  يدنرس يو پژوهشگران برا ينمترجم

ه به دست آمده جهت ترجم ينسخه فارس) 3. بحث گذاشته شد
مدارك معتبر زبان  يبه دو مترجم دارا يسيمجدد به زبان انگل

و  ينبا حضور مترجم يا در جلسه) 4. ارسال شد يسيانگل
 يسينسخه انگل) 5. مدآبه دست  يواحد نسخهدوم،  نويسنده

 ايشان به پاروش روفسورپتوسط  ييدتأ يبه دست آمده برا
 نامه پرسشدر  ايشان، پيشنهادهاي نهايت در) 6 .شد فرستاده
 و رواني نظر از استفاده، از پرسشنامه پيش. گرديد اعمال
 نظر از بودن فهم قابل و ايراني جامعه با بودن متناسب وضوح،
 در ها، آن نظر جلب از پس كه شد بررسي مطالعه، مورد جامعه
 ينالزم به ذكر است كه ا. شد به كار برده اصلي نمونه
  .بود استفاده قابل آن عملدستورال از استفاده با نامه شپرس

 معاونت از پژوهش انجام جهت اجراي مطالعه، مجوز
 و گرديد كسب بخشي توان و بهزيستي علوم دانشگاه پژوهشي

با  مطالعه، در شركت شرايط واجد نمونه يافتن جهت ادامه در
 ييبه مدارس استثنا ييپرورش استثنا و كسب مجوز از آموزش

شهر واقع بودند، مراجعه  ينه دو ادر منطق يشترشهر تهران كه ب
كه همراه فرزندان خود به  يمادران يتپس از اعالم رضا. شد

. گرديد توسط ايشان تكميلنامه  پرسش ،مدارس آمده بودند
 مادراني ميان از كنندگان شركت از ديگري تعداد همچنين
 به كاردرماني انجام جهت خود فرزندان با كه شدند انتخاب
 بخشي توان و بهزيستي علوم دانشگاه به ستهواب هاي كلينيك
 سالم فرزندان داراي مادران انتخاب جهت. بودند كرده مراجعه



 كهجوق و همكاران احمدي مينا  ... زمان در يريتمد از رضايتمقايسه استفاده از زمان و 

  13  91فروردين و ارديبهشت /1 شماره/8سال /يپژوهش در علوم توانبخش

 ابتدايي مدارس به نيز و شهر از منطقه همان هاي پارك به نيز
  .شد مراجعه مدارس و ها كلينيك محل نزديك

 - مورد نوع از حاضر مطالعه اصلي، هدف به رسيدن براي
 افزار حاصل از پژوهش با استفاده از نرم يها داده .شد شاهد انتخاب

14SPSS با  نتايج تحليل. قرار گرفت يلو تحل يهمورد تجز
   .انجام شد Mann–Whitneyو  Independent t يها آزمون

 
  ها يافته
استفاده از زمان را در مادران كودكان سالم و  يالگوها 1 نمودار

 كودكان مادران كه روز از ساعاتي. دهد ينشان م يفلج مغز
 توازن يك از دهند، مي اختصاص مختلف كارهاي به سالم

 دليل به مغزي فلج كودكان گروه در مادران اما است؛ برخوردار
 صرف خود كودك به مربوط امور براي كه زيادي زمان
 شركت. اند شده توازن عدم دچار نيز ديگر كارهاي در كنند، مي

 زمان درصد بيشترين سالم كودكان مادران گروه در كنندگان
 اختصاص شغل براي را آن كمترين و منزل امور صرف را خود
 را توازن كه نيست اي گونه به زمان اختصاص اين اما دهند، مي
 كودكان گروه در مادران. بزند بر هم كاري هاي حيطه ساير در
 و كودك به مربوط امور براي را زمان بيشترين مغزي فلج

  .دهند مي اختصاص شغل به اول گروه انندهم را زمان كمترين
شود كه شركت كنندگان  يمشخص م 3استناد به جدول  با

با مادران  يسهدر مقا يدر گروه مادران كودكان فلج مغز
را صرف امور كودك  يشتريب يارزمان بس ،كودكان سالم

دار  يتفاوت معن يكار يها يطهح يردر سا. )P > 05/0( كنند يم

است كه  ياما نكته قابل توجه در زمان ،شود ينم يدهد يآمار
با كنند و  يم ياوقات فراغت خود سپر يشركت كنندگان برا

در دو  تفاوت ،)P < 05/0(ي دار نبودن از لحاظ آمار يمعنوجود 
  . گروه بارز است

حاصل از پژوهش نشان داد كه مادران كودكان سالم  نتايج
از استفاده  شترييب رضايت ينسبت به مادران كودكان فلج مغز

شركت كنندگان در گروه مادران . )P > 05/0(دارند از زمان 
توازن و  يجادخود در ا ييكودكان سالم اعالم داشتند كه از توانا

 يمختلف راض يكار يها يطهح برايزمان در روز  يمتقس
اظهار داشتند  يهستند، اما در مقابل مادران كودكان فلج مغز

كه  ييكارها يند زمان الزم را براتوان ياوقات نم يكه بعض
خارج از  يحضور در كارها يا و يحتفر يلدوست دارند از قب

  . يرنددر نظر بگ يورزش يها شركت در كالس يامنزل و 
استفاده از زمان در شركت  يفيك يها جنبه يبررس جهت

 يفيتك يت،كارها از سه جنبه اهم يشده برا يكنندگان، زمان سپر
 يجنتا. ال قرار گرفتؤمورد س ،از انجام كار انجام و لذت حاصل

 ،شركت كنندگان دو گروه يننشان داد كه ب يلحاصل از تحل
 سه جنبه وجود ندارد  يناز ا يك يچدر ه يدار يتفاوت معن

)05/0 > P( .نمرات شركت  يانگينبود كه م يننكته جالب توجه ا
 يتدر بخش اهم يكنندگان در گروه مادران كودكان فلج مغز

در  كه ضمن اين. از شركت كنندگان گروه مقابل بود يشتركارها ب
 يانگينمادران كودكان سالم م ،لذت حاصل از انجام كار مورد
 ياز لحاظ آماراين اختالف اگر چه  ؛را به دست آوردند يباالتر
  .)P < 05/0(ود ب  اما قابل مالحظه ،دار نبود يمعن

  

22.13

14.33

20.43

24.28

18.87

مادران کودکان سالم

استراحت/ خواب

شغل

اوقات فراغت

امور منزل

امور کودک

 

19.02

8.9

13.79

19.02

39.27

مادران کودکان فلج مغزی

استراحت/ خواب

شغل

اوقات فراغت

امور منزل

امور کودک

  
  .كنند مي صرف كارها براي مغزي فلج و سالم كودكان مادران گروه در كنندگان شركت كه زماني درصد .1 نمودار
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  كنندگان شركت در مختلف كاري هاي حيطه براي شده سپري زمان مقايسه .3 جدول
 آماريهايشاخص

  يرهاو متغ ها گروه
  اريد معني سطح  معيار انحراف ميانگين

 90/1 63/3 مغزيفلجكودكانمادران  77/0 2 2/4 سالمكودكانمادران  استراحت/ خواب

 41/2 56/3 مغزيفلجكودكانمادران  17/0 16/2 61/4 سالمكودكانمادران  منزل امور

به مربوط امور
  كودك

 3/3 50/7 مغزيفلجكودكانمادران  01/0 53/1 58/3 سالمكودكانمادران

 88/1 6/2 مغزيفلجكودكانمادران  07/0 45/2 89/3 سالمكودكانمادران  اوقات فراغت

 46/3 70/1 مغزيفلجكودكانمادران  36/0 22/4 72/2 سالمكودكانمادران  شغل

 
  بحث
 گاهي كه دارد قرار مختلف عوامل تأثير تحت زمان از استفاده

 از به منجر و دارند نزما از وري بهره بر مخرب اثر عوامل اين
 كه مادراني. گردند مي توازن عدم و كارها در گسيختگي هم

 كه فرزندي داشتن دليل به همواره دارند، معلول فرزندان
 دچار بهينه صورت به زمان از استفاده در دارد، خاص نيازهاي
 از نارضايتي به منجر ها چالش گاهي اين كه شوند مي چالش
 شرايط تأثير تحت به شدت زمان از استفاده. گردد مي زندگي

  . است فرهنگي
 صورت اين به نتايج ايراني مادران در حاضر مطالعه در

 در نسبي توازن يك از سالم كودكان مادران كه بود
 كه صورتي در بودند؛ برخوردار سؤال مورد كاري هاي حيطه
 بسيار زمان كه آن دليل به مغزي فلج كودكان مادران
 خود فرزندان براي مقابل گروه با مقايسه در ار بيشتري
 نظر از اگر چه. بودند بهره بي توازن اين از كردند، مي صرف
 مختلف كارهاي براي شده سپري زمان در آماري هاي آزمون

 داري معني تفاوت در) كودك به مربوط امور استثناي به(
 را كمتري زمان مغزي فلج كودكان مادران اما مشاهده نشد،

 استراحت/ خواب و شغل منزل، امور فراغت، اوقات تجه
كمتر از  يتامر منجر به لذت و رضا ينا ؛كردند يصرف م
  . يدگرد يكارها م

امور مربوط به كودك  يكه مادران برا يدر رابطه با زمان
كه صرف مراجعه به  يكردند، گذشته از زمان يصرف م

 شترينيبمادران ، شد يم يو پزشك يبخش توان يها ينيككل
گذراندند كه به  يفرزند خود م يليزمان را جهت امور تحص

 يجنتا. صورت حضور مداوم و همراه با كودك در مدرسه بود
 يخوان كشورها هم يرمطالعه با مطالعات سا ينحاصل از ا

زمان  يسهدر مقا Deitzو  Johnsonنمونه  يبرا .شتدا
ن كودكاكودكان سالم و  يزيكيجهت مراقبت ف يازمورد ن

 يژه،و يازهايناتوان گزارش كردند كه مادران كودكان با ن
 يزيكيمراقبت ف يرا برا يشتريزمان ب يدار يبه طور معن

در  يشتريمادران كودكان سالم مشاركت ب و كنند يصرف م
   ).11(خارج از خانه داشتند  يها يتفعال

در  يژهو يازهايبا ن انفرزند مادران ،يگريد يدر بررس
را جهت  يشتريبرابر زمان ب 6 ،دران كودكان سالمبا ما يسهمقا

  ).6(كردند  يكودك صرف م يو پزشك يامور درمان
Crowe و Florez استفاده مقايسه« عنوان با را تحقيقي 

 انجام »ناتواني بدون و ناتواني با كودكان مادران در زمان از
 سال 14 تا 3 كودكان مادران از نفر 60 تحقيق، اين در. دادند
 توان كم كودكان داراي مادران، از نفر 30 .داشتند تشرك
 سندرم و رشدي تأخير مغزي، فلج اوتيسم، تشخيص كه بودند
 قابل تفاوت مطالعه، اين در. داشت وجود ها آن بين در داون
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 ساعات ميزان در مادران از گروه دو بين داري معني و توجه
 يها فعاليت براي زمان كردن سپري و كودك از مراقبت
به  ابتدايي نتيجه كه) 8( آمد به دست فراغت اوقات به مربوط

 اوقات مورد در اما .است حاضر هاي يافته با مشابه طور كامل
 امر اين. نشد يافت داري معني تفاوت حاضر بررسي در فراغت

 بررسي مورد نمونه در كه باشد واقعيت اين بر مبني تواند مي
 فراغت اوقات داشتند، سالم فرزندان كه مادراني حتي ما،

 فراغت براي كه زماني و نداشتند اي فعاالنه و يافته سازمان
 و تلويزيون تماشاي به محدود بيشتر كردند، مي صرف خود

 اوقات به پرداختن نوع اين كه بود؛ منفعالنه هاي فعاليت
  .شد مشاهده بيشتر مغزي فلج كودكان مادران در فراغت

Gevir از استفاده هاي تفاوت اي عهمطال در نيز همكاران و 
 سالم فرزندان با مادران و ناتواني با كودكان مادران در را زمان

 نظر از ها گروه بين اي مالحظه قابل تفاوت كردند؛ بررسي
 كودك، از مراقبت( كارها براي شده صرف زمان ميزان
مشاهده ) كار و استراحت خواب، فراغت، اوقات داري، خانه

 و لذت احساس از مادران درك رد ضمن در. نكردند
 كه مادراني چند هر نشد، گزارش تفاوتي نيز كارها داري معني
 چنين كه مادراني با مقايسه در شدند مي كمك مراقبين توسط

 احساس داري خانه فرزندان و با  فعاليت در نداشتند، حمايتي
). 10( استراحت و خواب در تا كردند گزارش را بيشتري لذت
 نتايج كه شد استفاده مشابه نامه پرسش از نيز حاضر مطالعه در
 كودك به مربوط امور حيطه در بود؛ اما مشابه ها حيطه تمام در
 بررسي مورد گروه دو در زمان مديريت مهارت از رضايت نيز و
 مطالعه نتايج با كه شد ديده داري معني تفاوت تحقيق، اين در

Gevir تفاوت داليل از يكي. مغايرت داشت) 10( همكاران و 
 بررسي در. باشد مربوط كودكان سني گروه به تواند مي نتايج،

Gevir قرار سال 6 زير سني رده در كودكان همكاران، و 
 .بودند سال 6-11 سني طيف در حاضر مطالعه در اما داشتند،

 مراقبت به نياز سن افزايش با ناتوان كودكان كه آنجايي از
 خود سن به مربوط كارهاي جامان به قادر دارند و بيشتري
 با رابطه در. نمود توجيه توان مي را نتايج در تفاوت نيستند،
 نيز مغزي فلج كودكان مادران نظر از كارها بيشتر اهميت

گروه از مادران به امور مربوط به كودك  ينا كه گفت توان مي
 يندهند؛ به ا يم يتاهم يكار يها يطهح يراز سا يشخود ب

 يفهوظ ينتر مهم ،گروه ينت كنندگان در اصورت كه شرك
خود  يفرزند فلج مغز يبه كارها يدگيرا رس يخود در زندگ

  . خود يازهايدانستند تا ن يم
 كه بود اي مطالعه مشابه سويي پژوهش حاضر از نتايج
Harris و McHale دو  كه كردند گزارش ها آن. دادند انجام

 نيازهاي در هنيذ ماندگي عقب داراي فرزندان مادران سوم
 تجربه را مشكالتي كودكانشان از مراقبت با مرتبط زماني
 با رفتن بيرون قبيل از دارند دوست كه كارهايي از و كنند مي

 صرف را زيادي بسيار زمان كه چرا شوند؛ مي بازداشته خانواده،
 مطالعات نتايج به توجه با). 5( كنند مي خود كودك كارهاي
 حمايتي منابع است الزم كه كردند ادپيشنه محققين متفاوت،
 و باشد داشته وجود مغزي فلج كودكان از مراقبت براي بيشتري

 آشنا استرس و زمان مديريت هاي مهارت با بايد مادران نيز
  ).7( شوند

  
  گيري نتيجه
 يندافر در كليدي عامل يك تواند مي زمان از رضايت

 ناتوان كودكان با مادران ارزيابي و باشد )Coping(مداراگري 
 سالمتي ارتقاي براي راهبردي تواند مي نقش، و زمان نظر از

 و مادران كاركرد و سالمتي مداراگري، نهايت در كه باشد
  . دهد افزايش را ها آن كودكان

 شامل كه خانواده، بافتار در بايد ناتواني با كودكان نيازهاي
 وادهخان اعضاي ساير و برادران و خواهران والدين، كودك،
 و حمايت كه است الزم بنابراين .گيرد قرار بررسي مورد است،

 مراقبت مسؤوليت به طور مستقيم كه كساني براي مداخالتي
 هاي برنامه حاضر حال در كه شود فراهم دارند، را كودك از

  . دارد وجود قشر اين براي اندكي بسيار
 و اجرا تدوين، بر عالوه كه است الزم نيز ما كشور در

 به و ناتوان كودكان مراقبين براي هايي برنامه چنين زيابيار
 زمينه اين در نيز بيشتري تحقيقات ها، آن مادران خصوص
  .گيرد صورت
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  پيشنهادها
 چه هر كه بود اين از حاكي نتايج پيشين مطالعات در

 نيازهاي داراي كودك به مربوط امور درگير بيشتر مادران
 خانوادگي زندگي رد را بيشتري مشكالت بودند، خاص

 گزارشي حاضر، پژوهش در اما). 12( كردند مي گزارش
 از كه نداشت وجود جدي خانوادگي مشكالت بر مبني
) طبيعي به نزديك( طبيعي هوشي سطح توان مي آن داليل
مناطق  از كنندگان شركت انتخاب نيز و مطالعه مورد نمونه
 رو از اين. كرد ذكر خوب، به نسبت درآمد سطح داراي
 اقتصادي و اجتماعي سطح پژوهش اين در گفت توان مي

 خانواده اعضاي ساير كمك كه تأثيري نيز و ها خانواده
 داشته كننده شركت مادران زمان از استفاده در توانست مي

 كه مواردي ديگر از. است نگرفته قرار توجه مورد باشد،
 بايد و باشد تأثيرگذار مادران زمان از استفاده بر توانست مي
 مغزي فلج شدت شود، گرفته نظر در آينده هاي پژوهش در
  .است كودكان در

  
  قدرداني و تشكر

 از نيز و تهران 2 منطقه استثنايي مدارس همكاري از
  .نماييم مي قدرداني و تشكر فرهبد خانم سركار هاي مساعدت
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Abstract 
 

Introduction: Patterns of time use provide important information about the ways in which individuals 
manipulate their time to contribute in daily activities. According to the World Health Organization, the 
proper usage of time has a positive effect on health and welfare. Having a child with cerebral palsy 
imposes various kinds of pressure on the family including feeling a “time pressure” for ongoing care of 
the affected child which may be beyond what is expected regarding the family schedule. Although 
mothers are usually the most affected member of the family in this dilemma as they are the main caregiver 
of cerebral-palsied child, less attention has been paid to them. Therefore, this study aimed at investigating 
the patterns of time use in mothers of children with cerebral palsy compared to those of healthy children. 

Materials and Methods: 30 mothers of cerebral palsied children and 37 mothers of healthy children 
Participated in this case-control study. The “Mother Time Use” Questionnaire along with a demographic 
questionnaire was used for collecting data of interest. 

Results: Mothers of children with cerebral palsy spent more time to look after their children as compared 
to mothers of healthy children (P < 0.05). However, in other areas there were not significant differences. 
Satisfaction of mothers of children with cerebral palsy regarding their time management skills was 
significantly less than that of the other group (P < 0.05). 

Conclusion: The results of this study indicated that the mothers of children with cerebral palsy did not 
maintain a well-balanced daily schedule which, in return, may lead to less than satisfactory “use of time”. 
It is necessary to consider further resources of support for mothers of children with cerebral palsy. 

Keywords: Cerebral palsy, Time use, Areas of occupations, Time management skills 
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