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 مقاله پژوهشی

زمان در مادران کودکان مبتال به  تيريمد تیفیمقايسه استفاده از زمان، اوقات فراغت و ک

 با مادران کودکان سالم در شهر اصفهان یمغز  فلج

 *یلیجل نینسر، 1یشجاع هیمرض

 

 

 چكيده 
 گرید یکارها یبرا یمادران زمان کافامر باعث شده  نیهم ردیگ یرا از مادر م یادیز یوقت و انرژ یمراقبت از کودک با فلج مغز :مقدمه

 .قرار گرفته است یمورد بررس یاستفاده از زمان مادران کودکان با فلج مغز یپژوهش الگو نیاختصاص ندهند، لذا در ا
روه مادران نفر و در گ 03در گروه مادران با کودکان سالم. و در شهر اصفهان انجام شد بودشاهد  -مطالعه از نوع مورد نیا :ها مواد و روش

های  داده ،نامه دموگرافیك و نیز پرسش «استفاده از زمان مادران»نامه  با استفاده از پرسش. کننده وجود داشت نفر شرکت 03 زین یکودکان با فلج مغز
 .استفاده شد 61نسخه  SPSSافزار  نرم ها در داده لیتحل یبرا Independent tو  Mann-whitney یها از آزمون. آوری شد الزم برای پژوهش جمع

را  یشتریزمان ب یکه مادران کودکان با فلج مغز یطور مراقبت از کودک نشان داد به طهیرا در ح یدار یها تفاوت معن داده یآمار زیآنال :ها یافته
 تیکودکان سالم رضا یاردست آمد و مادران دا به یدار یتفاوت معن زیزمان ن تیریاز مهارت مد تیرضا زانیدر م. کردند یصرف امور کودک م

 .تندداش یشتریب
 جهیدرنت کنند یرا صرف امور کودک م یشتریزمان ب یپژوهش، مادران کودکان با فلج مغز نیدست آمده از ا بر اساس اطالعات به :گيری  نتيجه

استفاده  ی ر از نحوهمتک تیر به رضاامر منج نیرا اختصاص داده و هم یاستراحت زمان کمتر /وابخ همچون مراقبت از خود و گرید یکارها یبرا
 .گردد یم رانماد نیاز زمان در ا
 زمان تیریمهارت مد ،یکار یها طهیاستفاده از زمان، ح ،یفلج مغز :ها کليد واژه
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 مقدمه
ي استفاده از زمان در انسان به قبل از سال  مطالعه درباره

الگوهاي استفاده از زمان آگاهي (. 4)گردد  مي باز 4291
كنند؛ عالوه بر  بطه با مشاركت در كارها فراهم ميمهمي در را

عنوان يك شاخص  اين در برخي مطالعات استفاده از زمان به
ي استفاده از زمان  مطالعه(. 9)كيفيت زندگي مطرح شده است 

تواند اطالعات الزم در رابطه با سالمتي و رفاه را فراهم  مي
استفاده از زمان  براي دانستن بيشتر درباره ارتباط بين(. 3)كند 

و سالمتي الزم است كه تجربه افراد را در زمان مشاركت در 
گاهي استفاده از زمان در افراد (. 4)كارهاي روزمره بدانيم 

تحت تأثير شرايطي همانند ناتواني، شرايط محيطي و 
هاي كاري از  كند و توازن الزم در حيطه خانوادگي تغيير مي

 يفلج مغز. ها فلج مغزي است انيرود، يكي از اين ناتو بين مي
در  يشناخت -مزمن و عارضه عصب يحركت يناتوان نيتر عيشا

به مغز  رونده شيپ ريغ عهيضا كي جهيكودكان است كه در نت
ميزان آن را در جوامع مختلف . شود يحادث م شددر حال ر

(. 1)اند  تولد زنده بيان كرده 4111كودك در هر  93/3تا  9/4
 يكودكان نقص در عملكرد حركت نيا ياصلاگر چه مشخصه 

 ،يمشكالت حس ياز كودكان فلج مغز يارياست اما بس
 نديبرآ تيكه در نها( 5)دارند  زين يو ارتباط يشناخت ،يذهن

روزمره  يها تيدر انجام فعال تيمنجر به محدود شكالتم نيا
 نيا. شود يم ياجتماع يها تيو كاهش مشاركت در فعال

مدت، صرف  يطوالن يها به مراقبت ازيله خود باعث نأمس
 ازيشده كه فراتر از ن نيوالد ياز سو اديز يزمان و انرژ

افزوده شدن بر  نيچن هم(. 6)است  يعيكودكان با رشد طب
شود  موجب مي( 7) يكودكان در سير روند رشد نيا تمشكال

با مادران كودكان سالم  سهيدر مقا يمادران كودكان با ناتوان
مربوط به كودك خود  يي را صرف امور مراقبتزمان بيشتر

و كمتر به كارها و ( 8)كرده ... مانند غذا دادن، حمل و نقل و 
 ها مشاركت آن ييو توانا( 2)هاي مورد عالقه خود بپردازد  حيطه

 (.41) دهد يقرار م ريثأتحت ت يكار يها طهيح ريرا در سا
زمان را در مشكالت مطرح شده، الگوهاي استفاده از  نيبنابرا

كودكان تحت تأثير قرار داده و چون الگوهاي استفاده از زمان 

يك خانواده به هم پيوند خورده است بر كيفيت  يدر  اعضا
تأثير نخواهد  ويژه مادران نيز بي به هزندگي ساير اعضاي خانواد

 (.44)بود 
بسياري از منابع كاردرماني بر حفظ توازن بين  در
كيد شده است و آت Occupationهاي مختلف  حيطه

ثر از زمان ؤاند كه نحوه استفاده م كيد داشتهآپيشگامان رشته ت
با سالمتي انسان در ارتباط است و موفقيت در توازن مناسب 

هاي كاري ، تفريحي، مراقبت از خود و استراحت  بين فعاليت
حفظ سالمتي ضروري است، بنابراين بديهي است كه  رايب

اده از زمان به فرد كمك خواهدكرد تا آگاهي از نحوه استف
بهتر از اوقات خود استفاده نموده و سالمت خويش را ارتقا 

جايي كه كودكان در سنين رشد هستند ايجاد  از آن(. 2)بخشد 
به  نهاي كاري عالوه بر كمك به رسيد توازن در اين حيطه

 نيارتقا سالمت والد يبهترين سطح رشدي در كودك برا
 (.2)باشد  بسيار حائز اهميت مي زيان نمادر ژهيو به

Crowe يناتوان ريثأو همكاران تحقيقي را با عنوان ت 
كودك بر استفاده از زمان در مادران كودكان با سن مدرسه 

استفاده از  يالگوها سهيدر اين مطالعه مقا. انجام دادند
فلج مغزي، ) يتوان نفر از مادران داراي كودكان با كم 31زمان

داراي كودكان  رماد 31با( رشدي خيرأسندرم داون و ت اوتيسم،
نشان داد كه تفاوت قابل توجه و  جينتا. شد سهيعادي مقا

داري بين دو گروه از مادران در ميزان ساعات مراقبت از كودك  معني
زمان كمتري را  ،يتوان مادران كودكان با كم نيچن وجود دارد، هم

هاي فعاالنه و  به سرگرمينسبت به مادران داراي كودكان عادي 
  (.49)دهند  اجتماعي اختصاص مي –هاي مشاركتي فعاليت

. انجام شده است رانيدر ا نهيزم نيدر ا ياندك مطالعات
 نهيمطالعه را در شهر تهران در زم نيو همكاران اول ياحمد
استفاده از زمان در مادران با  يالگوها سهيو مقا يبررس

. داراي كودكان عادي انجام دادندو مادران  يكودكان فلج مغز
 يمغز فلجمطالعه نشان داد كه مادران كودكان با  جينتا
له أمس نيوقت خود را صرف امور كودك كرده و ا نيشتريب

در  يمختلف كار يها طهيح نيمنجر به اختالل در توازن ب
 (.43)شده است  يروزمره زندگ يها تيفعال
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م در انجام يك كار، يكي از عوامل بسيار مه كه نيبه ا نظر
گيرد و مؤثرترين بافتار،  است كه كار در آن انجام مي يبافتار

پژوهشي كه استفاده از ( 2)باشد  بافتار فرهنگي و اجتماعي مي
زمان را در مادران كودكان با فلج مغزي در مناطق مختلف 

كرده باشد در  ررسيب ،يفرهنگ يها با توجه به تفاوت رانيا
و  رسد ينظر م به يپژوهش حاضر ضرورلذا . دسترس نيست

استفاده از  يالگوها سهيو مقا يمحقق بر آن شد تا به بررس
و مادران داراي كودكان  يزمان در مادران كودكان با فلج مغز

 .عادي در شهر اصفهان بپردازد
 

 ها مواد و روش
شاهد بود و روش  -طرح پژوهش حاضر از نوع مورد

جامعه مورد مطالعه . گرفته شدكار  در دسترس به يريگ نمونه
مادران داراي كودكان عادي و مادران فرزندان مبتال به  يتمام

بر اساس حجم نمونه مطالعات . شهر اصفهان بودند يفلج مغز
 راوقات فراغت، د ريمتغ انسيو بر اساس وار( 43) مشابه

نفر  31نفر از مادران داراي كودكان عادي و  31مطالعه حاضر
ورود  يها مالك. شركت داشتند ين با فلج مغزمادران كودكا

در مطالعه  يكودكان با فلج مغز ياگروه مادران دار يبرا
 يسال برا 6-44مادران و  يسال برا 31-51 حاضر سن

توسط پزشك  يفلج مغز صيتشخ ،يكودكان با فلج مغز
با همسر، داشتن  يمتخصص مغز و اعصاب كودكان، زندگ

مراقبت از فرد معلول  تيولؤمسحداكثر سه فرزند و نداشتن 
 .در خانواده بود گريد

ورود  يها مالك زيدر گروه مادران داراي كودكان عادي ن
 فيكودك در ط كيسال، داشتن  31-51 يسن فيشامل ط

و با همسر، داشتن حداكثر سه فرزند  يسال، زندگ 6-44 يسن
 زين خروج از مطالعه اريمع. نداشتن فرزند معلول در خانواده است

 . شد گرفتهنظر در پژوهش، در يخانواده جهت همكار ليعدم تما
نامه استفاده از  اطالعات با استفاده از پرسش يآور جمع

 نامه پرسش. انجام شد كينامه دموگراف زمان و پرسش
و همكاران در سال  يتوسط احمد «استفاده از زمان مادران»

زمان  استفاده از» نامه پرسش(. 43)شده است  ييروا 4321

شب 49صبح تا  5را كه افراد از ساعت  ييكارها «مادران
مراقبت از خود،  ي طهيح 7از  يكيدهند را در  يانجام م

مربوط به كودكان، اوقات فراغت،  خواب، امور /استراحت
كرده و  يبند طبقه يمنزل، شغل و مشاركت اجتماع يكارها

در . دهد يانجام م يتيچه فعال كند يدر هر ساعت مشخص م
انجام كارها و لذت حاصل از  تيو اهم تيفينامه ك پرسش نيا

 4-5 كرتيل اسيمق كيانجام كارها در هر ساعت طبق 
و . شود و نمره كل حاصل مجموع نمرات است يم يگذار نمره

زمان  تيريكنندگان از مهارت مد كه شركت يتيرضا زانيم
 و يراض ،يناراض ،يناراض اريخود داشتند در چهار سطح بس

 (.41)شود  يم يبررس يراض اريبس
، ابتدا پس از كسب مجوز از دانشگاهمالحظات اخالقي،  در

 يپژوهشگر به مراكز توانبخشي وابسته به دانشگاه علوم پزشك
اصفهان معرفي و مجوز انجام تحقيق از مديريت محترم مراكز 

به  زين يكودك عاد يجهت انتخاب مادران دار. اخذ گرديد
و  عهمراج يبه مراكز توانبخش كيرس نزدها و مدا پارك
ساده  يرتصادفيغ وهيدر هر دو گروه به ش يريگ نمونه

كنندگان  كليه شركت. انجام شد( در دسترس يريگ نمونه)
گيري شركت كردند و از نظر  آگاهانه و داوطلبانه در نمونه

ها اطمينان داده شد و بيان  محرمانه بودن اطالعات به آن
. هستندني قادر به عدم همكاري در پژوهش گرديد در هر زما

برده جهت  نام يها نامه ، پرسشها از آن تيپس از كسب رضا
 . قرار گرفت ها آن اريدر اخت ليتكم

 46نسخه  SPSSافزار آماري  ها با نرم و تحليل داده تجزيه
(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )انجام شد. 

ميانگين و انحراف معيار و از  ها از شاخص منظور توصيف داده به
 Independent t و Mann–whitney يآمار يها آزمون

 % 21 توانو %  25 نانيبا فرض اطممطالعه  نيا. استفاده گرديد
 .انجام شد

 

 ها یافته
داراي كودكان  مادر 31نفر شامل  61در اين پژوهش تعداد 

 مادر با فرزند با فلج مغزي مورد مطالعه قرار 31و عادي 
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مستقل نشان داد دو گروه در متغير سن  tآزمون . گرفتند
X چنين آزمون هم (.4نمودار ) ( = 93/1P) سان بودند هم

2 

و مادران با فرزند مادران داراي كودكان عادي نشان داد كه دو گروه 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستقل نشان داد مادران با فرزند فلج  tنتايج آزمون آماري 
مغزي بيشترين زمان را صرف امور كودك كرده و در مقايسه 

اختالف معناداري ديده شد مادران داراي كودكان عادي با 

(114/1P =  .)صاص داده شده هم چنين ميانگين زمان اخت
خواب، مراقبت از خود، اوقات فراغت  /به متغيرهاي استراحت

در مقايسه با گروه مادران داراي كودكان عادي و شغل در 
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جز در خرده  مادران با كودكان فلج مغزي بيشتر بوده ولي به
، در ساير متغيرها ( = 113/1P) مقياس استراحت و خواب

ميانگين زمان در (.  < 15/1P) اختالف معناداري رويت نگرديد

و مشاركت اجتماعي (  = 731/1P)دو متغير كار منزل 
(111/4P = )ًو اختالف  برابر بود در هر دو گروه تقريبا

 . (4نمودار )معناداري نشان داده نشد 
 

 
15/1*P <    

14/1**P <    
 

مستقل   tبا استفاده از آزمون 9نتايج حاصل از جدول 
و (  = 135/1P)و گروه به لحاظ كيفيت نشان داد كه بين د

. در انجام امور اختالف معنادار وجود دارد(  = 112/1P) لذت
بين دو گروه (  = 93/1P)ولي به لحاظ اهميت انجام فعاليت 

ميانگين متغيرهاي لذت و . اختالف معناداري رويت نشد
بيشتر از مادران با مادران داراي كودكان عادي كيفيت در گروه 

 .د فلج مغزي گزارش شده استفرزن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
14/1**P <    

نامه  نامه كيفيت مديريت زمان و پرسش نتايج بررسي پرسش
اوقات فراغت در دو گروه مادران داراي كودكان عادي و فلج 

 3مستقل در نمودار   tمغزي با استفاده از آزمون آماري

اداري بين نتايج نشان داد كه اختالف معن. گزارش شده است
(  = 114/1P ( گروه به لحاظ متغير كيفيت مديريت زمان دو

 .وجود دارد
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ي مديريت زمان بين دو گروه  بررسي ميزان رضايت از نحوه
 1مادران با فرزند سالم و مادران با فرزند فلج مغزي در نمودار 

 Mann–whitney نتايج حاصل از آزمون. گزارش شده است

. باشد مي ( = 116/1P)اكي از اختالف معنادار بين دو گروه ح
نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد كه مادران با فرزند سالم ميزان 

 .اند ي مديريت زمان گزارش داده رضايت بيشتري را از نحوه
 

 
 

 بحث
در سالمت  ياستفاده از زمان نقش مثبت يالگوها ي مطالعه

 زانيما را در رابطه با م يعالوه آگاه به. و رفاه افراد دارد
مطالعه  نيحاصل از ا جينتا. دهد يم شيمشاركت در كارها افزا

استفاده از زمان مادران داراي  يالگوها سهينشان داد كه مقا
در شهر  يمغز جكودكان عادي با مادران كودكان با فل

ها مادران داراي كودكان  بر اساس داده. اصفهان متفاوت است
امر  نياند اما ا زمان را صرف كار منزل كرده نيشتريبعادي 
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نشده است در  گريد يكارها انيرفتن توازن م نيموجب از ب
زمان را صرف  نيشتريب يكه مادران كودكان فلج مغز يحال

مادران  نيامر باعث شده است ا نياند و هم امور كودك كرده
ف را صر ينسبت به مادران داراي كودكان عادي زمان كمتر

 جيمطالعه با نتا نيا جيكنند كه نتا يكار يها  طهيح ريسا
مادران داراي  زيدر تهران كه در آن ن ياحمد ي مطالعه

 نيانگيزمان را صرف امور منزل با م نيشتريكودكان عادي ب
 نيشتريب يمبتال به فلج مغز ودكساعت و مادران با ك 63/1

اند  دهرا صرف امور كودك كر( ساعت 51/7 نيانگيم)زمان 
دو  نيا يكل جينتا يهمسان رغم يعل(. 43)دارد  يخوان هم

حوزه در مطالعات  نيشده در ا زمان صرف زانيمطالعه، اما م
له أمس نيا رسد ينظر م به. باهم دارد ياديمذكور، اختالف ز

ها و فرهنگ  آداب و رسوم خانواده ريثأبتواند تحت ت ديشا
  طالعه حاضر با مطالعهم جينتا نيچن هم. حاكم بر جوامع باشد

Johnson و Deitz، Crowe (9116) و همكار ،Crowe 
 جيو با نتا( 46-47، 49، 8)سو  هم  Harrisو( 4223)

Breslau، Gevir  وTerry 41-45) باشد يسو م ناهم ،
مطالعات و به  جينتا سهيبه مقا اطيحتبا ا ديرو با نياز ا. (48

 ياده از ابزارهاكه استف بحث راجع به آنان پرداخت چرا
 يكار يها تيفعال يبند مختلف در دسته فيمختلف و تعار

. است رگذاريثأت جيمانند مراقبت از كودك وجود دارد،كه بر نتا
 شهيورود، مطالعات هم يها توجه به مالك رغم يعل نيچن هم

سن . سازد يرا دشوار م جينتا سهيله مقاأمس نيهمگن نبوده و ا
از جمله ... و  يو مشكالت رفتار كودك يكودك، نوع ناتوان

مراقبت  يبرا ازيزمان مورد ن زانيم تواند يهستند كه م يعوامل
 ريكمك سا زانيم نيچن قرار دهد، هم ريثأاز كودك را تحت ت

نخواهد بود  ريثأت يامر ب نيدر ا زيافراد خانواده مانند همسر ن
 نشان جينتا ها اسيخرده مق ريدر سا نيچن هم(. 45-48, 49)

جز  به يكار يها تيدو گروه در هر گروه فعال نيداد كه ب
اختالف قابل . نشد افتي يخواب اختالف معنادار/ استراحت

در گروه  يكار يها تيفعال نيشده ب در زمان صرف يتوجه
 نيشتريمثال ب يوجود دارد، برا يمادران كودكان با فلج مغز
اقبت از روزمره مربوط به امور مر يزمان صرف شده در كارها

زمان مربوط به مراقبت از خود  نيو كمتر( 433/5)كودك 
له عدم توازن در زمان اختصاص أمس نيا. بوده است( 266/1)

 يروزمره در مادران كودكان فلج مغز يها تيفعال يداده شده برا
به . (41) باشد يسو م هم Gevirكه با مطالعه  دهد يرا نشان م

 تيرضا زانيادران مگروه از م نياست كه ا ليدل نيهم
با مادران داراي  سهيزمان در مقا تيرياز نحوه مد يتر نييپا

معنادار گزارش شده  زياختالف ن نيكودكان عادي دارند و ا
 .است

 ت،ياستفاده از زمان شامل اهم يفيك يها جنبه يبررس در
 نيانگيانجام و لذت حاصل از انجام كار، اگرچه م تيفيك

از  شتريكان عادي در هر سه بخش بنمرات مادران داراي كود
در جنبه  ياست ول يمادران با كودك مبتال به فلج مغز

نشد كه با مطالعه  افتي ياختالف معنادار تيفعال تياهم
مادران  تيفيسو و در دو جنبه لذت و ك هم Gevirو  ياحمد

با گروه مادران كودكان با  يبا كودكان سالم تفاوت قابل توجه
و  ياحمد يمطالعه با مطالعه  نيا جيتند كه نتاداش يفلج مغز
Gevir كاستن از  رسد ينظر م به(. 41 -43)است  متفاوت

و  ياجتماع يها تيمورد عالقه، مشاركت در فعال يها تيفعال
 تواند ياز كودك م يانجام امور مراقبت يبرا شتريصرف زمان ب

 ياه طهيو ح ها تيدر انجام فعال تيفيمنجر به كاهش لذت و ك
 زانيم ،ياجتماع -يفرهنگ يها هر چند تفاوت. شود يكار
و كمك در انجام امور مربوط به كودك  يروان يها تيحما

در  يمتفاوت جيو نتا اشدب رگذاريثأله تأمس نيبر ا تواند يم
مردم در شهر  شتريب يبنديپا. مطالعات مختلف گزارش شود

 يكل نگاه كيداب و رسوم و در آ ،ياصفهان به اصول مذهب
در صرف  تواند يبودن جامعه اصفهان م يبودن و مذهب يسنت

مورد عالقه و نوع  يها تيپرداختن به فعال يزمان برا
 گريد ياز سو. باشد رگذاريثأافراد ت ياجنماع يها تيفعال

كودك  كي تيو معلول يناتوان رشيجامعه در پذ كيفرهنگ 
ات، ها، مطبوع مانند رسانه ياجتماع ينهادها ريثأتحت ت

به منابع و  يدسترس زانيو م نيوالد يبرا يآموزش يها برنامه
منجر به بروز  تواند يله مأمس نياست و ا ياجتماع يها تيحما
 .و تهران شود صفهانمتفاوت در شهر ا جينتا
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را در  يكمتر تيرضا يبا كودك مبتال به فلج مغز مادران
 ي زمان خود اعالم كردند كه با مطالعه تيريمد ي نحوه
مطالعات  جينتا كه يدر حال(. 43) باشد يسو م هم ياحمد

Gevir  وMagnezi نيمتفاوت با مطالعه حاضر است و ب 
 (.42 ،41)نشد  افتي يها اختالف معنادار گروه

همانند  يرونيب يها تيتوجه به مشكل كودك، حما بدون
 كيعنوان  به تواند يپرستار م ايخانواده و  ياعضا ريكمك سا
از نحوه  تيرضا زانيتوازن و م جاديكننده در ا ليعامل تعد

با توجه به بافت  كه يدر حال. نقش كند يفايزمان ا تيريمد
 ساعات شتريغالب در كشور ما، پدران ب ياجتماع -يفرهنگ

مراقبت از  يكرده و نقش اصل ياز خانه سپر رونيروز را ب
قباً متعا تواند يله خود مأمس نيا. باشد يكودك بر عهده مادر م

 .است رگذاريثأت زيانجام كارها ن تيفيبر لذت و ك
اي در  مغزي محدوديت عمده كودكان با فلج نيچن هم
ها منجر به نياز  هاي روزمره زندگي دارند و اين محدوديت فعاليت

موضوع باعث  نيهم(. 91)شود  هاي طوالني مدت مي به مراقبت
راغت و اوقات ف يرا برا يمادران زمان كمتر نيشده است ا

 لياز دال گريد يكي نيخواب خود اختصاص دهند و ا/استراحت
 .زمان شده است تيريمد يمادران در نحوه  نيا يتينارضا
. نشد افتي ياختالف معنادار زياوقات فراغت ن نهيزم در

 زين Gevirاند، اگرچه  موضوع پرداخته نيبه ا يمطالعات اندك
 سهياست اما مقا افتهيدست  يمشابه جيدر پژوهش خود به نتا

 9-44مادران كودكان  Gevir رايدشوار است ز يكم جينتا
مطالعه  در كه يداده است، در حال قرار يساله را مورد بررس

سال مالك ورود به مطالعه  6-44حاضر مادران كودكان 
گزارش دادند مادران داراي  زين Magnezi نيچن اند هم بوده

 ودكان با اختالل كمبودبا مادران ك سهيكودكان عادي در مقا
را صرف  يشتريزمان ب يبه صورت معنادار ،يفعال شيب/ توجه
 جيبا نتا كه كنند يمربوط به اوقات فراغت م يها تيفعال

ها در  با توجه به كمبود پژوهش. پژوهش حاضر متفاوت است
 (.94 ،42) رسد ينظر م به يضرور شتريب قاتيتحق نه،يزم نيا

استفاده از زمان در مادران  نهيكه در زم يمطالعات مرور
 ليدل كه به دهد يانجام شده، نشان م يكودكان با ناتوان

 زيرا ن ياديز يچندگانه مادران كه زمان و انرژ يها تيولؤمس
 يها تيفعال ريدر مشاركت در سا ها اغلب آن طلبد، يم ها از آن

 راًيوجود، اخ نيا اب. زنند يسر باز م يو اجتماع يفرهنگ ،يفرد
همانند  يمتعدد گر ليواهد نشان داده است كه عوامل تعدش

همسر و  تينحوه كاركرد خانواده، حما ،ياجتماع يها تيحما
بر  يمثبت ريثأت تواند يخانواده محور، م يكردهايتوجه به رو

 (.99)دشوار داشته باشد  طيشرا نيبا ا نيمقابله مراقب ييتوانا
 ليمعه را تشكاز جا يميزنان ن كه نيبا توجه به ا لذا

 يحفظ سالمت روان يبرا ها توجه به مشكالت آن دهند يم
رو در مداخالت  نياز ا. است يضرور يخانواده و جامعه امر

آموزش داد كه  يبه مادران كودكان با ناتوان ديبا يكاردرمان
را به  يخانوادگ يها تيولؤمس ريچگونه مراقبت از كودك و سا

خود  يشخص يازهاينند به نمحول كرده تا بهتر بتوا گرانيد
از زمان خود استفاده كنند و از  يثرترؤطور م كرده و به يدگيرس

 .كمك كرد ها سالمت آن يبتوان به حفظ و ارتقا قيطر نيا
 

 گیری نتیجه
دست آمده از اين پژوهش، مادران كودكان  بر اساس اطالعات به

. كنند با فلج مغزي زمان بيشتري را صرف امور كودك مي
/ چون مراقبت از خود و خواب تيجه براي كارهاي ديگر همدرن

استراحت زمان كمتري را اختصاص داده و همين امر منجر به 
  .گردد ي استفاده از زمان در اين مادران مي رضايت كمتر از نحوه

 

 ها محدودیت
چنين  هاي اين پژوهش همكاري كم والدين و هم محدوديت

كه باعث  ات درماني بودعدم حضور برخي از مادران در جلس
 .گيري شد دشواري در نمونه

 

 ها پیشنهاد
گردد اين مطالعه را در جوامع مختلف و در ديگر  پيشنهاد مي

مطالعه را در . اختالالت انجام داد و نتايج را باهم مقايسه كرد
گروه پدران نيز انجام داد و با گروه مادران مقايسه كرد و 

 .ت زمان را در نظر گرفتتدابير الزم جهت بهبود مديري
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 تشکر و قدردانی
دانند از مديران مراكز  در نهايت  محققين بر خود الزم مي
كنندگان كه با صرف  توانبخشي شهر اصفهان و تمامي شركت

 و تشكروقت ما را در انجام اين پژوهش ياري رساندند 

 .نمايند قدرداني
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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. 
Key Words: Cerebral palsy, Time use, Areas of occupations, Time management skill 
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