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Abstract  
Background and Aim:  The information about individual time management is a good indicator of 
each person's quality of life. Given the high prevalence of cerebral palsy and the dependency of these 
children to their mothers due to their special needs, in the present study, we investigated the effects of 
time management consultation on satisfaction of time management and leisure time in mothers of 
children with cerebral palsy. 
Materials and Methods: In the current investigation, we chose participants from among the mothers 
of children who were admitted to Kimia Teb Clinique located in Varamin city. A total of 36 mothers 

were chosen and divided into two intervention and control groups. In the first session, both groups 
completed mothers time use questionnaire. The intervention group received four consulting sessions 

in a month. At the end of the month, both groups completed the questionnaire once again. The data 

of interest was statistically analyzed running ANCOVA and Wilcoxon tests in SPSS, version 

18. 
Results: The present study showed that there was a significant difference between the two groups in 
increasing leisure time variable before and after the intervention (p <0.05). Also, there was a 
significant difference between the two groups satisfaction of time use management variable before 
and after the intervention (p <0.05). 
Conclusion: According to the results, it was found that using consulting package of time has been 
effective in increasing the leisure time and increased the satisfaction of time use management in 

mothers of children with cerebral palsy. 
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ای استفاده از زمان بر افزایش زمان اوقات فراغت و رضایت از مشاورهبررسی تاثیر بسته 

 مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی

 
 علیرضا اکبرزاده باغبان، زهرا شفیعی،  3مهدی رضایی، *2یرزاخانید مینو، 7پورمهتامرعشی ده یس
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 چکیده

 مقدمه و اهداف 

باشد. با توجه به شیوع فلج مغزی و نیازهای زیاد این کودکان به مادران خود، در اطالعات استفاده از زمان شاخص مناسبی برای تعیین کیفیت زندگی هر فرد می امروزه
 ای استفاده از زمان بر افزایش اوقات فراغت و رضایت از مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی پرداخته شده است. ررسی تاثیر بسته مشاورهبه ب حاضر تحقیق

 هاروشواد و م
انتخاب شدند و به دو گروه مداخله و  ،ندداشت مادر که معیار ورود به مطالعه را 33کننده به کلینیک کیمیا طب شهرستان ورامین مراجعهاز بین مادران  حاضر یبررس در

گروه مداخله طی یک ماه چهار جلسه مداخله دریافت کرده  ( را تكمیل کردند. سپس7نامه )استفاده از زمان مادرانکنترل تقسیم شدند. هر دو گروه در جلسه اول پرسش
 .وارد شده و از آزمون کوواریانس و ویل کاکسون استفاده شده است SPSS18فزار اها در نرمنامه را تكمیل کردند. دادهو در پایان مجددا هر دو گروه پرسش

 هایافته
یافته به اوقات فراغت قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه شاهد و مداخله دارد اختصاصداری را در حیطه زمان امعنها تفاوت که آنالیز آماری داده ها نشان دادیافته

((P<0.05. باشد )میدار در حیطه رضایت از مدیریت زمان در دو گروه مداخله و شاهد قبل و بعد از مداخله امعنج حاکی از وجود تفاوت همچنین نتای(P<0.05. 

 گیرینتیجه
وده و همچنین باعث ای بر افزایش زمان اختصاص داده شده به اوقات فراغت تاثیرگذار بمشاورهنشان داده که بسته  حاضر نتابج حاصل از بررسی رسدیبه نظر م

 افزایش رضایت از مدیریت زمان در مادران کودکان فلج مغزی شده است.

 های کلیدیواژه
 استفاده از زمان ؛مادران کودکان فلج مغزی ؛ایبسته مشاوره

 
 

 ،یبهشت دیشه ی، دانشگاه علوم پزشكیتوانبخشعلوم دانشكده  ،یكارشناس ارشد كاردرمانمربی،  ی،رزاخانید مینو نویسنده مسئول:

 رانیا ،تهران

  mirzakhany@yahoo.com آدرس الکترونیکی:
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 و اهدافمقدمه 
ناپذیری را به بار جبرانست که تلف شدن آن ضایعات ا زمان عنصری گرانبها .دگردیم بر 7124 سال از قبل به انسان در زمان از استفاده

چگونگی اشغال ارتباط مستقیم دارند و  روزمره یکارها و زمان ]9[.باشدمیر از زمان مدیریت زمان ابزاری در جهت استفاده بهت .آوردمی

چگونگی استفاده از  اجتماعی مشارکتدر  ]2[.کندیم نییتع را انسان یزندگ روزمره یهاتیفعال و الگوها ست کها زمان توسط این کارها

 و یسالمت یراستا در آنمتعادل  کاربرد و زمان از هدفمند استفاده نیب باطارت ]3[.کندیایفا م رفاه هر فرد و سالمت دری مهم نقشزمان 

های کاردرمانی توازن بین مدلدر توانبخشی به ویژه  ]4[.کندمیفعالیت رشته کاردرمانی در این زمینه ایجاد  یبرا را ایپایه ،افراد رفاه

آشنایی با الگوهای  ]5[.گیردمیمورد تاکید قرار بسیار  ،وقات فراغتا و خواب و استراحت ،های مختلف زندگی یعنی مراقبت از خودحیطه

 نیب توازن دارند یسع نیوالد ،با تولد نوزادها در خانواده ]3[.تواند باعث ارتقا سطح سالمت و کیفیت زندگی فرد شودمیاستفاده از زمان 
 .باشدمی روزمره فیوظا ریسا کنار در مناسب نحو به کودك از مراقبت ،مادران اهداف از یكی .کنند حفظ را مختلف خود یهاتیفعال

که  چرا ،باشدمی ترسختبه مراتب  مادر به خصوص نیوالد برای یرشد و یتكامل ریس در اختالل با کودك پرورش و ینگهدار ،مراقبت
 یهاتیمحدود دنباله ب ی،رشد و یملتكا ریس اختالل یدارا کودك .باشندیم تییحما و یبخشتوان-یپزشك خدمات ازمندین ،این کودکان

 در اثر عواملی ،زمان از استفاده یگاه ]1[.خواهد داشت یاجتماع و یفرد استقالل در یادیز التضمع ی،رفتار و یارتباط ی،شناخت ی،حرکت

 فلج ،موارد نیا از یكی .ودشمیهای کاری حیطهباعث عدم توازن الزم بین  و کندیمپیدا  رییتغ یخانوادگ و یطیمح طیشرا ،یناتوان مانند

 تیفیک بر مسأله نیاها با توجه به پیوستگی الگوی زمان در خانواده .شودمیدکان ومنجر به تغییر الگوهای زمان در ک که است یمغز
-یم ،قشن و زمان از تیرضا نظر از ناتوان کودکان نمادرا بررسی .تاثیر خواهد گذاشت مادران خصوص به خانواده یاعضا تمام یزندگ

باعث افزایش سطح سالمتی  ،رضایت از استفاده از زمان در افراد ]1[.آنها شود کودکان و مادراندر  کارکرد و یسالمت منجر به افزایش تواند
تا  2با توجه به شیوع باالی فلج مغزی در دنیا ) ]1[.رسدمیاز این رو بررسی این موضوع در مادران کودکان ناتوان ضروری به نظر  ؛شودمی

 ]70[.دنباشمیهای مواجه با مشكل استفاده از زمان بسیار زیاد در هزار( خانواده 03/2در هزار( و در ایران ) 3

سندروم داون و  ،مادر کودك با ناتوانی )فلج مغزی، تاخیر رشدی 30توان به مقایسه الگوهای استفاده از زمان بر اساس مطالعات پیشین می

ا  ،دهد که مادران کودکان ناتوانمینتایج نشان  .اشاره کرد 2003در سال  2سالم توسط فلورز و کرو مادر کودك 30اتیسم ( و  زمان زیادی ر
با توجه به مطالعاتی  ]77[.کنندهای خالقانه و اوقات فراغت خود میفعالیتی را صرف کمتر به مراقبت از فرزندان خود اختصاص داده و زمان

نتایج نشان داده است که بین وظایف  ،و همكارانش در رابطه با نقش زنان در جامعه انجام شده است3ند توسط پنت ل 7111سال  که در
در کشور ما نیز مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته  ]72[.خانه و نگهداری از فرزند با داشتن اوقات فراغت در مادران تضاد وجود دارد

در نتایج این مطالعه گزارش شد که مادران کودکان  .اشاره داشت 2072در سال  احمدی و همكارانتوان به پژوهش از جمله آنها می ،است

شان تغییر پیدا های روزمره زندگیهای مختلف فعالیتفلج مغزی زمان زیادی را صرف امور مربوط به کودك خود کرده و توازن بین حیطه
مادر کودك سالم مورد  30مادر کودك فلج مغزی و  30 ،انجام شد 2075ر سال ای که توسط شجاعی و همكاران ددر مطالعه ]1[.کندمی

کنند و در نتایج این مطالعه گزارش شد که مادران کودکان فلج مغزی زمان بیشتری را صرف امور کودك خود می .بررسی قرار گرفتند

 ]73[.همین امر منجر به رضایت کمتر از مدیریت زمان شده است

اجرا و ارزیابی چنین  ،رسد تا عالوه بر تهیهبنابراین ضروری به نظر می ؛التی در زمینه استفاده از زمان مادران وجود ندارددر کشور ما مداخ

ای استفاده از بسته مشاوره ،با توجه به موارد ذکرشده ]1[.تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد ،هایی در مادران کودکان ناتوانبرنامه

دهد و باعث افزایش رضایت از مدیریت ن زمان اختصاص داده شده به اوقات فراغت مادران کودکان فلج مغزی را افزایش میمیزا ،زمان
 .زمان در آنها گردد

 هامواد و روش

وسط شده تای طراحیبسته مشاوره .آزمون با گروه کنترل استآزمون و پسپژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با طرح پیش

شناس و کاردرمانگر به تایید رسیده روان ،پزشک کودك و نوجوانپنج فرد ماهر در زمینه مشاوره به مادران کودکان فلج مغزی از جمله روان
ز ها و سایر منابع متناسب با نیادستورالعمل ،مقاالت ،ای مورد نظر با استناد به کتببسته مشاوره .است و پیشنهادات آنها لحاظ گشته است

 .ای قابل درك و ساده تهیه شده و همراه با شماره تماس محقق در اختیار مادران قرار داده شدفراگیران و همسو با اهداف آموزشی به گونه
که شرایط ورود  افرادی ،کردندورامین مراجعه در شهرستان  درمانیرکا کلینیککه به  کودکان فلج مغزی از بین مادرانحاضر در پژوهش 

داشتن حداکثر یک کودك  ،سال 50تا  25شرایط ورود به مطالعه در این پژوهش شامل سن مادر بین  .شدندانتخاب  ،داشتنده را به مطالع
نداشتن مسئولیت مراقبت از فرد ناتوان دیگر در خانواده و رضایت از  ،نامهداشتن سطح سواد قابل قبول جهت تكمیل پرسش ،فلج مغزی

                                                           
2 Florez and Crowe 
3 Pentland 
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پس از آشنا نمودن آنها با هدف پژوهش و  .کنندگان آگاهانه و داوطلبانه در این پروژه حضور داشتندلیه شرکتک .باشدشرکت در مطالعه می

کنندگان داده شد و از مادران درخواست شد آن را مطالعه و در صورت موافقت تكمیل نامه کتبی به شرکتجلب همكاری آنها فرم رضایت
العالج شده بودند و یا بنا به هر دلیل تمایل به ادامه کار کودك یا مادر دچار بیماری صعب که در طول این مطالعه در صورتی .نمایند

هر دو  .کشی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدندها به طور تصادفی ساده و به روش قرعهنمونه .از مطالعه کنار گذاشته شدند ،نداشتند
ردرمانی را مطابق روال عادی دریافت کردند. جهت متضرر نشدن گروه کنترل از آموزش گروه مداخله و کنترل مداخالت بالینی معمول کا

استفاده از زمان مادران  نامهدر ابتدا پرسش .ای ارائه شده در اختیار گروه شاهد نیز قرار داده شدبسته مشاوره ،بعد از اتمام جلسات مداخله
 .گردیدبرگزار  برای مادران گروه مداخله اول جلسه گروهی و در همان روز شدپر  کنندگان هر دو گروهتوسط شرکت

سوم و در انتهای هفته چهارم  ،دوم ،های اولباشد که به ترتیب در ابتدای هفتهای شامل چهار جلسه گروهی میمداخالت این بسته مشاوره
کردند تا از بندی را در منزل تكمیل میها و جداول زمانفرم ،ایبعد از هر جلسه مطابق برنامه بسته مشاوره بایستمادران می .برگزار گردید

 .بندی اطالعات آن در جلسه بعدی استفاده شودجمع
و همزمان وظیفه نگهداری از  است اش تحت فشارهای زندگیبا مطرح کردن داستان زندگی مادری که از نظر زمانی تمام برنامه جلسه اول

خواب و  ،شغل ،امور مربوط به کودك ،های امور مربوط به منزلسپس به اهمیت هر کدام از حیطه .گردیدآغاز  ،کودك ناتوان خود را دارد

بندی های روزمره خود را اولویتفعالیتتا  شددر همین جلسه از مادران درخواست  .شداستراحت و اوقات فراغت در زندگی مادران پرداخته 
شان و دسته بخش و مورد عالقهلذتهای فعالیت :دسته دوم ،های ضروری و پر اهمیتفعالیت :دسته اول ؛کنند و به سه دسته تقسیم کنند

 .گیرهای غیرضروری و وقتفعالیت :سوم
از انرژی و حوصله بیشتری برخوردار که  هایی در روزساعتخود را در طول روز تعیین کرده و  زمان مفید و قابل استفاده مادرانهمچنین 

های پربازده و مفید که ابتدا زمان یبه صورت .کردندریزی برای روز آینده خود برنامه فرمیک  سپس با استفاده از .هستند را مشخص کردند
تا حد  شداست و در کل سعی  بوده های مورد عالقه در برنامهسپس اولویت بعدی گنجاندن فعالیت ،کردههای ضروری پر را با فعالیت

 .گیر در برنامه کاسته شودتهای غیرضروری و وقامكان از فعالیت
به کیفیت اجرای برنامه مطابق  70تا  0و بعد از اجرای آن از  گرفتهآلی را در نظر برای روز بعد خود برنامه ایده در هفته اول مادر هر روز

 .داده استشده نمره برنامه از پیش نوشته
تكنیک در قالب  ششاین  .بیان کردنداتژیک در مدیریت زمان تكنیک استر ششبرای عملی کردن  مثالیهر روز  انطی این هفته مادر

 شود:جمله مطرح می شش
 شدههای تلفزنده کردن وقت .7
 انجام کارها به طور همزمان .2
 تنظیم کردن وقت خواب .3
 ختصاص داده شده به اوقات فراغتاکنترل بیشتر روی زمان  .4
 ضروریغیرهای درخواستتوانایی نه گفتن به  .5
 ضروریای غیرعقب انداختن کاره .3

و هر کدام مثالی عملی از کاربرد  گذاشتندکه در آن مادران تجربیات خود را به اشتراك  شدای برگزار مشاورهجلسه در ابتدای هفته دوم 
تدای ابدر  .ریزی کنندبرنامهکه برای یک هفته آینده خود  شددر این جلسه از مادران خواسته  .کردنداستراتژی مدیریت زمان را مطرح  شش

نمره بدهند و عواملی  70تا  0 به رضایت خود از اجرای برنامه ازکننده درخواست شد تا افراد شرکت ای برگزار گردید و ازهفته سوم جلسه
هایشان عملی نشود را مشخص کنند تا بتوانند در برنامه هفته سوم و چهارم از بروز مجدد آن برنامهکه بیشتر باعث شد تا بخشی از 

دهی به رضایت خود از اجرای برنامه و ذکر مثال عملی برای شش نمرهدر همان جلسه از مادران خواسته شد که بعد از  .ی کنندیرجلوگ
جلسه نیز  در پایان هفته چهارم .ریزی کنندطرحتری برای هفته سوم و چهارم خود تر و بلندمدتکلیمورد در ابتدای هفته سوم برنامه 

در همین هفته از مادران هر دو گروه درخواست شد تا  .کردندو مادران میزان تغییرات خود را در این مدت بیان  گردیدبندی برگزار جمع
 .گیری گردداندازهای قابل مادران را تكمیل کنند تا میزان تاثیرگذاری احتمالی بسته مشاوره نامه استفاده از زمانمجددا پرسش

 ییروا یدارا و شده یسازیفارس رانیا در نامهپرسش نیا .شده استاستفاده  4از زمان مادراننامه استفاده از پرسش حاضر در پژوهش

خواسته شد  کنندگانشرکت از زمان از استفاده نامهپرسشدر  .باشدمی 0711تا  0711 بازآزمون-زمونآ مناسب و پایایی یصور و ییمحتوا

نامه در ستون مربوط به توضیح نوع فعالیت و شده پرسشطراحیدر جدول  دهندیم انجام شب 72 تا صبح 5 ساعت از که هاییفعالیت تا
 ،منزل امور ،استراحت/خواب یکار طهیح 1 از یكی نوع فعالیت از نظر خود را در ،شده تكمیل کنند و در ستون بعدمشخصدر بازه زمانی 

                                                           
4 Mothers Time Use Questionnaire 
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-شرکت ،های بعدی این جدولستوندر  .اجتماعی تعیین کندامور مربوط به خود و مشارکت  ،شغل ،فراغت اوقات ،کودك به امور مربوط

 7دهند که کمترین نمره مینمره  5تا  7شده از تعییندر بازه زمانی  کار انجام از حاصل لذت و کار تیاهم ،کار انجام تیفیککنندگان به 
جهت تحلیل خاضر در پژوهش  .شودمیپرسیده  در قالب یک سوال زمان تیریمد ازرضایت  زانیم انتها نیز در .باشدمی 5و بیشترین آن 

 .استفاده شده است 18SPSS افزارنرمدر  3و ویل کاکسون 5آماری از آزمون کوواریانس

 هایافته

سازی شده و همسانکننده در دو گروه از نظر شاغل بودن یا نبودن نفر بوده که افراد شرکت 33 حاضر کننده در بررسیتعداد مادران شرکت

نتایج حاصل  .باشدمیکننده در هر دو گروه برابر شرکتدار خانهکه تعداد افراد شاغل و  به طوری ؛اندشدهنفره تقسیم  71دو گروه  سپس به
نتایج  .(7 اند )جدولدرصد شاغل بوده 31دار و درصد( خانه 37این بود که در بین هر دو گروه اکثریت افراد ) از بررسی شغل افراد حاکی از

میانگین  .اندسال بوده 30ز بررسی سن افراد به تفكیک دو گروه حاکی از این است که بیشتر مادران دو گروه در رده سنی باالتر از حاصل ا

 .(7باشد )جدول سال می 30در هر دو گروه حدوداً  سنی مادران
 : جدول توزیع فراوانی مادران بر حسب اطالعات دموگرافیک به تفكیک دو گروه9جدول 

 متغیر شاهد شاهد مداخله خلهمدا

 اطالعات مربوط به مادر/سن (f)فراوانی  (pدرصد ) (f)فراوانی  (pدرصد )

 40كمتر از  5 1/21 3 3/33

1/73 3 3/33 3 40-35 

 35باالتر از  1 1/31 1 50

 جمع 71 700 71 700

 شغل

 شاغل 1 1/31 1 1/31

 دارخانه 77 7/37 77 7/37

 جمع 71 700 71 700

 تحصیالت

 زیر دیپلم 4 2/22 5 1/21

 دیپلم 1 4/444 1 50

 لیسانس و باالتر 3 4/33 4 2/22

 جمع 71 700 71 700

 وضعیت اقتصادی    

 خوب 3 1/73 3 1/73

 متوسط 70 5/55 1 50

 ضعیف 5 1/21 3 3/33

 جمع 71 700 71 700

 تعداد فرزند

 یک 3 1/73 4 2/22

 یشتردو و ب 75 3/13 74 1/11

 جمع 71 700 71 700

 اطالعات مربوط به كودک (f)فراوانی  (pدرصد ) (f)فراوانی  (pدرصد )

 سن كودک

 سال 0زیر  70 5/55 72 1/33

 سال 0باالی  1 5/44 3 3/33

 جنسیت

 دختر 77 7/37 70 5/55

 پسر 1 1/31 1 5/44

 جمع 71 700 71 700

 

                                                           
5 ANCOVA 
6 Wilcoxon 
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بررسی شده است و  ای استفاده از زمان بر افزایش زمان اوقات فراغت مادران کودکان فلج مغزیبسته مشاورهتاثیرگذاری  حاضر پروژهدر 

های دو گروه و به میانگین( و جهت مقایسه غیره ها وهمگنی واریانس ،هادادهبا در نظر گرفتن مالحظات آماری الزم )نرمال بودن توزیع 
متغیره استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره تکیابی به تاثیر خالص تحلیل کوواریانس تدسآزمون و پیشمنظور خارج کردن اثر 

  .قابل مشاهده است 2
 متغیر اوقات فراغت به شكل توزیع مربوط و مركزی، پراكندگی های: شاخص4جدول 

 بیشینه كمینه كشیدگی كجی اریانحراف مع نیانگیم تعداد رهایمتغ گروه

 شاهد
 33 20 -213/7 054/0 77/5 22/21 71 آزمونشیپ

 33 71 323/0 201/0 73/5 44/23 71 آزمونپس

 مداخله
 37 23 -454/7 -317/0 01/3 44/21 71 آزمونشیپ

 44 30 -151/0 -353/0 73/4 05/31 71 آزمونپس

 
آزمون آزمون و پساز این است که بین نمرات پیشدست آمده دو گروه در دو زمان حاکی ه های آماری و میانگین بنتایج حاصل از شاخص

حال جهت بررسی معنادار  ،شودولی در میانگین نمرات گروه شاهد تفاوت محسوسی مشاهده نمی ،شودگروه مداخله تفاوت مشاهده می
رجوع  ،قابل مشاهده است 3ره ها به لحاظ آماری به نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوورایانس که در جدول شمااین تفاوت در میانگین بودن

  .خواهیم کرد
 یافته به اوقات فراغتزمان اختصاص نمره روی بر مداخلهی اثربخش بررسی برای انسیكووار لیتحل جی: نتا3جدول 

ریمقاد  
 مجموع مربعات

 ) SS   (  

 درجه آزادی

)df( 

 عاتن مربیانگیم

 )MS( 
 مقدار 

F 

 سطح معناداری

) Sig  (  

  راندازه اث

)Eta( 

یافته به زمان اختصاص

 آزمون()پیش اوقات فراغت
751/73  7 751/73  774/72  07007 231/0  

025/721 گروه  7 025/721  114/771  007/0  113/0  

142/35 خطا  33 013/7     

00/710 كل  35     

 

 07007 زین آنی دارامعن سطح و 7717114 برابر آزمونپیش اثر کنترل با گروه ریمتغی برا شدهمشاهده F مقدار دهدیم نشان جدول جینتا
 نیا است معنادار گروه ریمتغ یاصل اثر لذا ؛است مداخله و شاهد گروه در آزمونپس نمره نیب دارامعن تفاوت وجود دهندهنشان که باشدیم

توان گفت می 2ه نتایج جدول دارد و با توجه ب وجود یمعنادار تفاوت ،مداخله از پس مداخله و شاهد گروه نیب که دهدیم نشان موضوع

 .(p<0.05)آزمون گروه مداخله نسبت به گروه شاهد بیشتر است آزمون با پیشفراغت پس اختالف اوقات
 .باشدمیای استفاده از زمان بر رضایت از مدیریت زمان در مادران کودکان فلج مغزی نیز مورد نظر اثربخشی بسته مشاوره حاضر در مطالعه

قابل  4های خود در رابطه با مدیریت زمان به تفكیک دو گروه در جدول شماره از بررسی درصد رضایت مادران از مهارتنتایج حاصل 
 .باشدمشاهده می

 : جدول توزیع فراوانی مادران بر حسب رضایت از مدیریت زمان به تفكیک دو گروه2جدول 

 موارد زمان
 مداخله شاهد

 (Pدرصد ) (F)فراوانی  (Pدرصد ) (Fفراوانی )

 آزمونپیش

 1/31 1 3/33 3 بسیار ناراضی

 3/55 70 50 1 ناراضی

 3/5 7 1/73 3 راضی

 0 0 0 0 بسیار راضی

 700 71 700 71 جمع

 آزمونپس

 0 0 4/44 1 بسیار ناراضی

 0 0 4/44 1 ناراضی

 50 1 7/77 2 راضی

 50 1 0 0 بسیار راضی

 700 71 700 71 جمع
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های خود در رابطه با مدیریت زمان ناراضی ( از مهارت%11آزمون )و پس (%13) آزمونیت گروه شاهد اکثریت مادران در زمان پیشدر جمع

 3اند و تنها های خود در رابطه با مدیریت زمان ناراضی بوده( از مهارت%14آزمون )اکثریت مادران در زمان پیش در گروه مداخله ،اندبوده
 آزمون همه مادران بهبودی در رضایت ازدهد که در زمان پسنتایج آماری نشان می .اندخود را در این خصوص بیان کردهدرصد رضایت 

مادران  بر رضایت از مدیریت زمان استفاده از زمان ایاستفاده از بسته مشاورهجهت بررسی تاثیرگذاری  .اندمدیریت زمان خود ابراز داشته
 .باشدقابل مشاهده می 5مون ویل کاکسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره آزکودکان فلج مغزی از 

 
 : نتایج آزمون ویل كاكسون به منظور بررسی اثربخشی مداخله0جدول 

 تعداد متغیر
میانگین 

 هارتبه

مجموع 

 هارتبه

 مقدار آزمون

(Z) 

معناداری سطح 

(Sig) 

-آزمونپس

 آزمونپیش

Negative Ranks 3 5/4 50/73 

330/3- 007/0 
Positive Ranks 71 01/72 50/271 

Ties 75   

   33 كل

 

ای بر رضایت از زمان توان گفت که استفاده از بسته مشاورهمی( Sig ,37330-=Z=07007)کاکسون  با استناد به نتایج حاصل از آزمون ویل
های های مثبت بیشتر از تعداد افراد رتبهبا توجه به اینكه تعداد افراد رتبه .ر شده استمادران کودکان فلج مغزی باعث ایجاد تفاوت معنادا

ای بر رضایت از مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی تأثیر مثبتی داشته است باید بگوییم استفاده از بسته مشاوره ،باشدمنفی می
((p<0.05. 

 بحث

نتایج مطالعات گذشته در کشور ما نشان داده که زمان اختصاص  .باشداجتماعی و خانوادگی می ،یاستفاده از زمان تحت تاثیر عوامل فرهنگ

اوقات فراغت در مادران کودکان فلج مغزی زمان بسیار کمی بوده و همچنین این افراد رضایت کافی از مدیریت زمان خود  داده شده به
ای صورت نگرفته و اغلب به بررسی مداخله ،اهمیت بسیار زیادی برخوردار است در کشور ما در رابطه با این موضوع که از ]1[.نداشتند

در نتایج و پیشنهادات تمامی این مطالعات تدوین و اجرای  .های مختلف زندگی مادران کودکان سالم و ناتوان پرداخته شده استحیطه

شده ارائهای در بسته مشاوره .در این زمینه طراحی نشده استای تاکنون که بسته مشاوره صورتی در ،مداخله جهت این موضوع تاکید شده
کنونی با در نظر گرفتن نیازها و مشكالت مادران کودکان فلج مغزی در مقایسه با گروه مادران کودکان سالم که در مطالعات پیشین مورد 

مطالعات اندکی  .ارائه شده است مان اوقات فراغتراهكارهایی جهت افزایش مدیریت زمان و رضایت از آن و افزایش ز ،بررسی قرار گرفته
 2072در مطالعه احمدی و همكاران که در سال  .در زمینه استفاده از زمان مادران کودکان با نیازهای خاص در کشور ما صورت گرفته است

های کاری مورد سوال ر حیطهکه مادران کودکان سالم از یک توازن نسبی د است آننتایج حاکی از  ،در این زمینه انجام شده است
که مادران کودکان فلج مغزی به دلیل آنكه زمان بسیار بیشتری را در مقایسه با گروه مقابل برای فرزندان خود  در صورتی ،برخوردار بودند

ف )به استثنای امور شده برای کارهای مختلسپریهای آماری در زمان اگرچه از نظر آزمون .بهره بودندبیاز این توازن  ،کردندمیصرف 

 ،شغل ،امور منزل ،اما مادران کودکان فلج مغزی زمان کمتری را جهت اوقات فراغت ،داری مشاهده نشدامعنمربوط به کودك( تفاوت 
زان در مطالعه حاضر نتایج نشان داده که می ]1[.گردیدکردند و این امر منجر به لذت و رضایت کمتر از کارها میخواب و استراحت صرف می

که میزان زمان اختصاص داده شده به  به طوری ،زمان اختصاص داده شده به اوقات فراغت در دو گروه مداخله و کنترل متفاوت بوده است

ای استفاده از یكی از اهداف بسته مشاوره .ای بیشتر از گروه کنترل بوده استاوقات فراغت در گروه مداخله بعد از اتمام جلسات مشاوره
با توجه به اهمیت اوقات فراغت در زندگی هر فرد و کمبود ساعات اختصاص  .باشدزایش زمان اختصاص یافته به اوقات فراغت میزمان اف

داده شده به این مهم در این قشر تالش شده تا ساعات اوقات فراغت مادران این کودکان بیشتر شود تا در نهایت در روند درمان کودکان 
در رابطه با اوقات فراغت مادران  .باشداین مسئله همسو با نتایج مطالعه احمدی و همكاران می .شتری حاصل گرددفلج مغزی نیز بهبود بی

توان به این موضوع نیز اشاره داشت که بین گروه مادران کودکان می ،کودکان فلج مغزی که در مطالعه احمدی مورد بررسی قرار گرفت
تواند مبنی بر این واقعیت باشد که در نمونه مورد بررسی میداری نبوده و این امر امعنآمار تفاوت  سالم و فلج مغزی تفاوت موجود از نظر

بیشتر  ،کردندای نداشتند و زمانی که برای فراغت خود صرف میفعاالنهیافته و اوقات فراغت سازمان ،حتی مادرانی که فرزندان سالم داشتند
ای منفعالنه بود که این نوع پرداختن به اوقات فراغت در مادران کودکان فلج مغزی بیشتر مشاهده همحدود به تماشای تلویزیون و فعالیت

ای ارائه مداخالت تالش بر این بود که عالوه بر افزایش کمی زمان اختصاص داده شده به در پروژه کنونی نیز طی جلسات مشاوره ]1[.شد
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-این امر در قالب پیشنهاداتی با توجه به وضعیت خانوادگی شرکت .ان بهبود پیدا کنداوقات فراغت مادر از نظر کیفی نیز ،اوقات فراغت

 .کنندگان طی جلسات حاصل گردیدکنندگان و همچنین از طریق اشتراك تجربیات شرکت
ادران کودکان نشان داده شده که مادران کودکان با نیازهای خاص در مقایسه با م ،انجام شده است 1در بررسی دیگر که توسط ون لیت

نیز مورد تایید  1این موضوع در مطالعه جانسون و دیتز ]74[.کنندبرابر زمان بیشتری را صرف امور مربوط به درمان کودك خود می 3سالم 

راقبت مادران کودکان ناتوان زمان زیادی را صرف م ،که در مقایسه زمان مورد نیاز جهت مراقبت از کودکان ناتوان و سالم قرار گرفته است
های کنند و این در حالی است که مادران سالم زمان بیشتری را نسبت به مادران کودکان ناتوان صرف فعالیتفیزیكی از فرزند خود می

 .تواند باعث ایجاد نارضایتی از مدیریت زمان شودهای مختلف زندگی هر مادر میهمین عدم توازن بین حیطه ]75[.کنندخارج از خانه می
آنها گزارش کردند که دو سوم  .انجام شده است 1که توسط هریس و مک هیل باشدمیای ژوهش حاضر از سویی مشابه مطالعهنتایج پ

چرا که بیشتر زمان خود را  ؛شان محروم بودندهای مورد عالقهاز انجام برخی از فعالیت ،ماندگی ذهنی بودهعقبمادرانی که فرزندشان دچار 
ها و افزایش رضایت از مدیریت زمان در این قشر حیطهپس به منظور برقراری توازن بین همه  .کردندخود میهای فرزند صرف فعالیت

  .رسدمیانجام چنین مداخالتی ضروری و الزم به نظر 
از زمان در مادران مطالعه فلورز و کرو با عنوان مقایسه استفاده  .نیز با مطالعه کنونی کامال همخوانی دارد 70نتایج مطالعه فلورز و کرو 

سندروم داون و  ،فلج مغزی ،های تاخیر رشدیتشخیصتوان با کممادر کودك  30این مطالعه  .کودکان با ناتوانی و بدون ناتوانی انجام شد
عنوان گروه  مادران کودکان سالم در این مطالعه به .مادر کودك سالم مقایسه کردند 30با دند وبسال  74تا  3اوتیسم را که در دامنه سنی 

های اوقات فعالیتداری در زمان اختصاص داده شده به امور مربوط به کودك و امعنای بود که تفاوت گونهنتایج به  .شاهد حضور داشتند
ژه در این پرو .با توجه به چنین تفاوتی مداخالتی در این زمینه انجام شده است در مطالعه حاضر نیز ]72[.فراغت بین دو گروه وجود داشت

اند که نیازها و مشكالت آنها تا حد زیادی مشابه دهنده گروه مداخله و کنترل هر دو از مادران کودکان فلج مغزی انتخاب شدهتشكیلافراد 
این جلسات به صورت گروهی برگزار شده  .شده اشاره کردتوان به کم بودن تعداد جلسات تشكیلمیاز محاسن این پروژه  .باشند یكدیگر

 ،ای و نمره دادن به عملكرد خودمشاورهبا توجه به تكمیل کتابچه بسته  .کردنداز تجربیات یكدیگر نیز استفاده می طی آن مادراناست و 
 شد.کردند و این موضوع باعث ایجاد انگیزه در آنها میمشاهده می مادران روند تغییر خود را در طول زمان دریافت مداخله به صورت عینی

 گیرینتیجه

این کودکان همچنین پیوستگی الگوی زندگی افراد هر  توان گفت با توجه به شیوع باالی فلج مغزی و مشكالت بسیار زیادمیر پایان د
اجرای چنین مداخالتی در زمینه افزایش زمان اوقات فراغت و افزایش میزان رضایت از مدیریت  ،خانواده و اهمیت نقش مادر در خانواده

 .باشدمیوری زمان در مادران ضر
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جام این پروژه مشارکت پایان از تمام بیمارانی که در ان در باشد.ای مدیریت استفاده از زمان بر مادران کودکان با فلج مغزی میمشاوره

 .و قدردانی را داریم نهایت تشكر ،داشتند
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