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Objective Activities of daily living are activities that are formed in order to take care of the body and are 
essential for life and well-being and fundamental survival. These activities begin in infancy and are modi-
fied at different stages of development. Cultural values, parental expectations, social routines, and the 
physical environment influence daily activities. Concerns about children's use of time and daily activities 
are not new, but studies on them are rare. So to have more information and knowledge about children's 
lives and well-being, we need to have more information about their daily activities. The aim of this study 
was to investigate the time allocated to daily life activities based on the day of the week, age and gender 
in healthy children under 5 years in Isfahan.
Materials & Methods In this survey (descriptive-analytical) study in which healthy children under 5 years 
old in Isfahan were present, from different age groups according to the population of that age group, 240 
girls and boys so that the number of girls and boys were equal in the age categories of less than 1 month, 
2 to 3 months, 4 to 6 months, 7 to 12 months, 1 to 2 years and 3 to 5 years, were selected by multi-stage, 
stratified, cluster and convenience sampling . In order to collect research data, demographic question-
naire and time use diary tools were used.
Results The results showed that on weekdays, among the components of daily life activities, the most time 
with an average of 150.59 minutes per day is devoted to eating (and drinking) and the least time with an aver-
age of 0.02% per day is devoted to caring of Personal belongings, while in the last days on average the most 
time is spent eating (and drinking) and the least time is spent on other daily activities. In different age groups 
on weekdays, infants 0 to 1 month with an average of 273.35 minutes per day have the most time and children 
25-60 months with an average of 154.65 minutes per day have the least time devoted to daily life activities 
on weekdays. Meanwhile, infants in the age group of 0-1 months on a weekend spent the most time on daily 
activities and children in the age group of 25-60 months spent the least time on daily activities. Girls and boys 
spent the most time eating (and drinking) among the activities of daily living on a weekend, while boys and 
girls spent the least time on other daily activities that are not categorized in this study. There was no significant 
difference Between the time allocated to daily life activities on weekdays and weekends and between the 
time allocated by girls and boys under 5 years old living in Isfahan on one day a week to activity of daily livings, 
both on weekdays and weekends (P>0.05). However, there is a significant difference between the time use of 
daily life activities in different age groups on weekdays and weekends (P<0.05), and finally, there is a difference 
between the time allocated to daily life activities on one day of the week and the weekend (P<0.05).
Conclusion According to the results of the present study, age groups and days of the week are influential 
factors on daily activities, but gender has no effect on daily activity patterns.
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Introduction

aily life activities are referred to activities 
that take care of the body [1]. These activi-
ties include toilet hygiene, urinary and fe-
cal control, personal hygiene and makeup, 
bathing and showering, eating and feeding, 
dressing, and functional mobility. Other 

daily activities include caring for personal belongings and 
learning how to express sexual needs. Active participation 
in daily life activities has several benefits for the child, in-
cluding the maintenance and growth of physical activity 
and health. These activities include strength, endurance, 
range of motion, coordination, memory, sequence, concep-
tual arrangement, body image, cleanliness (hygiene), and 
problem-solving in meaningful and purposeful work [4].

Gender may be a factor in choosing activities. Overall, boys 
are more active at home and outside the house and are much 
less watched by adults than girls at their age. Boys partici-
pate more in coaching sports than girls and watch more TV. 
On the other hand, girls spend more time doing homework 
and household chores [8]. Hofferth and Sandberg stated that 
gender differences in activities are evident in the first year of 
school [9]. Also, in Martha’s study, men and women were 
different in job-related, educational, and homework-related 
tasks, but they also differed in the type of activities related to 
the home and the kind of leisure activities [10]. These differ-
ences may also be present in children. 

Developmentally, systematic changes in children’s activ-
ities, such as spending lower time on sleeping, eating and 
playing, and high school and other structured activities, 
occur with increasing age and adulthood [9]. Research 
also shows age differences in children’s activities. For 
example, ninth-grade girls spend less time on homework 
than fifth-grade girls, while boys spend the same amount 
of time on educational activities in both age groups [8]. 
However, no study has specifically examined the effect of 
age on daily life activities. Another indicator that can affect 
children’s daily activities is the aspects related to the time 
texture, especially the weekdays versus the weekends. 
Awareness of the difference between daily life activities 
on weekdays compared to weekends can be the basis for 
intervention and counseling services in children [12].

Based on what was said, we investigated the time al-
lotted to daily life activities in terms of weekdays, age, 
and gender. We also examined the effect of age, sex, and 
weekdays indicators on the daily life activities of healthy 
children under five years old in Isfahan City, Iran.

Materials and Methods

In this descriptive-analytical study, the healthy children 
under five years old living in Isfahan City, Iran, were in-
cluded. The sampling was done by a multistage, strati-
fied, cluster, and random sampling method. From all 14 
districts of Isfahan, the district with the largest popula-
tion was selected from the economically, culturally, and 
socially equal bases. Then, from different age groups and 
according to the population proportion of that age group, 
240 girls and boys were randomly selected. Also, the age 
categories of under 1 month, 2-3 months, 4-6 months, 
7-12 months, 1-2 years, and 3 to 5 years had an equal 
number. The inclusion criteria were living in Isfahan, be-
ing in a healthy mental and physical state, being up to 5 
years old, accepting participation in the study, and tak-
ing informed consent of children’s parents. The exclu-
sion criteria were severe mental or physical disorders that 
required intensive care, living in care centers, nurseries, 
boarding schools, etc., and a tendency to withdraw from 
the study. After selecting the participants, their parents 
were informed about the study. After expressing their ini-
tial desire to participate in the study, they were presented 
with a signed informed consent form. 

During the preparation interview, a demographic ques-
tionnaire was completed, and data related to the use of 
time were collected using the time scale of yesterday. 
Then, the chronograph form was given to the caregivers 
for the information of the weekend, along with its train-
ing and introduction. Finally, the necessary arrangements 
were made for returning the forms. Afterward, the re-
turned data were interpreted, and the quality of the data 
was confirmed (in cases where there was ambiguity in the 
clarity of some information, a telephone interview was 
used). Finally, the data were edited (if necessary based on 
a telephone interview). The desired statistics were calcu-
lated in the next step, and the study’s findings were ana-
lyzed and recorded. 

To collect research data, the following tools were used: 
a demographic questionnaire made by the researcher and 
a time diary scale. In this method, research participants 
are asked to provide a complete report of their activities 
(along with a report of each activity’s start and end time) 
for a specific period of time [13].

The distribution of study data in each category was inves-
tigated using descriptive statistics, including frequency 
tables and graphs. The Kolmogorov-Smirnov test was 
used to check the normality of data distribution. Then the 
difference between the variables in cases where the data 
met the conditions for using parametric tests (including 
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normal distribution) is a 1-way analysis of variance. In 
cases where the data did not meet the conditions for using 
parametric tests depending on the number of variables, 
the Kruskal-Wallis or Mann-Whitney U test was used. 

Results

On weekdays, the longest time with an average of 
150.59 min/d was devoted to eating (and drinking) ac-
tivities. The shortest time with an average of 0.02% per 

day was dedicated to personal care. While on weekends, 
among the components of daily life activities, the longest 
time was spent on eating and drinking and the shortest 
time on other daily activities (Table 1).

As shown in Table 2, in different age groups on weekdays, 
infants of 0-1 months old with an average of 273.35 min/d 
have devoted the most time to daily life activities, and chil-
dren of 25-60 months old devoted the least time with an 
average of 154.65 min/d. On the weekends, infants in the 

Table 1. Mean±SD time of components of daily life activities on weekdays and weekends

Components of Daily Life Activities
Mean±SD

Weekdays Weekends

Bathroom (shower) 4.69±13.530 4.41±13.02

Water closet, toileting 8.77±11.179 8.8±11.111

Dress 8.95±11.416 9.74±10.291

Diapers 11.50±16.802 11.69±17.252

Eat food and drink 150.59±74.79 163.67±75.01

Take care of personal belongings 0.02±0.313 0.68±9.647

Personal hygiene and cleaning 0.24±3.178 1.95±4.104

Others 0 0.12±1.901

Daily life activities 187.77±81.55 138.25±62.608

Table 2. Components of daily lfe activities based on age categories in minutes on weekdays

Ag
e 

(M
on

th
) Mean±SD

Bathroom 
(Shower)

Water 
Closet, 

Toileting
Dress Diapers Eat Food and 

Drink

Take Care 
of Personal 
Belongings

Personal 
Hygiene and 

Cleaning
Others Total

0-1 1.18±4.85 0 7.94±7.71 31.76±18.94 233.94±111.75 0 0.29±1.231 0 273.35±126.43

2-3 5.15±16.59 0 4.85±6.79 22.38±11.983 161.08±76.20 0 0.77±2.774 0 208.38±95.66

4-6 3.0±8.40 0.21±0.57 8.93±11.20 22.20±20.27 139.06±50.49 0 0.07±0.267 0 181.73±54.38

7-12 1.35±5.85 1.22±5.940 9.05±11.53 24.78±22.19 193.28±71.44 0 0.76±2.573 0 237.84±77.55

13-24 4.35±12.23 2.17±5.71 6.61±8.001 14.65±12.300 175.30±67.64 0 0.43±1.695 0 201.43±76.67

24-60 6.41±16.15 16.44±10.54 10.32±13.04 1.39±5.45 119.09±55.34 0.04±0.444 1.97±3.87 0 154.65±58.24

Total 4.69±13.53 8.77±11.17 8.95±11.41 11.50±16.80 150.59±74.79 0.02±0.313 1.24±3.178 0 187.77±81.55

Shirani N, et al. Time Devoted to Daily Life Activities. RJ. 2022; 22(4):444-461
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age group of 0-1 months spend the most time on daily life 
activities, and children in the age group of 25-60 months 
spend the least time on daily life activities (Table 3).

Girls and boys spend the most time on eating and drink-
ing and the least caring for personal belongings as part of 
their daily life activities on weekdays (Figure 3). On the 
other hand, girls and boys have spent the most time on 
eating and drinking among the components of daily life 
activities on the weekend, while boys and girls have spent 
the least time on other daily activities that are not classi-
fied in this study (Figure 4).

The Kolmogorov-Smirnov test was used to examine the 
data distribution. The results showed that the data related 

to the time spent in daily life activities, both on week-
days and weekends, do not have a normal distribution 
(P=0.004). The Mann-Whitney U test results showed no 
significant difference between weekdays and weekends 
allocated to daily life activities. On weekends, the mean 
allocated time to daily life activities was more than week-
days (187.77±81.55 minutes). 

The 1-way analysis of variance showed a significant dif-
ference between the duration of using daily life activities 
in different age groups on weekdays and weekends (Fig-
ures 1 and 2). Based on the results of the 1-way analysis of 
variance test (days of the week: P=0.982 and weekends: 
P=0.833), there is no significant difference between the 
time that girls and boys under the age of 5 living in Isfa-

Table 3. Components of daily life activities on weekends based on age categories in minutes
Ag

e 
(M

on
th

) Mean±SD

Bathroom 
(Shower)

Water 
Closet, 

Toileting
Dress Diapers Eat Food and 

Drink

Take Care 
of Personal 
Belongings

Personal 
Hygiene and 

Cleaning
Other Total

0-1 1.18±4.85 0 7.53±8.66 32.24±18.82 228.71±109.67 0 0.29±1.21 0 41.76±19.005

2-3 2.08±5.722 0 4.46±5.206 23.69±13.95 179.00±89.11 5.31±16.62 0.77±2.77 0 54.08±51.586

4-6 1.15±4.16 0.23±0.59 8.00±8.28 24.08±22.58 148.92±65.66 1.92±4.80 0.08±0.27 2.31±8.32 66.85±49.129

7-12 3.14±9.00 1.29±6.10 10.60±9.38 25.51±22.31 202.03±67.41 20.94±68.04 1.14±2.98 0 148.9±59.331

13-24 5.68±14.69 2.45±6.06 8.45±7.86 14.52±12.03 190.36±75.42 9.59±27.65 0.91±2.41 0 151.41±47.194

25-60 5.37±15.09 16.33±10.44 11.02±11.83 1.24±5.47 133.91±54.53 1.35±13.63 3.12±5.04 0 160.7±48.209

Total 4.41±13.02 8.80±11.11 9.74±10.29 11.69±17.25 163.67±75.01 5.80±30.64 1.95±4.10 0.12±1.90 138.25±62.608

Shirani N, et al. Time Devoted to Daily Life Activities. RJ. 2022; 22(4):444-461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

0_12_34_67_1213_2425_60

bathroom (shower) water closet, toileting) dress

diaper eat food and drink take care of personal belongings

personal hygiene and cleaning other #REF!

0

50

100

150

200

250

0_12_34_67_1213_2425_60

bathroom (shower) water closet, toileting) dress

diaper eat food and drink take care of personal belongings

personal hygiene and cleaning other #REF!

Figure 1. Components of daily life activities on weekdays based on age
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gest time is spent on eating (and drinking) and the shortest 
on other daily activities.

The present study’s findings showed that on both week-
days and weekends, children of 0-1 months old spend 
more time on eating due to poor coordination between 
sucking, swallowing, and breathing [2]. However, this 
time decreases until the age of 4-6 months with increasing 
coordination and increasing motor skills. From the age of 
7-12 months, the duration of eating (and drinking) increas-
es, probably because infants from 6 months of age need to 
receive complementary foods in addition to breastfeeding 
[15]. Over time, the total feeding time decreases to a mini-
mum at the age of 24-60 months due to the reduction in 
breastfeeding time. Both on weekdays and weekends, at 
the age of 0-1 months, more time is spent on daily life ac-
tivities than other age groups, and decreases with age 4-6 
months and increases from 7-12 months, relatively and 
decreases again from 25-60 months. This changing trend 
maybe because the duration of daily life activities has 

han spend on daily life activities in one day, whether on 
weekdays or weekends. 

Finally, the Mann-Whitney U test results showed a sig-
nificant difference between the time allotted to the daily 
life activities on weekdays and the weekends (P=0.004).

Discussion and Conclusion

The overall purpose of this study was to investigate the 
time allotted to daily life activities based on the day of the 
week, gender, and age.

On weekdays, from 187.88 minutes dedicated to daily 
life activities, the longest time with an average of 150.59 
min/d was allotted to eating (and drink) and the shortest 
with an average of 0.02% per day to the care of personal 
belongings, which is clearly not the case in the age range 
of the present study. On weekends, on average, the lon-

Shirani N, et al. Time Devoted to Daily Life Activities. RJ. 2022; 22(4):444-461

Figure 2. Components of daily life activities on weekends by age
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academic and social activities than boys in white children 
and black children, while boys spent more time playing 
sports and computers. The study of Hofferth and Sand-
berg [9] also confirms this finding.

The test results showed a significant difference between 
the time allocated to the total daily life activities on week-
days and weekends due to the higher daily life activities 
on weekends. Because of the father’s presence at home, 
it is normal for the duration of daily life activities to in-
crease. However, Sourtiji et al. found no significant differ-
ence between daily life activities on weekdays and week-
ends [14, 21]. In Baxter’s study, more time was spent on 
personal care, including eating, drinking, bathing, person-
al hygiene, etc., on weekdays than weekends. The time 
allotted for eating and drinking was the same on week-
days and weekends, while bathing and personal hygiene 
were longer on weekdays than on weekends. According 
to Baxter, sleep on weekdays was more significant than 
on weekends [19]. A study by Yue and Baxter [18] found 
that Australian children aged 4 to 14 years spent more 
time watching the screen on weekdays than on weekends.
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REC.1397.078 and the participants signed a written con-
sent form and were fully aware of the research process. 
The participants were allowed to leave the research, and 
all their information remained confidential.
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reduced with increasing age and devoting more time to 
other areas of life and increasing the child’s shared work. 
It is noteworthy that a similar trend has been reported in 
the study of Sourtiji et al. [12, 14, 16, 21].

In the present study, the time devoted to daily life activi-
ties is a function of the time dedicated to eating and drink-
ing. According to the study of Hofferth and Sandberg [9], 
eating in the age group of less than two years (11:38 min) is 
more than that in the 3-5 years age group (9:22 min). This 
decreasing trend continues until the age of 12 years. Tire-
lla et al. examined the Russian children’s time under four 
years of age; children aged 1-12 months devoted less time 
(17.7 min) to daily life activities [26]. Furthermore, with in-
creasing age in children of 13-24 months old (33.1 min) and 
25-48 months (38 min), the duration of daily life activities 
has increased. It was noteworthy that most of the children’s 
time after sleep was devoted to daily life activities [17].

According to the test results, there is no significant dif-
ference between the girls and boys under five years old 
living in Isfahan regarding the time spent on daily life ac-
tivities in a day, whether weekdays or weekends [12, 14, 
16]. The present study showed that girls and boys spend 
most of their time eating (and drinking) activities on 
weekdays and weekends. On weekdays, boys spend more 
time on eating and bathing than girls, and girls spend 
more time on cleaning and personal hygiene than boys. 
However, girls spend more time taking care of personal 
belongings on weekends than boys. Sourtiji et al. found 
that girls and boys spent most of their daily life activities 
on eating (and drinking) on weekdays and weekends [12, 
14, 16, 21]. In Yue and Baxter’s study, boys spent more 
time watching the screen than girls, while Sourtiji et al.’s 
study [12, 14, 16, 21] in children under 5 showed that 
girls spend more time watching the screen sleeping. In 
Posner and Vandell’s study [10], girls spent more time on 

Shirani N, et al. Time Devoted to Daily Life Activities. RJ. 2022; 22(4):444-461

Figure 4. Daily life activities based on the gender on weekends

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

bathroom
(shower)

water closet
(toileting)

dressdiapereat food and
drink

take care of
personal

belongings

personal
hygiene and

cleaning

girl mean boy mean

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

bathroom
(shower)

water closet
(toileting)

dressdiapereat food and
drink

take care of
personal

belongings

personal
hygiene and

cleaning

other

girl mean boy mean



450

January 2022. Vol 22. Num 4

of Occupational Therapy, University of Social Welfare 
and Rehabilitation Sciences, and has no financial support.

Authors' contributions

Conceptualization: Seyed Ali Hosseini, Houshang 
Mirzaei, Hossein Sourtiji, and Niloufar Shirani; Meth-
odology and research: Samaneh Hosseinzadeh, Nilou-
far Shirani, Seyed Ali Hosseini, Houshang Mirzaei, and 
Hossein Sourtiji; Writing and Editing: Niloufar Shirani, 
Seyed Ali Hosseini, Houshang Mirzaei, Hossein Sortiji, 
and Samaneh Hosseinzadeh.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

Many thanks to health centers No. 1 and 2 of Isfahan 
Province which cooperated to collect information. Spe-
cial thanks to our colleague Ms. Fahimeh Ebrahimi who 
helped us a lot in conducting the interviews.

Shirani N, et al. Time Devoted to Daily Life Activities. RJ. 2022; 22(4):444-461



451

زمستان 1400 . دوره 22 . شماره 4

مقاله پژوهشی

مدت زمان فعالیت های روزمره زندگی بر پایه روز هفته، سن و جنسیت در کودکان سالم زیر پنج سال

اهداف فعالیت های روزمره زندگی فعالیت هایی هستند که به منظور مراقبت از بدن انجام می گیرند و برای زندگی و بهزیستی و بقای بنیادی 
ضروری هستند. این فعالیت ها از نوزادی شروع می شوند و در مراحل متفاوت رشدی، تکامل می یابند. ارزش های فرهنگی، انتظارات والدین، 
روتین های اجتماعی و محیط فیزیکی روی فعالیت های روزانه اثر می گذارند. نگرانی در مورد استفاده از زمان و فعالیت های روزانه کودکان، 
موضوع جدیدی نیست، ولی مطالعات روی آن کمیاب و مختصر هستند. پس برای داشتن اطالعات و دانسته های بیشتر در مورد زندگی 
کودکان و بهزیستی آنان، نیاز است اطالعات بیشتری در مورد فعالیت های روزمره آن ها داشته باشیم. هدف از مطالعه حاضر بررسی مدت 

فعالیت های روزمره زندگی بر پایه روز هفته، سن و جنسیت بود.
روش بررسی در این مطالعه پیمایشی )توصیفی تحلیلی( که کودکان سالم زیر پنج سال شهر اصفهان در آن حضور داشتند، از رده های 
سنی مختلف متناسب با بار جمعیتی آن رده سنی، تعداد 240 دختر و پسر به گونه ای که تعداد دختران و پسران در رده های سني زیر 
یک ماه، 2 تا 3 ماه، 4 تا 6 ماه، 7 تا 12 ماه، 1 تا 2 سال و 3 تا 5 سال برابر بودند به صورت چندمرحله ای، طبقه ای، خوشه ای و هدفمند 
انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه جمعیت شناختی و مقیاس گاه نگار زمان استفاده شد. آزمون کولموگروف 
اسمیرنوف برای بررسي نرمال بودن توزیع داده ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای بررسی تفاوت بین متغیر ها از آزمون های آنالیز 

واریانس یک راهه، کروسکال والیس و من ویتني یو استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان داد در روزهای هفته از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي بیشترین زمان به طور میانگین با 150/59 دقیقه در 
شبانه روز به فعالیت خوردن )و آشامیدن( و کمترین زمان با میانگین 0/02 دقیقه در شبانه روز به مراقبت از وسایل شخصی اختصاص 
داده شده است، در حالی که در روزهای آخر هفته به طور میانگین بیشترین زمان صرف خوردن )و آشامیدن( و کمترین زمان صرف 
سایر فعالیت های روزمره شده بود. در بین رده های سني گوناگون، نوزادان صفر تا یک ماه، هم در روزهای هفته )با میانگین 273/35 
دقیقه در شبانه روز( و هم در روزهای آخر هفته بیشترین زمان و کودکان 25 تا 60 ماه هم در روزهای هفته )با میانگین 154/65 دقیقه 
در شبانه روز( و هم در روزهای آخر هفته کمترین زمان را به فعالیت های روزمره زندگي در روزهای هفته اختصاص داده  بودند. دختران 
و پسران در یک روز آخر هفته از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي بیشترین زمان را صرف خوردن )و آشامیدن( و کمترین زمان 
را صرف سایر فعالیت های روزمره که در این مطالعه طبقه بندی نشده، کرده بودند. بین مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های روزمره 
زندگی در روزهای هفته و روزهای آخر هفته و بین مدت زماني که دختران و پسران زیر پنج سال ساکن شهر اصفهان در یک روز هفته به 
فعالیت های روزمره زندگي اختصاص داده اند چه در روزهای هفته و چه در روزهای آخر اختالف معنی داری وجود نداشت )P> 0/05(، ولی 
بین مدت زمان استفاده از فعالیت های روزمره زندگي در رده های سني مختلف در روزهای هفته و روزهای آخر هفته تفاوت معنی داری 
وجود داشت )P< 0/05( و در آخر، بین مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های روزمره زندگی در یک روز هفته و روز آخر هفته هم تفاوت 

.)P< 0/05( معنی داری وجود داشت
نتیجه گیری طبق نتایج مطالعه حاضر، رده های سنی و روزهای هفته از عوامل تأثیرگذار روی فعالیت های روزمره شرکت کنندگان و کودکان 

مطالعه حاضر هستند، ولی جنسیت تأثیری روی الگوهای فعالیت های روزانه آن ها ندارد.
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مقدمه

که  هستند  فعالیت هایی  شامل  زندگی  روزمره  فعالیت های 
به منظور مراقبت از بدن صورت می گیرند. این فعالیت ها برای 
زندگي در جهان اجتماعي ضروری هستند و بهزیستي و بقای 
بنیادی را ممکن می سازند ]1[. این فعالیت ها را کودکان در حین 
بالغ شدن، می آموزند. مراقبت از خود یا انجام فعالیت های روزمره 
زندگی عبارتند از: بهداشت دستشویی رفتن، کنترل ادرار و مدفوع، 
بهداشت شخصی و آرایش کردن، حمام کردن و دوش گرفتن، غذا 
خوردن و غذا دادن، لباس پوشیدن و تحرک عملکردی، مراقبت 
از وسایل شخصی و یادگیری اینکه چگونه نیازهای جنسی را 
بیان کنند. همان طور که کودک بالغ می شود یاد می گیرد که 
چگونه فعالیت های روزمره اش را در راه های مناسب اجتماعی اجرا 
کند. بنابراین می تواند در دیگر فعالیت ها در قالب واحد خانواده 
و اجتماع مثل آموزش، بازی، فعالیت های اوقات فراغت، خواب و 
استراحت، فعالیت اجتماعی، فعالیت های کارساز روزمره زندگی و 

شغل مشارکت کند ]1-3[.

نوزادی شروع می شود  از  فعالیت های روزمره  ماهر شدن در 
ارزش های  می شود.  اصالح  رشدی،  متفاوت  مرحله های  در  و 
فرهنگی، انتظارات والدین، روتین های اجتماعی و محیط فیزیکی 
آرایش کردن و دستشویی  لباس پوشیدن،  روی حمام کردن، 
رفتن آن ها اثر می گذارد. مشارکت فعاالنه در فعالیت های روزمره 
زندگی، مزایای متعددی برای کودک دارد که لزوم بررسی آن 
را نشان می دهد. مزایای آن شامل نگهداری و رشد فعالیت های 
بدنی و سالمت )شامل قدرت، تحمل، دامنه حرکتی(، هماهنگی، 
حافظه، توالی، آرایش مفاهیم، تصویر بدن، نظافت )بهداشت( و 
حل مسئله در کارهاست. این ماهر شدن در کارها باعث افزایش 
عزت نفس، اعتماد به نفس و خودمختاری می شود و به کودک 

یک حس استقالل می دهد ]4[. 

هدف عمده خدمات کاردرمانی عبارت است از ارتقای مشارکت 
از  یکی  بی تردید  که  زندگی  روزمره  کارهای  بافتار  در  کودک 
برجسته ترین و مهم ترین حوزه های آن فعالیت های روزمره زندگی 
ارائه یک هدف گذاری دقیق  برای  بنابراین کاردرمانگران  است؛ 
درمانی و ارائه یک برنامه درمانی دقیق الزم است نیم رخ کاری 
این منظور فعالیت های  برای  نمایند.  را بررسی و تهیه  کودک 
قرار  سنجش  مورد  را  کودک  کارهای  سایر  و  زندگی  روزمره 
اینجاست که درمانگر و همین طور  اما چالش اصلی  می دهند، 
مراقبان کودک به عنوان اعضای تیم درمان الزم است مالکی را 
برای تفسیر یافته های حاصل از سنجش داشته باشند ]5 ،3 ،2[.

مورد  در  مطالعات  مقاله،  این  نویسندگان  بررسی  طبق 
الگوهای استفاده از زمان در فعالیت های روزمره زندگی محدود 
بود و توجه به اینکه یکی از اهداف مهم کاردرمانی در کودکان 
دچار اختالل، کسب سطح کارآمد کارهای روزمره زندگی است 

است  الزم  پس  می شود،  کاری سنجش  نیم رخ  اساس  بر  که 
معیاری درباره کودکان بهنجار وجود داشته باشد تا بتوان از 
آن برای هدف گذاری درمانی استفاده کرد ]6[. همین طور با 
توجه به اینکه زیر پنج سال شامل سنین قبل از مدرسه است 
و فعالیت های کودکان بیشتر تحت تأثیر خانواده و والدین است 
الزم بود فعالیت های روزمره در این سنین به صورت جداگانه 
بررسی شود؛ ضمن اینکه از نظر اجرایی نیز در این رده سنی 
پس   .]7[ می کنند  مراجعه  بهداشت  مراکز  به  کودکان  اغلب 
زندگی  مورد  در  بیشتر  دانسته های  و  اطالعات  داشتن  برای 
کودکان و بهزیستی آنان، نیاز است اطالعات بهتری در مورد 
استفاده از زمان و فعالیت های روزمره آن ها داشته باشیم. به 
عالوه، اطالعات در مورد استفاده از زمان کودکان بسیار محدود 
است و بسیار واضح است که باید اطالعات بیشتری در مورد 
فعالیت های  روی  و  کنیم  کسب  کودکان  کلی  فعالیت های 
خاص تمرکز نکنیم ]8[. در این خصوص نزدیک ترین محیط 
به عنوان  و کارکرد کودکان  به کودک، خانه و خانواده است 
بخشی از واحد خانواده، الگوی استفاده از زمان آن ها را تحت 

تأثیر قرار می دهد ]9[.

جنسیت ممکن است عامل مؤثری در انتخاب فعالیت ها باشد 
و می تواند باعث تفاوت آن ها شود که در این مورد مطالعات کمی 
صورت گرفته است. یک یافته کلی نشان داده است که پسر ها 
و دخترها تجربه های متفاوتی دارند. پسرها در خانه و در بیرون 
از خانه و در همسایگی شان تحرک بیشتری دارند و در تعداد 
فعالیت های بیشتری درگیر می شوند و خیلی کمتر از دختران 
همسن خود توسط بزرگ تر ها تحت نظر هستند. پسر ها بیشتر از 
دختران در ورزش های مربی دار شرکت می کنند و بیشتر تلویزیون 
تماشا می کنند. این در حالی است که دخترها زمان بیشتری 
را به انجام تکالیف منزل و کارهای خانه سپری می کنند ]10[. 
هوفرت و سندبرگ در مطالعه خود عنوان کردند که تفاوت های 
جنسیتی در فعالیت ها در سال اول مدرسه نمایان می شوند ]11[. 
همین طور در مطالعه مارتا هیل، نه تنها مردان و زنان در کارهای 
مربوط به شغل، آموزش و کارهای مربوط به خانه با هم متفاوت 
بودند، بلکه آن ها همچنین در نوع فعالیت های مربوط به خانه و 
نوع فعالیت های زمان آزادشان نیز تفاوت داشتند که این تفاوت ها 

ممکن است در کودکان هم وجود داشته باشد ]12[.

جنسیت  به  اساساً  زندگی  روزمره  فعالیت های  که  آنجا  از 
وابسته اند، ممکن است الزم باشد ارائه برنامه مداخله یا مشاوره 
به مراقبان با در نظر گرفتن تفاوت های جنسیتی صورت گیرد 
ارائه  در  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  کماکان  اما  ]13[؛ 
فعالیت های روزمره زندگی هم الزم است تفاوت های جنسیتی 

در نظر گرفته شود؟ 

کودکان  فعالیت های  در  نظام مند  تغییرات  رشدی،  لحاظ  از 
مثل کم شدن مدت زمان خواب، خوردن و بازی و بیشتر شدن 

نیلوفر شیرانی و همکاران. مدت زمان فعالیت های روزمره زندگی بر پایه روز هفته، سن و جنسیت در کودکان سالم زیر پنج سال
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فعالیت های مدرسه و دیگر فعالیت های ساختاریافته، با افزایش 
همچنین  تحقیقات   .]11[ می افتد  اتفاق  شدن  بزرگ  و  سن 
تفاوت سنی را در فعالیت های کودکان نشان می دهند ]14 ،10[. 
مصاحبه ای که در مطالعه هوفرت و سندبرگ در سال 1991 به 
عنوان بخشی از مطالعه ملی سالمت کودکان انجام شد نشان 
از  از مدرسه و فعالیت های غنی 12 درصد  داد درس های بعد 
زمان کودکان 5 تا 9 ساله را تشکیل می دهند، در حالی که این 
مقدار در 10 تا 12 ساله ها، 23 درصد بود ]14[. دیگر تفاوت های 
سنی به تجربه های جنسیتی هم مربوط می شود، به طور مثال، 
دختران کالس نهم زمان کمتری را روی تکالیف منزل نسبت 
به دختران کالس پنجمی صرف می کنند، در حالی که مقدار 
زمانی که پسر ها روی فعالیت های آموزشی سپری می کنند در 
هر دو رده سنی برابر است. دختران کالس نهمی زمان بیشتری 
را صرف اجتماعی شدن می کنند، در حالی که مدت زمانی که در 
پسر ها صرف اجتماعی شدن می شود در پایه تحصیلی پنجم و 
نهم تفاوتی نمی کند ]10[. با این حال در هیچ مطالعه ای تأثیر 
سن بر فعالیت های روزمره زندگی به طور ویژه مورد بررسی قرار 

نگرفته است. 

روزمره  فعالیت های  بر  می تواند  که  دیگری  از شاخص های 
بافتار  به  مربوط  جنبه های  باشد،  تأثیرگذار  کودکان  زندگی 
زمانی به ویژه روزهای هفته در برابر روزهای آخر هفته است. 
باید توجه داشت که اکثر کارهای کودکان زیر پنج سال، تحت 
تأثیر تصمیم ها و برنامه های خانواده هاست و استفاده از زمان 
در والدین و اشتغال پدر و مادر نیز می تواند الگوی استفاده از 
زمان کودک را تحت تأثیر قرار دهد و در روزهای آخر هفته به 
دلیل حضور پدر در خانواده ممکن است کارهای روزمره تحت 
تأثیر حضور پدر باشد، زیرا اغلب خانواده های ایرانی برنامه های 
خاص تفریحی، مشارکت اجتماعی و بهداشتی را ممکن است 
در روزهای آخر هفته بیشتر پیگیری کنند؛ بنابراین آگاهی از 
تفاوت فعالیت های روزمره زندگی در روزهای هفته در مقایسه 
با روزهای آخر هفته می تواند مبنایی برای خدمات مداخله ای 

و مشاوره ای در کودکان باشد ]15-21[. 

بررسی  حاضر،  مطالعه  از  هدف  شد،  بیان  آنچه  اساس  بر 
مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های روزمره زندگی بر پایه 
روزهای هفته، سن و جنسیت و بررسی تأثیر شاخص های سن، 
جنسیت و روزهای هفته بر فعالیت های روزمره زندگی کودکان 

سالم زیر پنج سال شهر اصفهان بود. 

روش بررسی

در این مطالعه پیمایشی )توصیفی تحلیلی( که کودکان سالم زیر 
پنج سال شهر اصفهان در آن حضور داشتند، روش نمونه گیری به 
صورت چندمرحله ای، طبقه ای، خوشه ای و هدفمند بود. از هر 14 
منطقه شهر اصفهان، از بین مراکز بهداشتی که از نظر اقتصادی و 

فرهنگی اجتماعی تقریباً یکسان بودند، آن پایگاهی که جمعیت 
بیشتری داشت، انتخاب شد. سپس با گرفتن مجوز از حراست 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت در اختیار قرار دادن اطالعات 
تماس مراجعه کنندگان و با مراجعه به مراکز بهداشت انتخاب شده 
و با مراجعه به پرونده کودکان مراجعه کننده به آن مرکز بهداشت، 
از رده های سنی مختلف متناسب با بار جمعیتی آن رده سنی، 
تعداد 240 دختر و پسر به گونه ای که تعداد دختران و پسران در 
رده های سني زیر یک ماه، 2 تا 3 ماه، 4 تا 6 ماه، 7 تا 12 ماه، 1 تا 
2 سال و 3 تا 5 سال برابر بودند، به صورت هدفمند انتخاب شدند. 

معیارهای ورود به مطالعه، سکونت در شهر اصفهان، سالم بودن 
کودک به لحاظ عملکرد ذهنی و جسمی، محدوده سنی تولد تا 
پنج سالگی، پذیرش شرکت در مطالعه و رضایت آگاهانه والدین 
کودکان بود و معیار خروج از مطالعه نیز عدم تمایل به شرکت 
در مطالعه در نظر گرفته شد. پس از انتخاب شرکت کنندگان، 
به والدین آن ها اطالع رساني و پس از اظهار تمایل اولیه جهت 
شرکت در مطالعه، فرم رضایت آگاهانه به ایشان ارائه و امضا شد. 
ابتدا ضمن انجام مصاحبه آمادگي، پرسش نامه جمعیت شناختي 
تکمیل و داده های مربوط به استفاده از زمان با استفاده از مقیاس 
گاه نگار زمان دیروز گردآوری شد. روز گاه نگار )روزی که گاه نگار 
به زمان  نزدیک ترین روزها  بین  از  درباره آن تکمیل می شود( 
مصاحبه انتخاب و از طریق مصاحبه با والدین تکمیل شد، به 
این صورت که والدین نحوه گذراندن زمان نوزادان و کودکان را 
در مورد اینکه مدت زمان انجام کارهایشان چقدر بود؟ با چه کسی 
کارهایشان را انجام می دادند؟ آیا به تنهایی انجام می دادند؟ و کجا 
بودند؟ توضیح می دادند. سپس فرم گاه نگار برای اطالعات روز 
آخر هفته، به همراه آموزش و معرفی آن به مراقبین داده شد و 
هماهنگی های الزم جهت چگونگی برگرداندن فرم ها انجام شد. در 
مرحله بعد، تفسیر داده ها و اطمینان از کیفیت داده ها )در مواردی 
که در وضوح برخي اطالعات ابهام وجود داشت از مصاحبه تلفني 
استفاده شده است( و درنهایت ویرایش داده ها )در موارد الزم بر 
اساس مصاحبه تلفني( صورت پذیرفت. سپس آماره های مورد 
نظر محاسبه و یافته های حاصل از مطالعه بر مبنای تعاریف دقیق 
فرآیند«  و  قلمرو  کاردرمانی،  با حساسیت »چارچوب مرجع  و 
توسط کارشناسی که در کارگاه آموزشي )با محتوای روش شناسي 
تحقیقات استفاده از زمان، فنون مصاحبه، روش اجرای گاه نگار 
زمان و روش اجرای طرح حاضر که توسط آقای سورتیجی ]15[ 

برگزار شده بود( شرکت نموده بود، تحلیل و ثبت شد.

بهره  زیر  ابزارهای  از  پژوهش  داده های  گردآوری  منظور  به 
گرفته شد:

پرسش نامه جمعیت شناختی

پرسش نامه جمعیت شناختی که توسط محقق ساخته شده بود 
و شامل سن، جنس، تاریخ تولد، تاریخ پر کردن پرسش نامه، قد 
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و وزن، تعداد اعضای خانواده، حضور یا عدم حضور پدربزرگ یا 
مادربزرگ در کنار آن ها، نوع تغذیه، اطالعات مربوط به سکونت و 

وضعیت کلی سالمت بود.

مقیاس گاه نگار زمان1

گاه نگار زمان رویکردی ایده آل برای گردآوری داده ها در حوزه 
استفاده از زمان است. در این شیوه، از شرکت کنندگان در پژوهش 
خواسته می شود که گزارش کاملی از فعالیت هایشان )همراه با 
گزارش زمان آغاز و پایان هر فعالیت( را برای یک دوره زمانی 
معین در جداولی که تعبیه شده است، ارائه دهند. گاه نگار زمان 
رایج ترین شیوه برای گردآوری داده های مربوط به استفاده از زمان 
برای مطالعات دارای تعداد شرکت کنندگان زیاد است. محتوای 
گاه نگار شامل جنبه های عینی و ذهنی است. جنبه های عینی 
شامل آنچه انجام می شود، چیزی که هم زمان انجام می شود، مکان 
انجام، همراه با چه کسی انجام می شود، برای چه کسی انجام 
می شود، موقعیت زمانی، و مواد و وسایل الزم برای انجام است 
]22[. روش های اندازه گیری استفاده از زمان در گاه نگار در سال 
1924 توسط جاستر و استافورد2 تبیین شده است که به سه روش 
انجام می شود و شامل گاه نگار استفاده از زمان3، روش تلطیف شده4 
و روش نمونه گیری تجربی5 است. در این مطالعه از روش گاه نگار 
زمان استفاده شد، زیرا این روش برای فعالیت های روزمره معمول 
برخالف دو روش دیگر که محدوده سنی  و  دارد  باالیی  روایی 
محدودی دارند، محدوده سنی وسیعی دارد و اطالعات برای همه 

رده های سنی با موفقیت جمع آوری می شود ]23[.

توزیع داده های حاصل از مطالعه در هر طبقه با استفاده از 
آماره های توصیفي شامل جداول فراواني و نمودار ها بررسي شد. 
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسي نرمال بودن توزیع 
داده ها استفاده شد. سپس برای بررسی تفاوت بین متغیر ها در 
پارامتریک  از آزمون های  استفاده  از شرایط  مواردی که داده ها 
)از جمله توزیع نرمال( برخوردار بودند از آزمون آنالیز واریانس 
از  داده ها  مواردی که  و در  آزمون تی تست زوجی  و  یک راهه 
شرایط استفاده از آزمون های پارامتریک برخوردار نبودند بسته به 

تعداد سطح متغیرها از آزمون ویلکاکسون استفاده شد.

یافته ها

روزمره  فعالیت های  از  هریک  به  اختصاص یافته  مدت زمان 
زندگی در جدول شماره 1 نشان داده شده است. در روزهای 
هفته از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي بیشترین زمان به 
طور میانگین با 150/59 دقیقه در شبانه روز به فعالیت خوردن )و 

1. Time diary 
2. Justter & Stafford
3. Time use diary
4. Stylized method
5. Experimental sampling method

آشامیدن( و کمترین زمان با میانگین 0/02 دقیقه در شبانه روز 
به مراقبت از وسایل شخصی اختصاص داده شده بود، در حالی 
که در روزهای آخر هفته از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي 
به طور میانگین بیشترین زمان صرف خوردن )و آشامیدن( و 
)مدت زمانی  روزمره  فعالیت های  سایر  صرف  زمان  کمترین 
اما  است،  زندگی  روزمره  فعالیت های  شامل  تعریف  طبق  که 
در طبقات به طور جداگانه اندازه گیری شده و در این مطالعه 
قرار نمی گیرد( شده بود. جهت بررسي توزیع داده ها از آزمون 
آماری کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن نشان 
داد داده های مربوط به زمان صرف شده در فعالیت های روزمره 
زندگی چه در روزهای هفته و چه در روزهای آخر هفته از توزیع 
بهنجار برخوردار نیستند )P=0/004(. نتایج مربوط به آزمون تی 
زوجی نشان داد بین مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های 
روزمره زندگی در روزهای هفته و روزهای آخر هفته اختالف 
معنی داری وجود ندارد و میانگین اختصاص یافته به فعالیت های 
روزمره زندگی در روزهای آخر هفته از روزهای هفته بیشتر بوده 

است )18/55±187/77 دقیقه( )تصاویر شماره 1 و 2(.

در رده های سني گوناگون در روزهای هفته، نوزادان صفر تا 
یک ماهه با مجموع میانگین فعالیت های مختلف روزمره زندگی 
تا  و کودکان 25  زمان  بیشترین  273/35 دقیقه در شبانه روز 
60 ماه با مجموع میانگین فعالیت های مختلف روزمره زندگی 
فعالیت های  به  را  زمان  کمترین  شبانه روز  در  دقیقه   154/65
بودند )جدول  اختصاص داده  زندگي در روزهای هفته  روزمره 
تا  صفر  سني  رده  نوزادان  که  است  حالی  در  این   .)2 شماره 
یک ماهه در روزهای آخر هفته کمترین زمان را صرف فعالیت های 
روزمره زندگي و کودکان رده سني 25 تا 60 ماه بیشترین زمان 
را صرف فعالیت های روزمره زندگي کرده بودند )جدول شماره 
3(. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد بین مدت زمان 
استفاده از فعالیت های روزمره زندگي در رده های سني مختلف در 
روزهای هفته و روزهای آخر هفته تفاوت معنی داری وجود دارد 
و نمودار ها الگوی نسبی این اختالفات را نشان می دهند )تصاویر 
شماره 1 و 2( و از بین رده های سنی، بین گروه سنی 25 تا 60 
ماه و گروه های سنی صفر تا یک، 7 تا 12 و 13 تا 24 ماه در 
روزهای هفته و روزهای آخر هفته تفاوت معنی داری وجود داشت.

دخترها و پسرها از اجزای فعالیت های روزمره زندگي در روزهای 
هفته، بیشترین زمان را به فعالیت های خوردن )و آشامیدن( و 
از وسایل شخصی اختصاص داده  به مراقبت  را  کمترین زمان 
بودند )تصویر شماره 3(. این در حالی است که دختران و پسران 
در یک روز آخر هفته از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي 
بیشترین زمان را صرف خوردن )و آشامیدن( و کمترین زمان 
را صرف سایر فعالیت های روزمره که در این مطالعه طبقه بندی 
نشده است، کرده بودند )تصویر شماره 4(. بر مبنای نتایج مربوط 
به آزمون تی مستقل )روزهای هفته: P=0/982 و روزهای آخر 
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هفته: P=0/833( بین مدت زماني که دختران و پسران زیر پنج 
سال ساکن شهر اصفهان در یک روز هفته به فعالیت های روزمره 
در  چه  و  هفته  روزهای  در  چه  بودند،  داده  اختصاص  زندگي 

روزهای آخر هفته تفاوت معنی داری وجود نداشت. 

بحث

هدف کلی از مطالعه حاضر بررسی مدت زمان اختصاص یافته به 
فعالیت های روزمره بر پایه روز هفته، جنسیت و رده های سنی بود. 

در روزهای هفته از مدت 187/88 دقیقه اختصاص یافته به 
فعالیت های روزمره زندگی بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي 
بیشترین زمان به طور میانگین با 150/59 دقیقه در شبانه روز 
به فعالیت خوردن )و آشامیدن( اختصاص داده شده بود. قابل 

توجه است که بخش عمده ای از فعالیت های کودکان زیر پنج 
قالب  در  زندگی  روزمره  فعالیت های  زمینه  در  به ویژه  سال 
کارهای اشتراکی کودک و مراقب صورت می پذیرد. بنابراین با 
توجه به اهمیت تغذیه در این سنین و دیدگاه والدین در این 
خصوص، بیشترین زمان در حوزه فعالیت های روزمره زندگی به 
تغدیه و کمترین زمان با میانگین 0/02 دقیقه در شبانه روز به 
مراقبت از وسایل شخصی اختصاص داده شده است. در روزهای 
آخر هفته هم از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي به طور 
میانگین بیشترین زمان صرف خوردن )و آشامیدن( می شود که با 
روزهای هفته وضعیت مشابهی دارد و کمترین زمان صرف سایر 
فعالیت های روزمره شده است. این یافته ها با مطالعه سورتیجی 
و همکاران ]21[ در بیشترین زمان صرف شده، هم در روزهای 

جدول 1. میانگین زمان اجزای فعالیت های روزمره زندگی در روزهای هفته و روزهای آخر هفته

اجزای فعالیت های روزمره
میانگین± انحراف معیار

روزهای آخرهفتهروزهای هفته

13/02±13/5304/41±4/69حمام)دوش(

11/111±11/1798/8±8/77دستشویی

10/291±11/4169/74±8/95لباس

17/252±16/80211/69±11/50پوشک

75/01±74/79163/67±150/59خوردنغذاونوشیدنی

9/647±0/3130/68±0/02مراقبتازوسایلشخصی

4/104±3/1781/95±0/24نظافتوبهداشتشخصی

1/901±00/12سایر

62/608±81/55138/25±187/77مجموع
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جدول 2. میانگین اجزای فعالیت های روزمره زندگي بر اساس رده های سني به دقیقه در روزهای هفته

رده سنی 
)ماه(

میانگین± انحراف معیار

مراقبت از خوردنپوشکلباسدستشوییحمام )دوش(
وسایل شخصی

نظافت و بهداشت 
مجموعسایرشخصی

0-11/18±4/8507/94±7/7131/76±18/94233/94±111/7500/29±1/2310273/35±126/43

2-35/15±16/5904/85±6/7922/38±11/983161/08±76/2000/77±2/7740208/38±95/66

4-63±8/400/21±0/578/93±11/2022/20±20/27139/06±50/4900/07±0/2670181/73±54/38

7-121/35±5/851/22±5/949/05±11/5324/78±22/19193/28±71/4400/76±2/5730237/84±77/55

13-244/35±12/232/17±5/716/61±8/00114/65±12/300175/30±67/6400/43±1/6950201/43±76/67

25-606/41±16/1516/44±10/5410/32±13/041/39±5/45119/09±55/340/04±0/4441/97±3/870154/65±58/24

81/55±3/1780187/77±0/3131/24±74/790/02±16/80150/59±11/4111/50±11/178/95±13/538/77±4/69مجموع
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هفته و هم در روزهای آخر هفته همسو بود، ولی در روزهای هفته 
کمترین زمان صرف شده در فعالیت های روزمره مربوط به سایر 
فعالیت های روزمره زندگی بود و در روزهای آخر هفته کمترین 
زمان صرف شده مربوط به دستشویی رفتن می شد که این تفاوت ها 

می تواند به دلیل تفاوت فرهنگی و جغرافیایی مطالعه ها باشد.

یافته های مطالعه حاضر نشان داد هم در روزهای هفته و هم 
در روزهای آخر هفته، کودکان صفر تا یک ماه به دلیل کم بودن 
هماهنگی بین مکیدن، بلعیدن و تنفس ]2[، مدت زمان بیشتری 
تا 6  تا سن 4  این مدت زمان  ولی  می کنند،  را صرف خوردن 
ماهگی با افزایش هماهنگی و افزایش مهارت های حرکتی کمتر 
می شود. از سن 7 تا 12 ماه، احتماالً به دلیل اینکه نوزادان از 6 

ماهگی نیاز دارند که در کنار شیر خوردن، غذای کمکی هم برای 
دریافت مواد مکمل دریافت کنند ]24[ مدت زمان خوردن )و 
آشامیدن( بیشتر می شود. در طول زمان دوباره با افزایش سن، به 
دلیل کم شدن مدت زمان شیر خوردن، کل زمان خوردن کاهش 
می یابد تا در سن 24 تا 60 ماهگی به کمترین زمان خود برسد.

هم در روزهای هفته و هم در روزهای آخر هفته، در سن صفر 
تا یک ماهگی نسبت به سایر رده های سنی زمان بیشتری صرف 
فعالیت های روزمره زندگی می شود و با افزایش سن از 4 تا 6 
ماهگی کاهش می یابد و از 7 تا 12 ماهگی افزایش نسبی داشته 
و از 25 تا 60 ماهگی مجدداً کاهش می یابد که ممکن است به 
این دلیل باشد که با افزایش سن و اختصاص زمان بیشتر به سایر 

جدول 3. میانگین اجزای فعالیت های روزمره زندگي در روزهای آخر هفته بر مبنای رده های سني به دقیقه

رده سنی 
)ماه(

میانگین± انحراف معیار

مراقبت از وسایل خوردنپوشکلباسدستشوییحمام )دوش( 
مجموعسایرنظافت شخصیشخصی

0-11/18±4/8507/53±8/6632/24±18/82228/71±109/6700/29±1/21041/76±19/005

2-32/08±5/72204/46±5/20623/69±13/95179/00±89/1100/77±2/77054/08±51/586

4-61/15±4/160/23±0/598±8/2824/08±22/58148/92±65/6600/08±0/272/31±8/3266/85±49/129

7-123/14±91/29±6/1010/60±9/3825/51±22/31202/03±67/4101/14±2/980148/09±59/331

13-245/68±14/692/45±6/068/45±7/8614/52±12/03190/36±75/4200/91±2/410151/41±47/194

25-605/37±15/0916/33±10/4411/02±11/831/24±5/47133/91±54/531/35±13/6373/12±5/040160/7±48/209

62/608±1/90138/25±4/100/12±9/6471/95±75/010/68±17/25163/67±10/2911/69±11/119/74±13/028/80±4/41مجموع
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تصویر 1. اجزای فعالیت های روزمره زندگی در روزهای هفته بر اساس سن

  اجزای فعالیت های روزمره زندگی در روزهای هفته بر اساس سن-1نمودار 
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حوزه های زندگی، از مدت زمان فعالیت های روزمره زندگی کم 
شده است. شایان توجه است که در مطالعه سورتیجی و همکاران 
روند مشابهی گزارش شده است ]25 ،21 ،15[. اما در مطالعه 
تریال و همکاران که استفاده از زمان کودکان زیر چهار سال روسی 
را مورد بررسی قرار داده اند، کودکان 1 تا 12 ماهه مدت زمان 
کمتری )17/7 دقیقه( را به فعالیت های روزمره اختصاص داده اند 
و با افزایش سن در کودکان 13 تا 24 ماهه )33/1( و 25 تا 48 

ماهه )38 دقیقه(، مدت زمان فعالیت های روزمره افزایش یافته 
است. نکته قابل توجه این بود که بیشترین زمان کودکان بعد از 
خواب به فعالیت های روزمره زندگی اختصاص داده شده است 
]26[ که این اطالعات با یافته های مطالعه حاضر ناهمسوست و 
مدت زمان فعالیت های روزمره کودکان زیر پنج سال شهر اصفهان، 
با افزایش سن، کاهش پیدا می کرد که ممکن است این تفاوت، 
ناشی از تفاوت در تعریف فعالیت های روزمره در دو مطالعه باشد؛ 

نیلوفر شیرانی و همکاران. مدت زمان فعالیت های روزمره زندگی بر پایه روز هفته، سن و جنسیت در کودکان سالم زیر پنج سال

تصویر 2. اجزای فعالیت های روزمره در روزهای آخر هفته بر اساس سن
 اجزای فعالیت های روزمره در روزهای آخر هفته بر اساس سن -2 نمودار
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تصویر 3. فعالیت های روزمره زندگی بر اساس جنسیت در روزهای هفته

  بر اساس جنسیت در روزهای هفته فعالیت های روزمره زندگی  -3 نمودار
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چرا که در مطالعه حاضر فعالیت های روزمره که مراقبان برای 
نوزاد و کودک به انجام می رسانند، طبق تعریف چارچوب مرجع 
کاردرمانی و با در نظر گرفتن تعریف کارهای اشتراکی است که 
در مدت زمان اختصاص داده شده به فعالیت های روزمره گنجانده 

شده است.

به  اختصاص داده شده  مدت زمان  روند  حاضر  مطالعه  در 
فعالیت های روزمره زندگی تابعی از مدت زمان اختصاص یافته به 
خوردن و آشامیدن است. طبق مطالعه هوفرت و سندبرگ ]11[ 
خوردن در رده سنی زیر دو سال )11/38 دقیقه( بیش از 3 تا 5 
سال )9/22 دقیقه( است که روند کاهشی آن تا سن 12 سالگی 

ادامه یافته است. 

بین مدت زماني که دختران و پسران زیر پنج سال ساکن شهر 
اصفهان در یک روز هفته به فعالیت های روزمره زندگي اختصاص 
داده اند چه در روزهای هفته و چه در روزهای آخر هفته اختالف 
وجود ندارد که این اطالعات با یافته های مطالعه سورتیجی و 
که  باشد  دلیل  این  به  می تواند  و  بود  راستا  یک  در  همکاران 
جنسیت روی فعالیت های روزمره کودکان تأثیری ندارد و مراقبان 
کودکان زیر پنج سال فارغ از جنسیت کودکان به دنبال برطرف 

کردن نیازهای روزمره و مراقبت از آنان هستند ]25 ،21 ،15[.

مطالعه حاضر نشان داد دختر ها و پسر ها در روزهای هفته و در 
روزهای آخر هفته، بیشترین زمان را صرف فعالیت های خوردن 
دختر ها  از  پسر ها  در  آن  مدت زمان  و  می کنند  آشامیدن(  )و 
بیشتر است. در روزهای هفته، مدت زمان خوردن و دستشویی 
پسرها بیشتر از دختران است، این در حالی است که در روزهای 
هفته، مدت زمان نظافت و بهداشت شخصی در دختر ها از پسرها 
در  نیز مدت زمان خوردن  هفته  آخر  روزهای  در  است.  بیشتر 
پسر ها بیشتر از دختران است. این در حالی است که مدت زمان 

مراقبت از وسایل شخصی در دختر ها در روزهای آخر هفته از 
پسر ها بیشتر است. در مطالعه سورتیجی و همکاران نیز که در 
انجام گرفته بود، در روزهای  شهرستان و روستاهای تاکستان 
هفته و روزهای آخر هفته ، در دختر ها و پسر ها، بیشترین زمان 
فعالیت های روزمره زندگی صرف خوردن )و آشامیدن( می شود، 
ولی در روزهای هفته دختران کمترین زمان را صرف دستشویی 
این در  را صرف حمام کرده اند،  رفتن و پسر ها کمترین زمان 
حالی است که در روزهای آخر هفته پسران کمترین زمان را 
صرف دستشویی رفتن و دختران کمترین زمان را صرف تعویض 
پوشک )در محدوده سنی مورد نظر( کرده اند ]25 ،21 ،15[. این 
تفاوت ها می تواند به متفاوت و خاص بودن کودکان در هر منطقه 

و هر فرهنگ خاص مربوط باشد ]27[.

در مطالعه پاسنر و وندر ]10[، هم در کودکان سفیدپوست و 
هم در کودکان سیاه پوست، دختران در مقایسه با پسران زمان 
بیشتری را به انجام فعالیت های تحصیلی و اجتماعی اختصاص 
داده اند، در حالی که پسران وقت بیشتری را صرف بازی های 
ورزشی و کامپیوتری کرده اند. مطالعه هوفرت و سندبرگ نیز 
]11[ مؤید این موضوع است. این مطالعات تفاوت بین دختران 
انجام فعالیت های تحصیلی و اجتماعی نشان  را در  و پسران 
می دهد که با یافته های مطالعه ما در مورد تفاوت بین دختران 
روزمره  فعالیت های  در  صرف شده  مدت زمان  در  پسران  و 
فعالیت های  انجام  در  پسران  و  دختران  بین  و  ناهمسوست 

روزمره تفاوتی مشاهده نشده است.

نتایج آزمون ها نشان داده است بین مدت زمان اختصاص یافته 
به کل فعالیت های روزمره زندگی در روزهای هفته و روز آخر 
هفته تفاوت معنی داری وجود دارد که این تفاوت به خاطر بیشتر 
بودن میانگین فعالیت های روزمره زندگی در روزهای آخر هفته 

تصویر 4. فعالیت های روزمره زندگی بر اساس جنسیت در روزهای آخر هفته

 بر اساس جنسیت در روزهای آخر هفته  فعالیت های روزمره زندگی-4 نمودار
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است. در روزهای آخر هفته به دلیل حضور پدر خانواده در منزل، 
طبیعی است که مدت زمان فعالیت های روزمره افزایش یابد، ولی 
در مطالعه سورتیجی و همکاران بین فعالیت های روزمره زندگی 
در روزهای هفته و روزهای آخر هفته تفاوت معنی داری وجود 
نداشت ]21[ که باز هم می توان به تفاوت فرهنگی موجود بین 
شهر های ایران و شاغل نبودن مادران در شهرستان تاکستان و 
تفاوت در سبک زندگی و کوچک بودن شهر تاکستان نسبت به 
شهر اصفهان و نزدیک بودن فواصل مکان های مختلف اشاره کرد 

.]27[

در مطالعه باکستر، مراقبت شخصی شامل فعالیت های خوردن، 
نوشیدن، حمام کردن، نظافت شخصی و ... در طول روزهای هفته 
بیشتر از روزهای آخر هفته بود. مدت زمان اختصاص داده شده به 
خوردن و نوشیدن در روزهای هفته و آخر هفته برابر بود، در 
حالی که حمام کردن و نظافت شخصی در طول روزهای هفته 
باکستر، خواب  بود. طبق گزارش  از روزهای آخر هفته  بیشتر 
روزهای هفته بیشتر از روزهای آخر هفته بود ]28[. در مطالعه 
حاضر میانگین مدت زمان فعالیت های روزمره مانند حمام کردن و 
لباس پوشیدن در طول روزهای هفته بیشتر از روزهای آخر هفته 
بود ولی میانگین مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های روزمره 
شامل دستشویی، پوشک )در محدوده سنی خودش(، خوردن و 
آشامیدن، مراقبت از وسایل شخصی و نظافت در روزهای آخر 

هفته از روزهای هفته بیشتر بود.

در مطالعه یو و باکستر ]29[ گزارش شد کودکان 4 تا 14 
ساله استرالیایی در روزهای هفته در مقایسه با روزهای آخر هفته 
مدت زمان بیشتری را به تماشای نمایشگر اختصاص داده اند که در 
مطالعه ما نیز بین مدت زمان فعالیت های روزمره در روزهای هفته 

و روزهای آخر هفته تفاوت معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری

زندگي  روزمره  فعالیت های  اجزای  بین  از  هفته  روزهای  در 
بیشترین زمان به فعالیت خوردن )و آشامیدن( و کمترین زمان 
به مراقبت از وسایل شخصی اختصاص داده شده است، در حالی 
که در روزهای آخر هفته از بین اجزای فعالیت های روزمره زندگي 
به طور میانگین بیشترین زمان صرف خوردن )و آشامیدن( و 
در  است.  شده  روزمره  فعالیت های  سایر  صرف  زمان  کمترین 
رده های سني گوناگون، نوزادان صفر تا یک ماهه بیشترین زمان 
و کودکان 25 تا 60 ماه کمترین زمان را به فعالیت های روزمره 
زندگي در روزهای هفته اختصاص داده اند. این در حالی است 
هفته  آخر  روز  یک  در  ماه  یک  تا  رده سني صفر  نوزادان  که 
بیشترین زمان را صرف فعالیت های روزمره زندگي و کودکان رده 
سني 25 تا 60 ماه کمترین زمان را صرف فعالیت های روزمره 
زندگي کرده اند. نتایج آزمون ها نشان داد داده های مربوط به زمان 
صرف شده در فعالیت های روزمره زندگی، چه در روزهای هفته 

و چه در روزهای آخر هفته، از توزیع بهنجار برخوردار نیستند 
و بین مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های روزمره زندگی 
در روزهای هفته و روزهای آخر هفته اختالف وجود نداشت و 
میانگین اختصاص یافته به فعالیت های روزمره زندگی در روزهای 
آخر هفته از روزهای هفته بیشتر بود. همین طور بین مدت زمان 
استفاده از فعالیت های روزمره زندگي در رده های سني مختلف 
در روزهای هفته و روزهای آخر هفته تفاوت معنی داری وجود 
دارد و از بین رده های سنی، بین گروه سنی 25 تا 60 ماه و 
گروه های سنی صفر تا یک، 7 تا 12 و 13 تا 24 ماه در روزهای 
یافته های  از  اختالف وجود داشت.  و روزهای آخر هفته  هفته 
این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رده های سنی از عوامل 
تأثیرگذار بر فعالیت های روزمره زندگی هستند و جنسیت تأثیری 

روی فعالیت های روزمره زندگی ندارد.

محدودیت های پژوهش شامل محدود بودن پژوهش از نظر 
موقعیت جغرافیایي و تعداد شرکت کنندگان بود که تعمیم پذیری 
برخي یافته ها را محدود می نماید و بیشتر به عنوان گامي برای 

طرحي گسترده تر مورد توجه خواهد بود.

از مزیت های این پژوهش، استفاده از شیوه های جدید برای تفسیر 
داده های استفاده زمان بود؛ در این مطالعه تفسیر داده ها بر مبنای 
چارچوب مرجع کاردرماني، قلمرو و فرایند صورت گرفت که درنتیجه 
باعث تعاریف و دسته بندی دقیق تر از فعالیت های روزمره شده است. 
همین طور راهبرد دقیق انتخاب شرکت کنندگان، منجر به کنترل 
با  شرکت کنندگان  انتخاب  زیرا  بود،  شده  مخدوشگر  متغیرهای 
در نظر گرفتن الیه های رده سني، جنسیت، و وضعیت اجتماعي 
اقتصادی خانواده صورت پذیرفت. یافته های این پژوهش می تواند 
به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی استفاده از زمان و سبک زندگی 
در کودکان ساکن شهر اصفهان در قالب مداخالت کالن بهداشتی 
یا مشاوره انفرادی مورد استفاده قرار گیرد. همین طور یافته های این 
مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تفسیر سنجش های مربوط 
به همساالن دچار اختالل شرکت کنندگان این پژوهش )کودکان 
زیر پنج ساله دچار اختالالت رشدی( در ارائه خدمات بالینی مورد 

استفاده واقع شود.

پیشنهاد می شود مطالعه حاضر در سایر موقعیت های جغرافیایي و 
فرهنگي کشور اجرا شود. این مطالعه در سایر رده های سني تکرار 
شود. از گزارش و یافته های مربوط به مطالعه حاضر به عنوان مبنایي 
برای پژوهش های گوناگون در نوزادان و کودکان دچار اختالالت 
گوناگون استفاده شود. خزانه کاری نوزادان و کودکان به لحاظ کیفي 
بررسي شود. مدت و الگوی مراقبت از کودک توسط والدین )استفاده 
از زمان والدین بررسي شود( و مدت و الگوی مراقبت دریافت شده 

توسط کودک )همچون مطالعه حاضر( با هم مقایسه شود.
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

کلیه مفاد کد های اخالقي عمومي و کلیه مفاد کد های اخالقي 
پژوهش روی گروه های آسیب پذیر در این مطالعه موردتوجه واقع 

شده است.

انجام   IR.USWR.REC.1397.078 اخالق  کد  با  مقاله  این 
شد و شرکت کنندگان فرم رضایت نامه کتبی را امضا نموده و از 
روند اجرای پژوهش آگاهی کامل داشتند. شرکت کنندگان اجازه 
کامل خروج از پژوهش را داشتند و تمام اطالعات آن ها به صورت 

محرمانه ماند.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نیلوفر شیرانی، 
دانشجوی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است و 

حامی مالی نداشته است.

مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی: دکتر سید علی حسینی، دکتر هوشنگ میرزایی، 
دکتر  روش شناسی:  شیرانی؛  نیلوفر  سورتیجی،  حسین  دکتر 
سمانه حسین زاده؛ تحقیق و بررسی: نیلوفر شیرانی، دکتر سید 
علی حسینی، دکتر هوشنگ میرزایی ،دکتر حسین سورتیجی؛ 
ویراستاری و نهایی سازی نوشته : نیلوفر شیرانی، دکتر سید علی 

حسینی، دکتر هوشنگ میرزایی، دکتر حسین سورتیجی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این پژوهش تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

با سپاس فراوان از مراکز بهداشت شماره 1 و 2 استان اصفهان 
که جهت جمع آوری اطالعات همکاری کردند و تشکر ویژه از 
همکار محترم خانم مرجان ذاکری و فهیمه ابراهیمی که در انجام 

مصاحبه ها به من کمک بسیار کردند. 
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