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Abstract
Introduction: Children's eating behaviors are a very important issue that concerns many parents.
The role of the mother in understanding the child's feelings and feeding strategies is one of the
most important issues of mother-child interaction. Therefore, the aim of this study was to determine
the relationship between reflective function and feeding styles of mothers of preschool children in
Qazvin.
Methods: The present study is a correlational study. The statistical population of the study consists
of mothers with children aged 0 to 5 years in Qazvin. To conduct the research, 163 participants were
selected using a voluntary sampling method. The research instruments included the Parental Reflective
Functioning Questionnaire (PRFQ) and Instrument for the identification of parental feeding strategies
(ISS). Research data were analyzed using canonical correlation analysis.
Results: Two dimensions were identified. The first dimension was strongly influenced by the premetallization and interest-curiosity subscales of maternal reflective function and the pressing,
rewarding, and modeling subscales of the feeding styles. The second dimension was influenced by
certainty and interest-curiosity subscales of maternal reflective function and modeling, monitoring,
child's control, pressing, and restriction subscales of the feeding styles.
Conclusions: The maternal reflective function plays an important role in determining her feeding
styles. If mothers have a better reflective function, they will use more functional methods to interact
with the child in relation to nutrition and will show more flexibility in these methods.
Keywords: Maternal Reflective Function, Feeding Styles, Preschool Children.
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چکیده

مقدمــه :رفتارهــای غذایــی کــودکان موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه بســیاری از والدیــن را درگیــر مــی کنــد .نقــش فهــم مــادر از احساســات
کــودک و شــیوه هــای غــذا دادن او از موضوعــات مهــم تعامــل مادر-کــودک اســت .بــه همیــن دلیــل پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه

عملکــرد انعکاســی بــا ســبک هــای غــذا دادن مــادران کــودکان پیــش دبســتانی شــهر قزویــن انجــام شــد.

روش کار :پژوهــش حاضــر از نــوع همبســتگی مــی باشــد .جامعــه آمــاری پژوهــش را مــادران دارای کــودک  0تــا  5ســال شــهر قزویــن
تشــکیل مــی دهــد .بــرای انجــام پژوهــش بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری داوطلبانــه تعــداد  163نفــر انتخــاب شــد .ابزارهــای پژوهــش شــامل

پرسشــنامه هــای عملکــرد انعکاســی مــادر ( )PRFQو ســبک هــای غــذا دادن مــادر بــه کــودک ( )ISSبــود .داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از
تحلیــل همبســتگی کانونــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا :دو کانــون اصلــی شناســایی شــد .کانــون اول بــه شــدت تحــت تأثیــر خــرده مقیــاس هــای پیــش ذهنــی ســازی و عالقــه و
کنجــکاوی از عملکــرد انعکاســی مــادر و خــرده مقیــاس هــای فشــار آوردن ،پــاداش دادن و الگوســازی از ســبک غــذا دادن قــرار دارد .کانــون دوم،

تحــت تأثیــر اطمینــان و عالقــه و کنجــکاوی از عملکــرد انعکاســی و الگوســازی ،پایــش ،کنتــرل ،فشــار آوردن و محدودســازی از ســبک هــای
غــذا دادن قــرار دارد.

نتیجــه گیــری :عملکــرد انعکاســی مــادر نقــش بــه ســزایی در تعییــن شــیوه هــای غــذا دادن او بــه کــودک دارد .در صورتــی کــه مــادران
عملکــرد انعکاســی بهتــری داشــته باشــند از روش هــای کارآمدتــر بــرای تعامــل بــا کــودک در ارتبــاط بــا تغذیــه اســتفاده مــی کنــد و انعطــاف
بیشــتری در ایــن روش هــا از خــود نشــان مــی دهــد.

کلیدواژه ها :عملکرد انعکاسی مادر ،سبک های غذا دادن ،کودکان پیش دبستانی.

مقدمه
شــیوع چاقــی و اضافــه وزن در میــان کــودکان  0تــا  5ســال
افزایــش یافتــه و همچنــان رو بــه افزایــش اســت .غــذا دادن
اغلــب منبــع تعــارض زیــادی بــرای والدیــن اســت .هنگامــی کــه
کــودکان رفتارهــای مشــکل آفریــن از خــود بــروز مــی دهنــد،
وعــده هــای غذایــی را مختــل کــرده و تــاش والدیــن بــرای
دادن غذاهــای ســالم را پیچیــده مــی کنــد .رفتارهــای خــوردن
رایجــی در کــودکان هســت کــه چالــش هــای زیــادی بــه
مراقبیــن کــودک چــه هنــگام وعــده هــای غــذای چــه خــارج

از ایــن زمــان هــا تحمیــل مــی کنــد (.)1
بافــت رابطــه مــادر -کــودک در شــکل گیــری رفتارهــا و
ترجیحــات غذایــی کــودکان نقــش بســیار زیــادی ایفــاء مــی
کنــد .در ایــن رابطــه ســبک فرزندپــروری والدیــن و در همیــن
راســتا ســبک غــذا دادن مــادر بــه کــودک بســیار مــورد تأکیــد
و توجــه روان شناســان و پژوهشــگران بــوده اســت .بــه همیــن
خاطــر اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ســبک فرزندپــروری و غــذا
دادن نقــش بســیار حائــز اهمیتــی در رشــد جســمانی ،اجتماعــی،
شــناختی و رفتــاری و بهزیســتی روانــی و حتــی در شــکل دهــی
ترجیحــات غذایــی ،رژیــم غــذای و رفتارهــای تغذیــه کــودک از

زهرا کشاورز ترک و همکاران

مــادر بــر خــوردن زیــاد توســط کــودک  -4پــاداش دادن  :اســتفاده
از خوراکــی بــه عنــوان پــاداش بــرای خــوردن غــذا  -5کنتــرل
توســط کــودک  :اجــازه دادن بــه کــودک بــرای کنتــرل غذایــش
توســط خــودش  -6الگوســازی :الگــو شــدن عمــدی والدیــن برای
کــودک در زمینــه خــوردن غــذا.
ســبک هــا غــذا دادن ناکارآمــد از جملــه مســتبدانه ،ســهل گیرانــه
و بــی توجــه یــا اعمــال غــذا دادن مــادر مثــل محدودســازی،
پایــش زیــاد ،اجبــار ،پــاداش دادن معمــو ًال بــا رفتارهــای غذایــی
و وضعیــت وزنــی نابهنجــار و ســبک مقتدرانــه و اعمــال غــذا دادن
کنتــرل توســط خــود کــودک و الگوســازی بــا رفتارهــای غذایــی
و وضعیــت وزنــی بهنجــار در کــودک ارتبــاط دارنــد ( .)9-7برخــی
مطالعــات نشــان داده انــد کــه بین ســبک هــای غــذا دادن مــادر و
رفتارهــای خــوردن کــودکان رابطــه وجــود دارد (.)13-10
عوامــل متعــددی مــی توانــد ســبک فرزندپــروری و بــه تبــع آن
ســبک غــذا دادن والدیــن بــه ویــژه مــادر بــر کــودک را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد .برخــی عوامــل نقــش میانجــی و برخــی نقــش
زمینــه ای در رابطــه ســبک غــذا دادن و رفتارهــای غذایــی کودکان
ایفــاء مــی کننــد .در همیــن راســتا عملکــرد انعکاســی مــادر مــی
توانــد یکــی از عوامــل بســیار تأثیرگــذار بــر ســبک غــذا دادن
کــودکان داشــته باشــد .ایــن اصطــاح را اولیــن بــار پیتــر فانگــی
و بیتمــن ابــداع کردنــد .کارکــرد انعکاســی ( )PRFبــه ظرفیــت
ضــروری انســان بــرای فهــم رفتــار در پرتــو حالــت هــای ذهنــی
اساســی و ضــروری اشــاره دارد ( .)14بــه معنــای دیگــر کارکــرد
انعکاســی ،یــا ذهنــی ســازی به«توانایــی فــرد بــرای نگــه داشــتن
حالــت هــای ذهنــی دیگــران در ذهــن خــود» اشــاره دارد (.)15
ایــن ظرفیــت بــه افــراد اجــازه مــی دهــد کــه هــم خــود و هــم
دیگــران را بــه لحــاظ حالــت هــای ذهنــی درک کننــد ،در نتیجــه
آنهــا را معنــی دار ،قابــل فهــم و قابــل پیــش بینــی مــی کنــد.
ایــن ظرفیــت بــرای کارکــرد انعکاســی همچنیــن وســیله ای بــرای
توانایــی مــا در هدایــت جهــان پیرامــون اســت ( .)15نظریــه ذهنــی
ســازی بــا الهــام از نظریــه هــای اصلــی روانکاوی بــه ویــژه نظریه
دلبســتگی توســعه پیــدا کــرده اســت و بــه رابطــه مادر-کــودک
بــا تأکیــد بیشــتری توجــه مــی کنــد .مفهــوم ذهنــی ســازی یــا
عملکــرد انعکاســی فانگــی و بیتمــن طبــق تعریــف بــه مفاهیــم
گنجایــش وینیــکات و عالــم خیــال بیــون شــباهت زیــادی دارد .از
نظــر وینیــکات مــادر بایــد بتوانــد احساســات و حالــت هــا و تجارب
ذهنــی کــودک را از طریــق ارتبــاط هیجانــی درک مــی کنــد و
رفتارهــا و احساســات خــودش را متناســب بــا آنهــا هماهنــگ مــی
کنــد دارای توانایــی گنجایــش هســت و در واقــع یک ظرفــی وجود

جملــه مــواردی کــه در باال اشــاره شــد بســیار تأثیرگذار هســتند .در
واقــع ایــن تجــارب اولیــه فرزندپــروری و تغذیــه مــی توانــد پایــه و
اســاس رفتارهــا و عــادت هــای غذایــی کل عمــر فــرد را تشــکیل
دهــد کــه بــه نوبــه خــود مــی توانــد قــوی تریــن پیــش بیــن های
مرتبــط بــا مشــکالت ســامت طوالنــی مــدت از جملــه چاقــی،
دیابــت ،بیمــاری قلبــی عروقی ،ســرطان و مشــکالت روانشــناختی
از جملــه اعتمــاد بــه نفــس پاییــن ،پرخــوری یــا کــم خــوری
عصبــی ،روابــط مشــکل دار و  ...باشــد (.)2
والدیــن بــه شــکل هــای مختلفــی بــر رفتارهای خــوردن کــودکان
تأثیــر مــی گذارنــد .مهــم تریــن عامــل مرتبــط بــا والدیــن شــیوه
هــای فرزندپــروری آنهاســت .شــیوه هــای فرزندپــروری بافت کلی
ایجــاد مــی کنــد کــه هــم فضــای هیجانــی رابطــه والد-کــودک را
مــی ســازد هــم روشــی کــه والدیــن بــر رفتارهــای فرزنــد خــود
تأثیــر مــی گــذارد را تعییــن مــی کنــد .در همیــن راســتا رفتارهــا
و ســبک هــای غــذا دادن والدیــن بــه کــودک و رســیدگی بــه
مســائل تغذیــه کــودک بســیار متأثــر از شــیوه هــای فرزندپــروری
اســت .برخــی از اعمــال رســیدگی بــه غــذا خــوردن کودک توســط
والدیــن از یــک ســبک کلــی تبعیــت مــی کننــد .در ایــن چارچــوب
رفتارهــای والــد یــک هــدف مشــخص و خاصــی را دنبــال
نمــی کنــد .بــه طــور کلــی در همیــن راســتا چهــار ســبک غــذا
دادن متناســب بــا شــیوه هــای فرزندپــروری شناســایی شــده
اســت )1 :ســبک مقتدرانــه :در ایــن روش والدیــن توقــع باالیــی
از کــودک در زمینــه خــوردن دارنــد و از طــرف دیگــر در برابــر
خواســته هــا و نیازهــای کــودک نیــز بســیار پاســخگو هســتند )2
ســبک مســتبدانه :در ایــن روش والدیــن توقــع باالیــی از کــودک
داشــته در حالــی کــه نســبت بــه نیازهــای کــودک زیــاد پاســخگو
نیســتند  )3ســهل گیرانــه :در ایــن روش والدیــن توقعــات پاییــن از
کــودک دارنــد در عیــن حــال در برابــر نیازهــا و خواســته هــای او
بســیار پاســخگو هســتند  )4بــی توجــه :در ایــن روش والدیــن نــه
توقعــی از کــودک در زمینــه تغذیــه و غــذا خــوردن دارنــد نــه خیلی
بــه خواســته هــا و نیازهــای غذایــی او توجــه مــی کننــد (.)4 ,3
برخــی از اعمــال غــذا دادن والدیــن بــه کــودک بــه صــورت
مســتقیم و خــاص بــا هــدف مشــخصی صــورت مــی گیــرد .بــرای
مثــال اگــر کــودک غذایــی کــه والــد درخواســت مــی کند اســتفاده
کنــد خوراکــی دیگــری را بــه عنــوان پــاداش بــه او مــی دهــد
( .)5بــه طــور کلــی تاکنــون شــش روش غــذا دادن والدیــن بــه
کــودک مشــخص شــده اســت ( .)6 ,5 ,3ایــن روش هــا عبارتند از:
 -1محدودســازی  :کنتــرل زیــاد غــذای کــودک توســط مــادر -2
پایــش  :مراقبــت زیــاد از خــوردن کــودک  -3فشــار آوردن  :اصــرار
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دارد تحــت عنــوان ذهــن و روان مــادر یــا اصطالحـ ًا گنجاینــده که
توانایــی تفکــر و درک دارد و یــک مظروفی وجــود دارد تحت عنوان
احساســات و تجــارب درونــی کــودک یــا اصطالحـ ًا گنجانــده شــده
کــه احساســات خــام درک نشــده را از طریــق مکانیــزم فرافکنــی
در ظــرف مــادر قــرار مــی دهــد و مــادر بــا توانایــی فکــر کــردن
آنهــا را درک کــرده و در انــدازه هــای کوچــک و قابــل تحمــل بــه
او برمــی گردانــد .بیــون مــواد خــام درون کــودک را عناصــر بتــا
و مــواد هضــم شــده توســط مــادر را عناصــر آلفــا نامگــذاری کــرده
اســت و ایــن فراینــد را آلفاســازی مــی نامــد .ظرفیــت ذهنــی و
روانــی مــادر بــرای هضــم را نیــز عالــم خیــال در نظــر مــی گیــرد.
در همیــن راســتا فانگــی و بیتمــن معتقدنــد اگــر مراقــب کــودک

کننــده هــا بــه حجــم نهایــی  163نفــر افزایــش یافــت .معیــار
ورود شــامل مــادران دارای کــودک  1تــا  5و معیارهــای خــروج
شــامل مــادران دارای کــودک اســتثنایی (کــم تــوان و  ،)...وجــود
مشــکالت شــدید جســمانی در کودکــن و مــادران دچــار مشــکالت
حــاد روانپزشــکی بــود .ابزارهــای پژوهــش بــه شــرح زیــر بــود:
پرسشــنامه کارکــرد انعکاســی والدیــن توســط الیتــون ،مایــس،
نیجســنس ،و فانگــی ( )15بــرای ارزیابــی جهــت گیــری کلــی
والدیــن نســبت بــه فرزندپــروری و  10مــورد از باورهایشــان در
رابطــه بــا عواطــف و تجربیــات ذهنــی درونــی فرزندانشــان ،ابــداع
شــد.
بــه دلیــل توجــه ویــژه بــه نقــش  PRFدر انتقــال دلبســتگی بیــن
نســلی در اوایــل کودکــی ،در درجــه اول بــرای والدیــن کــودکان
 0-5ســال طراحــی شــده اســت ،زمانــی کــه ارتبــاط بیــن مــادر و
نــوزاد بــه طــور عمــده غیرکالمــی اســت ،و توانایــی حســاس بودن
و پاســخگویی بــه نشــانه هــای هیجانــی نــوزاد مــی تواند در رشــد
عاطفی-اجتماعــی بعــدی کــودک مهــم باشــد .ایــن پرسشــنامه
متشــکل از  18گویــه اســت کــه ابــزار ارزیابــی کوتــاه و چنــد بعدی
اســت کــه ،هــدف آن دریافــت ســه خــرده مقیــاس از ویژگــی های
اصلــی  PRFاســت -1 :انــکار یــا دفــاع در برابــر ذهنــی ســازی
 -2اطمینــان دربــاره حالــت هــای ذهنــی  -3عالقــه و کنجــکاوی
در حالــت هــای ذهنــی .هــر خــرده مقیــاس از  6گویــه تشــکیل
شــده اســت کــه هــر گویــه بــا مقیــاس  7درجــه ای لیکــرت نمــره
گــذاری مــی شــود .گویــه هــای  11و  6برعکــس نمــره گــذاری
مــی شــود و ســپس میانگیــن  6گویــه محاســبه مــی شــود (.)15
پرسشــنامه راهبردهــای غــذا دادن مــادر بــه کــودک توســط
کرولــر و وارشــبورگر ( )5بــا اســتفاده از آیتــم هــای پرسشــنامه
هــای  )6( CFQو  )3( CFSQو نیــز آیتــم هایــی بــا اســتفاده
از مصاحبــه بــا مــادران و متخصصیــن ســاخته شــده اســت .ایــن
پرسشــنامه در نمونــه ای بالــغ بــر  163مــادران دارای کــودکان
پیــش دبســتانی پایایــی خوبــی را نشــان داد .در یــک گــروه فرعــی
 35نفــری مــادران کــه  14روز پــس از اولیــن اجــرا مجــدداً ایــن
پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد ،پایایــی بازآزمایــی متوســطی بــرای
خــرده مقیــاس هــای آن بــه دســت آمــد .ایــن پرسشــنامه  6خرده
مقیــاس را مــی ســنجد :محدودســازی ،پایــش ،اجبــار ،پــاداش
دادن ،کنتــرل کــودک ،و الگوســازی .آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب
بــرای هــر کــدام از ایــن مقیــاس هــا ،0/77 ،0/84 ،0/93 ،0/75
 0/77 ،0/73و پایایــی بازآزمایــی بــرای تمــام خــرده مقیــاس هــا
بــه اســتثنای خــرده مقیــاس الگوســازی بــه ترتیــب ،0/41 ،0/7
 0/44 ،0/57 ،0/78بــه دســت آمــد .تمــام خــرده مقیــاس هــا

نســبت بــه حــس هــا و حالــت هــای درونــی کــودک حســاس
بــوده و بــه آنهــا پاســخ مناســب بدهــد کــودک از طریــق ایــن
درک شــدن متوجــه مــی شــود کــه ذهــن او مثــل یــک آینــه صرف ًا
منعکــس کننــده دنیــای بیرون نیســت بلکــه ذهــن او دارای توانایی
تفســیر رویدادهاســت .در ایــن حالــت اســت کــه او مــی توانــد در
ســایه عملکــرد انعکاســی و ذهنــی ســازی مــادر حــس منســجم
و یکپارچــه ای از خویشــتن درونــی کنــد ( .)14نتایــج برخــی از
مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه بیــن توانایــی ذهنــی ســازی
و آســیب شناســی خــوردن رابطــه وجــود دارد ( .)19-16مطالعــات
اندکــی نیــز در زمینــه رابطــه عملکــرد انعکاســی مــادر و رفتارهــای
خــوردن کــودکان انجــام شــده اســت .در ایــن مطالعــات مشــخص
شــده اســت کــه بیــن ایــن دو متغیــر رابطــه معنــاداری وجــود دارد،
بــه عبارتــی در صورتــی کــه مــادران عملکــرد انعکاســی باالتــری
داشــته باشــند ،کــودکان آنهــا مشــکالت خــوردن کمتــری را تجربه
مــی کننــد ( .)20هــدف مطالعــه حاضــر بررســی رابطــه عملکــرد
انعکاســی مــادر بــا ســبک هــای غــذا دادن او بــه کــودکان پیــش
دبســتانی اســت.

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی اســت و روش پژوهــش از نــوع
همبســتگی .جامعــه آمــاری پژوهــش را تمامــی والدیــن دارای
کــودک  0تــا  5ســال شــهر قزویــن (شــامل  74دختــر و  89پســر)
تشــکیل مــی دهــد .بــرای انجــام پژوهــش بــا اســتفاده از روش
نمونــه گیــری هدفمنــد تعــداد  163شــرکت کننــده انتخــاب شــد.
حجــم نمونــه بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی مطالعــات پیشــین
و در نظــر داشــتن قــدرت آزمــون  95درصــد و ســطح معنــاداری
 5صــدم بــا اســتفاده از نــرم افــزار جــی پــاور  136نفــر بــه دســت
آمــد کــه بــا اضافــه کــردن احتمــال  20درصــد ریــزش شــرکت
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پرسشــنامه هــا ارائــه شــده بــود .اطالعــات جمــع آوری شــده
بــا اســتفاده از پرسشــنامه وارد برنامــه نــرم افــزاری  SPSSشــد
و ســپس از روش هــای آمــاری توصیفــی از جملــه میانگیــن،
انحــراف معیــار ،کجــی ،کشــیدگی و  ...تلخیــص و بررســی شــد.
توزیــع داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون کالماگــروف-
اســمیرنوف بررســی شــد و ســپس فرضیــه هــای پژوهــش بــا
اســتفاده از آزمــون همبســتگی کانونــی مــورد بررســی قــرار گرفت.

ســبکهای غــذا دادن را بــر اســاس مقیــاس لیکــردت  5درجــه ای
انــدازه مــی گیرنــد کــه نمــرات بــاال حاکــی از فراوانــی بیشــتر آن
راهبــرد خــاص مــی باشــد.
بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا پرسشــنامه در Google Docs
طراحــی شــد و لینــک مربــوط بــه آنهــا اســتخراج گردیــد و در
اختیــار افــراد نمونــه قــرار گرفــت .بــرای گــردآوری اطالعــات
ابتــدا شــهر قزویــن بــه چهــار قســمت شــمال شــرقی ،شــمال
غربــی ،جنــوب شــرقی و جنــوب غربــی تقســیم شــد .ســپس
جهــت جمــع آوری اطالعــات ،افــراد مــورد هــدف مطالعــه بــا
مراجعــه بــه مراکــز عمومــی شناســایی شــد .در صــورت داشــتن
مالکهــای ورود و خــروج و تمایــل افــراد شــماره همــراه یــا ایمیــل
آنهــا اخــذ گردیــد و لینــک مربــوط بــه پرسشــنامه هــا بــرای او
فرســتاده شــد .تمــام توضیحــات مربــوط بــه پژوهــش در ابتــدای

یافته ها
میانگیــن ،انحــراف معیــار ،کمینــه ،بیشــینه ،کجــی و کشــیدگی
نمــره هــای افــراد شــرکت کننــده پژوهــش بــرای هــر یــک از
متغیرهــای پژوهــش در (جــدول  )1آمــده اســت.

جدول  .1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ()n=163
متغیرها

عملکرد انعکاسی
مادر

خرده مقیاس ها

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

کجی

کشیدگی

اطمینان

24/1

6/84

7/45

37/09

-0/06

-0/4

پیش ذهنی سازی

26/3

6/72

10/82

43/56

0/01

-0/3

عالقه و کنجکاوی

25/66

4/89

13/18

36/96

0/04

-0/26

محدودسازی

2/61

4/99

-10/4

11/99

-0/08

-0/21

پاداش دادن

13/91

3/54

5/28

20/62

-0/03

-0/21

فشار آوردن

10/41

2/72

4/55

15/77

0/01

-0/11

پایش

11/18

2/44

4/7

15/16

-0/16

-0/24

کنترل کودک

10/77

1/95

5/75

14/94

-0/02

-0/2

الگوسازی

8/27

1/21

5/05

9/8

-0/12

-0/17

سبک های غذا
دادن مادر به
کودک

بررســی در (جــدول )2ارائــه شــده اســت.

جهــت بررســی رابطــه دو بــه دوی بیــن متغیرهــای پژوهــش از
ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج حاصــل از ایــن

جدول  .2همبستگی بین متغیرهای پژوهش ()n=163
اطمینان

پیش ذهنی
سازی

اطمینان

1

پیش ذهنی سازی

-0/02

1

عالقه و کنجکاوی

**0/43

**-0/29

محدودسازی

0/1

0/1

عالقه و
کنجکاوی

محدود
سازی

پاداش دادن فشار آوردن

1
1

0/01

پاداش دادن

0/09

0/23

**

-0/07

**

0/34

1

فشار آوردن

0/12

**0/27

-0/08

*0/19

**0/38

پایش

0/18

-0/03

0/22

کنترل کودک

0/19

-0/02

0/03

الگوسازی

**0/24

*-0/15

**0/28

*
*

پایش

کنترل کودک

الگوسازی

**

1

0/4

0/21

0/15

1

-0/2

-0/1

0/02

-0/02

1

0/02

-0/005

-0/03

**0/38

**0/22

**
**
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( F=2/77 ،p>0/0001و ( .)λ=0/73جــدول )3مقادیــر خالصــه
مــدل همبســتگی کانونــی نشــان مــی دهــد.

آزمــون تحلیــل واریانــس بــرای معنــاداری مــدل رگرســیونی
کانونــی نشــان داد کــه مــدل مــورد نظــر معنــادار اســت

جدول  .3خالصه ابعاد همبستگی ()n=163
تابع

مقدار ویژه

همبستگی کانونی

مجذور همبستگی

المبدای ویلکز

F

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معناداری

1

0/17

0/38

0/14

0/73

2/77

18

436/06

0/0001

2

0/13

0/34

0/11

0/86

2/35

10

310

0/011

3

0/12

0/14

0/01

0/98

0/78

4

156

0/53

 14و  11درصــد از واریانــس متغیرهــای مــاک توســط مجموعــه
متغیرهــای پیــش بیــن تبییــن مــی شــود .ایــن در حالــی اســت
کــه ســایر ابعــاد همبســتگی بنیــادی معنــادار نبودنــد.

نتایــج (جــدول  )3نشــان مــی دهــد کــه دو ریشــه از لحــاظ آماری
در ســطح  0/05معنــادار اســت .مقــدار همبســتگی کانونــی بیــن
مجموعــه متغیرهــای مــاک و پیــش بیــن بــرای ابعــاد  1و  2بــه
ترتیــب عبارتنــد از  Rc1 =0/38و  Rc2 =0/34کــه بــه ترتیــب

جدول  .4همبستگی کانونی متغیرهای پیش بین و مالک ()n=163
ابعاد

بار عاملی

ضریب استاندارد

بار عاملی

ضریب استاندارد

اطمینان

-0/01

-0/3

0/96

0/84

پیش ذهنی سازی

-0/85

-0/68

0/09

0/2

عالقه و کنجکاوی

0/67

0/6

0/58

0/27

محدودسازی

-0/29

-0/25

0/34

0/21

پاداش دادن

-0/58

-0/38

0/29

0/09

فشار آوردن

-0/71

-0/55

0/41

0/29

پایش

0/24

0/35

0/62

0/27

کنترل کودک

-0/03

-0/2

0/48

0/41

الگوسازی

0/51

0/4

0/73

0/54

متغیرها

پیش بین

مالک

اولین متغیر کانونی

دومین متغیر کانونی

( ،)0/48فشــار آوردن ( )0/41و محدودســازی ( )0/34مــی باشــد.
اطالعــات (جــدول )4حاکــی از آن اســت کــه بــر اســاس کانــون
اول بــا کاهــش  85درصــد پیــش ذهنــی ســازی و افزایــش 67
درصــد عالقــه و کنجــکاوی مــادران بــه ذهنــی ســازی از روش
هــای غــذا دادن فشــار آوردن و پــاداش دادن بــه ترتیــب بــه میزان
 71و  58درصــد کمتــر اســتفاده مــی کننــد و بــه میــزان  51درصــد
از روش الگوســازی بیشــتر اســتفاده مــی کننــد.
بــر اســاس کانــون دوم بــا افزایــش  96درصــد اطمینــان و 58
درصــد عالقــه و کنجــکاوی مــادران بــه ذهنــی ســازی از ســبک
هــای الگوســازی ،پایــش ،کنتــرل ،فشــار آوردن و محدودســازی
بــه ترتیــب بــه میــزان  41 ،48 ،62 ،73و  34درصد بیشــتر اســتفاده
مــی کننــد.

مــاک  0/3بــه عنــوان نمــره بــرش بــرای بارگــزاری در نظــر
گرفتــه شــد و بارهــای مؤلفــه هــای بیــش از  0/3جهــت شناســایی
روابــط بیــن متغیرهــا بررســی شــدند( .جــدول  )4ضرایب اســتاندارد
شــده (ضرایــب نیمــه تفکیکــی) و بارهــای عاملــی (همبســتگی
ســاختار) را بــرای دو بٌعــد هــر دو مجموعــه از متغیرهــا (پیــش
بیــن و مــاک) نشــان مــی دهــد .بــرای متغیرهــای پیــش بیــن،
اولیــن بٌعــد کانونــی بــه شــدت تحــت تأثیــر پیــش ذهنــی ســازی
( )-0/85و عالقــه و کنجــکاوی ( ،)0/67قــرار دارد .در بٌعــد دوم
کانونــی ،متغیرهــای پیــش بیــن تحــت تأثیــر اطمینــان ( )0/96و
عالقــه و کنجــکاوی ( )0/58قــرار دارد.
بــرای متغیرهــای مــاک ،اولیــن بٌعــد شــامل متغیرهــای فشــار
آوردن ( ،)-0/71پــاداش دادن ( )-0/58و الگوســازی ( )0/51و
دومیــن بٌعــد شــامل الگوســازی ( ،)0/73پایــش ( ،)0/62کنتــرل
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بــه عنــوان یــک الگــو نقــش ایفــاء نمــی کننــد تــا کــودک بتوانــد
بــا آنهــا همانندســازی کنــد.
از طرفــی ترکیــب متغیرهــای کانــون دوم حاکــی از آن اســت کــه
وقتــی مــادران بــه درک و شــناخت احساســات و تجــارب ذهنــی
کــودک شــان عالقــه دارنــد و در مــورد آنهــا کنجــکاو هســتند بــه
ویــژه اینکــه توانایــی انعکاســی دارنــد و نســبت بــه درک و فهــم
خودشــان از حــاالت ذهنــی کــودک اطمینــان دارنــد اصــو ًال از
اکثــر ســبک هــای غــذا دادن بــه کــودک اســتفاده مــی کننــد.
بــه عبارتــی در اســتفاده از شــیوه هــای مختلــف غــذا دادن انعطاف
بــه خــرج مــی دهنــد .در واقــع چنیــن مادرانــی افــرادی هســتند
کــه نســبت بــه احساســات و حــاالت ذهنــی خــود و کــودک آگاه
هســتند و بــه صــورت مکانیکــی و خــودکار بــا تغذیــه کــودک
برخــورد نمــی کننــد و متناســب بــا شــرایط و حــاالت کــودک
ممکــن اســت ســبک و اســتراتژی خــود را تغییــر دهنــد.
توانایــی عملکــرد انعکاســی مــادر در واقــع بــه ایــن موضــوع بــر
مــی گــردد کــه مــادر بتواند احساســات کودک را درســت تشــخیص
داده و متناســب بــا آنهــا رفتــار کنــد .مثـ ً
ا وقتــی کــودک گرســنه
اســت ایــن حالــت ذهنــی و جســمی او را تشــخیص داده و او را
تغذیــه کنــد و ایــن حالــت را بــا حالــت ســردی ،گرمی ،اضطــراب و
احساســات دیگــر بتوانــد تمیــز دهــد .مــادری کــه توانایــی خوانــدن
درســت احساســات و حالــت هــای ذهنــی کــودک را نــدارد و بــه
لحــاظ هیجانــی در دســترس نیســت ممکــن اســت هــر احســاس
کــودک را بــه گرســنگی ترجمــه کنــد .در ایــن صــورت تنهــا یــک
اقــدام بــرای مــادر در دســترس اســت و آن هــم غــذا دادن بــه
کــودک اســت .در نتیجــه هیــج انعطافــی در ســبک غــذا دادن بــه
کــودک در او وجــود نخواهــد داشــت .بــه دلیــل عــدم تشــخیص
صحیــح احساســات کــودک و بــه مــوازات آن عــدم تشــخیص
صحیــح احساســات خــود کمتــر از روش هایــی مثــل الگــو شــدن
بــرای کــودک در خــوردن روی مــی آورد .بــه خاطــر اینکــه ســبک
هایــی مثــل الگــو شــدن از جملــه روش هایــی اســت کــه نیــاز بــه
آگاهــی و درک باالیــی دارد .مــادری کــه بــه خوبــی بــه احساســات
خــود و کــودک آگاه نیســت بیشــتر انتظــار مــی رود از روش هــای
ناکارآمــد غــذا دادن بــه کــودک اســتفاده کنــد .در ایــن حالــت
کــودک نیــز ایــن مجموعــه از رفتارهــا و تجربــه هــا را درونــی
کــرده و در هــر حالــت و احساســی حتــی در بزرگســالی بــه خوردن
روی مــی آورد .بــه خاطــر اینکــه قــادر نیســت احساســات و حالــت
هــای درونــی خــود را درســت تشــخیص داده و اقــدام مناســبی در
برابــر آن انجــام دهــد.
مادرانــی کــه دارای ســبک دلبســتگی ناایمــن هســتند و توانایــی

بحث
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه بیــن توانایــی عملکــرد
انعکاســی و ســبک هــای غــذا دادن او بــه کــودک در شــهر قزویــن
بــود .یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه در حالــت کلــی بیــن
عملکــرد انعکاســی مــادر و شــیوه هــا و رفتارهــای غــذا دادن او
بــه کــودک رابطــه وجــود دارد .ایــن یافتــه هــا بــا یافتــه هــای
پژوهــش هــای گذشــته همســو اســت (.)23-19 ,1
مــروری بــر مطالعــات گذشــته در زمینــه ســبک هــای غــذا دادن
مــادر بــه کــودک و توانایــی عملکــرد انعکاســی او نشــان مــی دهد
کــه اکثــر مطالعــات بیشــتر بــر بررســی رابطــه بیــن ســبک هــای
غــذا دادن و مشــکالت خــوردن و رفتارهــای غذایــی کــودکان
تمرکــز کــرده انــد .در واقــع هــدف مطالعــات قبلــی کمتــر بــر
رابطــه توانایــی عملکــرد انعکاســی مــادر بــا ســبک هــای غــذا
دادن مــادر بــه کــودک معطــوف بــوده اســت .در میــان گودمــن
و همــکاران ( )1بــه بررســی نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی مــادر
میــان مشــکالت خــوردن کــودکان و ســبک هــای فرزندپــروری
پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه ســبک مقتدرانــه
بــا میــزان باالتــری از غــذا دادن ذهــن آگاهانــه مرتبــط اســت ،در
حالــی کــه ســبک مســتبدانه و ســهل گیرانــه با میــزان پاییــن تری
از غــذا دادن ذهــن آگاهانــه مرتبــط بــود .غــذا دادن ذهــن آگاهانــه
در رابطــه بیــن تمــام ســبک فرزندپــروری و تمــام رفتــار غذایــی
کــودک نقــش میانجــی داشــت.
روســتاد و وایتاکــر ( )23طــی مطالعــه رابطــه بیــن عملکــرد
انعکاســی مــادر و کیفیــت رابطــه بــا کــودک را بررســی کردنــد.
نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد مادرانــی کــه عملکــرد انعکاســی
بهتــری دارنــد رابطــه آنهــا بــا فرزندشــان بــا کیفیــت اســت .بــه
عبارتــی تعامــل مثبــت و بهتــری بــا فرزنــد خــود دارنــد ،رضایــت
بیشــتری از رابطــه بــا کــودک دارنــد ،در مــورد مســائل کــودک
درگیــر مــی شــوند و برایشــان مهــم اســت ،محدودیــت هــای
منطقــی دارنــد و از کــودک خــود حمایــت مــی کننــد.
نتایــج تحلیــل کانونــی نشــان داد کــه دو ترکیــب متفــاوت از
متغیرهــای پیــش بیــن و مــاک بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند.
ترکیــب متغیرهــای کانــون اول حاکــی از آن اســت کــه وقتــی
مــادران قــادر نیســتند حالــت هــای ذهنــی و احساســات کــودک
خــود را تشــخیص دهنــد و در کل عالقــه ای بــه تشــخیص آنهــا
نیــز ندارنــد بیشــتر از روش هــای فشــار آوردن و پــاداش دادن برای
خــوردن غــذا توســط کــودک اســتفاده مــی کننــد و معمــو ًال بــرای
اینکــه کــودک آنهــا غذاهــای مفیــد را بخورنــد و از غذاهــای مضــر
دوری کننــد کمتــر خودشــان ایــن رفتارهــا را انجــام مــی دهنــد و
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نظریــه پــردازان مطــرح و بــزرگ مــی تــوان چنیــن نتیجــه گیــری
کــرد کــه مــادران دارای دلبســتگی ایمــن دارای عملکرد انعکاســی،
نگهــداری و گنجایــش هســتند و بــه خوبــی مــی توانند احساســات
کــودک را نگــه دارنــد ،بــه خاطــر اینکــه بــه لحــاظ هیجانــی بــرای
کــودک در دســترس هســتند و حضــور روانــی و فیزیکــی بــرای
او دارنــد .ایــن حاکــی از آن اســت کــه ایــن مــادران از تعارضــات
درون روانــی خیلــی پیچیــده ای برخــوردار نیســتند یــا اینکــه
توانســته انــد بــر آنهــا غلبــه کننــد .در نتیجــه فضــای روانــی
کافــی بــرای بــودن بــرای کــودک خــود را دارنــد .بــه همیــن
خاطــر احتمــاال از شــیوه هــای فرزندپــروری بهتــری بــرای تربیــت
کــودک اســتفاده مــی کننــد و در برخــورد و تعامــل بــا مســائل

عملکــرد انعکاســی آنهــا شــکل نگرفتــه اســت بٌعــد مهــم دیگــری
تحــت عنــوان «دسترســی پذیــری هیجانــی» در آنهــا آســیب
مــی بینــد کــه مهمتریــن مفروضــه و پیــش نیــاز بــرای درک
احساســات و حالــت هــای ذهنــی کــودک اســت .در واقع دسترســی
پذیــری هیجانــی بــه معنــای حضــور روانــی مــادر بــرای کــودک
اســت نــه حضــور صــرف فیزیکــی .بــه عبــارت دیگــر نوعــی
پاســخگویی عاطفــی مناســب و هماهنــگ بــا نیازهــای کــودک
اســت کــه در قالــب آغــوش بــاز مــادر بــرای پذیــرش هیجانــات
کــودک اتفــاق مــی افتــد و تنهــا نوعــی پاســخ مکانیکــی بــه
پریشــانی کــودک نیســت (.)24
در همیــن راســتا وینیــکات از اصطــاح «نگــه داشــتن» اســتفاده

غذایــی کــودک اقدامــات معقــول تــری دارنــد .ایــن مــادران از
ســبک هــای ســالم تــری بــرای غــذا دادن بــه کــودک اســتفاده
مــی کننــد .در نتیجــه فضــای تعامــل مادر-کــودک در وعــده های
غذایــی پــر از تعــارض نخواهــد بــود .بــه همیــن خاطــر کــودکان
کمتــر دچــار مشــکالت خــوردن و رفتارهای ناســالم تغذیــه خواهند
بــود .چــون همــان طــور کــه مــی دانیــم اصــو ًال در متــون روان
شناســی بــه ویــژه روانــکاوی غــذا را فقــط غــذا نمــی بیننــد بلکــه
غــذا و مشــکالت و رفتارهــای غذایــی کــودکان صرف ـ ًا نشــانه و
عالمــت اســت و از تعارضاتــی پــرده برمــی دارد کــه در فضــای
ارتباطــی بــا مــادر شــکل مــی گیــرد.

مــی کنــد کــه شــامل آغــوش بــاز مــادر بــرای مراقبــت ،حفــظ
فضــای امــن و مــورد اعتمــاد بــرای کــودک اســت ( .)25در غیــاب
یــک نگهدارنــده ایمــن بــه انــدازه کافــی خــوب ،کــودک خردســال
بیــش از حــد در معــرض عوامــل اســترس زا و «ضربــه هــا» کــه
از مراقــب یــا محیــط وســیع تــر مــی آیــد قــرار مــی گیــرد و
در نتیجــه حالــت هــای شــدید بیگانگــی و اضطــراب را تجربــه
مــی کنــد .در نبــود ایــن امنیــت ،اعتمــاد بــه دیگــران و اعتمــاد بــه
نفــس بــه خطــر مــی افتــد و تجربــه کــودک از خــود ،با احساســات
دردآور و منفعالنــه ،تکــه تکــه و متالشــی مــی شــود .بنابرایــن
کــودک نمــی توانــد هویــت شــخصی منســجم و مســتمری را
شــکل دهــد (.)25
همچنیــن بیــون از اصطــاح «گنجایــش» اســتفاده کــرده اســت
کــه نشــان دهنــده توانایــی مــا در در دریافــت احساســات خــام
کــودک و نگهــداری آنهــا در درون خــود و فکــر کــردن بــه آنهــا
و درک انگیــزه و علــت ایــن احساســات اســت .بیــون معتقــد اســت
مادرانــی کــه ایــن توانایــی را دارنــد مــی تواننــد احساســات خــام
کــودک را بــه خوبــی تحمــل کننــد ،در برابــر آنهــا دچــار پریشــانی
و فروپاشــی نشــوند ،بــه آنهــا فکــر کــرده و اقدامــات مناســبی در
برابــر آنهــا انجــام دهنــد (.)26
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