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Abstract
Background and Objectives: Considering the high prevalence and negative consequences of
infant feeding problems, there is an urgent need to identify the causative factors. The present study
aimed to compare temperament of infants with and without feeding problems according to their
mothers’ reports.
Methods: This casual-comparative study was conducted on 50 mother-infant dyads selected using
convenient sampling. The infants’ ages ranged from 6 to 12 months. After matching with respect
to age, sex, birth order, and maternal age and education level, the infants were classified into two
groups of with and without feeding problems according to their mothers’ reports. The data were
collected using Infant Behavior Questionnaire (IBQ-R), which was completed by the mothers.
Then, the data were entered into the SPSS statistical software and were analyzed using MANOVA.
Results: The results showed that the infants with feeding problems had higher fear (F=5.7,
P=0.02) and sadness (F=5.8, P=0.02) compared to those without feeding problems. The infants
with feeding problems also demonstrated more distress to limitations (F=5.5, P=0.02) and negative
affectivity (F=8.01, P=0.007). On the other hand, the infants without feeding problems gained
higher scores in high intensity pleasure subscale (F=4. 1, P=0.04).
Conclusion: The results of this study indicated a significant difference between the infants with
and without feeding problems regarding their temperament. This could be considered by specialists
in preventive and therapeutic programs for eating problems in infants.
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مقايسه خلق و خوي شيرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذيهاي
راضيه نصيرزاده ،*1محمدعلی مظاهري

3

1دکتراي روانشناسي باليني ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد شيراز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شيراز ،ایران
 2استاد ،گروه روانشناسي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ایران

چکيده
مقدمه :مطالعه عوامل سببساز مشکالت تغذیه اي شيرخواران با توجه به شيوع باال و پيامدهاي منفی آن از اهميت بسياري برخوردار
است .لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلق وخوي شيرخوارانی که به روایت مادرانشان دارا و فاقد مشکالت تغذیهاي بودند ،انجام
گرفت.
مواد و روش :در این پژوهش علی -مقایسهاي ،تعداد 35زوج مادر -کودک از طریق نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .سن
شيرخواران بين  3تا  11ماه بود .پس از همتاسازي از نظر سن ،جنسيت و ترتيب تولد شيرخوار و نيز سن و تحصيالت والدین ،نوزادان
بر اساس گزارش مادر در مورد وجود یا عدم وجود مشکالت تغذیهاي در دو گروه مستقل جایگزین شدند .براي جمعآوري دادهها،
پرسشنامه رفتار شيرخوار -تجدید نـــظر شده ،توسط مــــادر شيرخوار تکميل شـــد .دادهها با آزمـــون تحليل واریانس
چندمتغيري ( )MANOVAو با استفاده از نرمافزار SPSS- 15تجزیه و تحليل گردید.
يافتهها :نتایج نشان داد که شيرخواران داراي مشکالت تغذیهاي ،ترسوتر ( P=5/51و  )F= 3/8و غمگينتر ( P=5/51و  )F= 3/7از
شيرخــواران بدون مشکالت تغـذیهاي بودند .همچنين این گروه در برابــر محدودیـــتها پریشانی بيشتري نشان میدادند
( P=5/51و  )F= 3/3و در کل از عواطف منفی بيشتري برخوردار بودند ( P=5/557و  .)F= 8/51درحالیکه شيرخواران بدون
مشکالت تغذیهاي نمره بيشتري در مولفه لذت سطح باال کسب کردند ( P=5/50و .)F= 0/1
بحث و نتيجهگيري :نتایج مطالعه حاضر بيانگر تفاوت خلق و خوي شيرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذیهاي بود .این نتایج میتواند
در برنامههاي پيشگيرانه و درمانی مشکالت تغذیهاي شيرخواران مورد توجه متخصصان قرار گيرد.
واژگان کليدي :تغذیه ،شيرخوار ،مادر ،خلق و خو
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مقدمه

براي غذا دادن به آنها چالشهاي بيشتري تجربه میکنند

تغذیه به عنوان یکی از ابعاد مهم بهداشت عمومی ،با هدف

( )8و یا نمره باال در خرده مقياس پریشانی در مقابل

فراهم آوردن شرایط جسمی-روانی الزم براي رشد و تکوین

محدودیتها در  11ماهگی با حجم چربی بيشتر در  10تا

ارگانيسم ،تحرک و کارایی انسانها در زندگی اجتماعی و

 51ماهگی در ارتباط بود (.)3

نيز به عنوان یکی از عوامل تاثيرگذار بر سایر پيامدهاي

پيوند بين خلقوخو و مشکالت تغذیهاي را بدین صورت

اساسی رشد و تحول نوزادان ( )1با عوامل متعددي نظير

میتوان توضيح داد که تغذیه کودک به ویژه در سال

شرایط محيط طبيعی ،ویژگیهاي اجتماعیـاقتصادي،

نخست زندگی نيازمند مداخله فعال والدین و تعامل والد-

عوامل فرهنگی و سابقه تاریخی ملتها و نيز با ساخت

فرزند است .طبعاً خلق و خوي دشوار کودک پاسخهاي

زیستی بدن انسان ،سن ،جنسيت و کيفيت تندرستی در

کمتر موثري را در والدین فراخوانی میکند که میتواند

ارتباط است ( .)1از ميان متغيرهاي زیستی و محيطی که

منجر به اختالل در کنش تغذیه یا ایجاد مشکالت وزنی

در دوران کودکی و شيرخوارگی بر تغذیه شيرخواران تاثير

شود ( .)15توضيح دیگر میتواند پایه ژنتيکی مشترک

میگدارند؛ خلق و خوي شيرخواران به عنوان یکی از

حساسيت حسی تنظيم اشتها ( )11و صفات درونسازي

مهمترین عوامل سهيم در نظر گرفته میشود (.)0 ،5

شده (ترس و غمگينی به طورخاص) باشد به عنوان مثال

خلق و خو به عنوان تفاوتهاي فردي اساسی در

شيرخواران حساس ممکن است با ولع بيشتري بخورند و

واکنشپذیري و خودتنظيمی تعریف میشود ( .)3تعریف

بيشتر مک بزنند ( )11که این موضوع به نوبه خود میتواند

مذکور به تفاوتهاي نسبتاً پایدار در آرایش بيولوژیکی

منجر به نگرانی والدین در مورد پرخوري و چاقی

افراد که تحت تاثير وراثت ،بلوغ و تجربه قرار میگيرد،

فرزندانشان شود .مشکالت و اختالالت خوردن به عنوان

اشاره دارد .واکنشپذیري به قابليت برانگيختگی هيجانی،

نگرانی متداول والدین و پزشکان ( )15با توجه به احتمال

حرکتی و واکنشهاي توجهی که توسط آستانه ،نهفتگی،

استمرار در کودکی و بزرگسالی (10و 13و  ،)13تاثيرات

شدت ،فاصله زمانی رسيدن به اوج شدت و زمان بازگشت

فوري همچون رشد ضعيف ( )17و طوالنی مدت (افت

واکنشپذیري اندازهگيري میشود ،اطالق میگردد.

بهزیستی روانی) ( ،)18افزایش وزن ( ،)13پيامدهاي مضر

خودتنظيمی حاکی از فرآیندهاي توجهی است که

سالمتی براي کودکان و مراقبانشان ( )15و تاخير تحول

میتوانند تنطيمکننده واکنش باشند .مدل زیستی – روانی

شناختی ( )11مورد توجه متخصصان رشتههاي مختلف

خلق و خو بر ابعاد ریز و از نظر مفهومی متمایزي تاکيد

قرار گرفته است ،اما بررسی ادبيات پژوهشی مربوط به

دارد که سه عامل شادخویی/برونگرایی ،عواطف منفی و

حوزه اختالل تغذیه در ایران بيانگر توجه اندک

جهتگيري /تنظيم را دربرمیگيرد .در نظرگرفتن این

متخصصان به آن میباشد.

سهعامل به فهم دقيقتر خلق و خو کمک شایانی میکند

شيوع هشداردهنده و پيامدهاي منفی مشکالت تغذیهاي

()3

شيرخواران ،اهميت شناسایی عوامل درگير-عوامل مسبب

مطالعات پيشين که به بررسی ارتباط خلق و خوي کودکان

بروز این مشکالت و نيز عواملی که این مشکالت آنها را

و تغذیه پرداختهاند ،به همبستگی بين خلق و خوي دشوار

تحت تاثير خود قرار میدهند را خاطرنشان میسازد.

( )difficult temperamentو اختالالت تغذیهاي اشاره

هرچند اطالعات موجود در مورد مشکالت تغذیهاي

کردهاند .به عنوان مثال نوزادان و شيرخواران با خلق و

شيرخواران بسيار کمتر است .پژوهشهاي انجام شده در

خوي دشوار که ایرادگيرتر هستند و به سختی آرام می-

مورد کودکان که احتماال شيرخواران را نيز شامل میشدند

شوند ( ،)7مشکالت تغذیهاي بيشتري داشته و والدینشان

به خلق و خو به عنوان متغيري تاثيرگذار در مشکالت

www.sadramj.ir

راضيه نصيرزاده و محمدعلی مظاهري

 /58دوره  ،3شماره  ،1زمستان 1533

تغذیهاي کودکان اشاره نمودهاند؛ اما بابد توجه داشت

از  17سال ،برخورداري از توانایی خواندن و نوشتن به زبان

گرچه خلق و خوي کودک به عنوان یکی از عوامل مهم و

فارسی ،زندگی با پدر کودک ،عدم ابتال به اختالالت عمده

تاثيرگذار مشکالت تغذیه اي معرفی شده اما اطالعات

محور یک راهنماي) )DSMیا ( Diagnostic and

بسيار ناچيزي در مورد ارتباط نوع خلق و خوي شيرخواران

)Statistical Manual of Mental Disorders

و مشکالت تغذیه اي به ویژه در شيرخواران  3تا 11ماهه

[این مورد با استفاده از معاینه وضعيت روانی بررسی

ایرانی وجود دارد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه

گردید] و همچنين عدم ابتال به بيماريهاي شدید و مزمن

دو گروه شيرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذیه اي درصدد

جسمانی که مراقبت از کودک را براي مادر دشوار و یا غير

پاسخ گویی به این پرسش پژوهشی است که درکدام از

ممکن ساخته باشد ،بود .مالکهاي ورود شيرخواران،

ابعاد خلق و خو بين شيرخواران دارا و فاقد مشکالت

گذراندن حداقل  53هفته بارداري (نارس نبودن) ،وزن

تغذیهاي تفاوت وجود دارد؟

مناسب هنگام تولد ،فقدان ناهنجاريهاي مادرزادي عمده
و قرار نداشتن در معرض داروي معينی بود .ضمن اینکه
مطالعه هم شامل شيرخواران تغذیه شونده با سينه مادر و

مواد و روش
این پژوهش از نوع طرحهاي علی -مقایسهاي بود که در آن
ویژگیهاي مورد نظر (متغيرهایی که پيشتر اثر خود را
گذاشتهاند) در بيش از یک گروه با هم مقایسه شدند.
جامعه آماري مطالعه را مادران داراي شيرخوار  3تا 11
ماهه شهر شيراز در سال  1535تشکيل دادند .به منظور
اجراي پژوهش ،پس از کسب مجوز الزم از بخش اداري
دانشگاهعلوم پزشکی شيراز ،به مراکز بهداشت والفجر و
شهداي انقالب ،رجوع شد .سپس از هر یک از این مراکز ،
 3پایگاه بهداشت به طور تصادفی از مناطق پایين ،باال و
مرکز شهر انتخاب شدند .در مرحله بعد با مراجعه حضوري
به این مراکز مادران و کودکانی که مالکهاي ورود به
پژوهش را داشتند ،به صورت در دسترس انتخاب و شماره
تماس آنان اخذ گردید .پس از تماس تلفنی و توضيح
اهداف پژوهش و در صورتی که افراد با رضایت آگاهانه و
به صورت داوطلبانه حاضر به شرکت در مطالعه بودند ،بر
اساس متغيرهاي سن ،جنسيت و ترتيب تولد شيرخوار و
سن و تحصيالت والدین همتاسازي شدند و در دو گروه
 13نفره شيرخوارانی که طبق گزارش مادرانشان ،داراي
مشکالتی در زمينه خوردن و تغذیه بودند و شيرخواران
فاقد مشکالت تغذیهاي مورد مقایسه قرار گرفتند.

هم شيرخواران تغذیه شونده با شيشه بود.
در پژوهش حاضر پرسشنامه رفتار شيرخوار -تجدید نظر
شده براي سنجش خلق و خوي شيرخوار توسط مادران
تکميل گردید .این پرسشنامه نخستين بار توسط روت
بارت ) (Rothbartدر سال  1381طراحی و ارائه گردید
( .)3در پرسشنامه مذکور ميزان فعاليت ،لبخند زدن و
خندیدن ،ترس ،بیقراري در برابر محدودیتها ،آرامش و
دامنــه توجـــه مــورد بررسی قــــرار گرفته است.
 (IBQ) Infant Behaviour Questionnaireدر
سال  1555توسط روت بارت و گارتستين مورد تجدید
نظر قرار گرفت و شماري از مادهها همچون واکنش کالمی،
گرایش به نزدیکی ،سرعت بازگشت به آرامش ،لذت از
محرکهاي سطح پایين و باال ،حساسيت ادراکی ،غمگينی
و بغلی بودن به آن اضافه گردید .این پرسشنامه شامل
 135سوال میباشد .مقياسهاي چهاردهگانه برحسب
موضوع در سه بعد «عواطف منفی»« ،عواطف مثبت و
شادخویی» و «تنظيم و جهتگيري» قرار دارند .روایی و
اعتبار این پرسشنامه در نمونههاي مختلف و با فرهنگهاي
مختلف تایيد شده است و آلفاي کرونباخ در پژوهشهاي
مذکور بين  5/77تا  5/33متغير بوده است ( 11و.)15

معيارهاي ورود مادران به مطالعه شامل داشتن سن بيشتر
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به منظور رعایت مسائل اخالقی و فراهم آوردن فضایی امن

نشــان دهنــده معنــیداري متغيرهــاي عواطــف منفــی

بـراي آزمــودنیهــا در ایــن پــژوهش در ابتــدا ضــمن ارائــه

( P=5/557و  ،)F= 8/51پریشانی در برابر محدودیتهـا

توضيحات کافی به مادران در مورد اهميت ،شيوه ،مـدت و

( P=5/51و  ،)F= 3/3تــــــرس ( P=5/51و ،)F= 3/8

شرایط اجراي پژوهش از والدین رضـایتنامـه کتبـی بـراي

غمگينی ( P=5/51و  )F= 3/7و لـذت زیـاد ( P=5/50و

شــرکت آزمــودنیهــا در پــژوهش گرفتــه شــد ،همچنــين

 )F= 0/1بــود .ميــانگين و انحــراف اســتاندارد و ســطح

شرکتکنندگان در پژوهش میتوانسـتند از تـداوم شـرکت

معناداري نمرات کليه ابعاد و خرده مقياسهاي پرسشـنامه

خود انصراف دهند .عالوه بر این کليه مالحظات اخالقی در
مــورد عــدم اشــاره بــه نــام و هویــت شــرکتکننــدگان در
پژوهش ،به هنگام گزارش نتایج رعایت شد.
تحليل دادههـا بـا اسـتفاده از نـرمافـزار  SPSSو آزمـون
آماري تحليلواریانس چندمتغيري ( )MANOVAانجام
شد.

خلق و خوي شيرخوار در جدول  1گزارش شده است.
بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،شيرخواران دچار مشکالت
تغذیهاي «ترسوتر» از شيرخواران بدون مشکالت تغذیهاي،
بودند .به عبارت دیگر براساس ارزیابی مادران ،شيرخواران
داراي مشکالت تغذیه به گونهاي معناداري در مقابل تغيير
ناگهانی محرکها ،مواجهشدن با اشيا فيزیکی جدید یا

يافتهها
 13دختر و  10پسر با ميانگين سنی  3/1 ± 1/8ماه در
مطالعه شرکت کردند .ميانگين سنی مادران 18/3 ± 5/1
سال و دامنه سنی  18-53سال بود که از ازدواج آنها بين
 13ماه تا  15سال میگذشت .تحصيالت مادران از سيکل
تا دکتري و درآمد ماهيانه خانواده از  055هزار تومان تا
بيش از  0ميليون تومان در نوسان بود.

محرک اجتماعی ،بيشتر از جا میپریدند ،آشفتهتر و
پریشانتر میشدند و در کل رویکرد بازدارندهاي نسبت به
چيزهاي تازه داشتند .عالوه بر این خلق و خوي «غمگين»
نيز یکی از ویژگیهاي متمایز کننده شيرخواران دارا و فاقد
مشکالت تغذیهاي بود .خلق و خوي غمگين به معناي خلق
پایين ،و پایين بودن فعاليتی که به ویژه در ارتباط با رنج
شخصی ،حالت فيزیکی ،فقدان شی ،یا ناتوانی انجام عمل

بـــــراي پاســـــخگویی بــه ایــــن پرســش بــا توجــه بــه
داشــتن  3متغير وابــسته ،در ابتدا از آزمـون Box's M
( )Box's M = 10/71 ،F = 5/83 ،P >5/35و سـپس از
تحليل  MANOVAاستفاده گردید .عضویت گروهی بـه
عنوان متغير مستقل و خرده مقياس هاي پرسشنامه رفتـار
شيرخواران به عنوان متغيـر وابسـته بـه تحليـل وارد شـد.
نتایج تحليل  MANOVAنشان دهنده معنیداري ارزش
ویــژه پيالیــی بــود ( 08( = 15/3، 2p = 5/71و .)F)1
بنابراین ،تفاوت معنی داري بين دو گروه در ترکيـب خطـی
متغيرهاي وابسته وجود داشت ( .)P = 5/5551بـه منظـور
تعيين اختالف بين دو گروه در تکتک متغيرهاي وابسـته،
از آزمون تحليل واریانس یکطرفه استفاده شد .به منظـور
تعيين اختالف بين دو گروه در تکتک متغيرهاي وابسـته،
از آزمون تحليل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتـایج آن

دلخواه باشد ،است.
نتایج پژوهش حاضر همچنين گویاي باالتر بودن نمره
خرده مقياس «پریشانی در برابر محدودیتها» شيرخواران
دچار مشکالت تغذیهاي در مقایسه با شيرخواران فاقد
چنين مشکالتی بود .بر این اساس کودکان دچار مشکالت
تغذیهاي هنگام محصور شدن در یک مکان یا موقعيت،
درگيري در فعاليت هاي مراقبتی ،وقتی از انجام کار دلخواه
خود منع میشدند و یا ناتوان از انجام آن بودند ،آشفتگی و
پریشانی بيشتري در مقایسه با شيرخواران فاقد مشکالت
تغذیهاي نشان میدادند .شيرخواران مذکور براي نمایش
پریشانی خود بيشتر گریه میکردند و نق میزدند .مجموع
این عوامل (ترس و غمگينی و پریشانی در برابر محدودیت-
ها) باعث گردید که از بين سه عامل کلی پرسشنامه خـلق
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جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد و  p- valueنمرات ابعاد و خرده مقياسهاي پرسشنامه خلق و خوي شيرخوار به تفکيک گروه
گروه

ميانگين(انحراف استاندارد)

P

متغير

بدون مشکل تغذیه

)0/1(5/30

F=5/53, P= 5/33

با مشکل تغذیه

)0/1(5/38

پريشانی در برابر

بدون مشکل تغذیه

)5/3(5/30

محدوديتها

با مشکل تغذیه

)0/5(5/35

بدون مشکل تغذیه

)5/1(5/80

با مشکل تغذیه

)5/7(5/3

بدون مشکل تغذیه

)5/7 (1/5

با مشکل تغذیه

)5/3(1/1

لبخند زدن و

بدون مشکل تغذیه

)0/07(5/35

خنديدن

با مشکل تغذیه

)0/03(5/31

بدون مشکل تغذیه

)3/7 (5/31

با مشکل تغذیه

)3/1(5/38

بدون مشکل تغذیه

)0/3(5/30

با مشکل تغذیه

)0/1(5/37

بدون مشکل تغذیه

)0/3(5/75

با مشکل تغذیه

)0/8(5/73

بدون مشکل تغذیه

)3/1(5/81

با مشکل تغذیه

)0/8(5/38

بدون مشکل تغذیه

)3/8(5/3

با مشکل تغذیه

)3/3(5/37

بدون مشکل تغذیه

)0/1(1/1

با مشکل تغذیه

)0/3(5/38

بدون مشکل تغذیه

)5/3(5/81

با مشکل تغذیه

)0/1 (5/73

بدون مشکل تغذیه

)3/7 (5/35

با مشکل تغذیه

)3/1(5/37

بدون مشکل تغذیه

)0/1(5/70

با مشکل تغذیه

)0/1(1/5

شادخويی/

بدون مشکل تغذیه

)0/7(5/03

برونگرايی

با مشکل تغذیه

)0/8(5/3

بدون مشکل تغذیه

)5/8 (5/55

با مشکل تغذیه

)0/1 (5/05

بدون مشکل تغذیه

)0/7(5/33

با مشکل تغذیه

)0/3(5/37

سطح فعاليت

ترس
دامنه توجه

لذت زياد
لذت کم
آرام گرفتگی
واکنش پذيري نزولی
بغلی بودن
حساسيت ادراکی
غمگينی
رويکرد
واکنش کالمی

عواطف منفی
جهتگيري /تنظيم
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 P= 5/51و F= 3/3

 P= 5/51و F= 3/8
F=5/10, P= 5/70
F=5/555, P= 5/33

 P= 5/50و F= 0/1
F=5/37, P= 5/3
F=5/13, P= 5/58
F=1/7, P= 5/51
F=1/1, P= 5/53
F=1/51, P= 5/53
F= 3/7 , P= 5/51
F= 1/1, P= 5/13
F= 5/513, P= 5/83
F= 5/11, P= 5/85

F= 8/51 , P= 5/557
F= 5/17, P= 5/33

مقایسه خلق و خوي شيرخواران دارا و 01/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

و خو تفاوت بين شيرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذیهاي

غذا ،سينهمادر یا یا هر منبع تغذیه کننده دیگر عالوه بر

از لحاظ عواطف منفی معنادار باشد .با توجه به اینکه

تغذیه کودک میتواند منبع ارضا یا ناکامى او نيز باشد به

عواطف منفی یکی از مشخصههاي اصلی «خلق و خوي

عبارت دیگر چنانچه سينه مادر یا غذا به اندازه کافی براي

دشوار» است ،میتوان این یافته را همراستا با یافتههایی

کودک ارضاکننده باشد دنيا نيز برایش جاي خوب و امنی

دانست که به ارتباط بعد عواطف منفی و نيز خلق و خوي

به شمار میآید بنابراین چنين جهانی کمتر ناکام کننده،

دشوار و مشکالت تغذیهاي شيرخواران اشاره کردهاند (.)10

ترسناک و بيشتر لذت بخش به نظر میرسد .تجربه چنين

دیگر یافته پژوهش حاضر بيانگر آن بود که مادران

فضایی نيز به نوبه خود باعث میشود قابليتی درونی در

شيرخواران بدون مشکالت تغذیهاي ،مواقع بيشتري

کودکی که تغذیه مناسب و لذتبخشی دارد شکل گيرد که

فرزندان خود را در حالت تجربه احساس «لذت شدید»

او براي تحمل و نشستن با ناکامی و محدودیتها کمک

(لذت مرتبط با شدت ،سرعت ،پيچيدگی ،تازگی و

میکند .چنين شيرخواري بنابر گفته روانشناسان تحليلی

ناهمخوانی زیاد محرکها) گزارش کردند .تجربهاي که در

داراي ایگوي قويتري است (.)17

بين مادران شيرخواران داراي مشکالت تغذیهاي بسيار

البته باید توجه داشت این پژوهش با محدودیتهایی

نایاب و حتی کمياب بود .با توجه به این که این متغير

همچون حجم پایين نمونه ،استفاده از نمونهگيري در

بخشی از بعد کلی شادخویی /برونگرایی است بنابراین

دسترس ،طوالنی بودن پرسشنامه و تشخيص مشکالت

میتوان این یافته را همسو با یافتههایی دانست که به

تغذیهاي بر اساس گزارش یک منبع (مادر) مواجه بود.

ارتباط مشکالت تغذیهاي و بعد شادخویی /برونگرایی
اشاره دارند (.)10

نتيجهگيري

در تبيينکلی یافتههاي پژوهش ،عالوه بر آنکه میتوان

یافتههاي پژوهش حاضر ضمن ترسيم تصویر گویا و

آنها را همسو با یافتههایی دانست که به اهميت خلق و

روشنی از خلق و خوي شيرخواران داراي مشکالت تغذیه-

خوي کودک در سببشناسی مشکالت تغذیهاي اشاره

اي ،بر تاثير متقابل تغذیه و خلق و خوي شيرخوار و نيز

میکنند ( ،)13میتوان از یافتههاي وست و نيومن ()13

ضرورت در نظر گرفتن خلقو خوي شيرخوار در ارزیابی و

که معتقد به دوسویه بودن رابطه بين رفتارهاي منفی

تشخيص ،درمان و مشکالت تغذیهاي شيرخواران ،تأکيد

والدین و مشکالت رفتاري کودک بودند ،نيز استفاده نمود.

میکند .اهميت یافتههاي مذکور با توجه به عدم وجود

نویسندگان مذکور گزارش کردند که رفتار والد انعکاس

پژوهش منسجمی که به مشکالت تغذیهاي و ابعاد

رفتار کودک است و برعکس .ویژگیهایی که توسط مادران

زیربنایی خلق و خوي شيرخواران بپردازد ،دوچندان

به عنوان خلق و خوي شيرخواران مبتال به مشکالت

میشود .اما اميد است که با معرفی مشکالت و رفتارهاي

تغذیهاي معرفی میشود ،یعنی ترس و غمگينی و عواطف

تغذیهاي شيرخواران و همچنين بيان ویژگیهاي خلق و

منفی میتواند ویژگیها و حسهاي خود مادر باشد؛ مادري

خو که بروز چنين مشکالتی را در پی دارند ،ضمن افزودن

با تجربه تنيدگی زیاد با کودکی که حسهایی مشابه مادر

سطري نو به ادبيات پژوهشی مشکالت تغذیه شيرخواران،

دارد .بنابراین به نظر میرسد در زمينه مشکالت تغذیهاي

در طراحی برنامههاي مداخلهاي پيشگيرانه و درمانی براي

شيرخوار باید مشکالت مربوط به کيفيت رابطه مادر-

مشکالت تغذیهاي مورد توجه متخصصان قرار گيرد .و

کودک و نيز تنيدگی مادر به ویژه عدم احساس کفایت و

پژوهش مستقلی به ارزیابی اثربخشی برنامه هاي مذکور

شایستگی را نيز درنظر گرفت .عالوه بر این در تبيين

بپردازند.

یافتههاي پژوهش حاضر باید به این نکته اشاره کرد که
www.sadramj.ir
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