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This study aimed to determine the effectiveness of online
intervention of play therapy training based on the parent-child
relationship on children's eating behaviors. The present study was a
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experimental and control groups. The statistical population of the
study included all preschool children referred to counseling centers
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showed that filial therapy improved the dimensions of food
objection, food enjoyment, emotional overeating, and emotional
undereating of the child (p<0/05). According to the research
results, it can be said that play therapy intervention based on
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پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک بر
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی
رفتارهای خوردن کودکان انجام شد .پژوهش حاضر ،یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح
پیشآزمون ،پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل مادران و
کودکان پیشدبستانی با تشخیص اختالالت خوردن بود که به مراکز مشاوره شهر اصفهان
تاریخ دریافت:
در سال  1398مراجعه کرده بودند .از میان آنان تعداد  24نفر که مالکهای ورود به
1400/08/19
پژوهش را داشتند به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه
تاریخ ویرایش:
آزمایش ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) گمارده شدند .گروه آزمایش تحت مداخله آنالین 8
1400/10/18
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تاریخ پذیرش:
ساعت قرار گرفت و گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .ابزار پژوهش پرسشنامه رفتار
1401/03/23
خوردن کودکان (واردل و همکاران )2001 ،بود .نتایج نشان داد که تفاوت معنیدار بین گروه
تاریخ انتشار:
آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون در ابعاد رفتار خوردن وجود دارد ( .)p<0/05نتایج
1401/03/31
حاکی از آن بود که مداخله بازی درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک باعث بهبود ابعاد
ایرادگیری از غذا ،لذت از غذا ،پرخوری هیجانی و کمخوری هیجانی کودک شده است .با
توجه به نتایج پژوهش میتوان از مداخله بازی درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک در بهبود
واژگان کلیدی:
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مقدمه
رفتار خوردن1در کودکان ،پدیده پیچیدهای است که در برگیرنده ترجیحات غذایی ،اشتها ،واکنشهای عاطفی به غذا و
تنظیم درونی میزان خوردن از طریق پیامهای سیری و گرسنگی است(دانیلز .)2019 ،2رفتارهای مشکلآفرین در غذا
خوردن کودکان شامل خوردن بسیار انتخابی ،اجتناب از غذا ،بسیار آهسته خوردن و رفتارهای قشقرق و
منفیگرایانه(نوبانی و وینر )2019 ،3است که در نتیجهی عوامل محیطی ،فیزیولوژیکی و روانشناختی ایجاد میشوند
(جورکلند ،بلسکی ،ویچستروم و استینبک .)2018 ،4به طور کلی عادتهای خوردن و تمایل به غذا در اوایل کودکی
کسب میشوند و نمایانگر ویژگیهای رفتاری است که ممکن است در طول زمان بر اساس تجارب شخصی تغییر کنند
(کارنل و واردن .)2008 ،5به عالوه عادتهای خوردن و محرکهای اجتماعی روی مقدار و نحوه عادات غذایی تأثیر می
گذارند (سانچز ،ویستاوب ،سانتوس ،کورواالن.)2016 ،6
مشکل و اختالل در رفتار خوردن در اوایل کودکی یک مشکل شایع کودکان است( .مارتین ،سامی ،میکدادی ،صالح
و سلیمن .)2015 ،7برآورد شیوع مشکالت تغذیهای به طرز نگران کنندهای زیاد است ،تخمین زده میشود که در حدود
 ٪45-25کودکان در جمعیت عمومی ،تقریباً در یک سوم کودکان دارای ناتوانی در رشد و در  80درصد کسانی که دچار
عقبماندگی ذهنی شدید یا عمیق هستند (سیلورمن ،)2015 ،8مشکالت مربوط به تغذیه وجود داشته باشد .به طور کلی،
کودکان کوچکتر نسبت به بزرگترها مشکالت تغذیهای بیشتری دارند .با این حال ،روند کلی این است که مشکالت
تغذیهای درمان نشده با گذشت زمان ادامه یابد .برخی تحقیقات همچنین نشان میدهد که مشکالت تغذیهای ممکن
است در نوجوانی و بزرگسالی به اختالالت خوردن تبدیل شود (سیلورمن )2015 ،در نتیجه مداخله زودهنگام مهم است.
درمان رفتارها و مشکالت خوردن کودکان به طور کلی ممکن است از بروز مشکالت جدیتری در تغذیه جلوگیری کند
(گرین و همکاران .)2015 ،جانکویرا )2017( 9شش زمینه برای درمان کودکان با مشکالت غذا خوردن پیشنهاد میکند؛
شناسایی و درمان علل ارگانیک ،آموزش والدین آنها ،حمایت عاطفی از مادران ،رشد طبیعی برای دنباله یادگیری
عاطفی ،اطمینان از مهارت و راحتی هنگام داشتن غذا و استراتژیهای بازیگوشانه برای آوردن غذا به برنامه روزمره
کودک .همه این موارد اهمیت پیوند والدین و توجه و در دسترس بودن آنها را برای کودک یادآوری میکند .شکلگیری
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یک عالمت ارگانیک ،مانند انزجار یا امتناع از غذا ،میتواند به عنوان پاسخ کودک به دلیل عدم رضایت او در رابطه با
تعامل با مادرش درک شود (میرندا و فلچ2019 ،1؛ دنولی2011 ،2؛ فلیسیانو و سوزا.)2011 ،3
تعامل والد-کودک 4یک پدیده پیچیده و چند بعدی است و در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از قبیل نگرش و
میزان پذیرش والدین ،نحوه مدیریت و کنترل رفتار ،حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری ،میزان دانش و مهارت
والدگری ،اعتمادبهنفس و خوشفکری والدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل تعارض ،کیفیت روابط والد-
کودک و مراقبت عاطفی مادر از کودک ،شکل میگیرد (پورمحمدرضای تجریشی ،عاشوری ،افروز ،ارجمندیان و غباری
بناب .)1394 ،در دوران کودکی ،والدین و همچنین رابطه والد-کودک از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد ابعاد تحول روانی
اجتماعی محسوب میشود (خدابخشی کوالیی ،شاهی ،نویدیان و مصلی نژاد )2015 ،و روابط والدین و فرزندان و کیفیت
زندگی خانواده ،اصلی اساسی برای سالمت کودکان است(زارع بهرامآبادی ،زهراکار ،بروجردی ،محمدی فر.)1392 ،
از سویی چالش در تعامل والد -فرزند رشد کودک را در معرض خطر قرار میدهد (الینگ ،مک ماهون ،آنگرر ،تایلور،
باداوی و اسپنس .)2010 ،5بهبود کیفیت تعامل والد کودک ،با کاهش مشکالت رفتاری کودک و افزایش رفتارهای موافق
اجتماعی ،بهبود مهارتهای فرزند پروری ازجمله نظم و انضباط قاطعانه و کاهش استرس و تنیدگی والدینی همراه است
(داموداران.)2013 ،6
بنابراین ،با توجه به اهمیت ارتقا فضاهای بیان عاطفی در طول درمان کودک ،طراحی و ارائه مداخالتی در مراقبین
کودکان با مشکالت تغذیهای خصوصاً مادران ،ضروری است .توجه به این عامل میتواند نه تنها در درمان مشکالت
تغذیهای کمک کند ،بلکه همچنین میتواند در کاهش سایر عالئم ناسازگار که ممکن است در پشت مشکل تغذیه ظاهر
شود ،کمک کننده باشد (مولر ،مارین و دنولی .)2015 ،7ملو و فریزو )2017( 8بیان کردهاند که تقویت روابط خانواده و یا
مراقب اصلی استراتژیهای کودک میتواند در این زمینه مؤثر باشد .همچنین ،با مدنظر قرار دادن وضعیت و ظرفیتهای
ذهنی ،عدم تمرکز حواس و توانایی نگهداری و یادداری مطالب و تکنیکها و محتوای جلسات درمانی توسط کودکان،
امروزه مداخالت خانواده محور برای مشکالت رفتاری هیجانی و مشکالت خوردن کودکان با استقبال گسترده محققین و
متخصصین این حوزه روبرو شده است (رینک .)2017 ،9به طوری که برخی از محققان و اندیشمندان ،اختالالت مربوط
به خوراک و تغذیه کودکان را در نتیجه بد کارکردیهای بین فردی میدانند (داویس ،ساتر ،برلین ،ساتو ،سیلورمن 10و
همکاران .)2006 ،برنامه بازی درمانی مبتنی بر روابط والد -کودک یکی از این روشهای آموزش والدین است که توسط
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لندرث )1998( 1به عنوان برنامهای درمانی برای کودکان مبتال به مشکالت هیجانی پایهگذاری شد .بسیاری از مشکالت
کودکان ناشی از خطاهای والدین است و این خطاها ریشه در فقدان دانش والدین در حوزه والدگری و نوع ارتباط با
کودک دارد .او به رابطه والد و کودک اهمیت بسیاری میداد ،بنابراین این فرضیه را ارائه داد که والدین میتوانند با
برقراری جلسات بازی در زندگی خود به عامالن درمانی در زندگی آنها تبدیل شوند (لندرث و براتون .)2006 ،2فیلیال
تراپی به دلیل تمرکز بر کودک میتواند روشی مناسب برای برقراری ارتباط با کودک در نظر گرفته شود ،این روش از
طریق تأثیر بر مهارتهای فرزند پروری به بهبود روابط والدین و فرزندان میانجامد(عاشوری و کریم نژاد )2021 ،و از
این طریق مشکالت رفتاری ،استرس والدینی و اضطراب کودکان را کاهش میدهد(یزدانی پور ،عاشوری و عابدی،
 .)1399هدف این مدل آموزش به والدین و یا به افرادی است که از کودک مراقبت میکنند .در مقایسه با سایر مدلهای
بازی درمانی که عمدتاً کودک محور هستند ،این مدل به محکم کردن ارتباط بین کودک و والد منجر میشود (لندرث و
همکاران.)2006 ،
نتایج پژوهشها حاکی از تأثیر فیلیال تراپی بر کاهش رفتارهایی نظیر پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب و ترس در
کودکان (ادوارز ،الدنر و وایت )2007 ،3و تعامالت والد -کودک و استرس والدینی میباشد (حسنزاده ،پورحسین ،سیاری
فرد ،میرطالیی .) 1395 ،اثربخشی این شیوه درمانی بر مشکالت رفتاری هیجانی کودکان (مصطفوی ،شعیری ،اصغری
مقدم و محمودی قرایی ،)1389 ،مهارتهای اجتماعی هیجانی کودکان (عدیلی ،کالنتری و عابدی ،)1394 ،افزایش
پذیرش والدینی و کاهش مشکالت رفتاری کودکان (توفام ،ومپلر ،تیتاس و ولینگ ،)2011 ،4بهبود رابطه والد -فرزند،
افزایش پذیرش و مهارتهای والدینی و کاهش استرس والدگری (ونفلت ،)2012 ،5کاهش نشانههای اضطراب و
مشکالت برون سازی کودکان (شهنی ،داودی ،مهرابی زاده و زرگر ،)1396 ،مشکالت تغذیهای کودکان (کیوانی و
همکاران ،2020،سلطانی و فرهادی )1398،نشان داده شده است .درواقع  ،همکاری مشترک مراقبان در فرایند درمان،
رقابت و ترس میان آنها را به حداقل میرساند و در نتیجهی این همکاری ،کودکان میتوانند به درمانگران خود که
همان مراقبان هستند اعتماد نموده و با آنها رابطه مبتنی بر دلبستگی برقرار نمایند (گیلمارتین و مکل اوانی .)2020 ،6با
توجه به اهمیت تغذیه صحیح و سالم کودکان و نقش آن در رشد و تحول کودک و با توجه به نقش انکارناپذیر تعامالت
خانوادگی در رفتار خوردن و مشکالت تغذیهای کودکان و به منظور پیشگیری از سایر مشکالتی که میتواند به سبب این
اختالالت در آینده گریبان گیر این کودکان شود ،درمان مشکالت این کودکان مبتنی بر تعامالت خانوادگی و ارتقای
روابط والد کودک باید در اولویت برنامههای درمانی ،تربیتی و پرورشی جامعه باشد .با توجه به این موارد پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک بر رفتار خوردن کودکان پیشدبستانی انجام شد.
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روش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی به صورت پیشآزمون ،پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش کودکان پیشدبستانی دارای مشکالت مربوط به رفتار خوردن مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره و
روانشناسی شهر اصفهان در سال  1398و مادران آنها بودند .جهت نمونهگیری از میان کودکان دارای مشکالت خوردن
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان و مادرانشان ،تعداد  24نفر از آنها که تمایل به همکاری و شرکت در
جلسات درمانی را داشتند ،به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده
شدند .معیارهای ورود برای کودکان شامل وجود اختالالت خوردن(بر اساس مصاحبه تشخیصی و اجرای مقیاس رفتار
خوردن کودکان) ،محدوده سنی  4تا  6سال ،عدم ابتال به سایر اختالالت روانشناختی و مصرف داروهای روانپزشکی
بود.داشتن تحصیالت حداقل دیپلم ،نداشتن پرونده روانپزشکی ،همکاری در اجرای پژوهش نیز ازجمله معیارهای ورود
مادران آنها بود .معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل نقض هر کدام از مالکهای ورود به پژوهش و نقص در تکمیل
پرسشنامهها و عدم شرکت در جلسات درمان بیش از دو جلسه بود .به منظور رعایت مالحظات اخالقی پس از کسب
رضایت آگاهانه و ذکر هدف از انجام پژوهش به آزمودنیها یادآوری شد اطالعات مربوط به آنها و کودکشان محرمانه
خواهد ماند و هر زمان که بخواهند میتوانند جلسات را ترک کنند و شیوه تحلیل و ارائه دادههای به دست آمده به صورت
گروهی و نه فردی و در قالب کار پژوهشی با رعایت حقوق آزمودنیها خواهد بود .آزمودنیهای هر دو گروه قبل و بعد از
جلسات درمان با مقیاسهای رفتار خوردن کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از ابزار زیر استفاده
شد.
پرسشنامهی رفتار خوردن کودکاان :1پرسشننامه رفتارهنای خنوردن در انگلسنتان توسنط واردل ،گناتری،
ساندرسون و راپوپورت )2001( 2ساخته شد .این پرسشنامه یکی از جامعترین ابزارها در سننجش رفتارهنای خنوردن در
کودکان سال است که پراکندگی در سبک خوردن را در کودکنان منیسننجد (دشنت بزرگنی و عسنگری .)1396،اینن
پرسشنامه از  35گویه و هشت زیر مقیاس پاسخ به غذا ،لذت از غذا ،پرخوری هیجانی ،مقیاس تمایل به نوشنیدنیهنای
شیرین ،پاسخهای سیری ،آهستگی در خوردن غذا ،بهانهگیری در مورد غذا ،مقیاس کم خوری هیجنانی تشنکیل شنده
است .چهار زیر مقیاس اول (پاسخ نسبت به غذا ،لذت از غذا ،پرخنوری هیجنانی و تماینل بنه نوشنیدنیهنای شنیرین)
مقیاسهای "گرایش به غذا" هستند که تمایل مثبت به خوردن را نشان میدهند ،در حالی که چهار زیر مقیناس دیگنر
(پاسخهای سیری ،آهستگی در غذا ،بهانهگیری در مورد غذا ،مقیاس کم خوری هیجانی) به عنوان مقیاسهای "اجتناب
از غذا" در نظر گرفته میشوند که نشانگر تمایل منفی نسبت به مصرف غذا هستند( .دشت بزرگی و همکناران.)1396 ،
نمرهگذاری به صورت لیکرت در یک طیف پنج درجهای (از هرگز تا همیشه) انجام میشود .پایایی این آزمون در نسخه
اصلی از طریق آلفای کرونباخ بین  0/91تا  0/72گزارش شده است و پایایی از طریق آزمون مجدد دارای دامنه ضنریب
1. Children’s Eating Behaviour Questionnaire
2. Wardle, Guthrie, Sanderson, & Rapoport
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همبستگی بین  0/87تا  0/52بود .دشت بزرگی و همکاران ( )1396آلفای کرونباخ نسخه ترجمه شده این پرسنشنامه را
 0/83و همسانی درونی مؤلفههای این پرسشنامه بین  0/76تا  0/89گزارش کردهاند.
شیوهی اجرای پژوهش و خالصه جلسات آموزشی :روش اجرای پژوهش بدین گونه بود که پس از انتخاب
نمونه و گمارش آنها به گروههای پژوهش ،آزمودنیهای دو گروه با استفاده از مقیاس پژوهش به عنوان پیشآزمون
مورد ارزیابی قرار گرفتند ،سپس گروه آزمایش تحت مداخله آنالین (با توجه به محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا و
همچنین استقبال شرکتکنندگان)  8جلسهای بازی درمانی مبتنی بر روابط والد -کودک به شیوه جلسات هفتگی 90
دقیقهای در فضای اسکای روم قرار گرفت و گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .پس از اتمام مداخله آزمونیهای دو
گروه مجدد با مقیاس پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند .خالصه محتوای جلسات آموزشی در جدول  1آمده است.
جدول  .1شرح جلسات آموزشی فیلیال تراپی با اقتباس لندرث ()1390
جلسات
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم
ششم
هفتم
هشتم

محتوی جلسات
معارفه و آشنایی ،شرح اهداف درمانی ،آشنایی با مشکالت مربوط به خورد و خوراک و نقش ابعاد رابطه والد فرزند در این مشکالت ،بحث در
رابطه با لزوم پیدایش حساسیت درباره فرزندان و شکلگیری پاسخ همدالنه ،بیان موضوعات پایه از قبیل :تشویق و تقویت والدین ،عنادی و
طبیعنی جلنوه دادن مشنکالت ارتبناطی والندین بنا فرزندانشان ،آشنایی با مفاهیم اصلی توضیح اهمیت بازی ،فهرستی از اسباب بازیها،
قنوانین و نحنوه اجنرای جلسنات بنازی والندین بنا کودکان در منزل ،مکان و زمان بازی
تشخیص چهار احساس اصلی (شادی ،غم ،خشم و ترس ،).ایفای نقش پاسخ همدالنه ،آموزش اصول بازی درمانگری والدینی ،آموزش
پاسخدهی همدالنه به کودک ،تمرین پاسخدهی همدالنه و پر کنردن برگه پاسخ احساسی
آموزش چهار اصل بازی :کودک در جلسات بازی هدایتگر است .توجه به احساسات کودک از طریق حالتهای چهره ،بندن ،لحنن صندا،
کالم کودک .انعکاس ادراک والدین از احساسات کودک ،قاطعیت در زمینه محدودیتها ،تعیین اهداف بنازی شنامل بنروز احساسنات و
هیجانات کودک .تهیه اسباب بازی :اسباب بازیهای مربوط به زندگی واقعی ،اسباب بازیهای مربوط به برونریزی خشم .اسباب بازیهایی
برای خالقیت
آموزش بایدها و نبایدهای جلسات بازی (بازی در مکنان و زمنان مشنخص ،چیندن یکسنان اسنباب بازیها ،هندایتگر بنودن کنودک،
بازگرداندن مسئولیت به کودک ،سرزنش نکردن در قبال خواسنته نامناسنب ،توصنیف شنفاهی بنازی ،تعینین محدودیتهای بنازی و
قاطعیت در آنها  ،تقویت فرایند تالش و تشویق تالش کودک) نبایدها (انتقاد نکردن ،تحسین نکنردن ،عندم پرسنش سنؤال هدایتگراننه،
عدم قطع جلسات بازی ،عدم آموزش و اطالعات)
آموزش مهارت محدودیت گذاری برای رفتارهای نامناسب کودکان .اعمال مراحل سه گانه محدودیت شامل انعکاس همدالننه و صنمیمی
احساسات کودک ،بیان محدودیت در قالب جمالت کوتاه و واضح ،ارائه جایگزین قابل قبنول ،بینان دالینل محندودیت گنذاری ،آمنوزش
زمان محدودیت گذاری.
چگونگی صحبت با کودک ،اهمیت شناخت احساسات خود ،فهرست مهارتهای جلسه بازی نظیر حفظ سناختار ،همندلی ،دنبالهروی ،پرهیز
از سؤال و رهنمود دادن ،شرکت در بازی ،فروروی در نقش تخیلی ،تطابق لحن صدا و حالت چهرهای با حالت کودک
روشهای حق انتخاب دادن (حق انتخاب دادن به صورت ساده و قدرت بخشیدن به کودک ،حق انتخاب دادن به عنوان پیامند مثبنت و
حق انتخاب دادن برای تقویت قوانین خانه).
مرور مباحث و مهارتهای مطرح شده در سیر جلسات ،حق انتخاب دادن ،محدود کردن و ترغیب کردن ،محدودیت گذاری به صورت
پیشرفته به شکل توضیح عواقب کنار ،تعمنیم محدودیت به خارج از جلسه ،اجرای پسآزمون.

روش تحلیل دادهها
دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSویراست  22و روش آمناری تحلینل کووارینانس چنندمتغیری
تحلیل شدند.
یافتهها
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دامنه سنی شرکتکنندگان از  4تا  6سال و میانگین سنی گروه آزمایش  4/66و میانگین سنی گروه کنترل  4/75بود.
جدول  2یافتههای توصیفی ابعاد رفتار خوردن را برحسب عضویت گروهی و مراحل ارزیابی نشان میدهند.
جدول  .2شاخصهای توصیفی ابعاد رفتار خوردن کودکان بر حسب عضویت گروهی و مراحل ارزیابی
متغیرها

گروه کنترل

آماره توصیفی

شادکامی

کیفیت زندگی

گروه آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

60/82

20/84

20/79

33/95

انحراف معیار

94/2

07/2

27/2

17/3

میانگین

143/46

148/80

132/46

135/73

انحراف معیار

8/55

8/92

9/05

11/05

جهت تجزیهوتحلیل نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس
مستلزم رعایت مجموعهای از پیشفرضها میباشد .همان گونه که اشاره گردید گمارش آزمودنیها به گروههای پژوهش
به صورت تصادفی انجام شده است .همچنین با توجه به استفاده از ابزارهای استاندارد جهت ارزیابی متغیرهای وابسته،
پیشفرض فاصلهای بودن مقیاس اندازهگیری متغیرهای وابسته رعایت شده است .از سوی دیگر حجم دو گروه آزمایش و
کنترل در این پژوهش مساوی با  12نفر بوده است که حجمی مساوی را نشان میدهد .گمارش تصادفی معموالً با نرمال
بودن توزیع همراه است و نیازی به ارزیابی مستقل ندارد (مولوی .)1386 ،اما جهت حصول اطمینان از توزیع نرمال دادهها
از آزمون شاپیرو-ویلکز جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون لوین جهت تساوی واریانس نمرات استفاده شد و
پیشفرضهای استفاده از تحلیل کوواریانس تأیید گردید () .Box's M=30.046, Sig=.882, F=.696جدول 3
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری را در رابطه با اثربخشی فیلیال تراپی بر رفتار خوردن کودکان نشان میدهد.
جدول .3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در رابطه با اثربخشی فیلیال تراپی بر رفتار خوردن کودکان
منبع
تغییرات
گروه

اثرپیالیی
المبدای ویلکز
اثرهاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش

f

0/940
0/060
15/667
15/667

20/144
20/144
20/144
20/144

درجه آزادی

درجه آزادی

فرض
7
7
7
7

خطا
9
9
9
9

معناداری

اندازه اثر

0/001
0/001
0/001
0/001

0/940
0/940
0/940
0/940

توان
آماری
1
1
1
1

با توجه به نتایج جدول  3بین نمرات پسآزمون گروه آزمایش و گروه کنترل حداقل در یکی از مؤلفههای مربوط به رفتار
خوردن کودکان تفاوت وجود دارد .جهت بررسی دقیقتر این تفاوتها نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به هر مؤلفه در
ادامه گزارش شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوورایانس چند متغیری جهت مقایسه گروههای پژوهش در ابعاد رفتار خوردن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

907/500

1

907/500

17/292

0/001

0/360

کیفیت زندگی

2150/533

1

2150/533

43/216

0/001

0/593
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خطا

1393/333

28

کل

745528/000

30

49/762

بر اساس یافتههای جدول  ،3تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل در نمرات پسآزمون ایرادگیری از غذا،
لذت از غذا ،پرخوری هیجانی و کم خوری هیجانی مشاهده میشود و افراد گروه آزمایش نسبت به افراد گروه کنترل
میانگین نمرات کمتری در نمرات پسآزمون در این مؤلفهها کسب کردهاند ( .)p<0/05با توجه به میزان اندازه اثر به
دست آمده میتوان گفت که  68درصد از تغییرات مربوط به ایرادگیری از غذا 43 ،درصد از تغییرات مربوط به لذت از غذا،
 67درصد از تغییرات مربوط به پرخوری هیجانی 59 ،درصد از تغییرات مربوط به کم خوری هیجانی ،در نتیجه عضویت
گروهی میباشد (.)p<0/05
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی به شیوه فیلیال تراپی بر رفتار خوردن کودکان پیشدبستانی انجام
شد .نتایج نشان داد که مداخله بازی درمانی به شیوه فیلیال تراپی باعث بهبود ابعاد ایرادگیری از غذا ،لذت از غذا،
پرخوری هیجانی و کم خوری هیجانی کودک شده است .این نتایج به طور غیرمستقیم با نتایج پژوهشهای کیانی،
میرزایی و حسینی( ،)2020عدیلی و همکاران( ،)2019سلطانی و همکاران ( ،)1398عابدی و همکاران ( ،)1396حسنزاده
و همکاران ( )1395و عدیلی و همکاران )1394( ،همخوان و همسو میباشد که اثربخشی فیلیال تراپی را در کاهش
مشکالت هیجانی رفتاری کودکان نشان دادهاند.
آموزش فیلیال تراپی به والدین میتواند مهارتهای والدین و به دنبال آن ،کودکان را افزایش دهد .در فرایند این
آموزش ،والدین میتوانند به درک و پذیرشی مطلوب در زمینه رفتار کودک دست یابند .این مسئله سبب بهبود سبکهای
والدگری و ترمیم روابط عاطفی میان والدین و کودک میگردد .با بهبود بافت خانواده و شیوه تعامل اعضا با یکدیگر و
مخصوصاً بهبود تعامل والدین با کودک ،حضور والدین و شناخت و پذیرش این احساسها از سوی آنها ،تالش برای
درک این احساسها و عدم قضاوت یک جانبه ،سبب درهم شکستن بازداری و چرخههای ارتباطی معیوب بین والد و
کودک شده و در نتیجه بسیاری از رفتارها از قبیل اضطراب ،تکانشگری و پرخاشگری در کودک کاهش مییابد ،امری
که میتواند به طور مستقیم بر ابعاد رفتار خوردن از قبیل پرخوری و کم خوری های هیجانی تأثیر بگذارد .همچنین ایجاد
جوی غیرقضاوتی ،پذیرنده و همراه با درک متقابل برای کودک در جریان بازی منجر به بهبود رابطه با والدین و کاهش
رفتارهای مخرب کودک میگردد؛ چرا که برای کودکان ،اغلب بیان شفاهی احساسات مشکل است ،درحالی که کودک در
فرایند بازی میتواند احساساتش را بیان کند .این مسئله نقش مهمی در کاهش مشکالت رفتاری و هیجانی کودک دارد.
چرا که مشکالتی از قبیل مشکالت مربوط به رفتار خوردن میتواند نوعی جنگ قدرت بین فرزندان با والدین باشد.
در فیلیال تراپی بر شناسایی احساسات کودک (غم ،شادی ،خشم و ترس) تأکید زیادی میشود در نتیجه احساس
اعتماد ،امنیت و نزدیکی بین والدین و فرزندان ایجاد میگردد و احساس لذت و خوشی افزایش مییابد .نحوه برخورد با
کودک (انعکاس کالمی و غیرکالمی و همدردی با کودک) نیز منجر به یادگیری ابراز صحیح احساسات در کودک می
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شود (عابدی ،سیدقلعه و بهرامی پور .)1396 ،در فیلیال تراپی بر ارتقای عزتنفس کودکان از طریق سرزنش نکردن و
تشویق کردن تأکید میشود .اتخاذ این رویکرد سبب میگردد هرگاه کودک نتوانست کاری را انجام دهد یا دچار آسیب
شد ،به جای مضطر ب شدن بتواند با آرامش احساسات خود را با والدین مطرح نماید و اطمینان داشته باشد والدین با او
همدردی خواهند کرد ،همین عامل میتواند باعث افزایش عملکرد کودک شده باشد.
در پژوهش حاضر به علت مطرح شدن تفاوتهای فردی کودکان و کشف آن از سوی مادر و فراهم کردن تحریک
بهینه متناسب با آن ،همچنین تأکید بر ارتباطات هیجانی ،ایجاد و تداوم بخشیدن آن در جریان بازی روزانه با کودک و
مشاهده آن و دادن بازخوردهای الزم متناسب با زوج مادر -فرزند و اصالح آن ،همچنین دنبال کردن میل کودک در
جریان بازی به جای کنترل و هدایت کودک و در کل ارتباط عاطفی مادر -فرزند موجب تعمیق احساس نزدیکی در
کودک شده و صمیمیت و نزدیکی بین مادر -کودک افزایش یافته و رفتار خوردن کودکان که همواره تابعی از نوع روابط
بین فردی افراد است نیز به تبع ارتقای روابط والد کودک اصالح شده است .همچنین میتوان به این نکته اشاره کرد که
با تأکید بر مسائل ارتباطی مثل لذت مشترک ،توجه مشترک ،ارتباط دوطرفه ،صمیمیت ،ایجاد حلقههای ارتباطی بین
والد -فرزند و گسترش آن ،همچنین مشاهده آن در رابطه والد -فرزند و اصالح آن میتواند باعث بهبود رفتار خوردن در
کودکان شده باشد .از دیگر پیامدهای مثبت این برنامه حضور مادران در جلسات درمانی است ،زیرا که فرصتی است تا
پاسخهای انطباقی را به کودک خود آموخته و این پاسخها را تقویت نمایند .این امر وقتی محقق میشود که والدین
مشکالت کودکان را بفهمند و راهکارهای علمی و مؤثر برخورد با این مشکالت را بیاموزند .امری که به واسطه شرکت
در جلسات فیلیال تراپی محقق میشود .همچنین فرایند گروهی حاکم بر این برنامه میتواند امری مهم در تأثیرگذاری آن
باشد .زیرا والدینی که دارای کودکان دچار مشکل هستند ،احساسات و هیجانات آنها در قالب گروه تعدیل و به گونهای
همدالنه انعکاس داده میشود ،در نتیجه آگاهی و بینش بیشتری کسب میکنند .همچنین انجام تکنیکها و تمرینهای
این مداخله توسط والدین در منزل یکی دیگر از فواید کارکرد این مداخله است که باعث پویایی درون خانواده و درگیر
کردن اعضای خانواده جهت برطرف نمودن مشکالت رفتاری کودکان و مشکالت ارتباطی اعضای خانواده است ،امری
که میتواند اصالح رفتار خوردن کودکان را نیز به دنبال داشته باشد .پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهشهای حوزه
علوم رفتاری دارای محدودیتهایی بود ازجمله اینکه :نمونه پژوهش حاضر صرفاً مادران دارای کودکان پیشدبستانی
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بوده و در تعمیم نتایج به سایر جمعیتهای سنی و سایر نقاط باید جوانب
احتیاط را رعایت نمود .از دیگر محدودیتهای این پژوهش نبود دوره پیگیری بود که بواسطه محدودیتهای زمانی
امکان پیگیری بلندمدت وجود نداشت .همچنین یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش عدم کنترل متغیرهای جمعیت
شناختی ازجمله تحصیالت و وضعیت اجتماعی اقتصادی به عنوان متغیرهای اثرگذار در پژوهش میباشد .در راستای
نتایج پژوهش حاضر به محققین پیشنهاد میشود که ضمن رفع محدودیتهای پژوهش حاضر در تحقیقات آینده و با
توجه به کوتاهمدت بودن و در نتیجه مقرون به صرفه بودن و همچنین تمرینات رویکرد بازی درمانی مبتنی بر روابط
والد -کودک نسبت به سایر رویکردهای درمانی که سادهتر و قابل فهم تر است ،پیشنهاد میشود که متخصصان ،روان
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شناسان ،روانپزشکان و مشاوران در درمان مشکالت مربوط به خورد و خوراک کودکان فیلیال تراپی را به عنوان شیوهای
نوین و مؤثر مدنظر داشته باشد.
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