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چکیده

Abstract

planning are necessary and effective at childhood sensitive period.

 خلقوخو، نظر به فراوانی بیماران مبتلا به سردرد و تأثیر آن در عملکرد:مقدمه
و اثر روزافزون آن در سلامت جسمی و کیفیت زندگی و زیانهای روانی و
 تیپ شخصیتی،اجتماعی؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی
: روش. و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سردردهای میگرنی و سالم استD
مطالعات حاکی از این است که بسیاری از کودکان و نوجوانان به انواع
 در این میان اختلالات برونیسازی.مشکلات و اختلالات رفتاری مبتلا هستند
 از طرفی شیوع.شده بهعنوان محور اختلالات رفتاری شناختهشده است
 لذا هدف این مطالعه.اضافهوزن در این رده سنی نیز افزایش پیدا کرده است
مقایسه اختلالات رفتاری برونیسازی شده در پسران دارای اضافهوزن با
 جامعه آماری شامل کلیه: روش بررسی.پسران دارای وزن طبیعی است
دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران است که با استفاده از روش
 منطقه شش انتخاب و در بین مدارس موجود در این،نمونهگیری خوشهای
 دانشآموز بهعنوان نمونه222 منطقه دو مدرسه پسرانه و بهطورکلی
)CBCL(  از چکلیست رفتاری کودکان.موردپژوهش انتخاب شدند
 نتایج با استفاده از روش: یافتهها.بهعنوان ابزار در این مطالعه استفاده گردید
تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بهطورکلی اختلالات رفتاری
برونیسازی شده بین پسران دارای اضافهوزن با پسران دارای وزن طبیعی در
 تفاوت معنیداری وجود دارد و این تفاوت در اختلالP< 2/20 سطح
سلوک و اختلال بیاعتنایی مقابلهای دیده شد درحالیکه بین این دو گروه در
.)P< 2/20( اختلال بیش فعالی ـ کمبود توجه تفاوت معنیداری دیده نشد
 با توجه به نتایج پژوهش حاضر آگاهی دادن و تغییر نگرش:نتیجهگیری
والدین در پیشگیری از بروز چاقی و اضافهوزن و درنهایت مشکلات رفتاری
ضروری به نظر میرسد و ازآنجاییکه انحراف از وزن طبیعی با رفتارهای
نامناسب و پرخطر مرتبط است مداخلات زودهنگام و برنامهریزیهای
.مناسب در این زمینه در دوران حساس کودکی بسیار مؤثر و ضروری است

Keywords: Externalized Behavioral Problems, Overweighting,

. پسران، اضافهوزن، اختلالات رفتاری برونیسازی شده:واژگان کلیدی

Objective: Investigations imply that many of children and
adolescents have kinds of behavioral problems and disorders. In
this case, externalized problems have been distinguished as central
problems. On the one hand overweighting prevalence has strongly
increased in this age range. Therefore, the aim of this study is the
comparison of externalized behavioral problems in overweighting
and normal children. Method: Statistical population consist of all
Tehran city elementary students that were selected by cluster
sampling; in the way that among education and training sections,
section 6 was selected and among schools in this section two male
school and 220 students were selected as research sample.
Children Behavioral Check List (CBCL) was research tool.
Results: Results of multivariate Variance (MANOVA) showed
that

behavioral

problems

have

significant

difference

in

overweighting and normal children (p<0/05) and this difference
was observed in Conduct and Oppositional Defiant problems,
whereas there wasn`t significant difference between Attention
Deficiency-Hyperactivity Disorders and Oppositional Defiant
problems (p>0/05). Conclusion: According to the results of this
research awareness and parents attitude changing is needed in
prevention of overweighting and obesity and finally behavioral
problems. As deviation of normal weight is related to risky and
inappropriate behaviors, on-time interventions and appropriate

Children.

 مهناز علیاکبری دهکردی:*نویسنده مسئول
*

Corresponding Author: Mahnaz Aliakbari Dehkourdi

7

Email: m_akbari@pnu.ac.ir

مهناز علیاکبری دهکردی :مقایسه اختلالات رفتاری برونیسازی شده در پسران دارای اضافهوزن با پسران دارای وزن طبیعی ...

مقدمه
پژوهشها نشان داده است که  41تا  22درصد از

این اختلال نامطلوب بوده و کودکان مبتلا در

کودکان و نوجوانان با انواع مشکلات و اختلالات

سالهای آینده در معرض خطر مشکلات دیگری

رفتاری و هیجانی دست به گریباناند (زنگ،

همچون اختلال یادگیری ،اختلال خلقی ،اضطراب

 .)2222آشنباخ و رسکورلا ( ،)2224معتقدند که

و سوءمصرف مواد (مامرشتین ،)2222 ،اختلال

اختلالات رفتاری دوران کودکی را میتوان عمدت ًا

شخصیت ضداجتماعی (ریچارد و همکاران،

در دو بعد گسترده طبقهبندی کرد که عبارتاند از

 )2222هستند .همچنین ناسازگاریهای شغلی و

و اختلالات

خانوادگی و زناشویی نیز از مسائل دیگری است

اختلالات درونی سازی شده

4

برونیسازی شده .2جنسون ،کریج ،بویسی و

که مطرح میشود.

پیکت ( ،)2221رفتارهای برونیسازی شده را

پیشینه پژوهشی حاکی از ارتباط بین

رفتارهایی میدانند که به سمت بیرون از کودک

اضافهوزن با مشکلات رفتاری است (ارهات و

جهت دارند و بیشتر افرادی را که با کودک رابطه

همکاران2222 ،؛ مامون و همکاران2222 ،؛

متقابل دارند ،مانند والدین ،معلمان و همسالان را

فرهت ،اینوتی و سیمونز ـ مورتون2242 ،؛ پات،

تحت تأثیر قرار میدهند .رفتارهایی چون

آلبارات ،هینی ،هببراند و پاولی ـ پات.)2248 ،

بحثوجدل ،شکستن قوانین و عدم اطاعت که

اضافهوزن و چاقی کودکان و نوجوانان یک

باعث میشود افراد دیگری غیر از خود کودک

نگرانی رو به رشد است و شیوع آن از سال 4212

مورد آزار قرار گیرند .درواقع این مشکلات

تقریباً سه برابر شده و چاقی در ده سال گذشته

منعکسکننده تعارضهای کودک با محیط

بهشدت افزایش یافته است (اوگدن ،کاررول،

پیرامونش است (مرادی مطلق ،عابدین و حیدری،

کیت و فلیگال .)2242 ،در ایران نیز میرمیران،

 .)4811اختلالات برونیسازی شده از مقاومترین

میربلوکی ،محمدی نصرآبادی و عزیزی (،)4812

اختلالات دوران کودکی بوده و بهعنوان محور

طی مطالعهای گزارش کردند که شیوع وزن

مشکلات رفتاری کودکان شناختهشدهاند (به نقل

غیرطبیعی اعم از لاغری ،اضافهوزن و چاقی در

از بیرامی .)4811 ،این اختلالات در قالب سه

نوجوانان تهرانی بالا بوده است بهطوریکه %42/6

اختلال بیش فعالی ـ کمبود توجه (،8)ADHD

نوجوانان تهرانی دارای اضافهوزن هستند که از

621سلوک ( 1)CDو اختلال نافرمانی مقابلهای
اختلال

این تعداد  %44/1پسر و  %48/8دختر بودند.

( 0)ODDدر  DSM-IVارائهشده است (ریچارد،

بهطورکلی تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده که

باربارا ،آندرو ،جن و آدرین .)2222 ،پیشآگهی

نرخ آسیبهای روانی در کودکان دارای اضافهوزن
و چاق بیشتر بوده است (هبه برند و هرپرتز ـ

1. Internalizing disorders
2. Externalized disorders
3. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
4. Conduct Disorder
5. Oppositional Defiant Disorder

8

دهلمان .)2222 ،مامون و همکاران ( ،)2242طی
مطالعه طولی گزارش کردهاند که مشکلات رفتاری
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در دوران کودکی و نوجوانی ،اضافهوزن را در

هریس ،علی پور ،جان بزرگی ،موسوی و نوحی،

بزرگسالی پیشبینی میکند .مطالعات اخیر نشان

.)4824

داده است که بین اضافهوزن و  ADHDرابطه

دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی

وجود دارد (آگرانات ـ میجد و همکاران2220 ،؛

است که در آن شخصیت فرد پایهریزی و شکل

کرتز و همکاران2226 ،؛ کرتز و مورکیلو ـ پنالور،

می گیرد .اغلب اختلالات و ناسازگاری های

2242؛ کرتز و ونسینزی .)2242 ،البته شواهد بر

رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود

ارتباط بین اضافهوزن و  ADHDبهطور کامل

توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت

سازگار نیست و بعضی مطالعات عدم ارتباط بین

صحیح در روند رشد و تکامل است .از طرفی

این دو متغیر را نیز گزارش کردهاند (ماستیلو و

مطالعات نشان داده است که چاقی دوران کودکی

همکاران2228 ،؛ بریت ،کلوز ،وربیکن و ولیبرج،

با چاقی دوران بزرگسالی ارتباط مستقیم دارد و

2222؛ کارتز و همکاران2222 ،؛ دوبنو ـ رز ،پری

معمولاً کودک چاق ،بزرگسال چاق خواهد شد

و برگر .)2242 ،پینه ،کوهن ،بروک و کاپلان

که چاقی خطرات بسیاری را نیز به همراه دارد

( ،)4222طی مطالعهای گزارش کردند که اختلال

(مولوانی ،کی ایمینگ ،گودوین و کوآن،)2226 ،

سلوک با افزایش وزن در ارتباط است .همچنین

بنابراین مطالعات در این دوران به جهت شناخت

مطالعات دیگری ارتباط مثبت بین اضافهوزن با

عوامل مؤثر ،پیشگیری و مداخلات مربوطه از

سیگار کشیدن (کاولی ،مارکوئیتز و تراس2221 ،؛

اهمیت زیادی برخوردار است .همچنین بیشتر

لاری ،گلاسکا ،فولتون ،وچسلر و کان،)2222 ،

مطالعات صورت گرفته در ا یران به شیوع

نوشیدن الکل (استراس2222 ،؛ پاچ ،نلسون ،لایتل،

اضافه وزن و چاقی پرداخته و اختلالات رفتاری

مو و پری ،)2221 ،مصرف مواد مخدر (برگ،

برونیسازی شده کمتر موردتوجه قرارگرفته است،

سیمونسون و رینکوئیست2220 ،؛ آدمز و رینی،

همچنین در نتایج مطالعات تناقضاتی دیده

2222؛ مک لارن ،بک ،پترن ،فیک و ادیر،)2221 ،

می شود؛ لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه

زورگیری و قلدری (جانسن و همکاران2221 ،؛

مشکلات برونی سازی شده در پسران دارای

گریفیت ،ولک ،پیج و هاروود )2226 ،و درگیری

اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی صورت

و خشونت (هسلر و همکاران2221 ،؛ پاچ و

گرفته است.

همکاران2221 ،؛ زلر ،ریتر ـ پارتیل و رامی،
 )2221در نوجوانان را نشان دادهاند .بهطورکلی

روش

پیامدهای روانشناختی چاقی ازجمله کاهش

طرح پژوهش حاضر یک طرح توصیفی ـ

سطوح حرمت خود ،ضعف تصویر خود ،کیفیت

مقایسهای است که روی  222نفر از دانشآموزان

زندگی و افزایش امکان ابتلا به اختلالات روانی

پسر مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد .با

قابلتوجه است (اوگدن2222 ،؛ به نقل از آگاه

استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دو مدرسه
9
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در منطقه شش شهر تهران انتخاب گردید و پس

طراحیشده است .چکلیست رفتاری کودک

از اخذ مجوز از مدیر مدرسه و رضایت آگاهانه

توسط والدین یا فردی که سرپرستی کودک را به

نسبت به شرکت در این پژوهش ،پرسشنامه

عهده دارد ،در سنین  6تا  44سال ،تکمیل

توسط والدین تکمیل گردید .برای انجام کار قد و

میگردد .این چکلیست رفتاری شامل دو بخش

وزن دانشآموزان ثبت گردید و با توجه به آن

است؛ بخش اول دربرگیرنده سؤالات باز پاسخی

شاخص توده بدنی ( 4)BMIمحاسبه شد و

است که مربوط به صلاحیت کودک در زمینههای

دانشآموزانی که بیماری جسمانی خاصی

مختلف نظیر فعالیتهای وی ،روابط اجتماعی و

نداشتند ،همچنین از دارویی که در وزن مؤثر

 ...میشود و بخش دوم نیز شامل درجهبندی

باشد ،استفاده نمیکردند بهعنوان شرکتکننده

مشکلات عاطفی ـ رفتاری کودک است .در این

انتخاب شدند .همچنین از دیگر معیارهای ورود

قسمت  448ماده وجود دارد که پاسخدهنده بر

به نمونه اینکه ،دانشآموزان باید در محدوده سنی

اساس وضعیت کودک در شش ماه گذشته ،هر

 2تا  44سال باشند.

ماده را بهصورت صفر ،یک و دو (نادرست تا

ازجمله خصوصیات گروه نمونه میتوان به

حدی درست و کاملاً درست) درجهبندی میکند.

این موارد اشاره کرد که  6درصد شرکتکنندگان

این مقیاس دو گروه از مشکلات رفتاری کودکان

 1سال سن داشتند 26 ،درصد  2ساله 8 ،درصد

را بررسی میکند .یکی از این گروهبندیها

 42ساله و  26درصد  44ساله بودند .از بین تعداد

مشکلات درونی سازی شده نام دارد و سه

شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  486نفر دارای

نشانگان مشکلات عاطفی (افسردگی) ،اضطرابی و

اضافهوزن بودند و  11نفر دارای وزن طبیعی.

شکایات جسمانی را در برمیگیرد و گروهبندی

همچنین از دیگر خصوصیات گروه نمونه میتوان

دوم که برونیسازی شده نامیده میشود ،سه

اشاره کرد که  81/1درصد پدران دارای شغل

نشانگان بیش فعالی ـ کمبود توجه ،بیاعتنایی

دولتی و  08/6درصد شغل آزاد داشتند .مادران

مقابلهای و سلوک را در برمیگیرد .بدین ترتیب

این دانشآموزان هم  61/1درصد خانهدار28/2 ،

نمره خام مشکلات درونی و برونیسازی شده را

درصد شاغل بودند .بیشترین میزان تحصیلات در

میتوان بهآسانی با جمع نمره خام دو یا سه

درجه لیسانس هم در پدران با  %12/1و هم در

نشانگان مربوط به دست آورد .در پژوهش حاضر

مادران با فراوانی درصدی  %12/1است.

فقط از سؤالاتی استفاده شد که مشکلات

در این پژوهش جهت بررسی مشکلات
رفتاری از چکلیست رفتاری کودکان ()CBCL

2

برونیسازی شده را میسنجند.
مشکلات

رفتاری

کودک

یکی

از

استفاده شد .این مقیاس در سال  4224توسط

شاخصترین ابزار سنجش و تشخیص اختلالهای

آشنباخ برای تعیین مشکلات رفتاری کودکان

کودکی به شمار میرود که روایی و اعتبار آن در

1. Body Mass Index
2. Child Behavior Checklist

61

پژوهشهای مختلف به اثبات رسیده است (دولان
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و رنی2222 ،؛ یانگستروم ،یانگستروم و استار،

نیز معناداری همه ضرایب همبستگی در سطح بین

 .)2220پایایی این مقیاس در سطح نسبتاً بالایی

دامنه  2/22تا  2/81مشخص کرده است (مینایی،

قرار دارد و دامنه آن از  2/60تا  2/10برای

 .)4811بعد از هنجارسازی ایرانی ،این پرسشنامه

فهرست رفتاری کودک و  2/21تا  2/11برای

در بسیاری از پژوهشهای داخلی مورداستفاده

فهرست خود گزارش دهی است .ضرایب آلفای

قرار گرفت که نشان از معتبر بودن این ابزار است.

مقیاسهای سندرمی مبتنی بر  DSMدر سطح

تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش توسط برنامه

رضایتبخشی قرار دارد و دامنه آن از  2/61تا

نرمافزاری  SPSSنسخه نوزدهم صورت گرفت.

 2/14برای فهرست رفتاری کودک است .همچنین

جهت تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از

مقیاسهای سندرمی مبتنی بر تجربه نیز در سطح

روشهای آماری توصیفی شامل میانگین و

رضایتبخشی قرار دارد و دامنه آن از  2/62تا

انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تحلیل

 2/11برای  CBCLگزارش شده است .ضریب

واریانس چند متغیری ( )MANOVAاستفاده

همسانی درونی برای خرده مقیاس مشکلات بیش

شد.

فعالی  ،2/22مشکلات بیاعتنایی مقابلهای  2/12و
مشکلات سلوک  2/22گزارش شده است .در

یافتهها

هنجاریابی این آزمون در جمعیت ایرانی به

ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر

ضرایب همسانی درونی مقیاسها و زیر

(میانگین و انحراف استاندارد) در جدول شماره 4

مقیاسهای  CBCLبین  2/12تا  2/28دست

ارائهشده است.

یافتند .اعتبار آزمون – بازآزمون (بین  0تا  1هفته)
جدول  .6شاخصهای توصیفی مشکلات برونیسازی شده در گروه پسران دارای اضافهوزن با وزن طبیعی
متغیر
بیش فعالی –کمبود توجه
بیاعتنایی مقابلهای
سلوک
کل مشکلات برونیسازی شده

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

دارای اضافهوزن

2/21

2/22

وزن طبیعی

2/02

4/20

دارای اضافهوزن

4/18

4/11

وزن طبیعی

4/28

4/0

دارای اضافهوزن

8/18

8/10

وزن طبیعی

2/02

8/2

دارای اضافهوزن

0/21

1/2

وزن طبیعی

8/2

8/22

همانگونه که در جدول  4ملاحظه میشود،

مشکلات برونیسازی شده نسبت به گروه

دانشآموزان دارای اضافهوزن نمرات بیشتری در

دانشآموزان دارای وزن طبیعی به دست آوردند.
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بهاینترتیب میانگین مشکلات برونیسازی شده

چند متغیری استفاده شد .بر اساس تحلیل

بهطورکلی در دانشآموزان دارای اضافهوزن

واریانس چند متغیری (=2/208

( )0/21نسبت به گروه دارای وزن طبیعی ()8/2

 Lambdaو  F = 1/21در سطح معنیداری

بیشتر است .همچنین در مشکلات بیش فعالی

 )P= 2/228میتوان بیان کرد که این بررسی

ـکمبود توجه ،بیاعتنایی مقابلهای و سلوک

ازلحاظ آماری در سطح  P< 2/20معنیدار است.

میانگین نمرات بهدستآمده در گروه دانشآموزان

جهت پی بردن به اینکه کدامیک از مشکلات

دارای اضافهوزن از دانشآموزان دارای وزن

برونیسازی شده در گروه دانشآموزان پسر دارای

طبیعی بیشتر است.

اضافهوزن با دانشآموزان پسر دارای وزن طبیعی

Wilks

همچنین جهت آزمون هدف پژوهش که

تفاوت معنیدار دارند ،از تحلیل واریانس یکراهه

عبارت از مقایسه مشکلات برونیسازی شده در

در متن  MANOVAاستفاده گردید که نتایج

دانشآموزان دارای اضافهوزن با دانشآموزان

حاصل از آن در جدول شماره  2درج شده است.

دارای وزن طبیعی بود ،از روش تحلیل واریانس
جدول  .9نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکراهه در متن  MANOVAبر روی مشکلات برونیسازی شده
متغیر وابسته

میانگین مجذورات

F

sig

اندازه اثر

توان آزمون

بیش فعالی کمبود توجه

2/81

4/06

2/24

2/222

2/281

بیاعتنایی مقابلهای

41/2

6/4

2/241

2/22

2/622

سلوک

11/24

6/22

2/24

2/28

2/286

کل مشکلات برونیسازی شده

461/60

44/24

2/224

2/21

2/24

بر اساس جدول شماره  2نمرات هرکدام از

همچنین نتایج حاصل از جدول شماره  2نشان

متغیرها به شرح زیر است :مشکلات بیش فعالی ـ

میدهد که مشکلات سلوک و بیاعتنایی مقابلهای

کمبود توجه ( F =4/06و  ،)p =2/24مشکلات

در سطح  p >2/20نیز تفاوت معنیدار است

بیاعتنایی مقابلهای ( F = 6/4و ،)p =2/241

درحالیکه بین دو گروه از دانشآموزان دارای

مشکلات سلوک ( F = 6/22و  )p =2/24و کل

اضافهوزن با دانشآموزان دارای وزن طبیعی

مشکلات برونیسازی شده ( F = 44/24و

ازلحاظ متغیر بیش فعالی ـ کمبود توجه تفاوت

.)p =2/224

معنیداری بین دو گروه دیده نمیشود.

همانطور که جدول شماره  2نشان میدهد
بهطورکلی مشکلات برونیسازی شده در دو گروه

نتیجهگیری و بحث

دانشآموزان دارای اضافهوزن با دانشآموزان

همانطور که بیان شد هدف پژوهش حاضر پاسخ

دارای وزن طبیعی تفاوت معنیدار وجود دارد.

به این سؤال بود که آیا اختلالات برونیسازی شده
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شامل اختلال بیش فعالی – کمبود توجه،

از طرفی تأثیرپذیری از همسالان در این دوران

بیاعتنایی مقابلهای و سلوک در بین پسران دارای

بسیار بالا است و چنانچه همسالان دچار

اضافهوزن با پسران دارای وزن طبیعی تفاوت

مشکلات رفتاری باشند ،شیوع این رفتارها نیز

معنیداری وجود دارد؟ نتایج نشان داد که بین این

افزایش پیدا می کند .به عبارتی نوجوانان معمولاً

دو گروه ازلحاظ مشکلات سلوک و بیاعتنایی

انجام رفتارهای نامناسب ازجمله استفاده از مواد

مقابلهای تفاوت معنیدار است ( .)P< 2٫20این

مخدر را یک هنجار در بین خود تلقی می کنند

نتایج با برخی پژوهشهای پیشین هماهنگ است

چر اکه همسالانشان از آن ها استفاده میکنند

(پینه و همکاران4222 ،؛ کاولی و همکاران،

(فرهت و همکاران .)2242 ،همچنین میتوان به

2221؛ لاری و همکاران2222 ،؛ جانسن و

نقش استرس نیز در تبیین نتایج اشاره کرد.

همکاران ،2221 ،هسلر و همکاران ،2221 ،پاچ و

مطالعات نشان داده است که کودکان وقتی دارای

همکاران2221 ،؛ زلر و همکاران .)2221 ،ازجمله

اضافه وزن هستند کمتر از سوی همسالانشان

میتوان به مطالعه فرهت و همکاران ()2242

موردپذیرش واقع میشوند و این باعث تحقیر و

اشاره کرد که طی مطالعهای گزارش کردند که

سرخوردگی آنها میشود ،بنابراین برای جبران

اضافهوزن و چاقی ارتباط معنیداری با مصرف

این کمبود به رفتارهای نامناسب رو میآوردند

مواد مخدر در نوجوانان دارد؛ همچنین نتایج نشان

(بوکر ،گالاهر ،یوگر ،ریت ـ اولسون و جانسون،

خشونتآمیز،

 . ) 2221ازجمله می توان به مطالعه سوریس

پرخاشگری و قلدری در بین پسران نوجوان

( ، )2220اشاره ای داشت که گزارش کرده که

دارای اضافهوزن بیشتر است .در تبیین نتیجه

دخترانی که به بیماری های مزمن مبتلا هستند

پژوهش حاضر میتوان به این موضوع اشاره کرد

بیشتر به مصرف مواد مخدر روی می آورند.

که طبق مطالعات صورت گرفته انحراف از وزن

همچنین رفتارهای پرخاشگرانه بیشتر در پسران

ایدئال با افزایش مشارکت در رفتارهای نامناسب

دارای اضافهوزن دیده میشود و مطالعات پیشین

و پرخطر همراه است (فرهت و همکاران.)2242 ،

نشان داده اند که پسران به احتمال زیاد تری

البته نقش همسالان نیز بسیار بااهمیت است.

مشکلات برونی ساز ی شده را نسبت به دختران

معمولاً بچهها زمانی که با دوستان و همسالانشان

نشان می دهند ( کارد ،استاکی ،سالوانی و لیتل،

هستند ،بیشتر تمایل دارند که غذا بخورند (پات و

.)2221

داد

که

فراوانی

رفتارهای

همکاران .)2248 ،همچنین بعضی مطالعات نشان

نکته دیگری که در ارتباط با اختلال

دادهاند که کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات

بیاعتنایی مقابلهای ( )ODDمطرح میشود این

رفتاری نسبت به کودکانی که مبتلا به مشکلات

است که نظریات و تحقیقات فعلی نشان میدهند

رفتاری نیستند ،غذا را بهعنوان وسیلهای برای باهم

که دو اختلال سلوک و بیاعتنایی مقابلهای اگرچه

بودن و لذت بیشتر تلقی میکنند (داویس.)2242 ،

بهعنوان دو اختلال مجزا مطرح میشوند اما با
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یکدیگر ارتباط رشدی داشته و عوامل خطر

دادهاند که کودکان دارای اضافهوزن معمولاً

یکسانی برای هر دو اختلال شناسایی شده است.

سریعتر غذا میخورند ،کمتر غذا را میجوند و

مطالعاتی که وجود ارتباطات رشدی میان این دو

کمتر میتوانند از خوردن غذا بازداری کنند و

اختلال را نشان میدهند بر این باورند که تفاوت

همین خصوصیات در کودکان دارای  ADHDبه

میان این دو اختلال یک تفاوت کمی است ،نه یک

خاطر تکانشگری و عدم کنترل تکانهها نیز وجود

4

دارد (بیرت و همکاران)2222 ،؛ این پژوهش

) (ICDاین اختلال را شکل خفیفتری از اختلال

نتایج دیگری به دست آورد .بهطورکلی در مورد

سلوک میداند و بهجای در نظر گرفتن آن بهعنوان

 ADHDبا اضافهوزن نتایج مطالعات متناقض

یک اختلال مجزا ،آن را بهعنوان گونهای از اختلال

است؛ بنابراین به نظر میرسد در این خصوص

سلوک در نظر میگیرد ،بنابراین اگر ملاکها با

باید به متغیرها و عوامل دیگر ازجمله شرایط

اختلال سلوک مطابقت کنند ،در چنین موردی

خانوادگی،

تغییرات

تشخیص اختلال بیاعتنایی مقابلهای مطرح

بیولوژیکی و عصبی مغز ،الگوهای خواب کودک،

نمیشود (ایسو .)2228 ،اگرچه DSM-IV

 ...نیز توجه کرد و نیاز به مطالعات گستردهتر در

تشخیص اختلال بیاعتنایی مقابلهای را در حضور

این خصوص ضروری است.

تفاوت کیفی .طبقهبندی بینالمللی بیماریها

سبکهای

والدگری،

نشانههای کامل اختلال سلوک منتفی میداند ،اما

این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود

در ادبیات پژوهشی مشخص نشده است که چه

ازجمله اینکه پژوهش حاضر فقط روی

موقع این دو اختلال میتوانند باهم بروز کند

دانشآموزان دبستانی پسر شهر تهران صورت

(استینر و رمسینگ.)2222 ،

گرفت و بنابراین نتایج قابلتعمیم به دانش آموران

همچنین از نتایج پژوهش حاضر این بود که

دیگر مقاطع و شهرها نیست .از طرفی همانطور

بین دو گروه از پسران دارای اضافهوزن با وزن

که آشنباخ و همکاران ( ،)4212گزارش کردند،

طبیعی ازلحاظ مشکلات  ADHDتفاوت

پرسشنامه برای تعیین مشکلات رفتاری کودکان

معنیداری دیده نشد که این یافته نیز با برخی

قابل اعتماد است اما بهتر است ازنظر متخصص و

پژوهشها هماهنگ (ماستیلو و همکاران2228 ،؛

روانپزشک نیز بهره برد؛ بنابراین پیشنهاد میشود

بریت و همکاران2222 ،؛ کارتز و همکاران،

با احتساب محدودیتهای ذکرشده ،مطالعات

2222؛ دوبنو ـ رز و همکاران )2242 ،و با برخی

طولی و آیندهنگر جهت بررسی و شناخت هرچه

مطالعات ناهماهنگ است (آگرانات ـ میجد و

بیشتر عوامل مؤثر طراحی گردد .همچنین پیشنهاد

همکاران2220 ،؛ کرتز و همکاران2226 ،؛ کرتز و

میشود در مطالعات آینده از نمایه توده چربی

مورکیلو ـ پنالور2242 ،؛ کرتز و ونسینزی،

بدن ( 2)FMIاستفاده گردد.

 .)2242علیرغم اینکه برخی از مطالعات نشان

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ازآنجاییکه

1. International Classification of Diseases

2. Fat Mass Index
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بین مشکلات رفتاری و بالأخص مشکلات سلوک

کرد ،درهرصورت مداخلات زودهنگام و

و بیاعتنایی مقابلهای بین دو گروه از پسران دارای

برنامهریزیهای مناسب در این زمینه در دوران

اضافهوزن با پسران دارای وزن طبیعی تفاوت

کودکی بسیار مؤثر و ضروری است.

معنیدار وجود دارد ،آگاهی دادن و تغییر نگرش
والدین در پیشگیری از بروز چاقی و اضافهوزن و

تشکر و قدردانی

درنهایت مشکلات رفتاری ضروری به نظر

از تمامی والدین دانشآموزان مقطع ابتدایی منطقه

میرسد .همانطور که مطالعات دیگر در این

شش تهران که در این پژوهش شرکت کردند،

حوزه نشان داده است انحراف از وزن طبیعی با

مسئولین و مدیران این مدارس و کلیه عزیزانی که

رفتارهای نامناسب و پرخطر مرتبط است .البته

ما را در انجام این مطالعه یاری کردند کمال تشکر

مسائل روانی ـ اجتماعی دیگری نیز در این

را داریم.

موضوع سهیم هستند و باید آنها را نیز لحاظ
منابع
آگاه هریس ،م؛ علی پور ،ا؛ جان بزرگی ،م؛
موسوی ،ا و نوحی ،ش (« .)4824مقایسه تأثیر

بر تجربه آشنباخ .تهران ،انتشارات سازمان
آموزشوپرورش کودکان استثنایی.

گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی
و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و

مرادی مطلق ،م؛ عابدین ،ع و حیدری ،م (.)4811

ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافهوزن».

«تعیین نشانههای ترسیم خود در نقاشی سه

روانشناسی سلامت.46-4 :4 ،
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