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 چکیده
 رانیا در وزن اضافه و یچاق وعیش توجه قابل شیافزا به توجه با مقدمه:

 یچاق جادکنندهیا عوامل ییشناسا ه،مدرس سن کودکان در خصوص به
 بر کودکان یچاق مدل نیتدو حاضر پژوهش هدف دارد. تیاهم کودکان
 یگر یانجیم با  مادر بدنی توده شاخص و یپرور   دفرزن استرس اساس
 از نفر 460 را پژوهش یآمار نمونه :روش .است یغذاده یها روش
 لیتشک آنها مادران همراه به تهران شهر مدارس ساله 11 تا 7 آموزان دانش
انتخاب  یا خوشه یریگ نمونه روش از استفاده با ها یآزمودن اند. داده

مادران، و کودکان بدنی توده شاخص  یریگ اندازهاز پس شدند. 
 یغذاده یها وهیشو کوتاه(  م)فر یپرور فرزنداسترس  یها پرسشنامه

معادالت روش از استفاده با ها  دادهشد.  لیتکممادران توسط  ن،یوالد
 .شدند لیتحل و هیتجز  Amosافزار  نرماز  یریگ بهرهبا و ی ساختار

 جینتااساس رببود. برخوردار  یمناسبش برازاز  یکلطور  هبمدل  :ها یافته
دادن  اغذ ،ینیوالد استرسمادر، بدنی توده شاخص  ریمس  لیتحل

صورت  به یقیتشودادن  غذاو  یکنترلدادن  غذا ،یابزاردادن  غذا ،یجانیه
دست  هب جینتا. کنند یم ینیب شیپرا کودک بدنی توده شاخص  میمستق

صورت  به ینیوالداسترس و مادر بدنی توده شاخص داد نشان آمده 
غذادادن جمله از  مادر غذادهیهای  روشگری  میانجیبا  میرمستقیغ

را کودک  یبدنتوده شاخص  زینتشویقی و کنترلی ابزاری، هیحانی، 
 نیاداد نشان پژوهش  نیا نیا افتهی :گیری نتیجه .دکنن یم ینیب شیپ

به   وید نما ینیب شیپرا کودکان  یچاقمدل، عنوان  بهتواند  یمروابط 
 .گرددمنجر  یریشگیپدر  مداخالتنظر از  یدیمف یها نشیب
 

 ،بدنیتوده شاخص کودکان، وزن  اضافهکودکان،  یچاق کلیدی:واژگان 
 .یپرور دفرزناسترس  ،یغذاده یها روش

 
 

 

Abstract 
Objective: Given the considerable increase in the prevalence of 
obesity/overweight in Iran especially in school age children, it is 
important to identify the causes of childhood obesity. The aim of 
this study is to develop a model of childhood obesity based on 
maternal body mass index and parenting stress mediated by 
maternal feeding styles. Method: The statistical sample 
consisted of 460 students aged 7 to 11 from schools of Tehran 
with their mothers. Subjects were selected using cluster sampling 
method. After measuring the body mass index of children and 
their mothers, Parenting Stress Index- Short Form and Parental 
Feeding Style Questionnaire were completed by mothers. Data 
were analyzed by Amos software with using Structural Equation 
Method. Findings: The model generally had a good fit. Based 
on the results of path analysis of maternal body mass index, 
parenting stress, emotional feeding, instrumental feeding, 
prompting/encouragement to eat, and controlling feeding directly 
predict the child's body mass index. The results showed that 
maternal body mass index and parenting stress also indirectly 
predict the child's body mass index through all of the maternal 
feeding styles subscales such as Emotional, Instrumental, Control 
and Encouragement feeding style. Conclusion: The findings of 
this study showed that these relationships can predict childhood 
obesity as a model,  and can lead to useful insights into 
interventions in the first level of prevention. 

 

Keywords: Children Obesity, Children Overweight, Body Mass 
Index (BMI), Parenting Stress, Feeding Styles. 
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 مقدمه

کشورها از  یاریبسدر کودکان  یچاقآنجاییکه از 

و )راسل  است دهیرسدهنده  هشدارسطح به 

عنوان به  یکودکدوران در  یچاق ،(۲019 ،1راسل

جهان سراسر در  یعمومبهداشت  تیاولو کی

گاربر، برت، مکانیک، )گاروی،  شود می شناخته

 (.۲016، ۲پلودکفسکیو جاسنربف هورلی، 

 ویژه به نوجوانی و کودکی راندو در چاقی

 یـک عنـوان به زندگی دوم دهـه طـی

 مطـرح بزرگسالی چـاقی قـوی کننـده بینـی پـیش

درازمدت اثرات نوجوانان، و کودکان در . اسـت

و )لی  بماند یباقعمر آخر تا است ممکن  یچاق

 یبررس تیاهم بر موضوع نیا و (۲018، 3یون

 در یچاق .دیاافز یم کودکان یچاق معضل شتریب

 یامدهایپ از ای گسترده فیط با یکودک دوران

یون، و )لی جسمی  سالمتبلندمدت و  یفور

ی اجتماع  - یروانسالمت همچنین و  (۲018

 (۲019، 4فامو لین وو، لین، نگا، نگویت، )چو، 

 .است همراه

 یکیولوژیبعوامل هم که دارد وجود نظر اتفاق 

جمله )از  یطیحمعوامل هم و ( یکیژنت ژهیو)به 

در  یچاقو وزن  شیافزادر ( یاجتماع یروان

ملیسورگو، آندری، ) دارندنقش  یکودکدوران 

و رنوف میچاالکوس، والکوپاپادوپولو، گریپاریس، 

و فلدمن ؛ ۲019 ،راسلو راسل ؛ ۲0۲1، 5تیستسیکا

                                                           
1. Russell, & Russell 

2. Garvey, Mechanick, Brett, Garber, Hurley, 

Jastreboff, & Plodkowski 

3. Lee, & Yoon 

4. Chu, Nguyet, Nga, Lien, Vo, Lien & Pham 

5. Andrie, Melissourgou, Gryparis, 

Vlachopapadopoulou, Michalacos, Renouf, & 

Tsitsika 

 (.۲018، 7گوپتاو ساگر ؛ ۲019 ،6سولیموس

 لیتشک را کودک طیمح اول درجه در که خانواده

 عوامل نیا یبررس یبرا یمناسب بستر دهد، یم

 یاجتماع متعدد یندهایفرا قیطر از نیوالد .است

 ریتاث کودک ینگرشها و عادتها رفتارها، بر کردن

 نیا راتیتاث که است شده داده نشان. گذارند یم

 وزن به مربوط مشکالت رشد ن،یوالد ینیچن

و ن اگوستیمودینگ، ) دهد یم گسترش را کودکان

 درک و (۲018، 9پاورو هوگس ؛ ۲019، 8شتیفتر

 و یریشگیپ در یمهم راه تواند یم راتیتأث نیا

 وزن اضافه و یا هیتغذ مشکالت یبرا مداخالت

 ها طیمح نیا با مرتبط خطرات. باشد کودکان

 که ابدی شیافزا ییها خانواده در است ممکن

. هستند یباالتر وزن یدارا آنها در نیوالد

اکتر، ویرا، ، )هسلهورست نیوالد یاقچ تیوضع

یو؛ لیائو، ؛ ۲019، 10رنکینو نونگاال اسلک، بایلی، 

، 11فراسرو بوچارد عبدالوهاب، دوبیس، مارک، 

آمیانو، گالب،  پاتروسانتوس، ورمان، ؛ ۲019

خصوص به ، (۲019، 1۲جادوو بالوس بالستر، 

ذین مطلق، اجتهاد، حشمت، )انگورانی، مادر 

اجتهاد، ؛ ۲018کلیشادی، و طاهری الدینی، 

الدینی، زین رنجبر، حسنی مطلق، حشمت، 

   سکیر کی تواند  یم (۲018کلیشادی، و طاهری 

 یقو کننده ینیب شیپ عنوان به رایز باشد، فاکتور

                                                           
6. Feldman, Solymos  

7. Sagar & Gupta 

8. Moding, Augustine, & Stifter 

9. Hughes & Power 

10. Heslehurst, Vieira, Akhter, Bailey, Slack, 

Ngongalah, & Rankin 

11. Liao, Yu, Marc, Dubois, Abdelouahab, Bouchard 

& Fraser 

12. Voerman, Santos, Patro Golab, Amiano, 

Ballester, Barros,... & Jaddoe 
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 شده مشخص یکودک لیاوا در بزرگساالن یچاق

سرنین، لساو، فلودمارک، الباین، الرک، ) است

 هم بدنیتوده شاخص  و( ۲019، 1ویدالمو مورنو 

 در یبدن توده شاخص با پدر در هم و مادر در

، ۲اوکانرو آیال جانستون، لدوکس، ی، )ل فرزندان

مورگن، انگکویست، ایسلو، سورنسون،  ؛۲019

. است مرتبط( ۲016، 3اسمیتدیوی و سویچی 

 به که والد، دو هر در یکیژنت عوامل که یدرحال

 بخش است ممکن اند، شده منتقل فرزندان

 دهد، حیتوض را یپیفنوت ارتباطات نیا از یا عمده

 در آنها که یزمان تا زین مشترک یطیمح عوامل

 ریتاث است ممکن زین کنند یم یزندگ هم کنار

بیومونت، بوریسویچ، مورگن، ، )شنور باشند داشته

؛ ۲0۲0، 4سورنسونو انگکویسیت انگلبرشستن، 

ویک، جلونکسیلونتونن،  ؛۲018 ،5برسو دونکین 

(. ۲016، 6کاپریوو هوندا یوکویاما، هور، سوند، 

 قبل، طیمح در رییتغ با است ممکن مادر یچاق

 در وزن اضافه خطر ،یباردار از بعد ای نیح

 کودک به یکیژنت انتقال از مستقل را فرزندان

ویلیامز و هویو مکگلوگ، جوسی، ) دهد شیافزا

(. ۲018، 8پالمرچاواته و میتانچز ؛ ۲019، 7دوانه

 توسط وزن انسیوار ازای  عمدهبخش  بعالوه،

دلکر، ایست، ) شود یم جادیا یطیمح عوامل

 و( ۲019، 9گاهاگانو لوزوف بوروس، بالنکو، 
                                                           
1. Larqué, Labayen, Flodmark, Lissau, Czernin, 

Moreno, & Widhalm 

2. Lee,  Ledoux, Johnston, Ayala & O’Connor 

3. Sørensen, Ajslev, Ängquist, Morgen, Ciuchi & 

Davey Smith 

4. Schnurr, Morgen, Borisevich, Beaumont, 

Engelbrechtsen, Ängquist & Sørensen 

5. Donkin & Barrès 

6. Silventoinen, Jelenkovic, Sund, Hur, Yokoyama, 

Honda, & Kaprio 

7. Josey, McCullough, Hoyo & Williams-DeVane 

8. Mitanchez, D., & Chavatte‐Palmer 

9. East, Delker, Blanco, Burrows, Lozoff, & Gahagan 

 و دادن غذا هایسبک جمله از نیوالد یها یژگیو

 طیمح ریتأث از یبخش تواند یم آنها استرس زانیم

 در خانواده غذادادن یها وهیش شود یم تصور. باشد

)بکرز،  باشد داشته نقش ها نسل نیب یچاق انتقال

، هزارد ؛۲0۲1، 10الرسنو بورک وینگ، کارسن، 

 یها وهیش. (۲019، 11کمپبلو تیلور بیرنه، راسل، 

 چه) خاص اقدامات و ها یاستراتژ ،1۲یغذاده

 است کودک کردن هیتغذ( چطور و زیچ چه وقت،

، 13پاورو کرمرز هوگس، فیث، فیشر، وارد، وون، )

 خوردن، یبرا فشار شاملها روشاین (. ۲016

 محدودکردن پاداش، عنوان به غذا از استفاده

پاور، )هوگس،  است نظارت و غذا، به یدسترس

هوگس، ؛ ۲0۲1، 14پاپایونوو میشلی فیشر، اوکانر، 

، 15کرمرو لومنگ، هور، هودگس، بلترن، فرانکل، 

 که است یخاص یراهکارها ها وهیش نیا(. ۲013

 ها آن از ییغذا یها وعده با تعامل طول در نیوالد

نیکولسون مالن، ویلیامز، جنسن، ) کنند یم استفاده

 یشانیپر به پاسخ در دادن غذا (.۲018، 16دنیلزو 

 به غذا از استفاده و( 17یعاطف دادن غذا) یجانیه

کیفیت با  دو هر( 18یابزار دادن غذا) پاداش عنوان

و مرله لسن، )اینوبوده مرتبط غذایی رژیم پایین 

 را کودک که یعوامل عنوان بهو ( ۲017، 19رندرز

 از ریغ یها نشانه با غذا خوردن به قیتشو

 در که است، شده گرفته نظر در کند یم یگرسنگ
                                                           
10. Beckers, Karssen, Vink, Burk, & Larsen 

11. Haszard, Russell, Byrne, Taylor & Campbell 

12. Feeding Styles 
13. Vaughn, Ward, Fisher, Faith, Hughes, Kremers, 

& Power 

14. Hughes, Power, O’Connor, Fisher, Micheli, & 

Papaioannou 

15. Hughes, Frankel, Beltran, Hodges, Hoerr, 

Lumeng, & Kremers 

16. Jansen, Williams, Mallan, Nicholson, & Daniels 

17. Emotional Feeding 

18. using food as a reward (Instrumental Feeding) 

19. Inhulsen, Mérelle, & Renders 
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 بدن یکیولوژیزیف ازین از شیب خوردن خطر جهینت

بر غلبه با  تواند یم و  دهد یم شیافزا را

 یمیدتنظخوبه منجر  یریسو اشتها  یها سمیمکان

خطر  نتیجه در که شود  غذامصرف در  فیضع

را  یزندگچرخه طول در  یچاقو وزن  اضافه

مورتنسون،  وبلنمیلر، )برگ، دهد میافزایش 

، ۲دنیلز؛ ۲0۲0، 1فرنچو شروود باتسون،  کونین

، 3لیتلو پالفریمن ویلیامسون، کولتارد، ؛ ۲019

 امر نیا در که یغذاده یالگو نیسوم. (۲018

 به حد از شیب قیتشو ای ختنیبرانگ است، لیدخ

به تشویق با  صورتیکهدر فقط که  است، 4خوردن

از تواند  میباشد همراه تر  سالمغداهای مصرف 

منگه هررا، )مندوزا  نمایدجلوگیری وزن اضافه

؛ ۲0۲1، 5متایو کاسترو اسمیت  اونیل، رویاس،

 غذادهیروش (. ۲017رندرز، و مرله اینولسن، 

کودکان  انیمدر  ژهیوبه ی پرخوربا  دن،کرمحدود

ویلال، سورو، )کوستا، است مرتبط  ی،دبستان شیپ

محمود، ؛ ۲0۲1، 6اولیوراو فیلدس 

، 7گیل گونزالسو مانیوس مورنو، بارانتس،  فلورس

وونگ، شپان، شاپیرو، کاالهان، ، لیسپ؛ ۲0۲1

بنسون، کارنل، ؛ ۲019 ،8کازاولهو نیلون بنجامین 

مرندی، میناسیان، ؛ ۲014، 9ارانهمکو دریگین 

 (. ۲014ابولحسنی، و کلیشادی 

 نیوالد نیب ییها تفاوتوجود از  یحاک ها افتهی
                                                           
1. Berge, Miller, Veblen-Mortenson, Kunin-Batson, 

Sherwood, & French. 

2. Daniels 

3. Coulthard, Williamson, Palfreyman, & Lyttle 

4. prompting/encouragement to eat 

5. Mendoza-Herrera, Monge-Rojas, O’Neill, Smith-

Castro, & Mattei 

6. Costa, Severo, Vilela, Fildes & Oliveira  

7. Mahmood, Flores-Barrantes, Moreno, Manios, & 

Gonzalez-Gil 

8. Spill, Callahan, Shapiro, Spahn, Wong, Benjamin-

Neelon, & Casavale 

9. Carnell, Benson, Driggin, Et al 

استفاده  درسالم وزن و چاق  / وزناضافه  یدارا

غذا با مرتبط  یفرزندپرور یها وهیش یبرخاز 

. (۲018، 10مییرو وود  شاتلکراسولی، )پتال،  است

 یدارا کودکان ادرانم ،یقبل مطالعات با مطابق

 با کودکان مادران با سهیمقا در یچاق / وزن اضافه

 وزن به راجع یشتریب یها ینگران ،یعیطب وزن

 به خوردناغذ یبرا یکمتر فشار دارند، کودکان

 را غذا به شتریب یدسترس آورند، یم فرزندشان

 نظارت آنها هیتغذ بر بارها و بارها و کرده محدود

و کارنل التوره، مایس، ن، )وارکانتی کنند یم

، 1۲مییرو کراسولی کرفت،  هی؛ ۲018، 11تادای

۲017.) 

 و خلق اند داده نشان ها پژوهش نیبرا عالوه

 یپرورفرزند یها یوهش با نیوالد استرس زانیم

)یانگ،  دارد ارتباط کودکان یچاق و غذا با مرتبط

یو؛ لیائو، ؛ ۲019، 13فوردرشتراسهو براندون 

فراسر، و بوچارد عبدالوهاب، ، دوبیسمارک، 

سویدن، ؛ ۲019، 14الورو اوون ، جنگ؛ ۲019

و کوپلند ویدن، لورا، موریس، سیسون، 

عنوان به که  ینیوالداسترس (. ۲017، 15گریس دی

زمانی ، شود یم فیتعر یشناخت روانواکنش  کی

مواجهه هایی درخواستبا  نیوالد کهدهد  میرخ 

ناسازگار  گرانید ای آنها انتظاراتبا که  شوند می

 نیاکردن برآورده  یبراالزم منابع  ای هستند

کریتیکوس، فنلی، هولی، )ندارند را ها  خواسته

 است یچالشو  ،(۲019، 16لنگرو ابیدین مرسون، 

                                                           
10. Patel, Karasouli, Shuttlewood, & Meyer 

11. Warkentin, Mais, Latorre, Carnell & Taddei 

12. Haycraft, Karasouli & Meyer 

13. Jang, Brandon, & Vorderstrasse 

14. Jang, Owen & Lauver 

15. Swyden, Sisson, Morris, Lora, Weedn, Copeland, 

& DeGrace 

16. Holly, Fenley, Kritikos, Merson, Abidin, & 

Langer 
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تیلور، ) هستند روبرو آن با  نیوالد از یاریبس که

اخیرا  (.۲015، 1امتو استون  نورثورنیمونت، 

و بدنی توده شاخص بین ند ا دادهنشان ها  پژوهش

و مثبت رابطه زنان اضطراب و استرس افسردگی، 

هاشمی، )خیراندیش، دارد د وجومعنادار 

 یپژوهش نهیشیپ(. 1398رنجبر، و زاده  عابدان

 ریسا با مواجهه و والدینیاسترس  دهد یم نشان

 احتمال شیافزا با نیوالد توسط زا استرس عوامل

وینک، کونینگ، ) هستند همراه کودکان یچاق

هاو، یونگ، ،      یساسیا؛ ۲0۲1، ۲الرسنو ویشر 

تیت، ؛ ۲017 ،3گالوو ویدوت پریررا، کارنتن، 

ساهو، ساهو، ؛ ۲015، 4دانتونو لیائو وود، 

(. ۲015، 5بادوریاو کومار سوفی، چودهری، 

 یروشها یرو بر شتریب یقبل قاتیتحق که یحال در

 از یبانیپشت و غذا به یدسترس مانند نیوالد

 نشان ریاخ مطالعات اند، بوده متمرکز یبدن تیفعال

 یزا استرس عوامل که یمادران کودکان که دهد یم

 والدینیاسترس  جمله از) کنند یم تجربه یشتریب

 احتمال با( یاجتماع - یروان دیشد استرس ای

 قرار یچاق خطر معرض در شتریب ای برابر چهار

 روتنیاک،ستتلر، مور، کومانیکا، پارکز، ) دارند

و چمبرز داورت، سوگلیا،  ،۲01۲، 6کازاک

 با نیوالد در شتریب استرس(. ۲01۲، 7بوینتون

 کودک یا هیتغذ یهاتاررف آنها، یغذاده یسبکها

 و خوردن غذا یبرا فشار از استفاده شیافزا و

 است همراه ییغذا یها وهیش کردن محدود

                                                           
1. Taylor, Wernimont, Northstone, Emmett 

2. Koning, Vink, Visscher, Larsen 

3. Isasi, Hua, Jung, Carnethon, Perreira, Vidot, & 

Gallo 

4. Tate, Wood, Liao, & Dunton 

5. Sahoo, Sahoo, Choudhury, Sofi, Kumar, & 

Bhadoria 
6. Parks, Kumanyika, Moore, Stettler, Wrotniak, & 

Kazak 

7. Suglia, Duarte, Chambers, & Boynton-Jarrett 

و اسمیت ، سادلرآقاباباییان، تاپالیا، جنسن، )

(. ۲019، 9موریراو کاناوارو گوویا، ؛ ۲0۲1، 8کارنل

 ای یعموم استرس خواه) استرس سطح شیافزا

 ریتفس در نیوالد ییتوانا است ممکن( ینیوالد

 و داده کاهش را خود فرزندان یریس یها نشانه

 در. شود کودک کنترل از شتریب استفاده به منجر

 یبرا فشار دمانن یا هیتغذ یها وهیش طیشرا نیا

 یغذاها ارائه و نظارت و تیمحدود خوردن، غذا

)گونزالز،  دارند وجود فرزندان به شتریب ناسالم

 ت،یتبرگ، ؛ ۲0۲۲، 10ونتوراو فالن لمرت، 

، 11استاینر نویمارکو کرو مینر، فرتیگ، تروفهولتز 

۲017.) 

 تیماه و کودکان یریپذ بیآس به توجه با

 به کمک یبرا ییراهکارها آنها، طیمح دهیچیپ

 دهینام «یچاق یدمیاپ» عنوان به که آنچه بر غلبه

 اتیادب. است زیبرانگ چالش همچنان شود،ی م

 یچاق یها شهیر که است افتهیدر رایاخ یپژوهش

 یها جنبه بر صرف دیتاک از تر دهیچیپ اریبس

 وعیش عیسر شیافزا. است کودک یزندگ یا هیتغذ

 ستیب در است، یتیعل چند مشکل کی که یچاق

 یکیژنت عوامل از یناش آنکه بر عالوه گذشته سال

 طیمح جمله از ،یفرهنگ یطیمح عوامل به است،

 شده داده نسبت تیفعال و خوردن غذا خانواده،

، 1۲رحمانو لوک کی، اوکوری، سانیالو، ) است

 جادکنندهیا عوامل ییشناسا ن،یبنابرا(. ۲019

 ناسبم مداخله برای کودکان، وزن اضافه و یچاق

 آن عوارض و یچاق کنترل و رییشگیپ منظور به

و  محیطیعوامل به توجه عدم  .دارد تیاهم

                                                           
8. Jansen, Thapaliya, Aghababian, Sadler, Smith & 

Carnell 

9. Gouveia, Canavarro & Moreira 

10. Gonzalez, Lammert, Phelan & Ventura 

11. Berge, Tate, Trofholz, Fertig, Miner, Crow & 

Neumark-Sztainer 

12. Sanyaolu, Okorie, Qi, Locke, & Rehman 
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وجود گر  بیانزمینه این در  هخانوادخصوص  هب

، استایران در خصوص به پژوهشی خالء یک 

گامی مفهومی مدلی ارایه با است ضروری بنابراین 

 شود.برداشته راستا این در 

 

 

 نیا تا است آن بر رحاض پژوهش ن،یبنابرا

 و والدینیاسترس  ایآ که کند یبررس را موضوع

 یروشها یگر  یانجیم با مادر، بدنیتوده شاخص 

 بر را کودکان یچاق توانند یم کودک، به یغذاده

 ؟کنند ینیب شیپ بدنیتوده شاخص  اساس

 

 روش

و از  یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیروش ا

بوده که با  یفوصیت ها داده ینظر نحوه گردآور

معادالت  یابیالگو یاستفاده از روش آمار

 یانجام گرفته است. جامعه آمار یساختار

ساله  11تا  7پژوهش حاضر را دانش آموزان 

 460اند. تعداد  داده لیمدارس شهر تهران تشک

 یا خوشه یریگ روش نمونه ازبا استفاده  یآزمودن

)از هر چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب 

اند.  شهر تهران به صورت مجزا( انتخاب شده

به  یدانش آموزان با توجه به شاخص توده بدن

انتخاب شدند. سپس، از مادران  هیعنوان نمونه اول

بودند فرم  یآموزان که حاضر به همکار دانش نیا

نامه گرفته شد و از آنها خواسته شد که  تیرضا

ه را به منظور انتخاب نمون کیپرسشنامه دموگراف

کنند.  لیخروج، تکم یها بر اساس مالکها

بودند از  ریز یهایژگیو یکه دارا ییها یآزمودن

 یماریب ای ینمونه خارج شدند: مشکالت طب

را به همراه دارد  یخاص که عارضه چاق یجسم

مصرف  ،(یهورمون ای ی)از جمله مشکالت غدد

روانگردان که منجر به عوارض  ای یطب یداروها

گرم  لویک 4شود، داشتن وزن تولد  یم یچاق یجانب

و تجربه  یباردار ابتیو باالتر، ابتال مادر به د

های ورود عبارت بودند  مالک .یبلوغ جسم نیاول

سال، و دارای  11تا  7از: داشتن سن بین 

وزن یا چاقی بر اساس جدول مرکز کنترل و  اضافه

 پژوهش یفهوممدل م .1شکل 
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مرحله از مادران  نیدر ا ها. پیشگیری از بیماری

خود  یگرفتن شاخص توده بدن یبرا گروه هدف،

 یها امهمادران مجددا دعوت به عمل آمد و پرسشن

 یآنها قرار گرفت. ابزارها اریپژوهش در اخت

 پژوهش عبارت بودند از:

شاخص  یها : جدول صدکشاخص توده بدنی

 یبرا یریگ اندازه لهیوس نی، بهتر1توده بدنی

 یوزن در دوران کودک و اضافه یچاق صیتشخ

(. ۲018، ۲تیسون و فرانکته شده است )شناخ

وزن در رابطه  یراهنما برا کیشاخص توده بدنی 

کند و برابر است با وزن بدن )بر  یبا قد فراهم م

حسب  ربر مجذور قد )ب می( تقسلوگرمیحسب ک

 .متر(

 

 

 رییتغ یدر دوران کودک شاخص توده بدنی

متفاوت است.  زیدختران و پسران ن نیکند و ب یم

های مرجع بر حسب سن و  وجود داده ن،یرابناب

 .ضروری خواهد بود تیجنس

:  3فرم کوتاه  -پروری پرسشنامه استرس فرزند

در دو فرم بلند و  نیدیپرسشنامه توسط آب نیا

شده  یطراح 1995و  1983 یکوتاه در سالها

که در مدت  یگزارش پرسشنامه خود نیاست. ا

 یود، داراش یم لیتکم نیتوسط والد یزمان کوتاه

 ن،یوالد یآشفتگ اسیمق ریسه ز یو دارا تمیآ 36

و تعامالت ناکارآمد  نیآفر مشکل کودک یهایژگیو

سه خرده  نیکودک است. از مجموع ا-والد

حاصل  ینام استرس کل به یینها ینمره کل اس،یمق

                                                           
1. BMI percentile charts 

2. Tyson & Frank 

3. Parenting Stress Index- Short Form (PSI-SF) 

را که  یاسترس زانیم ریمتغ نیشود. نمره ا یم

نند را  ک یخود تجربه م ینیدر نقش والد نیوالد

 دیازهررو، لوپز پینا، پرز لوپز، دالمدهد ) ینشان م

 یهایژگی(. مطالعه و۲011، 4نویز، مارتینز فوینتز

انجام  نیدیپرسشنامه، توسط آب نیا یروانسنج

 یهمسان یدارا اسهایمق ریمطالعات، ز نیشد. در ا

 یبودند و همبستگ 0.87-0.80 نیب یمناسب یدرون

نمونه  نیتاه و بلند در اکو یفرمها یینمره نها نیب

، نیفلنز و آست ن،یدی( )آب0.94باال بود ) اریها بس

در  5، کوریه و استیکلتمنایر قاتی(. تحق۲006

 دییرا تأ PSI-SF یعامل سه یالگو ۲00۲سال 

شده بود، ثبات   ینیب شیکرد و همانطور که پ

 یخوب بود )آشفتگ یلیخ اسهایقم  یرز یدرون

 نیآفر کودک مشکل یها یژگی، و0.88 نیوالد

، استرس 0.88کودک د، تعامالت ناکارآمد وال0.89

(. در ۲00۲،  کلیاست ر،یکور تمن،ی( )را0.95 یکل

ی قاسم ،یفرامرزی، رزادیدر مطالعه که ش زین رانیا

 یآلفا بی( انجام دادند، ضر1393) یعیشف و

اعتبار  بیبود و ضر 0.86تا  0.95 نیکرونباخ ب

که  یدر پژوهش .بود 0.97تا  0.9۲ نیب ییبازآزما

 یفرهاد و انیطهماس ،یدهقانیی، توسط فدا

کرونباخ حاکی از  ی( انجام شد، نتایج آلفا1389)

آن بود که میزان اعتبار نمره کل استرس والدین 

مقیاسهای آشفتگی والدین،  هر یک از زیر یبرا

کودک و ویژگیهای کودک  -تعامل ناکارآمد والد 

گروه هنجاری به ترتیب  آفرین برای کل مشکل

به دست آمد. در  0.80، 0.84، 0.80، 0.90

کرونباخ جهت  یآلفا بیضر زیپژوهش حاضر ن

                                                           
4. Díaz-Herrero, López-Pina, Pérez-López, de la 

Nuez, & Martínez-Fuentes 

5. Reitman, Currier, & Stickle 
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 یها اسیخرده مق یو برا 0.93کل   ییروا

کودک و -ناکارآمد والد التتعام ن،یوالد یآشفتگ

، 0.88برابر با  نیآفر کودک مشکل یها یژگیو

 .بدست آمده است 0.85و  0.87

 نی: ا1نیوالد یغذاده یها وهیش پرسشنامه

، ساندرسون، گاتری، پرسشنامه توسط واردل

شده است  هی( ته۲00۲) ۲راپاپورت و پالمین

دادن  غذا اسیمقریز 4بوده و  هیگو ۲7 یدارا

به  قیو تشو ختنیبرانگ ،یجانیغذادادن ه ،یابزار

 اسیرا با استفاده از مق یخوردن، و کنترل پرخور

 سنجد. ی( مشهیز هرگز تا هم)ا یازیامت 5 کرتیل

(، 0.85) یدادن ابزار غذا اسیمق یبرا یدرون اعتبار

به خوردن  قی(، تشو0.65) یجانیدادن ه غذا

  شد  برآورد ( 0.77)  یپرخور کنترل  (، و 0.69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Parental Feeding Style Questionnaire (PFSQ) 

2. Wardle, Sanderson, Guthrie, Rapoport & Plomin 

، ، ساندرسون، گاتری، راپاپورت و پالمین)واردل

 رانیا پرسشنامه در نیا ییو روا ییای(. پا۲00۲

 ی( مورد بررس1398) یو احد یتوسط داوود

 0.85ـ 0.74کرونباخ برابر با  یقرار گرفته و آلفا

 یبرا یدییتأ یعامل لیتحل نیمحاسبه شد. همچن

نشان داد که مدل از برازش  یعامل 4مدل  کی

(. 1398احدی و داودی، برخوردار است ) یکاف

 یکرونباخ برا یآلفا بیضر زیدر پژوهش حاضر ن

 یدادن ابزارغذا یو برا 0.76ل آزمون برابر با ک

، 0.7۲برابر با  یجانی، غذادادن ه0.67برابر با 

، و 0.77به خوردن برابر با  قیتشوو  ختنیبرانگ

 ست.ا دهیمحاسبه گرد 0.37کنترل برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یچاقBMI/ اضافه وزنBMI/ سن جنس

 دختر

 19.5 > 17.5 > سال 7

 ۲0.5 > 18.5 > سال 8

 ۲۲ > 19 > سال 9

 ۲3 > ۲0 > سال 10

 ۲4 > ۲1 > سال 11

 پسر

 

 

 

 19 > 17.5 > سال 7

 ۲0 > 18 > سال 8

 ۲1 > 18.5 > سال 9

 ۲۲ > 19.5 > سال 10

 ۲3 > ۲0 > سال 11

 

سازمان کنترل و ) تیو جنس یساله  بر اساس شاخص توده بدن 11-7کودکان  یاضافه وزن و چاق .1جدول 

 (۲018، 1ها پیشگیری از بیماری
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 هایافته

 یرهایمتغ فییتوص یها افتهیبخش ابتدا  نیادر 

که به منظور  ریمس لیتحل جینتا پژوهش و سپس

  ارائه  گرفتند، پژوهش صورت  یها هیبررسی فرض

 
 

و  نیانگیشامل م فییشود. اطالعات توص می

 نیپژوهش و همچن یرهایمتغ اریمع انحراف

 ۲پژوهش در جدول  یرهایهمبستگی متغ بیضرا

 .ارائه شده است

 

 7 6 5 4 3 ۲ 1 رانحراف معیا میانگین 

       1 4.۲83 ۲7.۲5 ه بدنی مادرشاخص تود -1

      1 **730/0 14.196 77.44 استرس والدینی -۲

     1 **4۲9/0 **4۲5/0 3.00۲ 13.۲1 غذا دادن هیجانی -3

    1 **458/0 **713/0 **741/0 3.496 ۲6.14 غذا دادن ابزاری -4

   1 **7۲6/0 **466/0 **7۲0/0 **776/0 ۲.0۲9 11.۲۲ غذا دادن کنترلی -5

  1 **440/0 **70۲/0 **3۲5/0 **469/0 **500/0 3.573 ۲3.6۲ غذا دادن تشویقی -6

 1 **433/0 **918/0 **749/0 **499/0 **736/0 **80۲/0 3.893 ۲1.78 شاخص توده بدنی کودک-7

 01/0در سطح  یدار ی**معن          05/0در سطح  یدار ی*   معن

 

اده شده است نشان د ۲همانگونه که در جدول 

وابسته مدل )شاخص  ریمتغ یهمبستگ بیضرا

در سطح  رهایمتغ ریتوده بدنی کودک( با سا

01/0>P شیپ بیضرا یدار یاست. معن دار یمعن 

. به آورد یرا فراهم م ریمس لیتحل یشرط الزم برا

با  ریمس لیمنظور آزمون مدل پژوهش از تحل

از  شیاستفاده شد. پ Amosافزار  رماز ن یریگ بهره

 یریپرت تک متغ یها داده ر،یمس لیاستفاده از تحل

پرت  یها و داده یا با استفاده از نمودار جعبه

 یبررس سیبا استفاده از آماره ماهاالنوب یریچندمتغ

و  یها کنار گذاشته شدند. کج و از مجموعه داده

با استفاده از  رهاینمرات متغ عیتوز یدگیکش

نشان داد  جیمحاسبه و نتا SPSSافزار  نرم

از دامنه  شتریب یدگیو کش یکج ریکدام از مقاد چیه

ها با استفاده از  . نرمال بودن دادهباشد نمی 1±

 جیشد. نتا یبررس رنوفیاسم_آزمون کالموگروف

مدل  رینمرات   هر چهار متغ عینشان داد توز

(. فرض استقالل خطاها با P>05/0نرمال است )

معادالت  ی بهمحاس یواتسون برا نیدورب مارهآ

مدل پژوهش بررسی شد که مقدار به  ونییرگرس

مفروضه است.  نیا یبرقرار انگریدست آمده ب

با استفاده از  رهایمتغ نیب یخط هم  مفروضه

بررسی شد.  رهایزوج متغ نیب رسونیهمبستگی پ

و  8/0 یریهمبستگی دو متغ نکهیبا توجه به ا

ر مشکل د نیهمخطی است، ا  دهنده باالتر نشان

پژوهش حاضر مشاهده نشد. عالوه بر  یها داده

 شمتغیرهای پژوه  اریهمبستگی، میانگین و انحراف مع سیماتر .2جدول 
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به منظور  انسیآن آماره تحمل و عامل تورم وار

نشان  جیخطی چندگانه محاسبه شد. نتا بررسی هم

آماره تحمل کوچکتر از  ریاز مقاد چکدامیداد ه

عامل تورم  ریاز مقاد چکدامیو ه 1/0حد مجاز 

 . باشند ینم 10از حد مجاز  تربزرگ انسیوار

 

 

 

بر اساس دو شاخص ذکر شده وجود  نیبنابرا

ها مشاهده نشد. پس از  همخطی چندگانه در داده

 یاز برقرار نانیها و حصول اطم بررسی مفروضه

 لیمدل مورد بررسی از تحل ابییمنظور ارز آنها، به

ارائه شده  ۲در شکل  جیاستفاده شد. نتا ریمس

 .است

 

 
 لبرازش مد یها شاخص .3جدول 

 GFI NFI RMSEA CFI IFI SRMR برازششاخص 

 <08/0 >9/0 >9/0 <08/0 >9/0 >9/0 دامنه مورد قبول

 مقدار مشاهده شده
907/0 913/0 075/0 915/0 915/0 068/0 

 

 یشنهادیاستاندارد مدل پ بیضرا ۲در شکل 

 یها روش اینقش واسطه یمنظور بررس به

 یشاخص توده بدن نیمادر در رابطه ب یغذاده

 یبا شاخص توده بدن ینیر و استرس والدماد

 .کودک نشان داده شده است

برازش مدل ارائه  یها شاخص 3در جدول 

 یبیتقر نیانگیم مجذور شهیر یشده است. خطا

(RMSEA برابر )نیانگیدوم م شهیو ر 075/0 

 068/0( برابر با SRMRمانده ) یمربعات باق

( کوچکتر است و 08/0مالک ) زانیاست که از م

مادر و استرس ی بدن شاخص توده نیمادر در رابطه ب یهغذاد یها ای روش استاندارد مدل نقش واسطه بیضرا .2شکل 

 کودک یبدن توده والدینی با شاخص
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کند.  یم دییبرازش مدل را تأ جهینت رد

از  زین NFIو  IFI ،CFI  ،GFI یها شاخص

 بی( بزرگتر هستند. ضرا9/0مالک مورد نظر )

 از برازش مطلوب مدل است.  یدست آمده حاک هب

 

 

موجود در مدل شامل اثرات  یرهایمتغ نیروابط ب

است که در  رهایو کل متغ میرمستقیغ م،یمستق

 است. آمده 4جدول 

 

 

واریانس  اثرکل غیرمستقیم اثر مستقیم اثر به متغیر از متغیر

 تبیین شده

 شاخص توده بدنی مادر

 شاخص توده بدنی کودک

15۲/0 ** 419/0 ** 571/0 ** 

.8750  

084/0 استرس والدینی ** ۲4۲/0 ** 3۲6/0 ** 

دادن هیجانیغذا  061/0 ** - 061/0 * 

دادن ابزاریغذا  136/0 ** - 136/0 * 

دادن کنترلیذاغ  659/0 ** - 659/0 * 

دادن تشویقیغذا  085/0 ** - 085/0 * 

 شاخص توده بدنی مادر
دادن هیجانیغذا  

۲40/0 ** - ۲40/0 * 
0.۲11 

۲53/0 استرس والدینی ** - ۲53/0 ** 

 شاخص توده بدنی مادر
دادن ابزاریغذا  

473/0 ** - 473/0 ** 
0.613 

368/0 استرس والدینی ** - 368/0 ** 

 شاخص توده بدنی مادر
دادن کنترلیغذا  

560/0 ** - 560/0 ** 
0.643 

۲96/0 استرس والدینی ** - ۲96/0 * 

 شاخص توده بدنی مادر
دادن تشویقیغذا  

338/0 ** - 338/0 ** 
0.۲73 

 *۲۲۲/0 - **۲۲۲/0 استرس والدینی

 

با توجه به اطالعات مندرج در مدل آزمون 

 دییپژوهش تأ یاه هیفرض  ، همه4شده و جدول 

شاخص توده  ریمس  لیتحل جی. بر اساس نتادیگرد

( ، استرس β ،01/0>P=15۲/0) بدنی مادر

 یجانیه  دادن (، غذاβ ،01/0>P=084/0) والدینی

(061/0=β ،01/0>P) ،یدادن ابزاراغذ 

(136/0=β ،01/0>Pیدادن کنترل ا، غذ 

(659/0=β ،01/0>P )  یقیتشو     دادن غذا   و   

 

(085/0=β ،01/0>P) شاخص  میبه صورت مستق

 .کنند یم ینیب شیتوده بدنی کودک را پ

 یغذاده یها روش یا نقش واسطه یبررس یبرا

شاخص توده بدنی مادر و  نیمادر در رابطه ب

استرس والدینی با شاخص توده بدنی کودک از 

دست آمده  هب جیاسترپ استفاده شد. نتا روش بوت

دنی مادر و استرس نشان داد شاخص توده ب

شاخص توده  زین میرمستقیوالدینی به صورت غ

 یاثرهای مستقیم، غیرمستقیم وکل در مدل نهای .4جدول 
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 بی. ضراکنند یم ینیب شیبدنی کودک را پ

شاخص توده بدنی  یبرا میرمستقیاستاندارد غ

استرس  ی( و براβ ،01/0>P=419/0مادر )

است.  دار ی( معنβ ،01/0>P=۲4۲/0والدینی )

درصد از  5/87مدل نشان داد که  جینتا نیهمچن

درصد از  1/۲1کودک،  یتوده بدن شاخص انسیوار

درصد از  3/61 ،یجانیدادن ه غذا انسیوار

 انسیدرصد از وار 3/64 ،یدادن ابزار غذا انسیوار

 انسیدرصد از وار 3/۲7و  یدادن کنترل غذا

موجود  یرهایبا استفاده از متغ یقیدادن تشو غذا

 .شود یم نییدر مدل تب

 

 گیری و بحث نتیجه

حال در کودکان  یچاق یجهان وعیش هکییآنجااز 

توسعه دنبال به پزشکان و محققان است،  شیافزا

تر  شده یشخصو مؤثرتر  یامداخله  یروشها

به  یچاق یها پژوهشکار،  نیاانجام با هستند. 

است  افتهیگسترش  هیتغذ یسنت یها نهیزماز فراتر 

جمله از کودک،  یزندگاز جنبه  نیچندبه تا 

و فلدمن )بپردازد آنها  تماعیاجی روان تیوضع

نشان که دارد وجود شواهدی (. ۲019سولیموس، 

تحولی های  ریشهاست ممکن چاقی دهد، می 

آمده دست به العاتی مطاز نتیجه این باشد. داشته 

دوران ای  تغذیهفضای کنار در اند  دادهنشان که 

ها،  ژنمانند فیزیولوژیکی عوامل و کودکی 

چاقی تحول به منجر نیز ی منفهیجانی های  تجربه

بخشی، )علی شود  میزندگی بعدی ای دوره در 

برخی (. 1394دهکردی، اکبری فرزاد، علیپور، 

را  یمدارکو شواهد  نوظهور، یقاتیتحقمطالعات 

 یها یژگیو نیبارتباط وجود مورد در 

کودکان در  یچاقوجود و خاص  یروانشناخت

ریس، گریپاملیسورگو، آندری، )اند  دادهنشان 

تیستسیکا، و رنوف میچاالکوس، والکوپاپادوپولو، 

و فلدمن ؛ ۲019 ،راسلو راسل ؛ ۲0۲1

 نیابا (. ۲018گوپتا، و ساگر ؛ ۲019سولیموس، 

 لیتحلو  هیتجزبر  صرفامطالعات  نیااکثر حال، 

به توجه با  یروانشناخت یها یژگیو رهیمتغتک 

 ن،یابر عالوه  .اند کردهتمرکز کودکان  یچاق

هم و کودک )هم  یروان اتیخصوص یزمانهم

با آنها رابطه منظر از سرپرست(  / نیوالد

خصوص به خانواده با مرتبط که  ییها جنبه

 یبرااند.  گرفتهنقرار مطالعه مورد هستند،  نیوالد

را غالب  دگاهیدرسد  یمنظر به اثر  نیامنظور،  نیا

تعامالت وجود دادن قرار  هیپادهد: گسترش 

 یچاقدر  یروانشناخت یهایژگیو انیمدر  دهیچیپ

 .کودکان

مدل  یبررسپژوهش  نیا یاصل هدف

نقش اساس بر کودکان  یچاق یریمتغ    چند

شاخص  نیبرابطه در  یغذاده یروشهای ا واسطه

توده شاخص با والدینی استرس و مادر بدنی توده 

معادالت  یابی مدلروش از استفاده با کودک  یبدن

داد نشان  یآمار یها آزمون جینتابود.  یساختار

برخوردار مناسب  ازشبراز  یبررسمورد مدل 

  .است

 یبدنتوده شاخص داد نشان آمده دست  به جینتا

صورت به  نیهمچنو  میمستقصورت به مادر 

 ،یغذاده یروشها یگر یانجیمبا  م،یمستقریغ

. کند یم ینیب شیپرا کودک  یبدنتوده شاخص 

 نیوالد یچاقکه ند ا دادهنشان  یاریبسمطالعات 

داشته ارتباط کودکان  یچاقبا شدت به تواند  یم
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اسلک، بایلی، اکتر، ویرا، ، )هسلهورستباشد 

دوبیس، مارک، یو؛ لیائو، ؛ ۲019، رنکینو نونگاال 

ورمان، ؛ ۲019فراسر، و بوچارد عبدالوهاب، 

و بالوس بالستر، آمیانو، گالب،  پاتروسانتوس، 

 ینیب شیپ انیم ازآن بر عالوه (. ۲019جادو، 

 کیمادر  یچاقکودکان، وزن  تریقو یها کننده

کودکان  یچاق شرفتیپ یبرامهم خطر عامل 

 انیماز که اند  کردهگزارش مطالعه  نیچند. است

وزن از  شتریبکودکان وزن با مادر وزن  ن،یوالد

اجتهاد، حشمت، انگورانی، )است مرتبط پدر 

؛ ۲018دی، کلیشاو طاهری الدینی، ذین مطلق، 

زین رنجبر، حسنی مطلق، حشمت، اجتهاد، 

 ن،یا برافزون (. ۲018کلیشادی، و طاهری الدینی، 

 یاریبساز کودکان وزن بر تواند  یم نیوالد یچاق

 یساز مدلاز جمله از بگذارد،  ریتأثجهات 

 یخانوادگ طیمح جادیا زینو ناسالم،  یها ررفتا

 ختهیرانگبرا ناسالم خوردن  غذا یالگوکه مشترک 

نام تحرک  یب یزندگ وهیشو کند  یم تیحماو 

و آیال جانستون، لدوکس، ی، لپژوهش در برد. 

 یبدنتوده شاخص شد داده نشان ( ۲019) اوکانر

با درصد  95تا  یسن یها گروهتمام در  نیوالد

 نیاو بود  مرتبط کودکان  یبدنتوده شاخص 

حالت  نیدتریشددر  یسالگ 1۲-11در ارتباط 

   بود.

غذادادن  یروشها یا واسطهنقش بر  پژوهشها

توده شاخص و مادر  یوزن تیوضع نیبرابطه در 

در اند  دادهنشان مطالعات دارند.  دیتاککودک  یبدن

 یدارامادران سالم، وزن  یدارامادران با  سهیمقا

متفاوتی غذادادن روشهای از  چاق / وزن اضافه

غذادادن  در یشتریبکنترل  آنهاکنند. می استفاده 

تنوع و تعادل اما  دهند، یمنشان خود کودک به 

پتال، ) کنند یم قیتشوغذا مورد در را  یمترک

کرفت،  هی؛ ۲018مییر، و وود  شاتلکراسولی، 

که  رسد یمنظر به (. ۲017مییر، و کراسولی 

نسبت  یکلطور به چاق  / وزن اضافه یدارامادران 

 یده اغذ یها روشسالم، وزن  یدارامادران به 

کرفت،  هی)داشتند کودکانشان  یبرا یسالمکمتر 

با  یگریدپژوهش (. ۲017مییر، و کراسولی 

داد نشان  یساختارمعادالت  یابی مدلاز استفاده 

اعمال  ابمادر  یبدنتوده شاخص  شیافزاکه 

شاخص  شیافزابا وزن کنترل  یبرا تیمحدود

و  یدبستان شیپکودکان  یسنگروه در  یبدنتوده 

مدرسه، سن کودکان  یبرا بود. مرتبط  یاندبست

 یغذادهروش و  نیوالدباالتر  یبدنتوده شاخص 

فرزند باالتر  یبدنتوده شاخص با  تیمحدود

 نیشیپ یها پژوهش یکلبطور بودند. مرتبط 

 یغذاده یها روش»از کمتر استفاده اند،  افتهیدر

همراه مادر باالتر  یبدنتوده شاخص با  «مثبت

، تادایو کارنل ، التوره س،یما ن،ی)وارکانتاست 

به خود که  یمادر رسد یمنظر به (. ۲018

 نیریسابه نسبت ست،  مبتال یچاق / وزن اضافه

خود کودک وزن  تیوضعدرمورد  یشتریب ینگران

خود فرزند ابتال از  یریجلوگ یبرا نیرابنابدارد. 

 رییتغرا خود  یغذاده یها روش ،مشکل نیابه 

 یشتریب یکنترل ایکننده  دمحدو یروشهااز و داده 

 جهینتها،  روش نیا کهیدرحالکند.  یماستفاده 

 یرفتارهاسمت به را کودک و داشته معکوس 

عامل که زمانی خصوص به ناسالمتر خوردن 

 .دهد یمسوق ندارد، وجود دیگر کننده  کنترل

استرس داد نشان  نیهمچن حاضرپژوهش  جینتا
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صورت به هم و  میمستقصورت  بههم  ینیوالد

با  یغذاده یروشها یگر یانجیمبا  م،یرمستقیغ

به  ن،یوالددارد. ارتباط کودک  یبدنتوده شاخص 

با رابطه در را  یتوجهقابل اضطراب مادران،  ژهیو

تیلور، )دهند  یمگزارش کودک به غذادادن 

(. ۲015امت، و استون  نورثورنیمونت، 

 حیتوضکه دارند وجود  یممکن یها سمیمکان

 یچاقبا توانند  یم ینیوالداسترس  چگونهدهند   یم

 ینیوالداسترس باشند. داشته ارتباط کودک 

از کودک  یچاقبر  میمستق ریغطور  بهتواند  یم

زا  استرسعوامل به  ینیوالدناسالم پاسخ  قیطر

هستند استرس دچار که  ینیوالدبگذارد.  ریتأث

)مانند  هیتغذناسالم  یروشها ریدرگاست ممکن 

عنوان )به غذا  هیتهو غذا( خوردن  شارفو کنترل 

تیت، برگ، )شوند خانه( از دور  ییغذاوعده مثال 

 ،استاینر نویمارکو کرو مینر، فرتیگ، تروفهولتز، 

به تواند  یم ینیوالداسترس  نیابر عالوه (. ۲017

 قیطراز کودک  یچاقبا  میمستق ریغطور 

باشد اشته دارتباط  زینناسالم  یرفتارها یساز مدل

بادوریا، و کومار سوفی، چودهری، ساهو، ساهو، )

که اند  دادهنشان کنون تا ها  پژوهش(. ۲015

وزن  شیافزابر تواند  یممادر،  یعموماسترس 

وینک، کونینگ، )بگذارد  ریتاثنوجوانان و کودکان 

،      یساسیامطالعه در (. ۲0۲1الرسن، و ویشر 

  گالوو وت ویدپریررا، کارنتن، هاو، یونگ، 

که  ینوجوانانو کودکان شد داده نشان ( ۲017)

گزارش زا  استرسعامل سه از  شیبها  آنمراقبان 

که بودند  ییآنهااز تر  چاق ادیزاحتمال به کردند، 

گزارش  ییزا ترساسعامل  چیهها  آنمراقبان 

، جنگتوسط که مند  نظام یپژوهشدر نکردند. 

استرس  نیبشد، انجام ( ۲019) الورو اوون 

 یچاقبا  ینیوالدنقش استرس و  ینیوالد یعموم

و کوچکتر فرزندان  یدارا یها خانوادهدر کودک 

داشت. وجود مثبت رابطه  یطولمطالعات در 

مختلف انواع که  دهد یمنشان  یقبل قاتیتحق

و کاناوارو گوویا، ) ینیوالد  استرسمانند استرس، 

ر ماد یشناخت رواناسترس  و (۲019موریرا، 

و کوپلند ویدن، لورا، موریس، سیسون، سویدن، )

 غذادهی یها وهیشبر  تواند یم( ۲017گریس،  دی

اضافه  ای یچاقبه  تینهادرو  بگذارد ریتأث نیوالد

اند کردهثابت ها  پژوهش گردند.منجر کودک وزن 

 مهم رگذاریتاثعامل  کی نیوالد یروان استرسکه 

نگ، )یا است نیوالد غذادهی یها وهیشدر 

رسد  یمنظر  به. (۲019فوردرشتراسه، و براندون 

در کنند  یمگزارش را  یشتریباسترس  هک ینیوالد

و ی اجبار یها وهیشاز استفاده خطر معرض 

و  تیمحدودخوردن،  غذا یبرافشار مانند  کنترلی

و  یگرسنگ یها نشانهبه کمتر که هستند  نظارت

 تاپالیا،)جنسن،  دهند یمپاسخ کودکان  یریس

 .(۲0۲1کارنل، و اسمیت سادلر، آقاباباییان، 

غذادادن   وهیشبا  نیوالداسترس  شتریبسطوح 

ه بغذا از  ادیزاستفاده احتمال جمله از نامطلوب 

عنوان به غذا از استفاده  جان،یه کننده میتنظ عنوان

از کم استفاده  وخوردن  یبرافشار و پاداش، 

ل متعاد ییغذا میرژ کی داشتنرای ب قیتشو

با  همچنین نیوالد شتریباسترس بود. همراه 

نظارت و خوردن غذا یبرافشار از مکرر استفاده 

 بودمرتبط فرزندشان  ییغذا میرژبر کمتر 

یک ( ۲0۲۲ونتورا، و فالن لمرت، )گونزالز، 

استرس باالتر سطوح داد، نشان دیگر بررسی 
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در و پاداش عنوان  بهغذا از استفاده با  نیوالد

 نیبدر  هیجانیخوردن غذاباالتر سطوح با  جهینت

 ،تیمحدود ازبیشتر استفاده  با همچنین و دختران

 هیاولی نوجواندر  شتریب یپرخوربا  جهینتدر 

. (۲019موریرا، و کاناوارو گوویا، )بود همراه 

و کرو مینر، فرتیگ، تروفهولتز، تیت، برگ، 

به خود پژوهش در  زین( ۲017) استاینر نویمارک

استرس باالتر سطوح که  دندیرس جهینت نیا

 وهیشروز طول در  نیوالدافسرده خلق و  ینیوالد

و « خوردن یبراکودک به آوردن فشار » یغذاده 

 شیپرا شام وعده در  یخانگ یغذاهاکمتر  تعداد 

هرچه که است آن  انگریب افتهی نیاکند.  یم ینیب

غذا مورد در  نیوالداسترس و کنترل  زانیم

 شیافزا زینکودک وزن اضافه باشد،  شتریبخوردن 

 ینهایروتاز  ییغذا یهاوعده  کهییآنجااز . ابدی یم

است، وکودک والد تعامالت کرار پرتو روزمره 

 نیباسترس و فشار زمان به تواند  یم یراحت به

گفت توان  یم ینوعبه شود.  لیتبد دککوو مادر 

بر  ریتاث قیطراز تواند  یممادر از  یروانفشار 

در شود. منتقل کودک به  یوغذادادن  یها هویش

کننده، محدود  یها روشاز مادر استفاده  کهیحال

با  تواند یمغذادادن در  یاجبار ایکننده کنترل 

 شیافزارا والد استرس  وبیمع یا چرخه جادیا

 یطرفاز بکاهد.  یو ییکارااحساس  ازو داده 

 کننده مراقبت ایوالد در استرس  یباال زانیموجود 

و شود  یم یودر  یجانیهخوردن بروز باعث 

کودک،  یبراناسالم  ییغذا یالگو جادیابر عالوه 

 یغذاده یها روش یریگ شکلدر تواند  یم

استرس  نیبنابراباشد.  رگذاریتاث زین یجانیه

تواند  یم ،یوالدگرامر  درخصوص به  نیوالد

غذادادن  یروشهااعمال به نسبت را  نیوالد

امر  نیاو کند، مردد کننده  کنترلکمتر و تر  سالم

بر در کودک  یچاقو وزن  اضافهجز  یا جهینت

 داشت.نخواهد 

 یها روشحاضر پژوهش  یها افتهی طبق

 یکنترل ،یابزار ،یجانیهدادن غذا شامل  یغذاده

 یبدنتوده شاخص  میمستقصورت  به یقیتشوو 

در  یمتعددمطالعات . کنند یم ینیب شیپرا کودک 

 یها سبککه اند  دادهنشان ته گذشدهه دو 

 وزنیی امدهایپبا  یمتفاوتطور به  والدینغذادادن 

 (.۲0۲1پاور، و )هوگس  استمرتبط کودک در 

میزان و زمان چگونگی، بر والدین  غذادادننوع 

رفتارهای با و گذارد  میتأثیر کودکان خوردن 

مرتبط کودکی دوران چاقی نیز و کودکان غذایی 

الرسن، و بورک وینگ، ن، کارسبکرز، ) ستا

دادن غذا سبک  نیبها  رابطه نیتر حکمم (.۲0۲1

 تیوضعو کودک غذاخوردن در  مشکل ،اجباری

پاور، و )هوگس است شده یافت او  باالتروزن 

با  نیزکننده  محدود هیتغذ یها وهیش (.۲0۲1

 استهمراه باالتر  یوزن تیوضعو وزن  شیافزا

بنجامین وونگ،  شپان،شاپیرو، کاالهان، ، لیسپ)

ها  پژوهش یبرخ جینتا .(۲019 کازاوله،و نیلون 

و  هیجانی یده غذا ت،یمحدوداست داده نشان 

پاسخدهى با  یتوجه ابلقطور به  ن،یوالد یابزار

ارتباط هیجانی پرخوری و غذا به کودک  شتریب

باتسون،  کونینمورتنسون،  وبلنمیلر، )برگ،  دارد

 ونظارت  نینهمچو  ،(۲0۲0فرنچ، و شروود 

به  یپاسخدهبا  یتوجه قابلطور به  نیوالدفشار 

بنسون، )کارنل، مثبت  ارتباطکودک  شتریب یریس

 ریمقادمصرف  باو  (۲014همکاران، و دریگین 
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 دارد یمنفارتباط  ،کودکتوسط غذا  یادیز

 (.۲0۲1اولیورا، و فیلدس ویلال، سورو، )کوستا، 

مصرف  زانیمبر  یمیمستقطور به  نیوالدکنترل 

و چرب  ییغذامواد مصرف  ژهیوبه  ،ییغذامواد 

بارانتس،  فلورس)محمود،  گذارد یم ریتأث نیریش

عبارت به  .(۲0۲1گیل،  گونزالسو مانیوس مورنو، 

فرزندان با رابطه در که  ینیوالدسو  کیاز  گرید

 یرفتارهابر  میمستقطور به  کوشند یمخود 

صورت به را رفتارها و کنند نظارت آنها  ییغذا

مصرف  یبرارا آنها  اقیاشتکنند، کنترل  یرونیب

 .زندیانگ یم بر ییغذا  مواد شتریب

 و کودک هیتغذ مورد در نیوالد ادیز کنترل

 از را وی است ممکن ها آن ییغذا میرژ یچگونگ

 خود ییغذا رفتار کنترل رییادگی فرصتهای

 شتریب یچاق خطر معرض در را کودک و محروم

 که ینیوالد که است شده داده نشان .دهد قرار

 کنند یم اعمال کودکان هیتغذ روی شترییب کنترل

 کنترل برای ییغذا پاداش و دیتهد ،یده رشوه)

 میتنظ در یاندک های ییتوانا ها آن کودکان( هیتغذ

 کنترل دارای مادران. دارند یافتیدر ییغذا مواد

. دارند ییغذا میرژ زین خودشان احتماالً دیشد

 غذا از استفاده که دهند یم نشان مطالعات یخبر

 مورد غذاهای در تیمحدود ای پاداش، عنوان به

 را غذاها نیا افتیدر برای کودکان ی عالقه

 خوردن غذا برای ها پاداش و رهنمود نیا و شیافزا

 گردد یم یچاق و شتریب غذای خوردن منجر

 (. ۲014ابولحسنی، و کلیشادی مرندی، میناسیان، )

 و وزن نگران اریبس که مادری ای چاق نیدوال

 مورد در ایژهیو بطور است، خود یبدن شکل

 بود، خواهد نگران زین خود کودک ییغذا عادات

 خواهد قرار یچاق خطر معرض در را کودک و

 ،یدیام ،رضاییبروجنی، مومنی میناسیان، ) داد

 (.۲016ی، شادیکل ،یدریح ،یقیحق ،یمرند

داده نشان حاضر پژوهش  یها افتهی ،یکل بطور

مادر  یبدنتوده شاخص و  ینیوالداسترس است 

درصد(  87.5) ایقو ،نیب شیپ یرهایمتغعنوان به 

 ینیب شیپرا کودک  یبدنتوده شاخص اند  توانسته

 بیترتبه  زین یانجیم یرهایمتغ انیماز کنند. 

 یابزارغذادادن درصد(،  64.3) یکنترلغذادادن 

 یقیتشوغذادادن و  اد،یز زانیمبه درصد(  61.3)

درصد(  ۲1.1) یجانیهغذادادن و درصد(  ۲7.3)

شاخص و  ینیوالداسترس توسط متوسط  زانیمبه 

است ذکر  انیشااند.  شده ینیب شیپمادر  یبدنتوده 

مدل بصورت را مطالعه  نیا رهاییمتغکه  یپژوهش

 .نشد افتیباشد کرده  یبررس

 نیسناز زن و اضافهو  یچاقبه ابتال که آنجا  از

سالمت بر ماندگار  یمنف یامدهایپتواند  یم نییپا

باشد، داشته فرد  ندهیآ یاجتماعو  یروان ،یجسم

به  ازینوزن  اضافهو  یچاق یبرا یمدل نیتدو

بر  رگذاریتاثعوامل بتواند تا دارد جامع  یکردیرو

 یعمل تیاهمکند.  ییشناسا یدرستبه را آن 

اختالل  نیا کنندهدجایا یادهایبنبه توجه پژوهش، 

 یساز روشن نیااست.  یکودک نینخست یسالهااز 

 یریگ شکلدر  ،یکودکدوران  رگذاریتاثعوامل 

به تواند  یم یبزرگسالدر وزن  اضافهو  یچاق

اول سطح در مداخالت نظر از  یدیمف یها نشیب

از بتوان  قیطر نیااز تا گردد، منجر  یریشگیپ

 رییجلوگ یداشتبههای  مراقبتباالی های  نهیهز

رفتار خاص  یها جنبه نیبارتباط آورد. عمل به 

مداخالت که دهد  یمنشان  یبدنتوده با مادران 

66 



 

 1401 زمستان(، 44)پیاپی  چهارم، شماره یازدهمنشریه علمی روانشناسی سالمت، سال 

  

 

 ییها یاستراتژ دیباکودکان  یچاق یبرا رانهیشگیپ

را مادران  صیخصا ایرفتارها که شود شامل را 

 ازتوان  یم ن،یا برعالوه دهد. قرار هدف 

را  یمتعدد یملع حاتیتلوپژوهش  نیا یها افتهی

به مداخالت و ها  خانوادهآموزش  نهیزمدر 

به دادن  یآگاه نیبنابرانمود. استنتاج تر  هنگام

 جادیاعوامل مورد در آنها آموزش و ها  خانواده

 طیمحبه مربوط عمدتا که کودکان  یچاق کننده

 رتباطابه توجه با دارد.  تیاهمشود،  یمخانواده 

مطالعه  نیادر که  نیوالد یچاقبا کودکان  یچاق

 نیوالدشد، داده نشان مشابه مطالعات همانند 

 تیالودر است بهتر  یچاق / وزن اضافه یدارا

امکان عدم . رندیگقرار  ییآموزشها نیچن

محدود و شهری مناطق  هیکلاز جامع  رییگ نمونه

استفاده عدم  نیهمچنو شهر  کیبه فقط آن شدن 

آن نقش که  یرآمانمونه از  یبخشعنوان به پدرها 

 نهیشیپدر کودکان وزن اضافه و  یچاقدر 

 نیا تهاییمحدودجمله  ازدارد وجود  یپژوهش

مطالعه، این نتایج  .رود یمشمار به مطالعه 

 بهراجع  قاتیتحقبه را فعلی نظری های  مدل

 / چاقیو  نیوالد استرسو غذادهی های  شیوه

در و بخشیده توسعه پردازد، می کودک وزن اضافه

 غذادادن یرفتارها جیترو یبرامداخالت وسعه ت

 کودکسالم ای  هیتغذ یهاررفتاو  نیوالد یتیحما

کودک  - نیوالدمداخالت  تدوینچنین  همو 

پیشگیری در  نیوالد غذادهی یها وهیشبه مربوط 

بود.  خواهد دیمفکودکان  وزن اضافهو چاقی از 

 تیریمد یهابرنامه است ممکن  نیهمچنمحققان 

در کودکان  یچاقبا مقابله  یبرا را نیوالداسترس 

 .بگیرند نظر
 

 سپاسگزاری

 یهمکاراز که دانند  یمالزم خود  بر سندگانینو 

و آموزش محترم کارکنان و  نیمسئول مانهیصم

اجرای  نهیزمکه تهران شهر مدارس و پرورش 

شرکت  یتمامو نمودند، فراهم را پژوهش  ندیفرا

عمل به  یقدردانو تشکر پژوهش این در کنندگان 

تعارض هیچگونه پژوهش این در ضمنا . آورند

 .استنشده گزارش نویسندگان توسط منافعی 

 

 منابع
بررسی » (. 1398)ا. داودی، ا.  ،یاحد

تغذیه سبک پرسشنامه روانسجی های  ویژگی
های  مدلو ها  روش«. واردلوالدین ای 

 .64-45:  (37) 10. روانشناختی
 

، رنجبر ر.، زاده عابدانا. ی، هاشمر. خیراندیش، 
 یبرخبر  التسیپ ناتیتمر ریتاث(.» 1398)ر. 

توده شاخص با آن رابطه و  یروانعوامل 
 یشناسروان «.رفعالیغچاق زنان  یبدن

 .133-119 : (1)8. سالمت

 
 

 ،یعیشفم.  ،یقاسمس.  ،یفرامرزپ.  ،یرزادیش
کوتاه فرم اعتبار و  ییروا یبررس»(. 1393)م. 

 شیرومجله . «یفرزندپرورترس اسشاخص 
 .110-97(: 9) 3. یروانشناس

 

اکبری و. فرزاد، ا. پور، علی . ز ،یبخش یعل
 ای واسطهنقش  »(. 1394) دهکردی،م. 

و دلبستگی سبک بین رابطه در ی افسردگ
وزن اضافه و  یچاقبا فرزندپروری های  سبک

 (1)4 .سالمت یشناسروان «.نوجواندختران 
:41-5۲. 
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ف.  ،یفرهادک.  ان،یطهماسم.  ،یدهقانز.  ،ییفدا
ساختار و  ییایپا ،ییروا یبررس »(.1389)

استرس شاخص کوتاه فرم  یعامل
 1۲تا  7کودک  یدارامادران در  یفرزندپرور

: 8سال  ،یرفتارعلوم  قاتیتحقمجله . «ساله
81-91. 
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