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چکيده
 بدين. سال بود11  تا5 هدف اين پژوهش مقايسه عادتهاي غذايي سالهاي اوليه زندگي و سبکهاي دلبستگي دو گروه از دختران چاق و داراي وزن عادي
دانشآموز داراي وزن عادي ساکن شهرستان رفسنجان با استفاده از روش نمونهبرداري هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه191  دانشآموز چاق و191 منظور
.) پاسخ دادند1119 ،) و سياهه دلبستگي به والدين (گالون و رابينسون1112 ،ايزنمن- پرسشنامه روشهاي جامع تغذيه شدن (ماشر،اطالعات جمعيتشناختي
 تشويق به تعادل و، نظمجويي هيجاني با مواد غذايي، مستقل نشان داد در زيرمقياسهاي روشهاي تغذيه شدن (مانند استقالل عمل کودکt نتايج آزمون
 ايجاد محدوديت با هدف سالمتي و با هدف کنترل وزن) بين دو، اجبار به خوردن، مشارکت کودک در برنامهريزي غذايي، استفاده از غذا به عنوان پاداش،تنوع
 تفاوت ميان وزن هنگام تولد دو گروه و شاخص توده بدني، همچنين نتايج. بين سبکهاي دلبستگي دو گروه تفاوتي مشاهده نشد.گروه تفاوت معنادار وجود دارد
 پيشگيري از چاقي و طراحي مداخله براي درمان آن، يافته هاي اين پژوهش در شناخت علل چاقي دوران کودکي.بيشتر والدين گروه دختران چاق را نشان داد
.کاربرد دارد و ميتوان با آموزشهاي مناسب برخي از عادتهاي غذايي را در بستر فرهنگ تعديل کرد
 چاقي، سبکهاي دلبستگي، سالهاي اوليه زندگي، عادتهاي غذايي:واژههاي کليدي
Abstract

T

he aim of current study was to compare eating habits of early years of life and attachment styles of obese girls with normal weight
girls.One hundred and fifty students with normal weight and 150 obese students were selected from Rafsanjan, Iran using

purposive sampling method. The participants’ age range was between 9 and 11 years. The participants completed the Demographic
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Questionnaire, the Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (Musher-Eizenman, 2007), and the Inventory of Parent Attachment

926

(Gullone & Robinson, 2005). The results of independent-samples t test indicated significant differences between the two groups in scores
of the Feeding Practices subscales (such as child control, emotion regulation with food, encourage balance/ variety, food as a reward,
involvement, pressure to eat, restriction for health, restriction for weight). No differences were found between the groups in the scores of
attachment styles. The two groups had different birth weight. The obese girls’ parents had higher BMI than normal girls’ parents. The
findings can be used in understanding childhood obesity, obesity prevention, and designing therapeutic interventions. The findings
suggested that certain eating habit can be modified through culturally appropriate training.
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مقدمه

مهمترين مشکالت بهداشت عمومي در جوامع صنعتي و در حال

اولين مسيري که کودک با والد خود به ويژه مادر ارتباط
برقرار ميکند ،تغذيه شدن است .اين ارتباط پايهاي براي تعامل

عالوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگي ،تجربهها و

با دنياي بيرون و کنش فرد در زندگي ميشود .روشهاي

عادتهاي غذايي سالهاي اوليه زندگي نقش مهم و اساسي

تغذيه کردن کودک که در ارتباط با والدين شکل ميگيرد

در تغذيه سالهاي بعدي زندگي دارد (منال .)1111 ،در اولين

ميتواند اثرات درازمدتي داشته باشد که يکي از مهمترين آنها

سالهاي زندگي ،خانه و والدين بخش اعظمي از محيط کودک

تأثير بر چاقي است.

را شکل ميدهند .در وهله اول بيشتر تجربههاي کودکان از

چاقي يک بيماري مزمن است که با چربي بيش از حد در

طريق تعامل با خانواده بهدست ميآيد .براي مثال ،والدين

و روئيز،3

محيط با هم خوردن را فراهم ميکنند که چگونگي غذا خوردن

 .)1351/1119تعاريف و طبقهبنديهاي متعددي براي چاقي

و عادتهاي تغذيه سالم و ناسالم در آن رشد ميکند .تنوع

وجود دارند ،ولي مهمترين طبقهبندي قابل قبول سازمان

غذايي ،کميت و کيفيت غذاها ،محيطهاي فيزيکي و هيجاني

1

که غذا خوردن در آنها صورت ميگيرد ،شکلدهي ترجيحهاي

است .اين شاخص از تقسيم وزن فرد برحسب کيلوگرم بر

غذايي کودک و ايجاد نظم در مصرف غذا ،از مواردي است که

مجذور قد برحسب متر به دست ميآيد .اين شاخص براي

در سالهاي اوليه زندگي کودک ،در خانواده آموزش داده

محاسبه شاخص توده بدني کودکان نيز مفيد است ،با اين تفاوت

ميشود (جنسن .)1113 ،اين تجارب ،عادتهاي غذايي و وزن

که براي کودکان در نظر گرفتن سن نيز ضروري است (فرزانه،

فرد را در آينده تحت تأثير قرار ميدهد (ايزنمن و هولوب،

حسيني ،واحدي و حمزه .)1351 ،چاقي با اختاللهاي جسماني

 .)1112پژوهش الرسن و ديگران ( )1119نشان ميدهد

و رواني زيادي از جمله بيماريهاي کليوي ،نارساييهاي قلبي،

شيوههاي تغذيه کردن والدين يک منبع مهم است که بر

ديابت ،اضطراب ،افسردگي ،وابستگي ،حرمت خود پايين و ...همراه

شاخص توده بدني کودکان تأثير ميگذارد .گريش و منال

است (سلحشور1351 ،؛ درستيمطلق ،نورعلئي ،صدرزادهيگانه،

( )1119نيز نشان دادهاند که مواجهه کودک با طعمهاي

حسيني و کريمي1351 ،؛ باري و پتري.)1115 ،

گوناگون ،پذيرش غذاهاي جديد را آسانتر و قابل قبولتر

1

بدن مشخص ميشود (سادوک ،1سادوک
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بهداشت جهاني براي تعريف چاقي بر اساس شاخص توده بدني
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توسعه است (ياحي ،صمدانيان ،حسيني و آزادبخت.)1351 ،

اگرچه پژوهشها ،وزن هنگام تولد و داشتن والدين چاق را

ميکند .در برخي پژوهشها بيان شده است که کودکمحوري

از عوامل مهم چاقي ميدانند (ميرسليماني ،مختاريالکه،

شيوۀ تغذيه ،باعث افزايش شاخص توده بدني کودک ميشود

ميرهاديان و کاظمنژاد1351 ،؛ اثنيعشري ،شفيعيان و

(هابستيت و ديگران1111 ،؛ براون ،اگدن ،وگل و گيبستون،

ترکاشوند1351 ،؛ طاهري ،کاظمي ،انصارينژاد و شريفزاده،

1113؛ هيوز و ديگران .)1119 ،در حالي که برخي ديگر از

1353؛ محمودي ،تاجالديني ،رنجبر و مقيميدهکردي1353 ،؛

پژوهشها آن را مطلوب ميدانند و معتقدند با شاخص توده

ابراهيمزاده ،کالنتري و ابدي1351 ،؛ سلکي ،صالحي و

بدني مطلوب و کمتر کودک همراه است (تسچان و ديگران،

جمشيدي1351 ،؛ کربندي ،عشقيزاده ،آقامحمديان ،ابراهيمزاده و

1113؛ جوهانسن ،جوهانسن و اسپکر .)1119،پژوهشها نشان

صفريان1335 ،؛ بايگي ،طباطبايي ،درستيمطلق و اشراقيان،

ميدهد استفاده وسيلهاي از غذا يعني به عنوان پاداش يا

1333؛ کالنتري ،شناور ،رشيدخاني ،هوشيارراد ،نصيحتکن و

پيشنهاد غذا هنگامي که فرد ناراحت است با خوردن هيجاني و

عبداهللزاده ،)1333 ،امّا امروزه به دليل تغيير شيوه زندگي،

در نتيجه افزايش وزن همراه است (تان و هولوب1119 ،؛

مدرنيزه شدن و توسعه شهرنشيني ،تغيير در شيوه تغذيهاي رخ

برادن و ديگران1111 ،؛ راجرز و ديگران1113 ،؛ ماشرايزنمن،

داده است ،به طوري که مصرف غذاهاي چرب و پرکربوهيدرات

هولوب ،هاسر و يونگ1112 ،؛ کچويي ،مرادي ،کاظمي و قنبري،

و در کنار آن کمتحرکي ،باعث شيوع چاقي شده که يکي از

1359؛ خدابخش و کياني1351 ،؛ ميرزامحمدعالئيني ،عليپور،

)4. Body Mass Index (BMI

3. Ruiz, P.

2. Sadock.V. A.

1. Sadock.B.J.

رويا کاظمي ،شقايق زهرايي ،غالمرضا دهشيري

استفاده از شيوههاي بازدارنده و مهارگر در تغذيه کودک منجر به

دلبستگي ناايمن را به صورت ناديده گرفتن نيازها (اجتنابي) 1يا

نتيجه معکوس ميشود ،بهعبارت ديگر ،اجبار به خوردن باعث

به صورت افراطي بيان کردن نيازهاي خود (آشفته) 3نشان

شاخص توده بدني کمتر و ايجاد محدوديت در خوردن منجر به

ميدهند .گرسنگي ،تهديدکننده زندگي و چاقي و پرخوري،

افزايش آن در کودک ميشود (شلويم ،ادلسون ،مارتين و

نمادي از اين ناديدهگرفتن يا بيان کردن افراطي نيازهاي اين

هترينگتون1119 ،؛ فيلدز ،جارسولد ،ليليان ،واردل و فيشر1119 ،؛

افراد است (چستر .)1552 ،پژوهشها نشان ميدهد برخي افراد

دانفورد ،شولتز و مارويکسين1119 ،؛ جانسن و ديگران1111 ،؛

از غذا به عنوان وسيلهاي براي نظمجويي هيجان 1استفاده

هزارد ،ويليامز ،داوسون ،اسکيدمور و تيلور1113 ،؛ گابل و ديگران،

ميکنند ،که دليل اين امر تجربههاي اوليه دوره کودکي ،به

1111؛ ونتورا و برچ1113 ،؛ بليست و هايکرانت1113 ،؛ واردل و

ويژه روابط بينفردي نامناسب و سخت است (باکرود 9و رادر

9

کارنل1112 ،؛ ماشر-ايزنمن و ديگران ،)1112 ،و پژوهشهاي

 1113نقل از استاپلتون و ماکاي .)1111 ،در واقع ،خوردن

اندکي هم استفاده از شيوههاي بازدارنده را مناسب ميدانند (سود،

هيجاني اغلب با رابطه قوي بين غذا و خاطرات اجتماعي و

تامايو ،فيت و کلر .)1111 ،پژوهش براون و لي ( )1111نشان

مشکالت بينفردي مشخص ميشود که ميتواند به عنوان

ميدهد استفاده از شيوه مهارگري در تغذيه کودک به دليل نگراني

يک منبع تنيدگي ،خوردن هيجاني را آغاز کند (استاپلتون و

از کنترل وزن کودک است .از آنجا که منشأ چاقي دوران کودکي

ماکاي .)1111 ،بارتلمو و هوروتيز ( )1551چهار سبک دلبستگي را

به دوران قبل از مدرسه برميگردد ،بررسي عواملي مرتبط با تغذيه

معرفي کردهاند :ايمن ،2دلمشغول ،3انفصالي 5و ترسآگين 11که

در اين دوره ضروري به نظر ميرسد ،زيرا ايجاد عادتهاي غذايي

در آن دلبستگي ،محصول بازنماييهاي ذهني مثبت يا منفي فرد

اوليه سالم در زندگي ،يک راهبرد مهم براي مبارزه با چاقي است

از خود و ديگران است .همسو با اين مدل ،پژوهشها نشان

(لو ،چونگ ،لي ،تام و کيونگ .)1119 ،در سالهاي اوليه زندگي

ميدهد سبک دلبستگي ترسآگين با اختالل پرخوري 11و

بخش قابل توجهي از ارتباط بين کودک و مادر از طريق خوردن

ديگر اختاللهاي خوردن ارتباط دارد (پيس ،کاکيوپو و

شکل ميگيرد و بر اساس برخي نظريههاي روانشناختي ،کيفيت

اسچيمنتي .)1111 ،سبک دلبستگي دلمشغول که در آن فرد

رابطه مادر و کودک تأثير بسزايي در سالمت رواني دارد

ديدگاه منفي به خود و ديدگاه مثبت به ديگران دارد ،از

(زاچريسون و اسکردرود .)1111 ،در اين زمينه نظريه دلبستگي

راهبردهاي مقابلهاي فعلپذير 11مانند خوردن غذا در شرايط

بالبي مورد توجه متخصصان باليني قرار گرفته است .بالبي،

هيجاني استفاده ميکند .پژوهشهاي زيادي از ارتباط معنادار

دلبستگي را فرايند برقراري و حفظ رابطه عاطفي کودک با

سبک دلبستگي دلمشغول با اختاللهاي خوردن حمايت

والدينش تعريف ميکند که در کودک احساس امنيت ايجاد

ميکند (مالينکروت .)1111 ،همچنين پژوهشهاي نشان

ميکند و مبنايي پايدار براي يادگيري در اختيار او قرار ميدهد

دادهاند که در مقايسه با افراد داراي سبک دلبستگي ايمن و

(بشارت ،جباري و سعادتي .)1359 ،اين نظريه در مورد آغاز

انفصالي ،افراد با سبک دلبستگي دلمشغول تمايل بيشتري

اختاللهاي خوردن 1و پايداري آنها چشمانداز عميقي را نشان

براي چاق شدن دارند (استاپلتون و ماکاي .)1111 ،نتيجه

ميدهد و بيان ميکند دلبستگي ناايمن در بروز و پايداري

مطالعات طولي ،بيانگر آن است که در مسير تحول کودکان با

اختاللهاي خوردن نقش مهمي بازي ميکند ،زيرا افراد داراي

دلبستگي ناايمن در مقايسه با کودکان با دلبستگي ايمن يک و

اين اختاللها اغلب رابطه ضعيفي با موضوع اوليه دلبستگيشان

نيم برابر بيشتر دچار چاقي ميشوند (آندرسون و ويتاکر،

دارند و شواهد زيادي از دلبستگي ناايمن را گزارش ميکنند

 .)1111اکثر پژوهشها رابطه بين دلبستگي ناايمن و وضعيت

(بهزاديپور ،پاکدامن و بشارت .)1335 ،همچنين به نظر ميرسد

نامطلوب وزن را تأييد ميکنند (پيس و ديگران1111 ،؛

10. fearful
11. binge eating
12. passive coping strategies

7. securely
8. preoccupied
9. dismissing

4. emotion regulation
5. Bukervod, J.
6. Rother, S.

1. eating disorders
2. avoidant
3. disorganized
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نورباال و آگاههريس .)1351 ،شواهد تجربي نشان ميدهد که

افراد مبتال به اختاللهاي خوردن ،هر دو جنبه از سبکهاي
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ويلکينسون ،راو ،بيشاپ و برنستروم1111 ،؛ ارزولکـکرونر1111،؛

انتخاب نمونه با روش نمونهبرداري هدفمند به مدارس دخترانه

چاسلر1552 ،؛ فيني و ريان1551 ،؛ بشارت ،شجاعي ،کيامنش و

شهري مراجعه شد و با بررسي دفترچه سالمت دانشآموزان ،فقط

اميري1353 ،؛ دامادنژاد ،عليپور و زارع1351 ،؛ زينالي ،مظاهري،

 191دانشآموز چاق واجد مالک ورود به پژوهش بودند .بر اين

صادقي و جباري1351 ،؛ بهزاديپور و ديگران ،)1335 ،اما برخي

اساس  191دانشآموز با وزن عادي نيز به عنوان گروه نمونه

پژوهشها بيانگر عدم ارتباط بين اين دو مقوله هستند

انتخاب شدند .روش اجرا براي همه افراد نمونه يکسان بود .پس از

(محمدصادقي ،احمدزادهاصل ،محمدصادقي ،قنبريجلفايي و

کسب رضايت براي شرکت در پژوهش ،قد و وزن آزمودنيها

نوحهسرا1351،؛ اشرافي1353 ،؛ مدني.)1351 ،

اندازهگيري شد .سپس بر اساس نمودار نمرههاي  Zسن مربوط

با توجه به اينکه چاقي کودکان در حال افزايش است و اکثر

به شاخص توده بدني سازمان بهداشت جهاني ،نمره  Zبزرگتر از

والدين کودکان چاق ،وزن فرزند خود را بهنجار تلقي ميکنند و

 1براي طبقهبندي چاقي و نمره  Zبين  -1و  +1براي طبقهبندي

درک درستي از چاق بودن فرزندشان ندارند (نعمتطاوسي)1333 ،

وزن نرمال مورد استفاده قرار گرفت .براي سنجش روشهاي

و از آنجا که چاقي دوران کودکي در بزرگسالي نيز ادامه پيدا

تغذيه شدن دوران کودکي از پرسشنامهاي استفاده شد که مادران

ميکند و با اختاللهاي روانشناختي و جسماني زيادي همراه

بايد آن را تکميل ميکردند .داشتن بيماري جسمي مانند تيروئيد،

است و دوره کودکي براي مبارزه و پيشگيري از چاقي و ايجاد

تکوالدي و فرزند طالق بودن از مالکهاي حذف افراد از

عادتهاي غذايي مطلوب از مهمترين دورهها محسوب ميشود،

پژوهش بود .ميانگين سني گروه با وزن عادي  5/91و گروه چاق

انجام پژوهش به منظور شناخت عادتهاي غذايي سالم و آموزش

 5/33بود .ميانگين شاخص توده بدني کودکان در گروه با وزن

اين عادتها به مادران ،ضروري به نظر ميرسد .با توجه به آنچه

عادي 19/13 ،و در گروه چاق 19/15 ،بود .ميانگين شاخص توده

گفته شد ،هدف اين پژوهش مقايسه عادتهاي غذايي سالهاي

بدني مادران گروه با وزن عادي 19/31 ،و مادران گروه چاق،

اوليه زندگي و سبکهاي دلبستگي دختران چاق و داراي وزن

 13/51بود .همچنين ميانگين شاخص توده بدني پدران گروه با

عادي بود .بدين منظور فرضيههاي زير آزمون شدند:

وزن عادي 19/32 ،و پدران گروه چاق 12/11 ،بود.

-1بين عادتهاي غذايي سالهاي اوليه زندگي دختران
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چاق و داراي وزن عادي تفاوت وجود دارد.
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براي ارزشيابي عادتهاي غذايي سالهاي اوليه زندگي و
سبکهاي دلبستگي ابزارهاي زير به کار گرفته شد:
پرسشنامه روشهاي جامع تغذيه کردن( 1ماشرـايزنمن

-1بين سبک دلبستگي دختران چاق و داراي وزن عادي
تفاوت وجود دارد.
 -3وزن هنگام تولد دختران چاق بيش از دختران داراي
وزن عادي است.
 -1شاخص توده بدني والدين دختران چاق بيش از والدين
دختران داراي وزن عادي است.

و ديگران .)1112 ،اين پرسشنامه خودگزارشدهي که براي
سنجش جنبههاي مختلف روشهاي تغذيه کردن کودک به کار
ميرود شامل  19مادّه و  11زيرمقياس است و اطالعات مربوط به
3

استقـالل عمل کودک 1( 1مادّه) ،تنظيم عواطف با مواد غذايي

( 3مادّه) ،تشويق به تعادل و تنوع 1( 1مادّه) ،کنترل محيط3( 9
مادّه) ،استفاده از غذا به عنوان پاداش 3( 9مادّه) مشارکت کودک
5

روش

در برنامهريزي غـذايي 3( 2مادّه) ،الگـوسازي 1( 3مادّه) ،نظارت

روش اين پژوهش پسرويدادي و از نوع علي مقايسهاي بود.

( 1مادّه) ،اجبار به خوردن 1( 11مادّه) ،محدوديت با هدف

جامعه آماري را کل دانشآموزان دختر  5تا  11سال شهرستان

سالمتي 1( 11مادّه) ،محدوديت با هدف کنترل وزن 2( 11مادّه) و

رفسنجان در سال تحصيلي  1359-1359تشکيل ميدادند .براي

آموزش تغذيه مناسب 3( 13مادّه) را جمعآوري ميکند .براي تعيين

6. using food as reward 11. restriction for health
7. involvement
12. restriction for weight control
8. modeling
13. teaching about nutrition
9. monitoring
10. pressure to eat

1. Comprehensive Feeding Practices Questionnaire
2. child authority
3. emotion regulation with food
4. encourage balance and variety
5. environment

رويا کاظمي ،شقايق زهرايي ،غالمرضا دهشيري

نمرههاي مربوط به هر مادّه از مقياس  9درجهاي ليکرت استفاده

براي نمرهگذاري از ليکرت  3درجهاي (هرگز درست نيست= 1و

ميشود و دامنه نمره هر مادّه از  1تا =1( 9هرگز و =9هميشه)

هميشه درست است= )3استفاده شد (مناني .)1333 ،گالون و

است (غالمعليزاده ،انتظاري ،حسنزاده ،پاکنهاد و دعايي.)1353 ،

رابينسون ( )1119اعتبار اين ابزار را با استفاده از نمونهاي 113

ماشر-ايزنمن و ديگران ( )1112اين پرسشنامه را براي کودکان

نفري از افراد  5تا  11سال در زيرمقياس والدين 1/53 ،و در

 13ماه تا  3سال اعتباريابي کردند و ضريب آلفاي کرونباخ بين

زيرمقياس همساالن 1/39 ،به دست آوردند (ناصريمحمدآبادي و

 1/93 -1/31را براي زيرمقياسهاي اين ابزار به دست آوردند.

ديگران .)1351 ،گالون و رابينسون ( )1119همچنين آلفاي

دعائي و ديگران ( )1351اين پرسشنامه را براي کودکان 3

کرونباخ براي زيرمقياسهاي اعتماد به والدين ،ارتباط با والدين و

تا  9سال ايراني هنجاريابي کردند .آنها اعتبار اين پرسشنامه

بيگانگي از والدين را به ترتيب  1/25 ،1/39و  1/29بهدست

را از طريق آلفاي کرونباخ بين  1/31تا 1/51و از طريق ضريب

آوردند .همچنين ضرايب آلفاي کرونباخ براي مقياس دلبستگي

همبستگي دروني بين  1/31تا  1/51به دست آوردند .همچنين

نسبت به گروه همساالن نيز محاسبه شد و مقدار آن براي

دعائي و ديگران ( )1351روايي محتواي اين پرسشنامه را به

زيرمقياس اعتماد  ،1/39زيرمقياس ارتباط  1/39و زيرمقياس

شکل کمّي و با استفاده از ضريب نسبي روايي محتوا 1به دست

بيگانگي  1/93بهدست آمد .اين مقادير همساني دروني مناسب هر

آوردند و مقدار آن را به استثناي مادّههاي  19 ،1و  1/9 ،19تا

زيرمقياس را نشان ميدهد .همچنين رابينسون و گالون ()1119

 1گزارش کردند .در اين پژوهش براي تعيين اعتبار از روش

روايي اين ابزار را مطلوب گزارش کردهاند .براي مثال ،اين سياهه

آلفاي کرونباخ استفاده شد ،و ضريب  1/21براي کل پرسشنامه

داراي روايي همگراي باال با ابزار پيوند والديني پارکر1525( 11

به دست آمد.

نقل از رضوان )1351 ،است .ناصريمحمدآبادي و ديگران

گروه همساالن در کودکان( 1گالون و رابينسون .)1119 ،نسخه

آنها نشان داد که اعتبار اين سياهه در اکثر زيرمقياسها و

اوليه اين سياهه توسط آرمسدن3و گرينبرگ 1532( 1نقل از

همچنين در کل مقياس در حد مطلوب است؛ اعتبار دلبستگي به

رضوان )1351 ،براي ارزيابي ابعاد شناختي و عواطف مثبت و

والدين 1/21 ،و زيرمقياسهاي اعتماد به والدين ،ارتباط با والدين

منفي نوجوانان نسبت به والدين و گروه همساالن تدوين شد.

و بيگانگي از والدين ،بهترتيب  1/23 ،1/21و  ،1/95دلبستگي به

گالون و رابينسون ( )1119نسخه تجديدنظرشده اين سياهه را

همساالن  ،1/51زيرمقياسهاي اعتماد به همساالن ،ارتباط با

طراحي کردند تا ابعاد دلبستگي را در کودکان و نوجوانان  5تا 19

همساالن و بيگانگي از همساالن به ترتيب  1/91 ،1/23و 1/11

سال اندازهگيري کنند .اين سياهه شامل دو مقياس دلبستگي به

بود .در اين پژوهش مقدار اعتبار کل سياهه  1/99و زيرمقياسهاي

والدين 13( 9مادّه) و دلبستگي به گروه همساالن11( 9مادّه) است.

اعتماد به والدين ،ارتباط با والدين و بيگانگي از والدين ،بهترتيب

در هر بخش از آن مادّههايي وجود دارد که دلبستگي را در سه

 1/91 ،1/99و  1/93به دست آمد .دادههاي اين پژوهش با آزمون

زيرمقياس اعتماد ،2ارتباط 3و بيگانگي 5بررسي ميکند .مقياس

 tمستقل تحليل شد.

اعتماد ،ميزان فهم متقابل و احترام در رابطه دلبستگي ،مقياس
ارتباط مبادالت کالمي و مقياس بيگانگي احساس خشم و بيگانگي

يافتهها

درونفردي در روابط دلبستگي را ميسنجد (ناصريمحمدآبادي،

در جدول  1ميانگين ،انحراف استاندارد و نتايج آزمون t

عسکري ،بهرامي ،صادق و عابدي .)1351 ،در اين پژوهش فقط

مستقل براي مقاي سه عادت هاي غذايي سالهاي اوليه

قسمت دلبستگي به والدين اين سياهه مورد استفاده قرار گرفت.

زندگي دختران چاق و داراي وزن عادي ارائه شده است.

6. peer attachment
7. trust
8. communication
9. alienation
10. Parental Bonding Instrument

)1. Content Validity Ratio (CVR
)2. Inventory of Parent and Peer Attachment-Revised for Children (IPPA-R
3. Aemsden, G. C.
4. Greenberg, M. T.
5. parent attachment

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /25تابستان 6931

سياهه تجديدنظر شده دلبستگي نسبت به والدين و

( )1351اين ابزار را در جامعه ايراني هنجار کردند .نتايج پژوهش
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عادتهاي غذايي سالهاي اوليه زندگي و سبکهاي دلبستگي در دختران فربه

جدول 1

ميانگين ،انحراف استاندارد و نتايج آزمون  tمستقل براي مقايسه عادتهاي غذايي
وزن عادي

متغير
استقالل عمل
نظمجويي هيجان با مواد غذايي
تشويق به تعادل و تنوع
کنترل محيط
استفاده از غذا به عنوان پاداش
مشارکت در برنامهريزي غذايي
الگوبرداري
نظارت
اجبار به خوردن
محدوديت با هدف سالمتي
محدوديت با هدف کنترل وزن
آموزش تغذيه مناسب

M
31/62
7/66
34/64
31/23
8/46
31/34
34/62
32/83
33/83
31/46
66/14
36/86

چاق

SD
6/26
6/11
3/76
3/26
6/78
3/83
3/87
6/88
8/18
1/68
7/31
3/81

SD
6/41
6/13
3/86
3/26
1/32
6/63
3/47
1/81
8/36
1/36
8/43
3/74
**P<1/10

M
36/84
2/77
37/43
31/66
8/32
36/23
34/14
32/36
7/82
32/38
68/18
36/67

t
*6/88
*6/48
**6/62
3/86
**6/33
**3/84
-3/18
3/88
*6
*-2/37
*-8/87
3/26
*P<1/10

نتايج جدول  1نشان ميدهد ميانگين دو گروه در استقالل

محدوديت با هدف کنترل وزن ( P>1/111و )t)153(=-5/52

عمل ( P>1/11و  ،)t)153(=1/11نظمجويي هيجاني با مواد

تفاوت معنادار با يکديگر دارند اما بين متغيرهاي کنترل محيط،

غذايي ( P=1/11و  ،)t)153(=1/35تشويق به تعادل و تنوع

الگوبرداري ،نظارت و آموزش تغذيه مناسب تفاوت معنادار

( P>1/11و ،)t)153(=1/19استفاده از غذا به عنوان پاداش

مشاهده نشد.

( P>1/11و  ،)t)153(=1/11مشارکت در برنامه غذايي (P>1/11

در جدول  1ميانگين ،انحراف استاندارد و نتايج آزمون t

و  ،)t)153(=1/53اجبار به خوردن ( P>1/111و ،)t)153(=9

مستقل براي مقايسه سبکهاي دلبستگي دختران چاق و

محدوديت با هدف سالمتي (( P>1/111و  )t)153(=-9/12و

داراي وزن عادي ارائه شده است.

جدول 1
ميانگين ،انحراف استاندارد و نتايج آزمون  tمستقل براي مقايسه سبکهاي دلبستگي
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متغير
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اعتماد
ارتباط
بيگانگي از والدين

وزن عادي
SD
M
6/63
67/67
6/68
62/41
6/48
33/73

چاق
SD
6/88
6/67
6/86

M
67/36
62/68
36/38

t
3/87
3/78
-3/13

در جدول  1مشاهده ميشود که بين ميانگين نمره

در جدول  ،3نتايج حاصل از آزمون  tمستقل براي مقايسه

دلبستگي گروه داراي وزن عادي و گروه چاق تفاوت معنادار

وزن هنگام تولد و شاخص توده بدني والدين دختران چاق و

وجود ندارد.

داراي وزن عادي ارائه شده است.
جدول 3
ميانگين ،انحراف استاندارد و نتايج آزمون  tمستقل براي مقايسه وزن هنگام تولد و شاخص توده بدني والدين
متغير
وزن هنگام تولد
شاخص توده بدني مادر
شاخص توده بدني پدر

داراي وزن عادي
SD
M
3/67
1/33
6/33
62/18
6/23
66/12

چاق
M
1/64
64/48
67/86

SD
3/68
6/87
6/18

t
*-6/27
*-1/87
*-6/82

P > 1/11

*

رويا کاظمي ،شقايق زهرايي ،غالمرضا دهشيري

نتايج جدول  3مشخص ميسازد بين وزن هنگام تولد

سيري و گرسنگي دروني سوق ميدهد و در نتيجه ميزان شاخص

( P>1/113و  )t)153(=-1/92در دو گروه تفاوت معنادار وجود

توده بدني بهنجار خواهد بود .وقتي کودک استقالل عمل داشته

دارد به طوري که ميانگين گروه چاق بيشتر از گروه داراي وزن

باشد و در برنامهريزيها مشارکت کند ،مسئوليتپذير ميشود؛ اين

عادي است .همچنين بين شاخص توده بدني مادران

مسئوليتپذيري داراي دو جنبه دروني و بيروني است .يکي از

( P>1/111و  )t)153(=-3/52و شاخص توده بدني پدران

جنبههاي مسئوليتپذيري دروني ،توجه به بدن خود و برآوردن

( P>1/113و  )t)153(=-1/59در دو گروه تفاوت معنادار وجود

نيازهاي آن است .در واقع ،کودکي که نسبت به بدن خود

دارد به طوري که ميانگين شاخص توده بدني والدين گروه

مسئوليتپذير است ،به نشانههاي سيري و گرسنگي توجه

چاق بيشتر از گروه داراي وزن عادي است.

ميکند و نيازهايش را برطرف ميسازد .عالوه بر اين ،ميتوان
گفت دادن استقالل عمل با استقالل بيشتر و مهار با وابستگي

بحث

بيشتري همراه است .دادن استقالل عمل به کودک و مهار او در

هدف اين پژوهش ،مقايسه عادتهاي غذايي سالهاي

سالهاي اوليه بيشتر در حيطه تغذيه کردن کودک مشاهده

اوليه زندگي و سبکهاي دلبستگي دختران چاق و داراي وزن

ميشود و ويژگيهاي شخصيت وابسته در افراد چاق بيشتر است

عادي بود .يافتهها نشان داد که بين استقالل عمل کودک،

(باري و پتري ،)1115 ،بنابراين استقالل عمل بيشتر موجب

تشويق به تعادل و تنوع و مشارکت کودک در برنامهريزي

ميشود فرد کارآمدي بيشتري در مهار وزن و ميزان خوردن خود

غذايي در گروه با وزن عادي و چاق تفاوت معنادار وجود دارد،

داشته باشد.

و مشارکت کودک در برنامهريزي غذايي در گروه با وزن عادي

هيجان با مواد غذايي و استفاده از غذا به عنوان پاداش در دو

بيشتر از گروه چاق است .اين يافته همسو با پژوهش گريش و

گروه کودکان با وزن عادي و چاق تفاوت معنادار وجود دارد،

منال ( ،)1119تسچان و ديگران ( ،)1113هابس-تيت و ديگران

به طوري که ميانگين نمره اين متغيرها در کودکان داراي وزن

( )1111و جوهانسن و ديگران ( )1119و ناهمسو با هيوز و

عادي بيش از کودکان چاق است .اين يافته ناهمسو با تحقيق

ديگران ( )1119و براون و ديگران ( )1113است .اين يافته

ماشر-ايزنمن و ديگران ( ،)1115راجرز و ديگران ( ،)1113تان

بيانگر آن است که هرچه ميزان کنترل والدين بر غذا خوردن

و هولوب ( ،)1119کچويي و ديگران ( ،)1359خدابخش و

بيشتر باشد ،اضافه وزن کودک نيز افزايش مييابد .در واقع

کياني ( )1351و ميرزامحمدعالئيني و ديگران ( )1351است.

دادن استقالل عمل بيشتر با وزن کمتر کودک همراه است.

در اکثر پژوهشها استفاده وسيلهاي از غذا با ناتواني در

عالوه بر اين يافته ديگر پژوهش نشانگر تشويق کودک به

خودنظمجويي همراه است .يافته اين پژوهش با هيچ يک از

استفاده از غذاهاي گوناگون و پرسيدن نظر او در برنامهريزي

يافتههاي پيشين هماهنگ نيست .يکي از داليل اين امر

غذايي ،با وزن کمتر و عادي کودک همراه است .با توجه به

ميتواند تفاوت جوامع با يکديگر و شيوههاي متفاوت آنها در

اينکه دادن استقالل عمل بيشتر به کودک و کنترل کمتر او در

تغذيه کردن کودک باشد .نقش نظمجويي هيجاني با خوردن

وعدههاي غذايي ،تشويق کودک به تعادل و تنوع و مشارکت

آشفته در گروه بزرگساالن جامعه ايراني تأييد شده است؛ کچويي

دادن کودک در برنامهريزي غذايي ،از سبکهاي تغذيه کردن

و ديگران ( ،)1359خدابخش و کياني ( ،)1351ميرزامحمدعالئيني

مثبت است ،استفاده از اين روشها در کودکان با وزن عادي

و ديگران ( ،)1351اما در گروه کودکان ايراني پژوهشي انجام

بيشتر است .بر اساس يافتههاي اين پژوهش ميتوان چنين

نشده است.

نتيجه گرفت که دادن فرصت بيشتر به کودک براي خودنظمجويي،

يافته ديگر اين پژوهش حاکي از آن بود که اجبار به

نتايج مثبت به بارميآورد و او را بيشتر به سمت نشانههاي

خوردن ،ايجاد محدوديت با هدف سالمتي و مهار وزن دو گروه
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تفاوت معنادار دارد .به طوري که اجبار به خوردن در گروه با

است ،با توجه به اين موضوع ميتوان بيان کرد ،والدين چاق

وزن عادي و محدوديت با هدف سالمتي و کنترل وزن در

تمايلي ندارند کودکشان مانند آنها از عوارض چاقي رنج ببرد

گروه چاق بيشتر است .نتايج پژوهشها شلويم و ديگران

و به همين دليل بيشتر از ايجاد محدوديت براي خوردن و

( ،)1119فيلدز و ديگران ( ،)1119دانفورد و ديگران (،)1119

کمتر از اجبار به خوردن استفاده ميکنند .اين کنترل نامناسب

جنسن و ديگران ( ،)1111هزارد و ديگران ( ،)1113گابلز و

والدين روي غذا خوردن ،منجر به ضعف خودنظمجويي کودک

ديگران ( ،)1111ونتورا و بريچ ( ،)1113بليست و هايکرفت

در مصرف غذا ميشود و کودک به جاي توجه به نشانههاي

( ،)1112واردل و کارنل ( ،)1112ماشر-ايزنمن و ديگران

دروني گرسنگي به نشانههاي بيروني توجه ميکند .عالوه بر

( )1112همسو با يافتههاي پژوهش و نتايج پژوهش سود و

اين ،کودکان با والدين خود ،همسانسازي ميکنند و از طريق

ديگران ( )1111ناهمسو با يافتههاي اين پژوهش است .از آنجا

يادگيري مشاهدهاي ،رفتارهاي آنها را تقليد ميکنند .کودکان

که در اين پژوهش ،وزن هنگام تولد گروه چاق بيش از گروه با

والدين چاق نيز ميخواهند رفتار خوردن والدين خود را تقليد

وزن عادي بود ،ميتوان گفت مادراني که وزن هنگام تولد

کنند ،اما وقتي کنترل والدينشان را ميبينند با يک تضاد

کودک آنها کمتر است ،فرزندشان اشتهاي کمي دارد و بيشتر

روبهرو ميشوند ،زيرا به آن سطح از تحول شناختي نرسيدهاند

نگران کمبود وزن او هستند و از اجبار به خوردن بيشتر استفاده

که دليل ايجاد محدوديت با هدف کنترل وزن و سالمتي را

ميکنند .در حالي که مادراني که کودکشان اشتهاي بيشتري

متوجه شوند و از طرفي والدينشان را ميبينند که ميزان

دارد تمايل بيشتري براي استفاده از محدوديت دارند .يافتههاي

خوردنشان با محدوديت همراه نيست.

اين پژوهش حاکي از آن است که ويژگيهاي کودک در

يافته ديگر پژوهش نشانگر آن بود که بين کنترل محيط

روزهاي اول ،شيوه تغذيه کردن مادران را تحت تأثير قرار

در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد .در تبيين اين يافته

ميدهد .عالوه بر اين ،در اين پژوهش والدين گروه چاق از

ميتوان بيان کرد جامعه پژوهش از خردهفرهنگي است که

وزن کودک خود نارضايتي بيشتري داشتند .نگراني والدين در

الگوهاي تغذيهاي شبيه به هم دارد .در واقع ،احتماالً ميزان

مورد اضافه وزن کودک با نگرشهاي ضدچاقي آنها همراه

دسترسي به غذاهاي سالم بين دو گروه يکسان است و تفاوت

است ،به همين دليل اين والدين بيشتر از روشهاي ايجاد

شاخص توده بدني دو گروه را ميتوان به مقدار و حجم خوردن

محدوديت و کمتر از روشهاي اجبار به خوردن استفاده

بيشتر آنها و زمينه ژنتيکي نسبت داد .يافته ديگر پژوهش

ميکنند .در واقع آنها با اين شيوه ميخواهند فرزندشان را به

حاکي از آن بود که بين الگوبرداري دو گروه تفاوت معناداري

سمت الغر شدن سوق دهند.

وجود ندارد .در تببين اين يافته ميتوان بيان کرد که معيار

يکي از داليل نامناسب بودن استفاده از روشهاي ايجاد

سالمت و عدم سالمت خود والدين هستند و به طور دقيقتر ما

محدوديت با هدف سالمتي و کنترل وزن اين است که در

نميدانيم تعريف والدين دو گروه از الگوي سالم چيست.

سالهاي اوليه ،کودک درک درستي از سالمتي و کنترل وزن

همچنين ،مشخص نيست دليل رضايت والدين از وزن

ندارد و عالوه براين منع شدن از غذا به عنوان امري لذتبخش،

خودشان و اسناد آنها در مورد علت چاقيشان چيست (چاقي

بيشتر براي او جذابيت ميآورد و همچنين استفاده از اين

را به خوردن زياد يا زمينه ژنتيکي نسبت ميدهند) .عالوه بر

شيوههاي مهارگري با خوردن افراطي در زمانهايي که والدين

اين ،بخشي از چاقي ميتواند به علت خوردن غذاهاي ناسالم

حضور ندارند و زمانهايي که براي خوردن اجازه داده ميشود،

باشد ،در حالي که علت ديگر آن ميتواند مصرف زياد غذاهاي

همراه است.

سالم باشد ،در واقع حتي اگر الگوي خوردن ،يک الگوي سالم

در اين پژوهش نشان داده شد که ميانگين شاخص توده

باشد در مورد کميت خوردن غذاهاي سالم بررسي نشده است.

بدني والدين گروه چاق بيش از والدين گروه با وزن عادي

عالوه بر آنچه ذکر شد ،ممکن است دو گروه به لحاظ کميت و

رويا کاظمي ،شقايق زهرايي ،غالمرضا دهشيري

کيفيت مصرف غذا ،الگوي يکساني داشته باشند ،اما آنچه

معتبر براي تغذيه صحيح نقصهايي وجود دارد .به همين دليل

باعث ميشود گروه چاق ،وزن بيشتري داشته باشند ،زمينه

براي افراد مختلف معناي بسياري از رفتارهاي تغذيهاي

ژنتيکي آنهاست .نتايج پژوهش نشان داد بين نظارت در دو

ميتواند متفاوت باشد.

ميتوان گفت ،والد چاق و والد عادي در ميزان مصرف با

دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد .اين يافته همسو با پژوهش

يکديگر تفاوت دارند اما نميتوان گفت که با چه مالکي به

محمدصادقي و ديگران ( ،)1351اشرافي ( )1353و مدني

نظارت ميپردازند زيرا هر کدام با توجه به شرايط خودشان به

( )1351و ناهمسو با پژوهشهاي پيس و ديگران (،)1111

موضوع نگاه ميکنند .به عنوان مثال ،والدي که ميزان مصرف

ويلکينسون و ديگران ( ،)1111ارزولک–کرونر ( ،)1111چاسلر

او  1واحد شيريني است (خط پايه براي اين والد  1واحد است)،

( ،)1552فيني و رايان ( ،)1551بشارت و ديگران (،)1353

وقتي فرزندش  1واحد ميخورد ميتواند اين مطلب را بيان کند

دامادنژاد و ديگران ( ،)1351زينالي و ديگران (،)1351

که بر خوردن کودکش نظارت دارد و والدي هم که ميزان

بهزاديپور و ديگران ( )1335بود .يک تبيين احتمالي آن است

مصرف خودش  1واحد شيريني است (خط پايه براي اين والد

که مالک دقيقي براي مقايسه ميزان رضايت از وزن کودکان در

 1است) ،وقتي فرزندش  1واحد ميخورد ميتواند بگويد که بر

فرهنگ ما وجود ندارد ،به عنوان مثال ،در دوره کودکي ،هرچه

خوردن کودک خود نظارت دارد .تببين ديگر اين يافته به زمينه

کودک وزن بيشتري داشته باشد توجه بيشتري دريافت ميکند

ژنتيکي اشاره دارد ،به طوري که ممکن است ميزان عملکرد دو

اما با نزديک شدن به دوره نوجواني و با توجه به تأکيد جامعه و

گروه مشابه يکديگر باشد ،اما ژنتيک نتيجه را متفاوت ميسازد.

فرهنگ بر الغري ،افراد چاقتر کمتر مورد توجه قرار ميگيرند.

يافته ديگر پژوهش حاکي از آن بود که بين آموزش تغذيه

به همين دليل ،کيفيت رابطه با والدين لزوماً عامل مهمي در

مناسب دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد .در تبيين اين يافته

تعيين وزن کودک نيست ،بلکه آنچه فرهنگ القا ميکند

ميتوان به اين مسئله پرداخت که تا چه حد کودک  3تا  9اين

ميتواند عامل تأثيرگذارتري باشد .عالوه بر اين ،در کشور ما

آمادگي را دارد که غذاي سالم را تشخيص دهد و ضرورت

رفتار تغذيه کردن مادر در سالهاي اوليه زندگي ،منفک از

مصرف آن را درک کند .عالوه بر اين ،مادري که خود دچار

دلبستگي کودک و مادر است .يکي از داليل اين امر اين است

چاقي است تا چه حد ميداند که تغذيه مناسب چيست .در واقع

که از ديد اطرافيان ،هر چه کودک وزن بيشتري داشته باشد

ممکن است مادران هر دو گروه به يک اندازه در مورد تغذيه

يعني مادر کفايت بيشتري دارد و ديگر اينکه معموالً نشانههاي

سالم صحبت کنند ،اما آموزشي که ميدهند درست نباشد يا

ناراحتي کودک به گرسنه بودن او تعبير ميشود .در واقع ،اين

کودک قادر به درک و اجراي آن نباشد.

يک باور فرهنگي است و با کيفيت رابطه کودک با مادر متفاوت

يکي از مسائلي که در تبيين اين يافتهها ميتوان به آن
اشاره کرد ،اين است که عادتهاي غذايي تحت تأثير فرهنگ

است .به همين دليل کيفيت رابطه با والدين يک عامل تأثيرگذار
بر وزن کودک نيست.

قرار ميگيرند .به عنوان مثال ،يکي از داليل اينکه در

يافتههاي پژوهش نشان داد بين وزن هنگام تولد گروه

زيرمقياسهايي مانند کنترل محيط ،الگوبرداري ،نظارت و

چاق و با وزن عادي تفاوت وجود دارد ،به طوري که ميانگين

آموزش تغذيه مناسب ،دو گروه با هم تفاوت معنادار نداشتند

وزن هنگام تولد گروه چاق بيشتر از گروه با وزن عادي است.

ميتواند اين باشد که جامعه پژوهش به لحاظ الگوهاي غذايي،

اين يافته همسو با پژوهش ميرسليماني و ديگران (،)1351

محدودتر و سالمتر است و همگوني بيشتري در آن وجود دارد.

اثنيعشري و ديگران ( ،)1351محمودي و ديگران (،)1353

عالوه بر اين ،به نظر ميرسد در مورد مسائل تغذيهاي ابهام

ابراهيمزاده و ديگران ( ،)1351بايگي و ديگران ( )1333و

وجود دارد و در جامعه ما به لحاظ آموزش همگاني و مالک

ناهمسو با پژوهش کالنتري و ديگران ( )1333است .در تبيين
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اين نتايج ميتوان گفت وراثت نقش مهمي در بروز چاقي دارد،

بيشتري ميدهد تا او در تنظيم خوردن قائم به ذات باشد ،با وزن

به طوري که نوزاداني که وزن هنگام تولد آنها بيشتر است با

عادي کودک همراه است .براي دادن استقالل عمل به کودک

احتمال بيشتري در آينده چاق ميشوند .به بيان ديگر شاخص

بايد وقت زيادي را صرف کرد و اين شيوه براي مادراني که شاغل

توده بدني کودکان هنگام تولد با يکديگر متفاوت است،

يا پرمشغله هستند دشوار است .عالوه بر اين ،در کشور ما معموالً

کودکاني که هنگام تولد سلولهاي چربي بيشتر و بزرگتري

هنگام تغذيه کودک غذا را کمتر در اختيار او قرار ميدهند تا به

دارند ،با افزايش سن ،سلولهاي چربي آنها بزرگتر ميشود.

ميل و شيوه خود از آن استفاده کند و بيشتر مادر در تغذيه کردن

از طرفي داشتن کودکي که وزن بيشتري دارد در اين دوران

کودک درگير است و حتي در سنين پايينتر ،مادر غذا را در دهان

مزيت محسوب ميشود و نگه داشتن اين روند چاقي در

کودک ميگذارد و بنابراين فرصت کمتري به کودک داده ميشود

فرهنگ ما بسيار پسنديده است و يک مزيت بزرگ براي مادر

تا با تالش خود غذايش را بخورد .افزون بر آن ،باورهاي فرهنگي

محسوب ميشود که فرزندش را به خوبي تغذيه ميکند.

در مورد تغذيه کودک بيش از سبک دلبستگي و کيفيت رابطه با
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