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کودك و رژیم غذایی تغذیه روش هاي دي مادر در کنترل وزن با و کارآمرفتارهاي غذاییمطالعات اخیر نشان داده اند که :زمینه و هدف
، مورد استفاده مادر در تغذیه کودكبررسی ارتباط بین سبک زندگی موثر بر وزن مادر با روش هاي هدف از این پژوهش. داردارتباط

.بودسال6تا 3اخص توده بدنی کودکان دریافت غذایی و ش
به . سال از مهدکودك هاي این شهر به صورت تصادفی خوشه اي وارد مطالعه شدند6تا 3ي کودك مادر دارا165:روش کارمواد و 
جهت جمع . پرسشنامه اطالعات عمومی، سبک زندگی موثر بر وزن مادر و پرسشنامه جامع روش هاي تغذیه کودك داده شد3مادران 

.استفاده شدامه بسامد خوراكآوري اطالعات مورد نیاز در مورد رژیم غذایی کودك نیز از پرسشن
از روش هاي بیش از سایر مادرانبه طور معنی داريغذا در شرایط مختلف بیشتر بود،مصرفمادرانی که مقاومت آنها در برابر:یافته ها

ا مواد غذایی از روش تنیم عواطف کودك بو کمتر از سایریندر انتخاب غذاو مشارکت کودكکنترل محیط تشویق به تعادل و تنوع،
کارآمديمیزانبین.در کودکانشان به طور معنی داري کمتر از سایر کودکان بودمیان وعدههمچنین دریافت دسر و .استفاده می کردند

.کودك ارتباطی دیده نشدBMIو در کنترل وزنمادر
. ارتباط داردکودكدریافت غذایینش و هاي خورامادر با روش سبک زندگی موثر بر وزنکه نتایج این مطالعه نشان داد :نتیجه گیري

.، از روش هاي بهتري در تغذیه کودك خود استفاده می کردندکنترل بیشتري بر وزن خود داشتندمادرانی که 
روش هاي خورانش، دریافت غذایی کودكمادر، خودکارآمدي :واژه هاي کلیدي

مقدمه
جهانی به یک اپیدمی کودکانگسترش بی رویه چاقی در

نتایج . ]1[معضل بهداشت عمومی تبدیل شده استیک و
درصد کودکان 16تا 7مطالعات مختلف نشان داده اند که 

اضافه وزن و چاقی .]2[ایرانی دچار مشکل چاقی هستند
کی یک عامل خطر مستقل براي چاقی و در دوران کود

. ]3[ابتال به بیماري هاي قلبی در بزرگسالی می باشد
سال آینده بیماري 10طی بینی شده است که درپیش

به بزرگترین عامل مرگ و میر در عروقی- هاي قلبی
عادات غذایی دوران کودکی .]4[سراسر دنیا تبدیل شود

بنابراین . دامه می یابداحتماالً در دوران بزرگسالی نیز ا
ممکن است مشکالت این دوراندر عدم تغذیه مناسب

پژوهشیمقاله

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

2.
38

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 13

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.2.381
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-352-fa.html


382 ه و همکارانمریم غالمعلی زاد...با روش هايخود کارآمدي مادر در کنترل وزن ارتباطبررسی

رژیم . ]5[زیادي را در بزرگسالی به دنبال داشته باشد
غذایی کودکان در سنین پیش دبستانی ممکن است تحت 
تأثیر والدین، دوستان، رسانه ها و سالیق شخصی کودك 

تأثیر والدین در اوایل دوران کودکی که . ]1[قرار بگیرد
نقش تهیه کننده، اجرا کننده و الگو را براي تغذیه کودك 

د، به عنوان مهم ترین عامل موثر شناخته شده ایفا می کنن
در سنین پیش از مدرسه والدین مسئول . ]2،6[است

اصلی انتخاب هاي غذایی کودك هستند و با استفاده از 
. ]4[روشهاي مختلف به تغذیه کودك خود می پردازند

و میزان سبک زندگی والدینمطالعات نشان داده اند که
بر روش هاي مورد خود کارآمدي آنها در کنترل وزن

استفاده آنها در خورانش غذا به کودك و دریافت غذایی 
به نظر می رسد با توجه به .]2،7[باشدمیکودك موثر
مادران در تغذیه کودك و از سبک زندگی نقش مهم 

مهمترین عامل در تغییر سبک رفتار تغییر که آنجایی
، بایستی به جاي پرداختن به رژیم هاي ]8[زندگی است

کوتاه مدت و موقتی، به اصالح رفتارهاي مرتبط با خوردن 
تا بدین طریق از ]9[در خانواده و جامعه پرداخته شود

میزان ابتالي افراد جامعه به چاقی و سایر بیماري هاي 
. ودکاسته شدر آینده مزمن 

از نظر روان شناسی عوامل زیادي وجود دارند که بر تغییر 
تاثیر گذار هستند که یکی از مرتبط با سالمترفتارهاي 

این موارد باورهاي فرد در مورد توانایی خویش در انجام و 
توانایی شخص براي انجام رفتار . ]10[اجراي تغییر است

ر خاص به عنوان خودکارآمدي شناخته می شود که د
نظریه هاي شناخته شده تغییر رفتار مانند نظریه 

اجتماعی بندورا عمیقا بدان پرداخته شده است-شناختی
نظریه بندورا نشان می دهد که چگونه عوامل درون .]11[

فردي مانند دانش و باورها، محیط اجتماعی و رفتار در 
این . رابطه اي پیچیده در کنار یکدیگر عمل می کنند

میت خودکارآمدي به عنوان میانجی عمل نظریه بر اه
اجتماعی بندورا، -عالوه بر نظریه شناختی. تاکید می کند

مدل هاي دیگر رفتارهاي بهداشتی مانند الگوي باورهاي 
نیز ]13[و مشاوره هاي انگیزشی]12[بهداشتی

خودکارآمدي را به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر 
.کرده اندرفتار وارد الگو و نظریه خود

ارتباط خودکارآمدي با رفتارهاي تغذیه اي از جنبه هاي 
متعددي مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله این 
مطالعات می توان به ارتباط خودکارآمدي با تغییر وزن

، با عدم ]15[، با کنترل رفتار خوردن و افزایش وزن]14[
با و]17[، با مصرف چربی ها]16[کنترل در خوردن

نتیجه اکثر . اشاره نمود]18[مصرف میوه و سبزي
مطالعات نشان داده است که خودکارآمدي شاخص مهمی 

. در پیش بینی رفتارهاي تغذیه اي می باشد
خودکارآمدي در کنترل وزن به عنوان قضاوت فرد در مورد 
تواناییش براي مقاومت در برابر خوردن در شرایطی که 

مطالعات ]19[عریف می شودخطر پرخوري باال است ت
مختلف نشان داده اند که افرادي که به توانایی خود نسبت 
به کاهش وزن اطمینان دارند، موفقیت بیشتري در این 

]20–23[زمینه کسب می کنند

نظر به اینکه تاکنون در کشورمان مطالعه اي در زمینه 
تعیین روش در کنترل وزن باخودکارآمدي والدین ارتباط

اي تغذیه کودك و دریافت غذایی کودك انجام نشده بود، ه
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سبک زندگی موثر بر وزن 

کودك BMIمادر با روش هاي تغذیه، رژیم غذایی و 
.پرداخته است

روش کار
سال از 6تا 3کودك 170، مقطعی تحلیلیمطالعه ایندر 
دو با روش تصادفی خوشه ايمهدکودك شهر رشت18

در . مورد بررسی قرار گرفتندمرحله اي انتخاب شده و
مهدکودك از میان مهدکودك هاي دولتی 18مرحله اول 

و خصوصی شهر رشت به روش تصادفی ساده و سپس از 
کودك مجددا به همان روش تصادفی 10هر مهدکودك 

مطالعه در فاصله زمانی تابستان تا . ساده انتخاب شدند
پس از هماهنگی با سازمان . رفتانجام گ91زمستان 

بهزیستی استان گیالن و مدیران مهدکودك هاي مورد 
محقق و نظر، برنامه ریزي الزم جهت مراجعه حضوري

در روز مالقات، . به عمل آمدجمع آوري اطالعات از مادران
پس از صحبت ابتدایی با مادرانِ کودکان مورد مطالعه، 

کودکانی که سابقه هر مادران و. اهداف مطالعه تشریح شد
مادرزادي مداخله کننده با وگونه بیماري متابولیکی

5(را داشتند، وارد مطالعه نشدندBMIرفتارهاي غذایی و 
n=( . مادر و کودك طبق معیارهاي 165در مجموع تعداد
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راهیابی به مطالعه، واجد شرایط شناخته شده و مورد 
. مطالعه قرار گرفتند

ته شد تا سه پرسشنامه اطالعات عمومی، از مادران خواس
و پرسشنامه جامع (WEL)سبک زندگی مرتبط با وزن

به . را تکمیل نمایند(CFPQ)روش هاي تغذیه کودك
منظور حفظ محرمانه بودن اطالعات جمع آوري 
شده،پرسشنامه ها به صورت کدگذاري شده به مادران ارائه 

ي پرسشنامه شد و از ذکر اسامی افراد بر روي برگه ها
همچنین به کلیه مادران شرکت کننده . خودداري گردید

اطمینان خاطر داده شد که اطالعات جمع آوري شده در 
این کار پژوهشی به صورت محرمانه نزد پژوهشگران باقی 
می ماند و صرفا جهت ارزیابی در این تحقیق مورد استفاده 

یی همچنین اطالعات مرتبط به رژیم غذا. قرار می گیرد
تکمیل پرسشنامه پرسش از مادران وکودك از طریق

جهت . توسط محققین بدست آمد(FFQ)بسامد غذایی
جمع آوري اطالعات مربوط به مشخصات فردي مادر شامل 

و استعمال سن، سطح تحصیالت، اشتغال، تعداد فرزندان
و وزن هنگام تولد کودك و همچنین سن، جنسدخانیات 

جهت اندازه .عمومی استفاده شداز پرسشنامه اطالعات 
و متر Secaگیري قد و وزن مادر و کودك از ترازوي 

از طرف دیگر، جهت بررسی .نواري استفاده گردید
از پرسشنامه در زمینه کنترل وزنمادرخودکارآمدي

Weight Efficacy Life)سبک زندگی مرتبط با وزن

style questionnaire) ف در مطالعات مختلکه قبال در
[داخل کشور اعتبار سنجی شده است استفاده گردید

خرده 5سوال و 20این پرسشنامه مشتمل بر . ]25،24
ارزیابی میزان شامل خرده آزمون ها. سوالی بود5آزمون

وضعیت پرخطر از 5مقاومت مادر در برابر خوردن غذا در 
هیجان هاي :نظر پرخوري بود که این شرایط عبارت بود از

در شرایط مختلف، و اضطراب، در دسترس بودن غذامنفی
فعالیت هاي وجسمانی هايفشار اجتماعی، ناراحتی

براي بررسی نحوه تغذیه کودك توسط مادر از . مثبت
خورانش کودكروش هايپرسشنامه جامع 

)Comprehensive Feeding Practices

Questionnaire (این . ]26[مورد استفاده قرار گرفت
می باشد و خرده آزمون 12و سوال 46نامه شامل پرسش

، تنظیم آزادي عمل کودكاطالعات مربوط به میزان 

عواطف کودك با استفاده از مواد غذایی، تشویق کودك به 
رعایت تعادل و تنوع در خوردن، کنترل محیط و غذاهاي 

میزان در دسترس کودك، استفاده از غذا به عنوان پاداش،
خرید و تهیه غذا، الگو سازي مصرف مشارکت کودك در 

محدود کردن کودك با اجبار به خوردن،غذا، نظارت،
هدف سالمتی، محدود کردن کودك با هدف کنترل وزن و 
آموزش دانستنیهاي تغذیه اي به کودك جمع آوري 

روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه جداگانه. گردید
مطابق با .]27[دیدمورد بررسی قرار گرفت و تایید گراي

براي هر خرده آزمون به عنوان 3نمره زیر مطالعات قبلی، 
به عنوان استفاده متوسط و نمرات 3استفاده کم، نمره 

به عنوان استفاده باالي مادر از روش مربوطه در 3باالي 
جهت تعیین امتیازات مربوط به هر . ]28[دنظر گرفته ش

امتیازي لیکرت 5اس سوال در دو پرسشنامه باال از مقی
تعیین 5تا 1استفاده شد و دامنه امتیازبندي هر سوال از 

جهت جمع آوري ). براي همیشه5براي هرگز و 1(گردید
اطالعات مورد نیاز در مورد رژیم غذایی کودك از 

Food Frequency(پرسشنامه بسامد خوراك

Questionnaire ( معتبر شده داخل کشورکه قبال در
با استفاده از این پرسشنامه . ]29[تفاده شداست اس

اطالعات مربوط به میزان غالت کامل و تصفیه شده، میوه 
دسرها و ، هاچربیجات و سبزي جات، قند هاي ساده،

در یک دوره یک گوشت ها گروه میان وعده ها، لبنیات و 
میزان دریافت کودك از .مورد ارزیابی قرار گرفتساله 

ختلف با استفاده از مقادیر توصیه شده گروه هاي غذایی م
استاندارد مندرج در کتاب فرآیند مراقبت تغذیه اي 

اطالعات جمع در نهایت .دسته بندي گردید]3[کراوس
در مادرارتباط خود کارآمديآوري شده براي توصیف 

و رژیم غذاییروش هاي خورانش،زمینه کنترل وزن با
BMIخود نقش . ار گرفتکودك مورد تجزیه و تحلیل قر

مادر در تعیین نوع رویکرد مورد استفاده مادر در کارآمدي
کودك با BMIکودك، رژیم غذایی کودك و تغذیه قبال 

آنالیز و از طریق SPSSنرم افزار 16نسخه استفاده از
با توجه به . ارزیابی گردیدطبقه ايچند خطی رگرسیون 

ینتقل بر چنداینکه در این پژوهش اثر چندین متغیر مس
متغیر وابسته اندازه گیري می شود، از ضریب تصحیح بن 

براي تعیین سطح (Bonferroni correction)فرنی
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معنی دار بودن نتایج استفاده می گردد تا نتایج بدست 
با . ]30[آمده تفاوتی با آنالیز تک متغیره نداشته باشد

تهاستفاده از این فرمول سطح معنی داري تطبیق یاف
(adjusted p value) و تحلیل هاي آماري در براي تجزیه

.در نظر گرفته شد003/0این مطالعه
یافته ها
ویژگیهاي پایه مادران و کودکان مورد مطالعه را 1جدول 

تا 3مادر داراي کودك 165در این مطالعه . دهدنشان می
سن کودکان شرکت کننده در . ساله شرکت نمودند6

اکثر مادران در زمان . سال تمام بود6تا 5/3مطالعه بین 
انجام مطالعه شاغل، متأهل و داراي تحصیالت دانشگاهی 

هیچ وباالتر از حد طبیعی داشتندBMIبیشتر آنها ،بودند
.یک از مادران دخانیات مصرف نمی کردند

سبک زندگی موثر بر وزن مادر
و نیز مربوط به هر خرده آزمون میانگین نمرات مادران 

پرسشنامه جامع سبک زندگی موثر بر وزن نمره کلی 
بیشترین خودکارآمدي مادر در برابر فشارهاي . تعیین شد

اجتماعی و ناراحتی هاي جسمانی بود و کمترین 
داده . خودکارآمدي به در دسترس بودن غذا مرتبط بود

شنامه در هاي مربوط به هر خرده آزمون و نمره کلی پرس
:جدول زیر ذکر گردیده است

روش هاي خورانش کودك
میانگین نمرات مادر مربوط به هر خرده آزمون پرسشنامه 

همانگونه که . جامع روش هاي خورانش کودك تعیین شد
دهد، رایج ترین روش هاي مورد نشان می2جدول 

استفاده مادر شامل کنترل غذاهاي در دسترس کودك، 

ویژگیهاي عمومی و عوامل اجتماعی مربوط به کودکان و مادران شرکت کننده در مطالعه: 1جدول 
)درصد(عدادتمتغیر)انحراف معیار(میانگین)درصد(تعدادمتغیر

جنس کودك
)8/61(102پسر
)2/38(63دختر
)88/0(7/4)سال(سن کودك

وزن هنگام تولد 
)کیلوگرم(کودك

استعمال دخانیات توسط )43/0(4/3
مادر

BMI0(0بلی)86/5(73/17کودك(
)100(165خیر)59/4(67/31)سال(سن مادر
)72/1(57/1)متر(قد مادر
)72/1(54/71)وگرمکیل(وزن مادر

BMI07/3(22/33مادر(
وضعیت تأهل مادر

)4/96(159متأهل
SINGLE)مجرد 

PARENT)

6)6/3(

وضعیت تحصیلی مادر
وضعیت اشتغال مادر)8/1(3زیر دیپلم

)2/18(30خانه دار)1/38(63دیپلم
)8/81(135شاغل)60(99باالي دیپلم
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تشویق به تعادل و تنوع، الگوسازي و آموزش تغذیه مناسب 
تقریبا نیمی از مادران از روش هاي استفاده . به کودك بود

از غذا به عنوان پاداش و محدودیت غذا با هدف کنترل 
وزن استفاده می کردند و عده معدودي نیز روش تنظیم 

.کار می گرفتنده عواطف کودك با مواد غذایی را ب
یافت غذایی کودكدر

در زمینه میزان دریافت کودك از گروه هاي غذایی، میزان 
دریافت گروه هاي غذایی در کودکان شرکت کننده در این 

مصرف میوه و .مشخص شده است4مطالعه در جدول 
سبزي در تقریبا نیمی از کودکان مورد مطالعه کمتر از 

دریافت همچنین . بود) واحد در روز5(میزان توصیه شده
از گروه گوشت در بیش از نیمی از کودکان مورد مطالعه 

همچنین . بود) واحد در روز2(کمتر از مقادیر توصیه شده
واحد در روز از هر یک 2تقریباً نیمی از کودکان بیشتر از 

.از گروه هاي قندهاي ساده و اسنک ها مصرف می کردند
ش با روخود کارآمدي مادر در کنترل وزنارتباط 

هاي خورانش کودك
ارتباط سبک زندگی مرتبط با وزن مادر با روش هاي 

مادرانی که . ذکر شده است5در جدول خورانش کودك 

در مقاومت در برابر مصرف غذا کارآمدي بیشتري داشتند، 
از روش تنظیم عواطف کودك با مواد غذایی استفاده کمتر 

عادل و تنوع در خوردن، کنترل و از روش هاي تشویق به ت
استفاده از . محیط و مشارکت استفاده بیشتري می کردند

سایر روش هاي خورانش با سبک زندگی مادر ارتباط 
.معنی داري نداشت

ارتباط سبک زندگی مادر با دریافت غذایی کودك
ارتباط سبک زندگی مادر با دریافت غذایی کودك در 

مقاومت در برابر کلکه دردر مادرانی.آمده است6جدول
مصرف غذا کارآمدي بیشتري داشتند، مصرف دسر و 
. اسنک کودکان به طور معنی داري کمتر از سایرین بود

مصرف کودك از سایر گروه هاي غذایی با سبک زندگی 
اگرچه تجزیه و تحلیل این مطالعه .مادر ارتباطی نداشت

WELمه تنها بر امتیازات مربوط به نمره کلی پرسشنا

انجام گرفت، ولی مقادیر مربوط به هر یک از خرده آزمون 
.ها نیز در جداول مربوطه ذکر شده است

در این مطالعه کارآمدي مادر در زمینه کنترل خوردن با 
BMIکودك ارتباط معنی داري نداشته است.

:سبک زندگی مرتبط با وزن مادره مقیاس ها و نمره کل میانگین خرد:2جدول 
انحراف معیار±میانگین مقیاس

52.99±11.57 نمره کل
11.42±3.53 هیجانات منفی
8.79±3.47 در دسترس بودن

10.36±2.89 فشار هاي اجتماعی
11.47±2.59 ناراحتی هاي جسمانی
10.95±2.91 فعالیت هاي مثبت
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کودکان مورد مطالعهتغذیهروش هاي مورد استفاده مادر براي :3جدول 
)درصد(تعدادروش هاي خورانش مورد استفاده مادر)درصد(تعدادروش مورد استفاده مادر

الگو سازيآزادي عمل کودك
)6/0(1استفاده کم)1/6(10استفاده کم

)8/21(36استفاده متوسط)6/60(100استفاده متوسط
)6/77(128استفاده زیاد)3/33(55ده زیاداستفا

نظارتتنظیم عواطف کودك با مواد غذایی
)2/4(7استفاده کم)6/37(62استفاده کم

)5/25(42استفاده متوسط)2/58(96استفاده متوسط
)3/70(116استفاده زیاد)2/4(7استفاده زیاد

اجبار به خوردنتشویق به تعادل و تنوع
)23(38استفاده کم)0(0ماستفاده ک

)7/52(87استفاده متوسط)5/8(14استفاده متوسط
)2/24(40استفاده زیاد)5/91(151استفاده زیاد

محدود کردن با هدف سالمتی کودكکنترل غذاهاي در دسترس کودك
)3/10(17استفاده کم)0(0استفاده کم

)2/64(106استفاده متوسط)23(38استفاده متوسط
)5/25(42استفاده زیاد)77(127استفاده زیاد

محدود کردن با هدف کنترل وزن کودكاستفاده از غذا به عنوان پاداش
)5/34(57استفاده کم)9/27(46استفاده کم

)5/48(80استفاده متوسط)3/50(83استفاده متوسط
)17(28استفاده زیاد)8/21(36استفاده زیاد

آموزش تغذیه مناسب به کودكبرنامه ریزي وعده هاي غذاییمشارکت کودك در
)0(0استفاده کم)0(0استفاده کم

)8/15(26استفاده متوسط)9/10(18استفاده متوسط
)2/84(139استفاده زیاد)1/89(147استفاده زیاد
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میزان دریافت گروه هاي غذایی درکودکان مورد مطالعه:4جدول 
)درصد(تعدادمیزان دریافت گروه هاي غذایی)درصد(تعدادروه هاي غذاییمیزان دریافت گ

قند هاي سادهنان و غالت
)36/56(93واحد در روز2کمتر از )69/9(16)واحد در روز3( کمتر از میزان نیاز
)63/43(72واحد در روز2بیشتر یا مساوي )3/90(149واحد در روز3بیشتر یا مساوي 

نوشابه هالبنیمحصوالت
)87/87(145کمتر از یک واحد در هفته)94/16(28)واحد در روز3( کمتر از میزان نیاز
)13/12(20بیشتر یا مساوي یک واحد در هفته)03/83(137واحد در روز3بیشتر یا مساوي 

دسرها و اسنک هاسبزي ها و میوه ها
)36/56(116کمتر از دو واحد در روز)49/48(80)واحد در روز5کمتر از (کمتر از نیاز

)64/43(72بیشتر یا مساوي دو واحد در روز)51/51(85واحد در روز5بیشتر یا مساوي 
گوشت ها

)21/61(101)واحد در روز2(کمتر از میزان نیاز
)79/38(64واحد در روز2بیشتر یا مساوي 

تغذیه کودكمادر با روش هاي مرتبط با وزن زندگیارتباط سبک (β)ضریب رگرسیون : 5جدول 
آزادي 
عمل 
کودك

تنظیم 
عواطف با 

مواد 
غذایی

تشویق 
به تعادل 
و تنوع 

در 
خوردن

کنترل 
محیط

مشارکت 
کودك

الگوساز
ي

محدودی
ت براي 
کنترل 

وزن

-203/0142/0069/0*437/0*860/1*- 213/0*- 050/0نمره کلی
236/0*070/0-036/0060/0- 026/0027/0-161/0هیجان هاي منفی

-
- 325/0041/0136/0080/0009/0050/0042/0*در دسترس بودن غذا

-064/0-551/0096/0*319/0073/0- 197/0128/0فشار اجتماعی
- 26/0032/0*714/0119/0*173/0-256/0*- 373/0*ناراحتی جسمانی
167/0- 045/0046/023/0-196/0-156/0- 181/0فعالیت هاي مثبت

* :0003/0P<
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بحث
ن داد که سبک زندگی مادر با روش نتایج این مطالعه نشا

هاي مورد استفاده او در تغذیه کودك ارتباط معنی داري 
کودك BMIدارد، ولی ارتباطی بین سبک زندگی مادر با 

در ارتباط با سبک زندگی مرتبط با وزن، مادران . دیده نشد
در زمان مواجهه با فشارهاي اجتماعی بیشترین مقاومت و 

ن غذا کمترین مقاومت را در برابر در زمان در دسترس بود
در مطالعه اي که توسط . غذا خوردن گزارش نمودند

Changبا هدف بررسی وضعیت سبک زندگی مالزيدر
مادر در ارتباط با کنترل وزن و با استفاده از پرسشنامه 

WELاگر چه مشابه مطالعه ما مادران انجام گردید ،
در زمان در کمترین مقاومت در برابر خوردن غذا را

دسترس بودن غذا اعالم کردند، ولی در برابر فشارهاي 
البته در مطالعه . ]31[اجتماعی نیز مقاومت کمی داشتند

با ) مرد و زن(از هر دو جنسمذکور نمونه مورد مطالعه 
سال بود که ممکن است علت تفاوت 42میانگین سنی 

و 1پرسنلدر مطالعه اي که . هاي موجود در نتایج باشد
در آمریکا انجام دادند، بر نقش 2007کارانش در سال هم

1- Presnell

جنسیت در تعیین میزان و نوع کارآمدي فرد در کنترل 
در مطالعه دیگري که .]32[وزن مورد تاکید شده است

در آمریکا 2011کارانش در سال و هم2پجسکیتوسط 
انجام گرفت، کمترین مقاومت در کنترل خوردن در زمان 

ی به غذا گزارش شد که موید نتایج مطالعه حاضر دسترس
. ]33[می باشد

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان کار آمدي مادر در 
زمینه کنترل وزن با روش هاي مورد استفاده او در تغذیه 

مادران با سبک زندگی مرتبط کودك مرتبط می باشد و
کودك با وزن مشابه از روش هاي مشابهی در زمینه تغذیه 

در مطالعات قبلی نقش خودکار . خود استفاده می کنند
آمدي مادر و میزان اطمینانی که نسبت به توانایی خود 

و ]34-36[دارد، در کاهش وزن و حفظ وزن مطلوب خود
ثابت شده ]37[نیز در کاهش اختالالت رفتاري کودك

کارانش در مطالعه اي نشان دادند که افراد و هم3داتن. بود
در زمینه کنترل وزنیا داراي اضافه وزن سطح چاق

در .]38[خودکارآمدي پایین تري نسبت به سایرین دارند

2- pejeski
3 -Dottun

با دریافت غذایی کودكتغذیه کودكو روش هاي سبک زندگی مادر (β)ضریب رگرسیون : 6جدول 
غالت

تصفیه شده
میوه سبزیجاتلبنیات

جات
دسر ها و 
اسنک ها

قند هاي 
ساده

مقیاس هاي سبک زندگی مادر
237/0- 318/0*-025/0106/0- 26/0034/0نمره کلی

- 031/0- 259/0141/0- 182/0053/0131/0هیجان هاي منفی
227/0- 131/0- 547/0*-090/0249/0264/0در دسترس بودن غذا

- 048/0- 132/0-126/0- 057/0203/0- 466/0*فشار اجتماعی
- 48/0*-345/0156/0262/0295/0156/0ناراحتی جسمانی

067/0- 35/0228/0119/0- 039/035/0ي مثبتفعالیت ها
*  :0003/0P<

*  :0003/0P<
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کارانش میزان خودکارآمدي والدین و هم1سندرزمطالعه 
.]39[با روش هاي مراقبت از کودك در ارتباط بود

کارانش گزارش شد که و هم2داناهرهمچنین در مطالعه 
الدین با بهبود شیوه هاي تغذیه خودکارآمدي باالتر و

.]40[کودك ارتباط دارد
مادرانی که در مقاومت در برابر مصرف غذا در مطالعه ما 

داشتند، از روش هاي تشویق به تعادل و کمتريکارآمدي 
کمتريتنوع در خوردن، کنترل محیط و مشارکت استفاده 

نشان داد که4دیویسونو 3بیرچنتایج مطالعه . می کردند
والدینی که در کنترل مصرف غذا مشکل دارند و دچار 
اضافه وزن و چاقی هستند، روش هایی را در کنترل تغذیه 
کودك به کار می گیرند که منجر به چاقی و اضافه وزن 

در مطالعه قبلی ما در این زمینه . ]41[کودك می شود
ارتباط استفاده کمتر از روش هاي تشویق به تعادل و تنوع 

کت با دریافت باالتر کودك از گروه هاي غذایی پر و مشار
. ]42[کالري نشان داده شده بود

همچنین در مطالعه حاضر مادران با کار آمدي کمتري در 
زمینه کنترل وزن از روش تنظیم عواطف کودك با استفاده 

در مطالعه . از مواد غذایی استفاده بیشتري می کردند
مادران با استفاده بیشتر از چاقیغالمعلی زاده و هم کاران 

روش تنظیم عواطف با مواد غذایی ارتباط داشته است
کارانش گزارش شد که و هم5اسونسوندر مطالعه .]43[

خودکارآمدي پایین و رژیم غذایی نامناسب مادر ممکن 
است سبب کاهش کیفیت روش هاي خورانش و رژیم 

ش نیز و همکاران6پاولدر مطالعه .]7[غذایی کودك شود
استفاده از روش تنظیم رفتارهاي کودك با مواد غذایی با 
دریافت غذایی کودك و اجتناب از دریافت مواد غذایی در 

.]44[کودك مرتبط بود
یکی دیگر از نتایج مطالعه حاضر در زمینه ارتباط میزان 

در کودکانی . خودکارآمدي مادر با رژیم غذایی کودك بود
در برابر خوردن کارآمدي که مادرانشان در مقاومت 

کمتري داشتند، مصرف گروه دسرها و میان وعده ها به 

1- Sanders
2 -Danaher
3-Birch
4- Davison
5 -Swanson
6 -Powell

کارانش در و هم7اسکاگلیونی. طور معنی داري باالتر بود
یک مقاله مروري خاطر نشان کرده اند که نگرش مادر در 
زمینه مصرف مواد غذایی مادر در شکل گیري رفتارهاي 

مطالعه اخیر در یک.]45[غذایی کودك موثر می باشد
کارانش نیز استفاده از روش تنظیم و هم8بلیستتوسط 

عواطف کودك با استفاده از مواد غذایی با دریافت باالتر 
بنابراین . کودك از گروه میان وعده ها مرتبط شناخته شد

یافته هاي مطالعات قبلی در یافته هاي این مطالعه موید 
و 9بلکمپ در مطالعه . ]46[می باشداین زمینه 
میزان باالتر خودکارآمدي که گزارش شد نیز همکارانش 

از گروه میوه و سبزي و دریافت بیشترمادر با دریافت 
5کودکان در کمتر از میان وعده هاي کیک و نوشیدنی 

همچنین در یک مطالعه .]47[ساله مرتبط می باشد
کارانش نشان داده و هم10موریسونتوسط ) 2013(جدید

مصرف غذا به علت وجود (وردن عاطفی مادرشد که غذا خ
با میزان تمایل ) محرك بیرونی و نه بخاطر حس گرسنگی

.]48[کودك به مصرف غذا ارتباط معنی داري دارد
در این مطالعه خود کارآمدي مادران در زمینه کنترل وزن 

اگر چه . کودك ارتباط معنی داري نداشته استBMIبا 
اند که تاثیر سبک زندگی مادر مطالعات مختلف نشان داده 
کودك اثري بلند مدت BMIو روش هاي خورانش بر 

مطالعات طولی در این زمینه ممکن است . ]30،42[است
.مفید تر باشند

قابل ذکر است که این مطالعه محدودیت هاي نیز داشته 
است که شامل ماهیت مقطعی بودن مطالعه و در نتیجه 

ولی و خود گزارش دهی عدم اثبات ارتباط علت و معل
مادران در زمینه خود کارآمدي در کنترل وزن، نحوه 

.خورانش کودك و رژیم غذایی کودك بود
نتیجه گیري

نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی موثر بر وزن 
مادر با روش هاي خورانش و دریافت غذایی کودك ارتباط 

، از اشتندکنترل بیشتري بر وزن خود دمادرانی که . دارد
روش هاي بهتري در تغذیه کودك خود استفاده می 
کردند، استفاده ابزاري از مواد غذایی در این مادران پایین

7- Scaglioni
8 -Blissett
9- Campbell
10 -Morrison
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تر بود و کودکانشان دسر و میان وعده کمتري مصرف می 
در این مطالعه ارتباط معنی داري بین میزان خود .کردند

.کودك دیده نشدBMIکارآمدي مادر و 
نیو قدرداتشکر

از سازمان بهزیستی استان گیالن و مسئولین محترم 
مهدکودك هاي مورد مطالعه به جهت همکاري همه جانبه 

همچنین از کلیه . در طول مدت تحقیق سپاسگزاریم

از . مادران شرکت کننده در مطالعه صمیمانه متشکریم
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که حمایت 

ین تحقیق را بر عهده گرفتند، تقدیر می مالی از اجراي ا
این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و . گردد

با کد طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خود کارآمدي بررسی ارتباطتحت عنوان 391426طرح 

با روش هاي خورانش، دریافت غذایی مادر در کنترل وزن 
.می باشدسال6تا 3کودکان و شاخص توده بدنی
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Abstract
Background & Objectives: Recent studies have shown that the
mother’s lifestyle has an important role in the methods used by
mother to child feeding and child’s diet and BMI. This paper
aimed to investigate the association between mother’s weight
efficacy lifestyle with feeding practices and diet in 3- 6 years old
children.
Materials & Methods: A cross-sectional study of 165 parents
with children aged 3-6 years was carried out in 30 primary
schools of Rasht in 2012. Parents reported their own and their
child’s demographics. Aspects of mother’s weight efficacy
lifestyle and mother’s control practices were assessed using
Weight Efficacy Lifestyle (WEL) questionnaire and
Comprehensive Feeding Practices questionnaire (CFPQ)
respectively. Height and weight of mothers participated in the
study were measured. Child’s dietary intake was measured using
Food Frequency Questionnaire (FFQ).
Results: Results showed that mother’s weight efficacy was
related to child feeding practices and child’s dietary intake. The
mothers with similar weight efficacy lifestyle applied similar
methods in child nutrition. Mothers with better weight efficacy
used more encourage balance and variety, environmental
control, child involvement and less emotion regulation using
foods and their children eat fewer snacks. There was no
significant relation between maternal self-efficacy and child BMI.
Conclusion: The result of the study showed that maternal
lifestyle was associated with feeding practices and child’s intake.
Key words: lifestyle, weight efficacy, feeding practices
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