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 چکیده

در سلامت جسمانی و  مهمی نقش والدین فرزندپروري هايسبک مقدمه:
 تأثیر بررسی هدف با حاضر شناختی کودکان دارند. پژوهشسلامت روان

 خودکارآمدي اجتماعی( به مادران بر ـ  ترکیبی )زیستی فرزندپروري آموزش
 وعن از حاضر پژوهش روش:است.  شده انجام فزون وزن شده کودکانادراک

 آموزاندانش کلیه شامل موردبررسی جامعه .است آزمایشی نیمه هايپژوهش
 توده شاخص وضعیت ازلحاظ که( تهران شهر 5 و 2 منطقه) دبستان مقطع پسر
 درمجموع .هستند مادرانشان همراه به هستند، وزناضافه داراي یا و چاق بدنی
. شدند انتخاب دسترس در گیرينمونه طریق از فرزندانشان همراه به مادر 55

 در که ماندند باقی مطالعه در نفر 84 ها،آزمودنی از نفر 2 افت واسطهبه درنهایت
 .شدند جایگزین تصادفبه نفر 28 از متشکل کنترل، و آزمایش گروه دو

براي گروه  دقیقه 05 جلسه هر جلسه )هفته(، 05طی  آموزش فرزندپروري
 هاآزمودنی همه د.نکر یافتدراي اخلهشد و گروه کنترل هیچ مد اجرا آزمایش

کودکان به  و دموگرافیک هايپرسشنامه هايگویه کلیه به آموزش از بعد و قبل
و همچنین شاخص توده بدنی  دادند شده پاسخپرسشنامه خودکارآمدي ادراک

 یک متغیرهها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل دادهها: یافته .محاسبه شد هاآن
 باعث ارتقاء نمرات خودکارآمدي آموزش فرزندپروري نشان داد هچندمتغیرو 

ادراک شده کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است 
(55/5>P .)فرزندپروري آموزش نتایج این بررسی نشان داد کهگیری: نتیجه 

بهبود خودکارآمدي ادراک شده  به مادران، به( اجتماعی ـ  زیستی) ترکیبی
شاخص  که رسدمی به نظرهمچنین شود. منتهی می وزناضافهداراي  انکودک

 اصلاح سبک فرزندپروري مادر و بهبود واسطهبهکودکان  توده بدنی
 .خواهد یافتشان، کاهش شده ادراک خودکارآمدي

فرزندپروري ترکیبی، خودکارآمدي ادراک شده و  واژگان کلیدی:
 .فزون وزنکودک 

 

Abstract 
 

Introduction: Parenting styles have important roles in children's 

physical and psychological health. This study was conducted to 

determine the effectiveness of mothers' combined parenting 

education (biological-social) on perceived self–efficacy of 

overweight children. Method: The method was quasi- 

experimental. The study population included all overweight 

elementary male students of Region Two and Five in Tehran 

with their mothers. Overall 50 mothers with their children were 

selected through available sampling. Finally, due to the dropout 

of 2 students, 48 people remained in the study and were 

randomly assigned into two experimental and control groups 

each consisting of 24 subjects. For 10 weeks, the experimental 

group received 90 minutes sessions of training weekly and the 

control group received no intervention. Prior to and after the 

training, all participant completed demographic information 

questionnaire, and the children completed Perceived Self-

Efficacy questionnaire and their BMI were measured. Findings: 

Data analysis with ANCOVA and MANCOVA showed that 

Parenting education improved the perceived self-efficacy scores 

in the experimental group compared with the control group 

(P<0.05). Conclusion: The results of this study showed that 

Combined Parenting Education (Biological-Social) leads to 

improvement in overweight children's perceived self- efficacy. 

Also, it seems that by modifying the mothers' parenting style 

and improving self-efficacy, children's BMI will decrease. 
 

Keywords: Combined Parenting, Perceived Self- Efficacy, 

Overweight Children. 
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 ... شده ادراک خودکارآمدي بر مادران به( اجتماعی ـ زیستی) ترکیبی فرزندپروري آموزش اثربخشی: شهناز نوحی و همکاران

  

 

 مقدمه

هاي زیادي که براي کاهش نرخ چاقی با وجود تلاش

 ویژهبه سلامتی جدي براي ايمسئله شده، اما امروزه به

، 0در کودکان و نوجوانان تبدیل شده است )دزیر

(. مطابق گزارش مراکز کنترل و پیشگیري از 2505

گذشته تا کنون  (، از سه دهه2508) 2(CDCبیماري )

نرخ چاقی در کودکان دو برابر و در نوجوانان چهار 

مطالعات نشان  کهيطوربهبرابر افزایش داشته است. 

سال در سال  6-00دهند، میزان چاقی در کودکان می

و در نوجوانان  2502در سال  %04به  %7از  0045

سال  در %20به  %5از  0045سال در سال  00-02

کودکان  اخیر هايسال افزایش داشته است. در 2502

، شیوع توسعهدرحالایرانی نیز مانند سایر کشورهاي 

اند که ناشی از چشمگیرتر چاقی را تجربه کرده

اي ، تغییر سبک زندگی و الگوهاي تغذیهتحرکیکم

ارهنجانی، پلان، رشیدي و همکاران، ـ  است )محمدپور

به عوامل زیستی،  توانمییز (. از سویی دیگر ن2508

ژنتیکی و محیطی اشاره کرد )طاهري، کاظمی، 

 محیط هاآن(. از میان 2502چهکندي و همکاران، 

 غذا عادات تعیین در مؤثري نقش کودک غذایی

 ایجاد مسئول والدین عموماً که دارد؛ او يآینده خوردن

انزمان، رولینز و ) هستند کودک براي چنین محیطی

غذا  شخصی عادات کهطوريبه، (5052، 2بیرچ

 بر والدین ايتغذیه دانش و غذایی ترجیحات ،خوردن

 کودکان غذا خوردن عادات و اولیه غذایی یادگیري

 پیامد(. 2550، 8دیویسون و بیرچ) است تأثیرگذار

بلندمدت عادات غذا خوردن ناسالم دوران کودکی 

                                                           
1. Desir 

2. Centers for Disease Control and Prevention 

[CDC] 

3 .Anzman, Rollins & Birch 

4.Davison & Birch 

 انسالبزرگشیوع بیشتر چاقی در کودکان و  صورتبه

، 5شود )پاکستون، باکستر، فلمینگ و همکاراننمایان می

اند؛ ها نشان داده(. پژوهش2505، 6؛ بیرو و وین2500

آن  پیامدهايو  سالیبزرگچاقی کودکی با چاقی 

)طاهري، کاظمی و صادقی،  همبستگی مثبت دارد

 و جسمانی منفی اثرات بر علاوه ( و2505

 بر اجتماعی، و ايحرفه کارایی کاهش و شناختیروان

 و اپکی باستیانلو،) دارد منفی تأثیر نیز خودکارآمدي

 بینیپیش شاخص خودکارآمدي(. 2502 ،7مولینمک

 ،4همکاران و لسترا گینن، وامستکر،) وزن کاهش کننده

 کنترل هايبرنامه موفقیت يکننده بینیپیش و( 2555

. یابدمی افزایش درمان طول در که است وزن

 تجربه را زیادي وزن نوسان که افرادي عمولطورمبه

 برخوردار تريپایین خودکارآمدي سطح از کنند،می

علاوه بر این  (.0007 ،0کولی و توراي) هستند

 در خود توانایی به فرد اطمینان و باور به خودکارآمدي

 یک در حتی خاص رفتاري گذاشتن نمایش به

 و لیو ن،شی شین،) دارد دلالت برانگیز وسوسه موقعیت

 در فرد شده ادراک توانایی ولی ،(2500 ،05همکاران

 در خوردن برابر در مقاومت راه از وزن کنترل

 به آسان دسترسی منفی، و مثبت هیجانی هايموقعیت

 و دیگران سوي از اجتماعی فشارهاي غذایی، مواد

 و شین) آیدمی به دست جسمانی هايناراحتی

 خود ، همچنین(2556 ،00برمن و 2500 همکاران،

                                                           
5. Paxton, Baxter, Fleming et al 

6. Biro & Wien 

7. Bastianello, Epkey & McMullin 

8. Wamsteker, Geenen, Lestra et al 

9. Toray & Cooley 

10. Shin, Shin, Liu et al 

11. Berman 
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 0206(، بهار و تابستان 00 )پیاپی اول ل ششم، شمارهساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  

 

 بررسی را موانع چگونه افراد کندمی مشخص کارآمدي

 پایینی خودکارآمدي که افرادي کهطوريبه کنند؛می

 متقاعد مشکلات با شدن روروبه در آسانیبه دارند،

 از دست سریع و است فایدهبی هاآن رفتار که شوندمی

 خودکارآمدي که افرادي کهدرحالی. دارندبرمی تلاش

 هايمهارت بهبود وسیلهبه را موانع دارند، لاییبا

 مشکلات برابر در و برداشته پشتکار و خودمدیریتی

 است معتقد بندورا (.2558 ،0بندورا) کنندمی ایستادگی

 بر خاص، موقعیت یک در خود توانایی از فرد برآورد

 به آن بر اصرار و هافعالیت انتخاب در وي تصمیم

 و( 2550 ،2اشمیت و وکنرب) است تأثیرگذار شدت

 هايبرنامه در شده فراموش و خاموش متغیري عنوانبه

 ،2واگن و آنسی) شودمی تلقی رفتاري وزن کاهش

 خانواده در خودکارآمدي تجارب نخستین (.2500

 بیشتر کودکی دوران تجارب یقیناً  که گیردمی صورت

 هافرض که است دوران این در زیرا هستند؛ اثرگذار

 گیريشکل حال در جهان و دیگران خود، هدربار

 کردن فراهم با توانندمی والدین (.0008 بندورا،) هستند

 به ارتباطی، رفتارهاي به پاسخگویی و تجارب مثبت

 و طهماسیان) کنند کمک خودکارآمدي ترسریع رشد

 و کودک به نسبت والدین که زمانی(. 0245 فتی،

 به یدنرس در او به و باشند حساس نیازهایش

 شکل کودک در باور این برسانند، یاري هایشخواسته

 و اطرافیان توجهجلب براي لازم توانایی که گیردمی

 و 5502 ،8نبیت) دارد را هایشخواسته به رسیدن

 با بالا خودکارآمدي(. 2505 ،5وایزر و ولنزولا ریگیو،

 فوگ گراس، توکر،) کودکـ  والد تعامل بالاي کیفیت

                                                           
1. Bandura 

2. Buckner & Schmidt 

3. Annesi & Vaughn 

4. Nebbitt 

5. Riggio, Valenzuela & Weiser 

 ،7گلفاند و تتی) گرمی حساسیت،( 0004 ،6همکاران و

 (0004 ،4بونو و استیفتر) مادرانه دهیپاسخ و( 0000

 رسدمی به نظر چنین تحقیقات به توجه با. دارد رابطه

 باورهاي با مختلف فرزندپروري هايسبک که

 سبک مثلاً باشند، داشته کودکان رابطه خودکارآمدي

 کفایت بالا، خودکارآمدي پرورش در مقتدرانه

 خود حرمت ارتقاء بالا و تحصیلی عملکرد اجتماعی،

 پاترسون،) دارد به سزایی نقش نوجوانان و کودکان در

 توکلی ؛(2557) 05اسمیت(. 0040 ،0رامسی و باریشه

 تامسون، و ؛(0205) گلزاري و فرخی ابراهیمی، زاده،

 فرزندان دادند؛ نشان( 2552) 00ریچارد و هولیس

 سلوک، مشکلات کم، خود متحر از مستبد، والدین

. برخوردارند پایین خودکارآمدي و نژند خوییروان

 در( 2552) 02موبراي و بیباي اویسرمن، همچنین

 با گیرآسان فرزندپروري سبک که دادند نشان ايمطالعه

 به نظر. است مرتبط اضطراب و افسردگی بیشتر علائم

 از مناسب محبت و حمایت فرزندان که زمانی رسدمی

 با مواجهه در توانندمی کنند،می ادراک خود والدین

 برخورد هدفمندتر و تربینانهخوش مشکلات و مسائل

 باشند برخوردار بهتري فردي رشد از و کنند

(. 0202 همکاران، و دامنپاک حیدري، زاده،ملک)

 کنترل داراي دارند، باور را خود که نوجوانانی همچنین

 خود، به اتکا یمی،خودتنظ مناسب، شده ادراک

 بیشتري شادابی و پیشرفت به تمایل ،پذیريانعطاف

 ؛ بهادري،2505 ،02دومنچ و ویلادریچ پنلو،) هستند

                                                           
6. Tucker, Gross, Fogg et al 

7. Teti & Gelfand 

8. Stifter & Bono 

9. Patterson, De Baryshe & Ramsey 

10. Smith 

11. Thompson, Hollis & Richards 

12. Oyserman, Bybee & Mowbray 

13. Penelo, Viladrich & Domenech 
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 ... شده ادراک خودکارآمدي بر مادران به( اجتماعی ـ زیستی) ترکیبی رزندپروريف آموزش اثربخشی: شهناز نوحی و همکاران

  

 

 (.0200آباد،نصرت هاشمی و خسروشاهی

 با مرتبط عقاید گفت؛ توانمی بالا مطالب تأیید در

 هم و گذارند اثر آرزوها و اهداف بر هم خودکارآمدي،

. مؤثرند انسانی رفتار امدهايپی گیريشکل بر

 بالاتري خودکارآمدي داراي که چاقی افراد کهطوريبه

 به عمل در و گرفته نظر در را بالاتري اهداف باشند،

 رفتارهاي اصلاح و خودکارآمدي بر مبتنی آموزش

 ترمطلوب هاآن رفتار درنتیجه و گشته متعهدتر خوردن

 پایینی ديخودکارآم که افرادي کهدرحالی شود؛می

 اصلاح در و نیست مناسب هاآن رفتار نتیجه دارند،

 بندورا،) آورد نخواهند به دست چندانی موفقیت هاآن

 در چاقی روزافزون شیوع به توجه بنابراین با؛ (2558

 هايبرنامه گرفت؛ نتیجه توانمی نوجوانان و کودکان

 نقش بر با تأکید فرزندپروري آموزش مانند ايمداخله

 والدین، فرزندپروري سبک به توجه کارآمدي،خود

زندگی، بهبود رفتار غذا خوردن و  سبک اصلاح

 .دارد ايویژه کاهش وزن اهمیت درنهایت

 

 روش

هاي نیمه آزمایشی با پژوهش حاضر از نوع پژوهش

 و گروه کنترل است. آزمونپس  ـ  آزمونپیشطرح 

 رسیموردبر جامعه: گیرینمونهجامعه، نمونه و روش 

 دبستان مقطع پسر آموزاندانش کلیه پژوهش، این در

 شاخص وضعیت ازلحاظ که( تهران شهر 5 و 2 منطقه)

 هستند، وزناضافه داراي یا و چاق 0(BMI) بدنی توده

 شرایط واجد افراد میان از. هستند مادرانشان همراه به

 امضاي تهران، شهر 5 و 2 منطقه در سکونت) ورود

 بودن دارا سال، 55 -25 سنی دامنه ی،اخلاق نامهرضایت

 -02 یسن دامنه مادران، براي دیپلم تحصیلات حداقل

                                                           
1 .Body Mass Index 

 زیستی والد دو هر با کردن زندگی بودن، مذکر سال، 0

 دریافت) ورود عدم معیارهاي و( فرزندان براي

 تحصیلات دیگر، شناختیروان مداخله یک زمانهم

 بارز روانی بیماري هرگونه به ابتلا و دیپلم از کمتر

 براي( شخصیت اختلال و وسواس دوقطبی،: نظیر)

 مربوط بارز شناختیروان اختلالات نوع هر به ابتلا مادر،

 طلاق، و -5DSM هايملاک بر اساس رشدي دوره به

 ارائه از پس که( فرزندان براي والدین فوت یا متارکه

 در شرکت داوطلب پژوهشگر، توسط لازم توضیحات

از  فرزندانشان همراه به مادر 55 درمجموع بودند، برنامه

 درنهایت. شدند انتخابگیري در دسترس طریق نمونه

 مطالعه در نفر 84 ها،آزمودنی از نفر 2 افت واسطهبه

 متشکل کنترل، و آزمایش گروه دو در که ماندند باقی

 .شدند جایگزین تصادفبه نفر 28 از

 کننده در پژوهش،تمامی دانش آموزان شرکت

 ـترکیبی )زیستی  فرزندپروري قبل و بعد از آموزش

مقیاس خودکارآمدي هاي اجتماعی( به کلیه گویه

. به پاسخ دادند (0042 لد، و ویلر) کودک شده ادراک

ها در این پژوهش از فرم ثبت آوري دادهمنظور جمع

مشخصات فردي )پرسشنامه دموگرافیک( که براي 

براي کودک  مادر شامل سن و میزان تحصیلات و

شامل سن، مقطع تحصیلی، قد، وزن و شاخص توده 

 بدنی بود، استفاده شد.

پرسشنامه خودکارآمدی ادراک شده کودک )ویلر و 

 طـتوس و ستاگویه  22 شامل س،مقیا ینا (:1392لد، 

 يمدرآکادخو سیربر رمنظوبه( 0042)لد  و یلرو

 بطروا در ییابتدا پنجم تا مسو يهاکلاس نکادکو

ه یددگر حیاطر ،نددار دخو نهمساال با که ماعیجتا

 موقعیت یک س، بیانگرمقیا ینا یهگو هر. ستا

 هنوشته شد ناقصجمله  صورتبه که ستا جتماعیا
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 ن،ساآ ن،ساآ خیلی بر مشتمل گزینهر چها آن از بعد و

دک کو از .ستا هشد ئهارا خیلی سخت و سخت

 یکی بنتخاا با را گویه خالی يجا تا شودمی ستهاخو

طیف پاسخگویی آن از نوع . نماید تکمیل هاگزینه از

لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از خیلی آسان 

 .است( 0( تا خیلی سخت )8)

 هر ايبر( يمدرآکادخو هنمر) نهایی هنمر

 به یافته صختصاا اتنمر عمجمو سبهمحا با نیدموآز

 سان،ینبد. آیدمی به دست هاگزینه از امکد هر در وي

 قلاحد) 22 از تواندمی سمقیا ینا در کل هنمر دامنه

 شتهدا ننوسا( ممکن نمرهکثر احد) 44 تا( ممکن نمره

 ههنددننشا باالتر اتنمر س،مقیا ینا در. باشد

در این پرسشنامه دو  .ستا بیشتري مدرآکادخو

آمیز در نظر گرفته موقعیت بدون تعارض و تعارض

به موقعیت بدون تعارض شده است که نمرات مربوط 

و نمرات مربوط به موقعیت  0-02هاي مربوط به گویه

 اي. براست 02-22هاي مربوط به گویه آمیزتعارض

 از دهستفاا با ملاعو تحلیل از س،مقیا زهسا ییروا تعیین

 ضریب ارمقد. شد دهتفاـساصلی ا هايمؤلفه روش

KMO 2 اخصـش ديعد ارمقد و 0/5بر ابرχ در 

سطح  در که دبو 2820/2 با براتلت برریت باوکر نموآز

5550/5 P =(0246د )حسین چاري، بو دارمعنی. 

 از يمدرآکادخو سپایایی مقیا سبهمحا براي

 ضریب ینا ارمقد. شد دهستفاا خنباوکر يلفاآ ضریب

 سمقیا دهخر ايبر ،47/5 برابر سمقیا کل ايبر

 دهخر ايبر و 74/5بر ابر رضتعا وندـب موقعیت

 سبهمحا. دبو 42/5بر ابر ،میزآرضتعا موقعیت سامقی

 نیز سمقیا کل هنمر با هاگویه تکتک ینـب همبستگی

همبستگی . شتدا سمقیا نیدرو تثبا از حکایت

( گویه نهما ونبد) کل هنمر با گویه هر بین شدهتعدیل

 با دارمعنی و مثبت طوربه ،گویه 22 همه. مدآ به دست

 ینا دامنه. شتنددا مثبت همبستگی ،کل هنمر

 د.بو 55/5تا  22/5 از هاهمبستگی

درصدي  صورتبهچاقی کودکی  شاخص توده بدنی:

شاخص توده بدنی رسم شده بر منحنی رشد  از دامنه

شود که بر اساس سن و جنس متفاوت تعریف می

ام و بالاتر از آن چاقی  05است؛ بر این اساس صدک 

 کودکی وزناضافهشود. همچنین کودک تعریف می

 رسم بدنی توده شاخص دامنه از درصدي صورتبه

 سن اساس بر که شودمی تعریف رشد منحنی بر شده

ام  45بین صدک  اساس این بر است؛ متفاوت جنس و

، 0شود )وزنیتعریف می وزناضافه صورتبهام  05تا 

2502.) 

ترکیبی  فرزندپروري آموزش برنامهروش اجرا: 

 ايجلسه 05 دوره امل یکش (اجتماعی ـ )زیستی

 به جلسه هر و هفتگی صورتبه آن جلسات که است

گردید ولی  براي گروه آزمایش اجرا دقیقه 05 مدت

پس از . اي دریافت نکردندگروه کنترل هیچ مداخله

اجراي جلسات هر دو گروه کودکان مجدداً مورد 

ارزیابی و محاسبه وزن و شاخص توده بدنی قرار 

 SPSS22 افزارنرمها از ور تحلیل دادهگرفتند. به منظ

ها از استفاده شد. جهت بررسی توصیفی داده

میانگین و انحراف استاندارد و جهت هاي شاخص

متغیره ها از تحلیل کوواریانس تکبررسی استنباطی داده

استفاده شده است. خلاصه محتواي  چندمتغیرهو 

به  . ارائه شده است. لازم0 جدول جلسات مداخله در

ذکر است که در هر جلسه تکالیف جلسه قبل مورد 

بحث و تحلیل قرار گرفت که به دلیل طولانی شدن 

 محتواي جدول زیر از ذکر آن خودداري شده است.

                                                           
1. Wozney 
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 خلاصه محتواي جلسات مداخله. 1جدول 
 دستورالعمل جلسه موضوع جلسه جلسه

جلسه 
 اول

 و آشنایی ارزیابی

 آزمون(شده کودک )پیششاخص توده بدنی( و اجراي آزمون خودکارآمدي ادراکوزن کردن کودکان )محاسبه  -
 فرزندپروري بامریند( مادر )پرسشنامه سبک فرزندپروري سبک بررسی ارائه کاربرگ -

 آشنایی مادران با یکدیگر و معرفی مدرس -
 ن و کودکانشرح مختصري از اهداف برنامه آموزش فرزندپروري به مادران و پذیرایی از مادرا -

جلسه 
 دوم

 هايآموزش انواع سبک
 فرزندپروري

 هاي فرزندپروريتعریف فرزندپروري، آشنایی با سبک -

 (2508 ،0توقع( بر اساس مدل )ویندلـ  دهیپاسخشرح اجزاي اصلی فرزندپروري ) -
 مادر فرزندپروري بررسی و تشخیص سبک -

 
جلسه 
 سوم

 فرزندپروري
مؤثر و موفق چگونه 

 است؟

 عوامل موفقیت در فرزندپروري -

 ثر و مثبتؤم یتابعاد تربآموزش  -

 فرزند یازهايبه ن یحصح دهیپاسخنحوه  -
 ینفرزندان از والد یچهار انتظار اساس -

 گر به مادرکنترل ـ پاسخگررفتارهاي  کاربرگ رائها -

جلسه 
 چهارم

 ینوالد يسبک فرزندپرور
و  مقابل هم یاکنار هم  در

 در روابط نقش همسران

 همسران يفرزندپرور يهاسبکانواع  -
 بر نقش در خانواده یهمسران مبتن یآموزش مدل ارتباط -

 فرزنداننقش روابط والدین بر رفتار کاربرگ ارائه  -

جلسه 
 پنجم

 کودک چاق کیست؟
هرم غذایی سالم کودکان 
 دبستانی چگونه است؟

 ن و بالعکس مبتنی بر نقشادامه آموزش روابط والدینی با هم و با فرزندا -
 سال 02-0 در پسران یشاخص توده بدنتعریف چاقی و شرح  -

 دبستانی به مادرسالم کودکان  ییآموزش هرم غذا -

 تکلیف: آموزش هرم غذایی به کودک توسط مادر و نقاشی کردن هرم غذایی توسط کودک -

جلسه 
 ششم

شناسی چاقی در سبب
 کودکان

 کودکان یچاقآورنده  به وجودعوامل  -
 برادر( و دیگران مهم در چاقی کودک ـ نقش خانواده )والدین و خواهر -

 ی در چاقیبا عصر فعل یمقد يهادهه یطیمح اتتأثیر یسهمقا -

 چاقی کودک من شناسیسببکاربرگ بررسی  ارائه -

 کاربرگ جدول هفتگی غذایی کودک ارائه -
 طبیعی توسط کودکبا مواد غذایی  تکلیف: ساختن هرم غذایی -

 جلسه
 هفتم

 نقش تربیتی والدین
 در

 چاقی کودک چیست؟

 کودکان یدر چاق يسبک فرزندپرور تأثیر -

 آموزش سبک فرزندپروري مقتدر در تغییر رفتار غذا خوردن کودک -

 تأثیر روابط والدین در چاقی کودکان -

 به مادر کاربرگ رابطه همسران در مورد عادات غذا خوردن کودکان ارائه -

 یی به مادر و کودکغذا یارائه کاربرگ جدول هفتگ -

 جلسه
 هشتم

 انتخاب غذا
و تغییر عادات غذایی 
 (0خانواده و کودک )

 انتخاب غذا در خانواده يهایشهر -
 ي ناسالمهاانتخاب ییرساز شکست در تغسبب عوامل -

 و رفتار غذا خوردن صحیح؛ جلسه اولسالم  ییآموزش عادات غذا -

 دقیقه 25تنظیم طول مدت غذا خوردن کودک به مدت : 0یف تکل -

میزان انرژي و مواد غذایی موجود در کردن  یادداشتو آماده  غذایی هماد 5 يبرچسب انرژ یبررس: 2تکلیف  -
 .توسط کودک آن

 : پر کردن جدول هفتگی غذایی کودک و مادر2تکلیف -

 جلسه
 نهم

 انتخاب غذا
 غذاییعادات  ییرتغو 

 انوادهخ
 (2) کودک و

 جلسه دوم یح؛سالم و رفتار غذا خوردن صح ییآموزش عادات غذا -

 سازي غذا و در پخت غذا مشارکت کند.: کودک با والدین به خرید مواد غذایی برود، در شستشو و آماده0 فیتکل -
 روزشبانهدر کنار خانواده حداقل یک وعده در  جمعیدسته غذا خوردن: 2تکلیف  -

 و مادر کودک ییغذا ی: پر کردن جدول هفتگ2 یفلتک -

جلسه 
 دهم

ها گزارش خلاصه پیشرفت
 و ارزیابی مجدد

 آزمون(شده کودک )پسبدنی( و اجراي آزمون خودکارآمدي ادراک وزن کردن کودکان )محاسبه شاخص توده -
 کاربرگ بررسی مجدد سبک فرزندپروري مادر ارائه -

 ر خصوص تغییرات خود و فرزندانشانگزارش تجربیات مادران د -
 خداحافظی و پذیرایی -

                                                           
1. Windell 
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 هایافته

هاي ویژگی 2و  2شماره  در جدول آمار توصیفی:

کنندگان در شرکت تحصیلات توصیفی سن و سطح

که مشاهده  گونههمانپژوهش ارائه شده است. 

آزمودنی با میانگین سنی  84 درمجموعشود می

روز( براي  4و  ماه 2سال و  24) 22/5±27/24

 6و  سال 05) 25/05±50/0مادران و میانگین سنی 

روز( براي کودکانشان در این پژوهش  05ماه و 

تا  55کنندگان از شرکت کردند؛ دامنه سنی شرکت

براي کودکان  0تا  02و  سال براي مادران 25

 مشاهده که گونههمانگسترده شده است؛ همچنین 

 دیپلم،فوق 2/8% لم،دیپ از مادران 4/82% شودمی

 و بالاتر لیسانسفوق 2/6%لیسانس و  %4/85

 .هستند

 

 کنندگانهاي توصیفی سن شرکتویژگی .2جدول 

 بیشینه کمینه M SD تعداد آزمودنی متغیر

 سن
 55 25 22/5 27/24 84 مادر

 02 0 500/0 52/05 84 فرزند

 
 کنندگانشرکت تحصیلات سطح .9 جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی انسطح تحصیلات مادر

 4/82 4/82 21 دیپلم

 0/87 2/8 2 دیپلمفوق

 4/02 4/85 22 لیسانس

 055 2/6 3 و بالاترلیسانس فوق

 

هاي پژوهش جهت بررسی فرضیه آمار استنباطی:

ها )مانند نرمال پس از بررسی روایی مفروضه

 ا و همگنیهبودن توزیع نمرات، برابري واریانس

کوواریانس( از آزمون تحلیل  هايماتریس

یک متغیره و چندمتغیره استفاده شده  کوواریانس

 کوواریانس ارائه شدهنتایج آزمون تحلیل  است.

تفاوت میانگین  معناداري براي آزمون 8در جدول 

هاي دو آزمودنی آزمونآزمون و پسپیش نمرات

ده شاخص تودر مقیاس  کنترلگروه آزمایش و 

 تفاوت بیانگر آن است که میانگین( BMIبدنی )

 کنترلگروه آزمایش نسبت به گروه  BMIنمرات 

 ،p<55/5[ استداشته  معنادار کاهش

05/06=(85،0)F] فرزندپروري  بنابراین آموزش

 BMI ترکیبی به مادران باعث کاهش معنادار

هاي گروه آزمایش نسبت به فرزندان آزمودنی

نمره(؛  62/0 )حدود گروه کنترل شده است

 است 8/27% آموزش اثر اندازه همچنین

(278/5=2µ) که بیانگر اثر قابل قبولی است .

ارائه شده  0 شکلنمایش تصویري این تفاوت در 

 است.
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 دو گروه (BMI) شاخص توده بدنی براي معناداري تفاوت میانگین کوواریانسآزمون تحلیل  .4 دولج

 sig 2 µ 2 درجه آزادي 0 درجه آزادي M SD F  گروه

 274/5 5550/5 45 0 057/06 22/2 52/25 آزمونپیش آزمایش

      00/2 0/22 آزمونپس 

      06/0 50/25 آزمونپیش کنترل

      87/2 5/25 آزمونپس 

 

 

 

 آزمون دو گروهآزمون و پستغییر تفاوت میانگین شاخص توده بدنی پیش .1شکل 

 

 معناداري براي آزمون 5در جدول همچنین 

 آزمونآزمون و پسپیش میانگین تفاوت نمرات

 در مقیاس کنترلهاي دو گروه آزمایش و آزمودنی

بیانگر آن است شده )نمره کل( خودکارآمدي ادراک

گروه  خودکارآمدينمرات  تفاوت که میانگین

داشته  افزایش معنادار کنترلآزمایش نسبت به گروه 

 بنابراین آموزش [p ،84/8=(85،0)F<55/5[ است

 فرزندپروري ترکیبی به مادران باعث افزایش معنادار

فرزندان  شده )نمره کل(خودکارآمدي ادراک

هاي گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل آزمودنی

 اثر اندازه نمره(. همچنین 22/7 شده است )حدود

که بیانگر اثر  (2µ=208/5) است 8/20% آموزش

ایش تصویري این تفاوت در . نمقابل قبولی است

 ارائه شده است. 2 شکل

 
 دو گروهشده )نمره کل( خودکارآمدي ادراک براي معناداري تفاوت میانگین کوواریانسآزمون تحلیل  .9 دولج

 sig 2 µ 2 درجه آزادي 0 درجه آزادي M SD F  گروه

 208/5 58/5 85 0 845/8 00/4 02/24 آزمونپیش آزمایش

      40/0 25/86 آزمونپس 

      00/00 67/82 آزمونپیش کنترل

      05/05 06/80 آزمونپس 
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 دو هايآزمودنی نمرات توصیفی هايویژگی

هاي خودکارآمدي )خودکارآمدي زیرمقیاس در گروه

در موقعیت بدون تعارض و خودکارآمدي در 

در  آزمونآزمون و پسآمیز( در پیشموقعیت تعارض

 مشاهده که طورهمان. است شده ارائه 6 جدول

 آزمایش گروه هايآزمودنی نمرات میانگین شودمی

 .است یافته افزایش متغیر هر دو در

 
 آزمونآزمون و پسدر پیش به تفکیک دو گروه خودکارآمدي هايزیرمقیاسهاي توصیفی تفاوت تغییر ویژگی .1جدول 

 متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD M SD M SD 
 62/8 54/22 85/7 58/28 57/6 20/26 58/5 25/22 تعارض بدون موقعیت

 85/6 24/00 22/6 62/04 84/5 06/00 42/2 67/06 آمیزتعارض موقعیت

 

نتایج آزمون باکس نیز بیانگر همگنی 

 p ،254/5>55/5کوواریانس است )هاي ماتریس

هاي لذا با توجه به نتایج آزمون(. F(2و  245445=)

 کولموگراف اسمیرنف، باکس و لون شرایط تحلیل

( برقرار MANCOVAکوواریانس چندمتغیره )

دهنده نتایج تحلیل نشان 7رو، جدول است؛ از این

هاي خودکارآمدي( کوواریانس )براي زیرمقیاس

دهد است. آزمون مشخصه آماري پیلایی نشان می

 ترکیب تغییر در فرزندپروري ترکیبی آموزش

 و تعارض بدون موقعیت در خودکارآمدي)متغیرها 

 تأثیر (آمیزتعارض موقعیت در خودکارآمدي

 .(p<55/5) داشته است معناداري

 
 شدهبر خودکارآمدي ادراک ترکیبی فرزندپروري براي اثر تعاملی آموزش Fهاي نسبت رهیچندمتغتحلیل کوواریانس  .7جدول 

 sig 2 µ 2 درجه آزادي 0 درجه آزادي F ارزش اثر منبع

 گروه

 06/5 52/5َ   8 2 24/8 06/5 پیلایی

 06/5 52/5َ   8 2 24/8 48/5 ویلکزلامبادا

 06/5 52/5َ   8 2 24/8 00/5 هوتلینگ

 06/5 52/5َ   8 2 24/8 00/5 ریشه ری ترینبزرگ

 

 براي لون آزمون نتایج 4جدول  در همچنین

نمرات  هاي تفاوتواریانس همگنی رسیبر

 آمیز و نیز نتایجتعارض و تعارض موقعیت بدون

هاي زیرمقیاس از یک هر براي کوواریانس تحلیل

 مشاهده که طورهمان. است خودکارآمدي آمده

 بین تعارض موقعیت بدون زیرمقیاس در شودمی

 و آزمونپیش در کنترل و آزمایش گروه دو

 آزمون تفاوتحذف اثر پیش پس از آزمون،پس

 از طرفی نمرات ،(p<55/5)دارد  وجود معناداري

 گروه هايآزمودنی آمیززیرمقیاس موقعیت تعارض

 آموزش از پس کنترل گروه به آزمایش نسبت

 سطح در افزایش این است، اما یافته افزایش

 آموزش بنابراین؛ (p>55/5) نیست معنادار

افزایش  باعثفرزندپروري ترکیبی به مادران 

 فرزندان تعارض بدون خودکارآمدي در موقعیت

 فرزندان به نسبت آزمایش گروه هايآزمودنی
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 نمره(. همچنین 8 )حدوداست  شده کنترل گروه

که بیانگر  (2µ=06/5) است 06% آموزش اثر اندازه

 ها. نمایش تصویري این تفاوتاثر قابل قبولی است

 ارائه شده است. 2 شکلدر نیز 

 

 هاي خودکارآمدي دو گروهآزمون تحلیل کوواریانس براي زیرمقیاس .9دول ج

 متغیر
 مجموع آزمون لون

 مجذورات

 میانگین

 مجذورات
F 

 درجه

 0 يآزاد

 درجه

 2 يآزاد
sig 2µ 

F sig 

 06/5 555/5 86 0 720/4 5/225 262 74/5 574/5 تعارض بدون موقعیت

 528/5 256/5 86 0 682/0 52/02 52/77 42/5 586/5 آمیز تعارض موقعیت

 

 
 آزمونآزمون و پسها در پیشگروه تفکیک به هاشده و زیرمقیاسخودکارآمدي ادراک نمرات میانگین نمایش تصویري .2شکل 

 

 گیری و بحثنتیجه

پژوهش حاضر، بیانگر تأثیر معنادار آموزش  هايیافته

بر بهبود  اجتماعی( ـفرزندپروري ترکیبی )زیستی 

شده شاخص توده بدنی و ارتقاء خودکارآمدي ادراک

بود. نتایج این یافته پژوهشی با  فزون وزنکودکان 

( و 2502) 0هاي تام، چانگ، کادیرولو و همکارانیافته

پور و و شفیع( 0040) 2پاترسون، باریشه و رامسی

که رابطه مثبت و معناداري را بین ( 0208همکاران )

                                                           
1.Tom, Chong, Kadirvelu et al 

2. Patterson, De Baryshe & Ramsey 

و سبک فرزندپروري گزارش  «خودکارآمدي»

آموزش و  ؛ بدین معنا کهراستاستهم اند،کرده

کارآمد روشی است که کاربرد سبک فرزندپروري 

والدین ترکیب متعادلی از پذیرش و کنترل را با فرزند 

 تواند باعث ارتقاء خودبندند که میمی به کارخود 

ها، کارآمدي در کودکان شود؛ همسو با این پژوهش

( 2554) 8(، هیون و سیاروچی2500) 2کو چان و

                                                           
3. Chan & Koo 

4. Heaven & Ciarrocchi 
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(، 2557) 2(، جینس2557، )0سیمونس و کانجر

زاده توکلی جانی،( و توزنده2557) 2هریس و گودال

این باورند که سبک  ( نیز بر0205و لگزیان )

به بهبود  تواند منجرفرزندپروري مقتدرانه می

 لوبین، علاوه بر این هوي،خودکارآمدي کودکان شود. 

 در پژوهشی نشان( 2555) 8همکاران و اسونورگر

 7/06از  عمومی افراد چاق خودکارآمدي دادند نمره

پس از کاهش وزن رسیده است و از سویی  7/26به 

 5استین و بورک، استینکیستپژوهش  هايدیگر یافته

 چاق افراد در پایین خودکارآمدي دهنده( نشان2554)

با توجه به نتایج  ،است طبیعی وزن با افراد به نسبت

هاي مختلف، کاهش وزن به دست آمده از پژوهش

تواند تبیینی دیگر براي افزایش در افراد می

کودکان از آنجا که خودکارآمدي افراد چاق باشد. 

و  نفسعزتو چاق از دامنه  وزناضافهداراي 

کارآمدي پایینی برخوردارند و در ارتباط با اعضاي 

ان داراي مشکلات متعدد بوده خانواده، مردم و اطرافی

از  خانوادگی شوند، متغیرهايو به آسانی ناکام می

شناسی این مشکلات هستند عوامل در علت ترینمهم

 هايسبک در مورد ها(. پژوهش2554)بیرامی، 

 الگوهاي از که والدینی که است آن مؤید فرزندپروري

 مشکلات داراي فرزندانی کنند،می استفاده ناکارآمد

 خواهند ناسازگار رفتارهاي و همسالان با ارتباطی

 و گرم هايسبک از که والدینی مقابل، در داشت

 مشکلات با کنند،می استفاده )مقتدرانه( پذیرنده

 هستند مواجه خود فرزندان در کمتري اجتماعی

-چنانکه به (.2555 همکاران، و مایهیو ایسر، ایسر،)

                                                           
1. Simons & conger 

2. Jeynes 

3. Harris & Goodall 

4. Hoy, Lubin, Grosvenor et al 

5. Burke, Steenkiste & Styn 

مداوم فرزندان در  (، تشویق مثبت و2557) 6زعم آنولا

شیوه تربیتی مقتدرانه موجب افزایش خودکارآمدي در 

علاوه در این شیوه والدین رفتار شود؛ بهکودکان می

آموزش، کنند و با مستقل را در کودک تقویت می

 کارهايحمایت و الگو بودن براي فرزندان، راه

نمایند تقویت می هاآنموفقیت را در  دستیابی به

(. فرزندان 2557، 4و هریس و گودال 5725، 7)جینس

والدین داراي سبک فرزندپروري مقتدرانه سرزنده، 

، داراي انگیزه پیشرفت و خودبهمتکیپذیر، مسئولیت

اهل مشارکت با همسالان خود هستند )لامبورن، 

 توانمیبنابراین ؛ (0000، 0ماونتز، استنبرگ و همکاران

تحولی  دهايپیامگفت؛ سبک فرزندپروري مقتدرانه 

شناختی، خودارزیابی مثبت، مثبت، بهزیستی روان

سطوح بالاي حرمت خود، سازگاري و انگیزش 

درونی براي یادگیري بیشتر در کودکان را به دنبال 

 (.2550، 05دارد )کریپس و زیرومسکی

و اثرات  چاقی افزون روز گسترش به توجه با

 نکودکاشناختی روي بدنی و روان طولانی مدت منفی

 هايبرنامه که گرفت نتیجه توانمی نوجوانان و

 و مادر ویژهبه و والدین نقش بر تأکید با ايمداخله

 هاي ارتباطیسبک و زندگی سبک آموزش همچنین

 بهبود در به سزایی اهمیت فرزندپروري قالب در سالم

دارد. علاوه بر این  فرزندانشان وزناضافه و چاقی

فرزندپروري ترکیبی  آموزشنتایج دیگري نیز از 

آید که از اجتماعی( به مادران به دست می ـ)زیستی 

ناکارآمد والدگري  هايتوان به تغییر سبکجمله می

به سبک فرزندپروري کارآمدتر همراه با بالاتر 

                                                           
6. Anola 

7. Jeynes 

8. Harris & Goodall 

9. Lamborn, Mounts, Steinberg et al 

10. Cripps & Zyromski 
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 گیريشکل درنتیجهکودکان  خودکارآمدي درکرفتن 

هاي رفتار و ارتقاي غذا خوردنسالم  عادات

به بنابراین ؛ اشاره کرد فزون وزنان در کودک اجتماعی

رسد در این پژوهش با استفاده از راهبردهاي می نظر

ذکر شده در قالب آموزش فرزندپروري ترکیبی 

فزون اجتماعی( به مادران داراي کودکان  ـ)زیستی 

کمک شده تا علاوه بر اصلاح سبک فرزندپروري  وزن

ي شناختی )خودکارآمدخود، در بهبود ابعاد روان

شده( و کاهش وزن و شاخص توده بدنی ادراک

 کودکانشان اثرگذار باشند.

توان به هاي این پژوهش میاز محدودیت

اشاره  تهران شهر 5 و 2 مناطق به پژوهش محدود بودن

 مواجه مشکل با را مناطق سایر به نتایج تعمیم که کرد

از  ينامنظم تعداد يهمکارسازد؛ همچنین می

پژوهش را از  ندیفراها که آزمودنی ها و افتیآزمودن

از  درنهایت؛ و دکردنیشده خارج م ینبیشینظم پ

شناختی این پژوهش از که ابزارهاي روان آنجا

سنجی تشکیل شده بودند احتمال خود هايپرسشنامه

واسطه تمایل به مقبولیت اجتماعی رفت که بهآن می

د، از دیگر کاهش یاب هاآنها، قابلیت اعتماد به آزمودنی

شود در هاي این پژوهش بودند. پیشنهاد میمحدودیت

هاي آتی، مداخله فرزندپروري ترکیبی )زیستی پژوهش

اجتماعی( با سایر مداخلات مؤثر بر خودکارآمدي و  ـ

کاهش وزن کودکان مورد مقایسه قرار گیرد. همچنین با 

آمده در این پژوهش، پیشنهاد  به دستتوجه به نتایج 

و شاخص توده  خودکارآمديبه منظور بهبود  شودمی

هاي آموزش فرزندپروري بدنی دانش آموزان، برنامه

در مدارس ابتدایی در ( اجتماعی ـ ترکیبی )زیستی

 اختیار والدین قرار گیرد.

 

 منابع
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 خود و بینیخوش اجتماعی، اضطراب رابطه»(. 0200)
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ادراک شده در تعامل اجتماعی با  خودکارآمدي

همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر 

دانشکده علوم  شناختیروان مطالعات «.دوره راهنمایی
 .47-052(، 8)2، زهراالدانشگاه  شناسیروانتربیتی و 
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. «نوجوان پسران و دختران اثرمندي خود در والدین
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